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kincset bírunk: áldozni is fogunk éret
te önként és erőnk fogytá ig . . [Nagy 
Károly: Program unk. In: Református 
Szem le (1908. jan. 10.), (3—6), 4.]

Ez a kettős hagyaték, az egyház
szeretet és a teológiai tudom ányosság 
m a is kötelezi a Szem le szerkesztőit és 
m unkatársait, azután is, hogy 1990 
elején beindult az Igeh ird ető  és az Üze
net, 1992-ben ped ig a hivatalos É rtesí
tő, és hogy 2001 óta a Szem lét elism ert 
teológiai szaklapként tartják nyilván. 
M i ezt az arcélt igyekszünk m egtartani 
és erősíteni — egyházunk iránti szere
tettel és a szeretethez társuló hálával. 
N agy hálával, ugyanis m íg az utóbbi 
m ásfél évtizedben teljesen a teológiai 
tudom ányosságot szolgáljuk, gyü leke
zeteink változatlanul b iztosítják a

Szem le m egjelenésének anyagi felté
teleit, s m íg más periodikák szerkesz
tői az anyagi gondok árnyékában 
m unkálkodnak, add ig m i gondtalan 
verőfényben végezhetjük m unkánkat.

Egy periodika, s különösen az, 
am ely tudom ányos igényeknek igyek
szik megfelelni, és anyagot szolgáltat a 
kutatáshoz, akkor használható igazán, 
ha repertórium  készül hozzá. Kozm a 
Zsoltnak ezért kell m ost köszönetet 
m ondanunk. De bizonyára m ég sokan 
lesznek hálásak neki e szakszerű m un
káért, am ikor tém ák vagy éppen nevek 
alapján fogják kutatni a Szem le feldol
gozott 105 évfolyamát.

Adorjáni Zoltán

A  M a gya r  R efo rm á tu s É n ek esk ön yv  tá rgym u ta tó ja

A  86 lapos tárgymutató hiánypótló 
kiadvány. A  szerző, d. dr. Kozm a 
Zsolt nyugalm azott teológiai profesz- 
szor, az im m ár 20 esztendeje a m agyar 
reform átus gyülekezetek használatára 
kibocsátott M agyar Református É nekes
könyv gazdag énekanyagában való 
könyebb tájékozódás céljából készítet
te el a közel 2000 cím szót tartalmazó 
tárgym utatót. H asonló, de kisebb ter
jedelm ű tárgymutató található az 1975. 
m árcius-áprilisi Református Szemlében, 
am ely az 1923-as kiadású erdélyi éne
keskönyv anyagát dolgozza fel. Ism ert 
m ég Kovács Emil 1996-ban, Budapes
ten kiadott Konkordancia a  m agyar refor
mátus énekes könyvhöz  című munkája, 
am ely az 1948-ban Budapesten kiadott 
énekeskönyv anyagát rendszerezi. Ez 
utóbbi kötet m ár utal az 1996-os v ilág
találkozóra készült M agyar Református

Énekeskönyvre, és összehasonlító táb
lázatban jelöli a ’48-as és a ’96-os éne
keskönyv azonos énekeinek szám ozá
sát.

K ozm a Z solt kézikönyve elsősor
ban a lelk ipásztorok m unkáját fogja 
segíteni. E ligazodást nyújt egy gazdag 
énekrepertoárban, am elyet m i, erdé
lyiek ú jnak nevezünk, bár egy része 
több száz éve keletkezett, és m ár 
m egvolt a 18. századi énekeskönyve
inkben, például az 1744-es kolozsvári 
kottás kiadásban. Sajnos eddig ism e
retlenek vo ltak szám unkra, m ert az 
évszázadok során kiszorultak erdélyi 
énekeskönyveinkből, és a néphagyo
m ány, a népi em lékezet sem  tudta 
m egőrizni őket.

Itt elsősorban a k ihagyott genfi 
zso ltárokra utalok. M íg az 1744-es és 
1778-as szerkesztésű kolozsvári éne
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keskönyveink m ind a 150 genfi zso l
tárt tartalm azták, add ig  az 1837-ben 
m egjelent énekesköny csak 31, az 
1907-es Seprődi-féle énekeskönyv 33, 
az 1923-ban szerkesztett könyv 40 
genfi zso ltárt közöl. T ehát m ondhat
juk, hogy ú jra b irtokba kell vennünk, 
m eg kell tanulnunk a genfi zso ltáro
kat, és m eg kell találnunk kapcso lódá
si pontjukat a liturgiához, a préd ikáci
óhoz. Ehhez nyújt jelentős segítséget 
a tárgym utató.

E lfelejtett és ú jra m egtalált 16. szá
zadi históriás és m agyar reform átori 
énekeink, am elyek m ind szövegükben, 
m ind dallamukban igen értékes anya
got képviselnek, gyülekezeteink ked
velt énekeivé váltak. A  közösségi hang, 
am ely m inden versszakból kicseng, 
igazi gyülekezetté varázsolja az anya
nyelven együtt éneklő híveket.

A  tárgym utatóban tartalm i gazdag
ságuk m iatt találunk utalást ezekre az 
énekekre több helyen is, Szegedi Kis 
István, Sztárai M ihály, Batizi András, 
Szegedi Gergely, Skaricza M áté és 
Szkhárosi H orvát András énekverseire.

A  16—17. századi ném et korálok- 
nak keletkezésük korában igen kis há
nyada jutott el a m agyar reform átus 
gyülekezetekhez. Több évtizedes ké
séssel, többnyire evangélikus közvetí
téssel ism ertük m eg ezeket. A  tárgy
m utató által b iztosított szakszerű 
kereséssel ez az értékes énekanyag is 
használatba kerülhet.

Az énekválasztás nem  kizárólag lel
kipásztori feladat. Az énekesköny szö
vegtartalm át ismerő, jól felkészült kán
tor szintén bekapcsolódhat e munkába. 
A  18. században ez bevett gyakorlat le
hetett, m ert az 1778-as kolozsvári éne
keskönyv első lapjain a szerkesztő nem

a lelkészek, hanem  a kántorok figyel
m ét kívánja felhívni az énekválasztás 
helyes módjára: „a hosszabb énekek
ben válogassák ki az értelm esebb, hat
hatósabb és a buzgóságra inkább fel
indító verseket. [ . . . ]  A  rövidebb 
énekeket [ . ]  pótolják valahonnan il
lendőképpen.” (XXII. old.). Bár a kán
torok ismeretei elsősorban a zenei kér
désekre vonatkoznak, a tárgymutatót 
használva megfelelően tudnak m ajd tá
jékozódni az énekszövegekben is.

V égül, de nem  uto lsósorban em lí
tem  a vallás tanárokat. M indennapi 
m unkájukban különböző korú, kü
lönböző szövegértéssel rendelkező 
gyerekekkel foglalkoznak, ezért az ő 
esetükben talán az a legfontosabb, 
hogy m egfelelő szövegtartalm ú éne
ket válasszanak és közvetlenül tá
m aszkodhassanak a tárgym utatóra.

Szeretnék kiem elni néhány címszót, 
am ely a könyv áttanulm ányozásakor 
ragadta m eg figyelmemet. Az áld, áldás, 
áldott szavak 203 ének esetében nyer
tek jelölést; a bűn, bűnbűnat 160, a dicsér, 
dicséret 138, Jézu s Krisztus 192, a nép 90, 
a reménykedik, remél, reménység 95, a segít
ség, segít 63, a sz ív 98, az üdv, üdvösség 81, 
a vigasztal, vigasztalás címszó pedig 64 
énekversben olvasható.

Legyen ez a könyv szám unkra is 
v igasztalás, m ert van m egm aradás, 
gyülekezeteink tagjai ped ig  énekelnek 
és énekelni fognak, ha van ki az ének
lésben és énekválasztásban vezesse, 
tanítsa, segítse őket.

K öszönjük a professzor úrnak a 
munkát!
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