
Szenczi Molnár Albert. 

élő valóság volt, a haladás, az előremenés, a megnemalkuvás zászló-
vivője. Könyveit hordókban csempészte hazájába, mert az akkori 
Európa elfogult vallási és osztálygyülölete a haladás gondolatát épugy 
bilincsbe verte mint ma. Élete mérlegét fellállitva Bisterfeld méltón 
Írhatta sirverséül 

„Musa mihi fdvit, sed non Fortuna íuitqu: 
Teutonia auxilium, sed Patria exilium." 
„Múzsa kegyeit, nem a sors : Német föld ada otíhont 
A haza én nékem számkivetés vais aaV." 

Ez a sirvers minden igazi nagy és haladó magyar sírverse 
lehetne. Mert jutott ugyan morzsa Szenczinek is a gazdagok aszta-
láról, de ha a földi munkásságot igazságosan jutalmaznák, akkor 
bizonyára ő állott volna a megjutalmazandók első sorában. 

Munkás élete példa és utmutatás lehet számunkra, hogy csak 
az az író és tudós igazán nagy és tarthat számot a fejlődés elő-
mozdítására, aki a korával, életkörülményeivel és a ránehezedő, el-
nyomással szemben is a mindenkori haladás ügyét szolgálja ! 

Dr. Jancsó Elemér. 
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Pályázati hirdetés. 
Az Unitárius Irodalmi Társaság uj pályázatot hirdet Jakab 

Elek élet- és jellemrajzának megírására, különös tekintettel munkás-
ságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. A pályamunka 
3 — 5 nyomtatott iv terjedelmű lehet s gépírással vagy olvasható, 
idegen kézírással és jeligével 1936 junius 1-éig adandó be S. Nagy 
László főtitkárhoz (Cluj, Calea Marechal Foch 43. sz.) A pályadíj 
5000, azaz ötezer leu. 

Cluj, 1935 április 9. 
S. Nagy László 

főtitkár. 
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Vári Albert 
elnök li. 



Az Unitárius Irodalmi Társaság közgyűlése. 
Az Unitárius Irodalmi Társaság folyó évi március hó 30-án 

tartotta meg 1934. évi közgyűlését a kollégium helyiségében dr. 
Ferenczy Géza elnöklete mellett. Dr. Ferenczy Géza megelőző hasáb-
jainkon közölt s részleteiben is gondos és mindenre figyelő elnöki 
megnyitója után S Nagy László terjesztette elő a mult év munkás-
ságára vonatkozó főtitkári jelentését, amely részletesen beszámolt a 
múltév irodalmi eseményeiről s amelyet kivonatosan itt is ismertetünk : 

Az Unitárius Irodalmi Társaság munkássága az 1934. évben 
rendkívül súlyos körülmények között indult meg. Bármilyen hihetet-
lennek hangzik első pillanatra, a miniszterelnök év végén történt meg-
gyilkolása s az ezt követő állambiztonsági intézkedések rányomták 
bélyegüket a Társaság életére is, nagymértékben hallgatásra kény-
szeritették s emiatt felolvasó üléseink megtartását ez évben 
mellőznünk kellett. Még egy szomorú esemény ért mindjárt az év 
elején: január hónapban elhunyt Csifó Salamon, éppen akkor, ami-
kor igéretét birtuk már, hogy a jövőben tevékenyebb munkásságot 
fog szentelni Társaságunk javára. Ezek a kedvezőtlen események 
lehangoltságot idéztek fel pillanatnyilag, de aztán a kötelességtelje-
sítés tudata felülemelkedett a nyomottságon s február hónapban 
megpróbáltuk cselekvőbb életbe kezdeni. 

Február 6-án tartott választmányi ülésünkön dr. Ferenczy Géza 
íógondnok, áldozatkész elnökünk kiegészített pályadijára kiirtuk Jakab 
Elek életrajzának elkészítését. A pályázat határidejét 1935 március 
l-re tüztük ki A tevékenyebb munkavágy során március hónapban 
ujabb s örvendetes esemény adott biztató erőt számunkra. A Petőfi 
Társaság levelezőtagjává választotta Gyallay Domokost s a válasz-
tás fulytán rááramló fényből néhány sugár biztatóul Társaságunkra 
is vetődik. 

A szellem és életerő tovább égő lángja ezután már gyakrab-
ban lobbant fel. Megjelentettük Erdő János összeállításában a Ke-
resztény Magvető uj tárgymutatóját, az év folyamán pedig mind 

- & 7 -




