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ben nincs lehetőség mélyebben 
foglalkozni. A részletkérdés új
szerűsége és fontossága elegen
dő impulzus lehet egy kutatás 
elkezdéséhez. A folyamat to
vábbi részében a szakmai koor
dináció, illetve a kritikus vissza
jelzés, a dialógus, a vita bír 
jelentőséggel.

2. Kiderült továbbá, hogy 
egy kutatás elindulásában ki
emelt jelentőséggel bír az is, ha 
valaki kilép a megszokott oktatási keretekből, és tanulmányainak egy részét va
lamilyen ösztöndíj keretében egy másik egyetemen folytatja. Az ott elhangzó 
más jellegű és tartalmú előadások, szemináriumok abban segíthetnek, hogy a 
hallgató másképpen tekintsen arra is, amivel mind ez idáig foglalkozott. 
A KPTI pedig már az alapképzéstől kezdve több lehetőséget kínál fel az ilyen 
jellegű tanulmányutakra, mint amennyire jelenleg igény mutatkozik. Örvendetes 
dolog látni, hogy az utóbbi időben növekvőben van azon hallgatók száma, akik 
tanulmányaik egy részét más külföldi egyetemen töltik, és egyre többen vannak 
olyanok, akik az Erasmus+, Gustav Adolf Werk vagy a Brot für die Welt ösz
töndíjaival jutnak el németországi vagy hollandiai egyetemekre.

A rendezvény végén a KPTI a további kutatást ösztönző díjat adott át könyv
utalvány formájában előadást tartó négy hallgatójának. Az esemény közös ebéd
del zárult.

A tehetséggondozási konferencia a magyar nemzeti tehetségprogram kere
tében, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közvetett támogatásával 
valósult meg.

Balogh Csaba

Kettős könyvbemutató
Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma,
A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója

2016. május 21-én az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki hivatalának 
tanácstermében került bemutatásra Kozma Zsolt, a Kolozsvári Protestáns Teo
lógiai Intézet nyugdíjas professzora által szerkesztett két újabb kiadvány: A  Re
formátus Szemle repertóriuma és A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója.1

1 Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Erdélyi Református Egyházkerület, 
Kolozsvár 2015. ISBN 978-973-7971-88-3. 978 old. Kozma Zsolt: A Magyar Református Énekeskönyv 
tárgymutatója. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2015. ISBN 978-973-7971-87-6. 86 old.

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzeti_tehetseg_program/
http://sapientia.ro/
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A könyvbemutatót Kató 
Béla püspök nyitotta meg, 
aki Kozma Zsolt 1983. jú
lius 28-án keltezett leveléből 
idézett, amellyel három 
szolgatársát biztatta és bízta 
meg azzal a feladattal, hogy 
készítsék el az erdélyi ma
gyar református igehirdetés 
jegyzékét a reformációtól 
1983-ig, és kiemelte, hogy 
ez a nagy önfegyelmet és 
komoly elköteleződést
igénylő munka alapvető je
lentőségű lenne az erdélyi 

magyar református egyház számára. Kozma Zsolt konkrét útmutatásokat adott, 
és leírta a munkamódszert is. Ez a munka nem valósult meg az általa tervezett 
formában, de ez nem rajta múlott. A 109 éves Református Szemle repertóriumá
nak elkészítése viszont úgy is tekinthető — mondta Kató Béla püspök —, mint 
amely ennek a hajdani a tervnek késői megvalósítása.

A repertóriumot Kállay Dezső, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
rektora, A  Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatóját pedig Péter Éva, a 
Babeş—Bolyai Tudományegyetem zenepedagógiai fakultásának oktatója mutatta 
be és méltatta. Adorjáni Zoltán, a Református Szemle jelenlegi főszerkesztője a 
repertóriumkészítés hátterének személyesebb vonatkozásaival vezette be be
szédét, hogy tudniillik Kozma Zsolt akkor kezdte el ezt a munkát, amikor olyan 
súlyos terhek nyomták a vállát, amelyek megakadályozták abban, hogy alkotó 
jellegű munkát végezzen. Ezeknek a beszédeknek szövegét a következő lap
számunkban fogjuk közölni.

A kötetek szerkesztője, Kozma 
Zsolt elmondta, hogy a repertóriu
mon öt évet dolgozott, a tárgymuta
tón pedig két hónapot, és rámutatott 
arra, hogy az erdélyi magyar refor
mátus egyház méreteiben kicsi, s így 
megteheti azt, hogy összesítse egy
házi-irodalmi tevékenységét. A me
chanikus, már-már robotmunkával 
végzett repertórium azt a célt szol
gálja, hogy felsorakoztassa azt, 
amink van, és láttassa azt, hogy kik 
vagyunk. Nem a tartalomjegyzékek
ből dolgozott, hanem lapról lapra

Dr. Péter Éva, d. dr. Kozma Zsolt, Kató Béla püspök 
dr. Kállay Dezső és dr. Adorjáni Zoltán
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olvasta végig a Református Szemlét, hogy a lehetőségekhez mérten kiszűrhesse a 
hibákat. Ha ez ennek ellenére nem mindig sikerült, arra az egymilliónál több 
szám és százezernél több név talán szolgálhat némi magyarázattal.

A szerkesztői szempontból gondosan és szakmailag színvonalasan elkészí
tett repertórium és tárgymutató komoly segítséget jelentenek az erdélyi egyházi 
irodalom, különösen a Református Szemle olvasói és kutatói, illetve a Magyar Re
formátus Énekeskönyvet használó lelkipásztorok és hívek számára.

Balogh Csaba

A Református Szemle repertóriumát 
és A  Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatóját az 

Erdélyi Református Egyházkerület iratterjesztésénél lehet megrendelni 
Veres Miklós iratterjesztőnél (e-mail: iratterjesztes@reformatus.ro), 

illetve meg lehet vásárolni az egyházkerület könyvesboltjában 
(cím: Kolozsvár, A. Iancu tér, 13. szám).
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