
A Napkelet irodalmi pályázata. 
Aki tehetség : érvényesül — mondják, akik érvényesültek. De aki ismeri 

a fiatal író szégyenigák alatt elvivő útját, elhiszi, hogy a legkülönbek fognak 
legelébb elkedvetlenedni. Minél elevenebb az irodalmi élet, annál nagyobb szük-
ség van tehetségmentésre. Tíz-tizenöt író maradék nélkül fejezhet ki egy nem-
zedéket, de ép ezt a tíz-tizenötöt a legnehezebb megtalálni. 

Lehet-e egy hatalmas energiakészletű, de pillanatnyilag mégis csak el-el-
rekedező irodalomnak nógatóbb kötelessége, mint az, hogy őket keresse? Az igaz 
szavak hirtelen beállt némaságában mire van nagyobb szükség, mint a nemzet 
szívében alvó szavak kiejtőire? Egy nagyszalontai jegyző nem éri-e meg vala-
mennyiünk agyonolvasott szemét? 

A pályázatokat lehet gúnyolni, de mégis csak ez az a kinyujtott kéz, 
mellyel nemesebb korok alant vergődő íróikat a helyükre segíthetik. Termé-
szetesen, jaj a varázslónak, aki hamis szellemeket cibál fel s jaj nekünk, ha az 
ellenirodalom kifogyhatatlan rekrutáit vonultatjuk föl elhívott költők gyanánt. 
Irótársai úgyis kicsinyrekanyarított kenyeréből csip el az, aki álírókat szabadít 
reánk. 

A kritikusokon a felelősség! A Napkelet nem tehet mást, mint hogy azok-
nak, akik a felelősséget vállalják, teret és anyagi eszközt nyujt, hogy a kiváló-
kat bemutathassák és jutalmazhassák. Folyóiratunknak egyik szép hivatása, 
hogy egy új irodalmi kor fiataljainak első menhelye legyen. Ezért szegődött 
az erdélyi irodalom magyarországi ismertetőjévé, ezért hirdet most pályázatá-
ban toborzót a lappangó írók számára. A kibővült Napkeletben van hely s 
szerkesztőiben megvan az őszinte jóakarat, hogy a fiatalokat megillető helyet 
nekik felajánlja. 

Eltérően az eddig dívó, határnaphoz kötött pályázatoktól állandó pályáza-
tot hirdetünk. Pályázni lehet magyar vagy világirodalmi írót vagy irodalmi 
jelenséget tárgyaló tanulmánnyal, a kis regény terjedelmét el nem érő novellá-
val, tíz-tizenöt versből álló versfüzettel. Kritikát minden munka kap, hacsak 
egy sorosat is. A március, június, szeptember s december elsejéig beérkezett 
pályaművekről a lap áprilisi, júliusi, októberi és januári számában számolunk 
be. A figyelmet érdemlő kísérletek szerzőivel érintkezésbe lépünk, a jobb 
pályaműveket közöljük, a legkiválóbb tanulmányok, novellák és versek közt 

500—500 P, összesen ezerötszáz pengő jutalmat osztunk ki. 
Adja mindenki azt, amit legjava erejének érez. A magyar ifjúság hangjára 

vagyunk kíváncsiak s ép ezért állítottunk a selejtezés munkájához olyan 
kritikust, aki maga is ennek a nemzedéknek a tagja. A gépírásos pályaművek 
a Napkelet szerkesztőségébe küldendők. Minden pályaműhöz a szerző nevét 
tartalmazó jeligés boríték melléklendő. 

A Napkelet szerkesztősége. 


