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i. 

Közgyűlés. 

Az Unitárius Irodalmi Társaság 1930. december 13-án tar-
totta meg mult évi rendes közgyűlését, mellyel egyúttal tizedik évi 
működését befejezte. A közgyűlésen úgy a helyi, mint vidéki tagok 
nagy számban vettek részt. Dr. Ferenczy Géza főgondnok, a tár-
saság elnöke megnyitó beszédében a mai időkben kevésbé mélta-
tott János Zsigmond szellemét idézte elementáris erővel s beszéde 
végén 12.000 leüt ajánlott fel a nagy fejedelem életrajzának méltó 
megiratására. A közgyűlés tagjai mély megilletődéssel hallgatták a 
kegyeletes megemlékezést s hálás lelkesedéssel fogadták a főgond-
nok-elnök áldozatkészségének újabb tanúbizonyságát, Veres Béla 
indítványára pedig a beszédet jegyzőkönyvileg is megörökítik. Ez-
után S. Nagy László főtitkár terjesztette elő a társaság mult évi 
működésének ismertetését. Előterjesztésében részletesen ismertette 
úgy a társaság adminisztrációs tevékenységét, mint a tagok iro-
dalmi működését s az unitárius sajtó munkáját. A közgyűlés köszö-
nettel vette tudomásul Vári Albert alelnöknek a Keresztény Magvetőről 
tett jelentését, valamint Hadházy Sándor főpénztáros betegsége folytán 
a helyette előterjesztett pénztári jelentést és 1931. évi költségvetést, 
külön jegyzőkönyvi köszönetet szavazva Vári Albert alelnöknek azért 
a lelkiismeretes és odaadó munkáért, amellyel a Keresztény Mag-
vetőt szerkesztette s Hadházy Sándornak a pénztár kezeléseért. Dr. 
Ferenczy Géza elnök javaslatára a közgyűlés elhatározta, hogy 
minden hátralékos előfizetőt külön levélben is fel fognak szólítani 
fizetési kötelezettségük teljesítésére s akik erre sem fognak rea-
gálni, azoknak beszüntetik a lap további küldését, valamint gon-
doskodni fognak a tartozás behajtásáról. Ezután ismételten S. Nagy 
László főtitkár tett jelentést a mult évben kitűzött pályázat ered-
ményéről, valamint a kiküldött birálók előterjesztéséről, melynek 
alapján a Társaság 1500 leu tiszteletdíjjal tüntette ki a „Pünkösti 
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harangszó" cimű festményt, festője Dóczyné Berde Amál, az iro-
dalmi müvekre kitűzött pályadijat azonban nem adta ki, hanem új 
pályázat kitűzését határozta el. A közgyűlés dr. Ferenczy Géza 
elnök zárószavaival ért véget. 

II. 

Felolvasó ülések. 

Az Unitárius Irodalmi Társaság hiven kitűzött céljához és fel-
adatához az 1931. évben ismételten megkezdette felolvasó üléseit. 
A felolvasó üléseket ez évben Kolozsvárt, a koltégium dísztermé-
ben tartotta meg. Az első ülés 1931. január 16.-án délután folyt 
le s azt dr. Boros György püspök tb. elnök megnyitó beszéde 
vezette be. Beszédében visszatért az unitárius irodalom múltjára s 
bátorító szavakkal idézte a jelent. A szívesen fogadott elnöki meg-
nyitó után Vári Albert alelnök tartotta meg mélyen járó, de mély-
ségei mellett is közvetlenül ható értekezését: „Az unitárizmus és 
a rácionálizmus" címmel. Ezután Szabó Jolán unitárius leányott-
honi növendék adta elő Fekete Lajosnak, a mindinkább népsze-
rűvé váló költő-papnak néhány versét a közönség élénk figyelme 
közepette. Különösen tetszett a „Téli hangulatok" cimű verse. S. 
Nagy László „Látogatásom egy szomorú kőfaragó mesternél" cím-
mel novellát olvasott fel a közönség meleg és rokonszenves fogad-
tatása mellett, majd Puksáné Boros Irén adott elő néhány új La-
votta dalt nagy tetszés és sűrű tapsok kíséretében. A kiváló elő-
adónőt, akinek Ady egyik dalát közkívánatra meg is kellett ismé-
telnie, a pompás készségű Ütő Mária kisérte zongorán. A program-
rnot dr. Boros György püspök zárószavai fejezték be. 

A következő felolvasó délután január 30.-án volt. Ezt ugyan-
csak dr. Boros György püspök elnöki megnyitója vezette be, majd 
dr. Gál Kelemen tartotta meg felolvasását „Körmöczi a vallásta-
lanság vádja alatt" cimmel. A közönség szigorúan tudományos jel-
lege dacára is élénk érdeklődéssel kisérte Gál Kelemen felolvasá-
sát, mely sok érdekes új adatot tárt fel ebben a kérdésben. Ez-
után Székely László mutatta be három versét, majd Gyallay Do-
mokos olvasta fel „A rókák" cimű elbeszélését. A kiváló iró, aki 
nemrég mutatkozott be a Kisfaludy Társaságban is, mindvégig 
állandó derültségben tartotta novellájával a közönséget, amely a 
végén hálás tapsokkal adózott a felolvasónak. A művészi részt ez 
alkalommal Lászlóczky Ilus és Aranka látták el, akik közül a ré-
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gen nem hallott jeles énekesnő, Lászlóczky Iluska szintén néhány 
Ady-kuruc dalt adott elő finom megérzéssel, mig Lászlóczky Aranka 
a kíséretet látta el hozzásimuló gondossággal. A közönség sűrű 
tapsokkal köszönte meg az előadók értékes teljesítményét. Dr. Bo-
ros György zárószavaiban a Társaság és a közönség köszönetét 
tolmácsolta az előadóknak. N. 

III. 

Az Unitárius Irodalmi Társaság új pályázatai. 

Az Unitárius Irodalmi Társaság, dr. Ferenczy Géza egyházi 
főgondnok, irodalomtársasági elnök adományából, a következő 
pályázatokat tűzi ki : 

Megírandó János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellem-
rajza. Pályázati határidő 1932 május 1. Pályadíj 12.000 lej. 

3.500, azaz háromezerötszáz lejt tűz ki unitárius vonatkozású 
történelmi elbeszélésre, versre vagy festményre. Pályázati határidő 
1931 szeptember 1. 

A pályamunkákat géppel vagy idegen kézírással és jeligés 
levéllel kell beadni a kitűzött határnapokig S. Nagy László főtitkár-
hoz Cluj-Kolozsvár, Calea Victoriei 37. szám alá. A pályadijak a 
bírálat alapján egy vagy több munkának is kiadhatók s úgy rész-
ben, mint egészben is odaitélhetők. A pályamunkákra elsősorban 
unitárius íróink és művészeink pályázatait várjuk, de azokra bárki 
más is teljes joggal pályázhat. A pályadijat nyert irodalmi dolgo-
zatok a Társaság tulajdonai lesznek. 

Kolozsvár, 1931 február 1. 

Vári Albert, 
elnök h. 

5. Nagy László, 
főtitkár. 




