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Ez a czim- és tartalomjegyzék s a Montét elnöki meg-
nyitó beszédéből fentebb közölt tételek teljes bepillantást en-
gednek a szabadelvű vallásos gondolkozók kongresszusának 
belső világába. A ki figyelmesen olvassa a közölt prédikáczió-
kat és felolvasásokat, annak, még ha nem is ért egyet az 
előadók vallási irányával és theológiájával, el kell ismernie, 
hogy ezek a liberális theologusok a magok körében dicsé-
retes munkát végeznek: szorgalmasan terjesztik, vonzó alak-
ban népszerűsítik eszméiket és a más irányú gondolkozók 
iránt elnézők és türelmesek. A dolgozatok magyar fordítói 
sorában ott láthatni a magyar unitárius egyház összes jobb 
íróit: Ferencz József, Boross György, Péterfi Dénes, Józan 
Miklós, Löfi Ödön, Gál Kelemen, Csifó Salamon, Varga Dénes 
stb. neveit, a kik az angol, franczia és német dolgozatokat 
jó magyarsággal ültették át irodalmunkba. Az egész könyv 
pedig rokonszenvesen tájékoztat a liberális vallásos gondol-
kozás jelen állásáról. 

Koszorú. 1907. évi sorozat. 10 (131—140.) füzet. A M. 
P. I. T. kiadása. Budapest, 1907. Hornyánszky V. nyomása 
és bizománya. Ára füzetenként 8 fillér, az egész sorozaté 
80 fillér. 

Tizennegyedik évfolyama immár ez az 1907. évi sorozat 
a széles körben ismert és kedvelt Koszorú füzeteknek, melyek-
nek 13 évi sorozata bold. Hegedűs Sándor tekintélyes anyagi 
támogatásával jelent meg. 

A M. P. I. T. igazgató-választmánya és közgyűlése, bízva 
a magyar protestáns közönség s különösen a lelkészi és tanítói 
kar támogatásában, Károli-alapja utolsó részletének megkocz-
káztatásával, kisérletképen a maga erejéből kiadatta a Koszorú 
131—140-ik füzeteit, mint az 1907. évre szóló tíz füzetes 
sorozatot. Kiadatta, mert véteknek tartaná ily hézagpótló és 
népszerű vállalatnak rögtönös megszüntetését; kiadatta, mert 
bízik a vallásos iratokat kedvelő s azok egyházias és erkölcsi 
fontosságát méltányolni tudó közönség áldozatkész buzgósá-
gában, hogy a népünk és ifjúságunk evangeliumi keresztyén 
nevelésében oly áldásosán működő füzeteket megkettőzött ter-
jesztéssel, külön áldozathozatallal is fenn fogja tartani. 

A Koszorú 1907. évi tíz új füzetót érdemileg méltatni 
nincs helyén e folyóirat hasábjain, mert a M. P. I. T.-nak 
kiadványa mind ez a folyóirat, mind a kézalatti füzetsorozat. 
De megjelenésüket jelezni, a füzeteket röviden bemutatni és a 
füzetek erkölcsi és anyagi támogatására a Társaság tagjainak 
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figyelmét különösen fölhívni, a Koszorúnak már fentebb jelzett 
válsága miatt is, elengedhetetlen kötelességünknek tartjuk. 
Mert közönségünknek ez évi magatartásától függ a Koszorú 
és a vele közös alapból fentartott Házi Kincstár további élete. 
Ha e kettős vállalat anyagi és erkölcsi támogatását a magyar 
protestáns közönség buzgósága egy év alatt megkettőzi, akkor, 
mint a Társaság vezetősége a jelen füzethez mellékelt Kérdem-
ben bővebben kifejti, ennek a két népszerű, hasznos és hézag-
pótló kiadványsorozatnak jövendő sorsa biztosítva lesz. Lábra 
áll, önerejéből megél. De ha most, a tizenkettedik órában, a 
halaszthatatlanul szükséges minimális összegben kijelölt anyagi 
támogatás elmarad, akkor a Társaság szégyenszemre és a 
magyar protestantismus pótolhatatlan kárára kénytélen lesz a 
Koszorú füzetek kiadását megszüntetni. 

A Koszorú 1907. évi sorozatában a következő füzetek 
jelentek meg: 131. f. „Az aranyország", írta Sárándy István. 
Megragadó verses elbeszélés az amerikai kivándorlás és a 
pénzsovárság ellen. — 132. f. „Ember tervez, Isten végez", 
írta Szentkuti Kiss Károly. Erőteljes erkölcsi rajz két testvér 
életéből. — 133. f. „Mikor a part szakad", irta Móricz Zsig-
mond. Megrázó elbeszélés a népéletből. — 134. f. „Virág a 
kereszt tövében". írta Kapi Béla. Megindító vallásos törté-
net. — 135. f. „A jeruzsálemi templomban". írta Osváth 
Kálmán. Költői leírása annak, mikor Jézus 12 éves korában 
a jeruzsálemi templomban jár. — 136. f. „Jézus az evangé-
liumok szerint". írta Budai János. Rövid, népszerű Jézus 
élete. — 137. f. „A megtért14 és „Isten keze". írták Zih 
Sándorné és Patayné Farkas Gizi. Lélekemelő két kis vallá-
sos életkép. — 138. f. „Hit az élet ereje". írta Nagy Endre. 
Elbeszélés egy iparosifjú életéből, a mint Krisztushoz tér. — 
139. f. „Bízzál az Úrban". Átdolgozta Takaró Géza. A gond-
viselésben való hitnek megható példája. — 140. f. „Áhí-
tat hangjai". írta Sántha Károly. Válogatott vallásos költe-
mények gyűjteménye. 

A Koszorú füzetek Hornyánszky V. könyvkereskedésében 
Budapesten (Akadémia-u. 4. sz.) rendelhetők meg. Ára egy 
füzetnek 8 fillér. Tömeges megrendelésnél jelentékeny ked-
vezmények, a melyekről kívánatra részletes tájékozást nyújt 
a nevezett főbizományos. Sz. F. 




