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A „Debreceni Lelkészi Tár," amelyből S. Szabó József 
szerkesztésében 11 vaskos kötet már megjelent s jelentés szerint 
a 12-ik kötet is teljesen készen van, csak a háborúval kapcsolatos 
nyomdai akadályok miatt nem jelenhetett eddig meg, az 1916-ik 
évtől kezdődőleg nagy átalakuláson megy át. A régi szerkesztő, 
kinek elévülhetetlen érdemei vannak e vállalat körül, lemondott s 
helyette dr. Lencz Géza mint főszerkesztő és dr. Varga Zsigmond 
társszerkesztő vették át a szerkesztői teendőket. Mindkettőnek ismert 
neve és tudományos képzettsége elég biztosíték arra, hogy a vál-
lalat további pályáján is a közérdeket méltóképpen fogja szolgálni. 
A szerkesztőkkel együtt a vállalat külső alakja is nagy változáson 
ment át. Eddig évenkint egyszerre egy kötetben jelent meg. 1916. 
januártól kezdve havonként 3—4 íves fűzetekben fog megjelenni. 
Ezt a változtatást nagyon tudjuk helyeselni s határozottan prakti-
kus lépésnek tartjuk, amit nálunk az „Unitárius Szószék"-kel már régen, 
megtettek. Azonban már a tartalmi beosztásáról nem mondhat-
juk ugyanezt. A terv szerint, a mi már az első füzettel be is van 
mutatva a „Lelkészi Tár" három részből fog állani: I. Teológiai 
Értesítő." II. „Beszédek és imák különféle alkalmakra." III. „Érte-
kezések és kisebb dolgozatok a teológia köréből." Mindenesetre 
dicséretre méltó törekvése az új szerkesztőknek, akik egyben teol. 
tanárok is, hogy a tudományos teológia fejlődéséről is koronként 
értesítik a lelkészi kart, de ezt mi más alakban és nem ilyen 
vegyületben szeretnők látni. A „Lelkészi Tár"-ban gyakorlati kér-
dések fejtegetését még szívesen fogaonók, de nyelvészeti vagy 
más szigorúan tudományos jellegű kérdések fejtegetésére alkal-
masnak nem tartjuk. Ezt a nehézséget a kiadó (Hegedűs és Sándor)-
cég is érzi. amidőn azt igéri, hogy a három teljesen elütő rész-
nek a lapszámozását különféleképpen fogja végezni, hogy bekö-
tésnél az együvé tartozó dolgokat egyesíteni lehessen. Miért 
nem lehet az I. és III. részből egy önálló fűzetet s a II-ikból 
szintén egyet már a kiadásnál alkotni? 

Különben a vállalat tudományos részére adott programmot 
örömmel üdvözöljük. Ezt a szerkesztők így fejezik ki: Irányunk 
positiv keresztényi, amely azonban teljes liberalizmussal enged 
szabad teret minden irányú tudományos vizsgálódásnak. Hit és 
tudomány összeegyeztetése szükséges s egyoldalú pálcatörés akár-
mely irányban felületesség. Ez a helyes szellem nyilatkozik meg 
az első füzet tudományos részében. 

A gyakorlati rész is tartalmas, részint eredeti, részint átdol-
gozott beszédeket és imákat foglal magában. Két püspök (dr. 
Baltazár és dr. Tüdős) mutatja az irányt papjainak. 

V. A. 
Ukrátiia. Ezen a címen dr. Sztripszky Hiador nemzeti 

múzeumi őr szerkesztésében új, félhavi folyóirat indult meg, 
mely az oroszoktól célzatosan kisoroszoknak nevezett 30 milliónyi 
ukrán nemzet és a magyarság kulturális és gazdasági kapcso-
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talainak ismertetésére vállalkozik. Szemere Miklós már rég fölis-
merte a szomszédos ukrán nemzetnek reánk nézve való politikai 
értékét; ezért is tűzte ki ösmert, tízezer koronás pályadíját az 
ukránsággal való faji és történeti kapcsolataink megvilágítására. 
Ez a vérében velünk rokon nemzet régen szövetségesünk volt, 
a jövőben is az lehet; világhírű gazdag földje (Déloroszország) 
pedig a magyar iparnak és kereskedelemnek válhatik új emporiu-
mává. Elnyomott voltában azt reméli mostan, hogy a háború 
befejezése után a magyar államiság súlyos szava hozzásegíti őt 
legalább nyelvi és lelkiismereti szabadságához s ezért a magyar-
ság rokonszenvét kéri. E kettős érdektalálkozás adott alkalmat az 
Ukránia megindítására, amely a magyar-ukrán kölcsönös érdekek-
nek kiván szószólója lenni. Be fogja mutatni a magyarságnak az 
ukrán nemzet 1200 éves történetét érdekes tanulmányokkal, gaz-
dag irodalmát mü/észi fordításokkal, népét és jeleseit illusztráci-
ókkal ; politikai törekvésein kivül pedig arról is beszámol, milyen 
tudományos, irodalmi és publicisztikai munkák vannak, amelyek 
a magyarságról ukrán nyelven szólanak. Az új folyóirat szerkesz-
tőségének címe: I. Logódi-utca 5., előfizetési ára pedig 16 kor. 

Az első szám tartalma: Programm, S. H.: Az „ukrán" név. 
Vodicska Imre : Az új ország. Dr. Sztripszky Hiador, Dr. Varga 
Bálint: Ének Ihor hadairól és a palócokról, XII. századbeli hős-
költemény. Podhradszky György : A veres zsidó fiú története. A 
németek Freie Ukraina egyesülete. 

Dávid Ferenc fűzetek. Péter Sándor és Ürmösi József 
szerkesztésében a székelyudvarhelyköri unitárius egyházközségek 
és lelkészek kiadásában a fenti címen a 10. szám jelent meg hábo-
rús tartalommal. A fronton küzdő katonáknak és a polgári munka 
harcosainak jó szolgálatot tehet ez a kis füzet. 




