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Néhány lektori megjegyzés 
 

dr. Bajusz Ferenc egykori budapesti teológiai professzor igehirdetéseit tar-
talmazó kötetet tartja kezében a Kedves Olvasó. Akik hallották őt igét hir-
detni, azon a meggyőződésen voltak, hogy az igehirdetéseire alaposan felké-

szült ember prédikációit hallgatják. Ezt tanúsítja ez a kötet is. Nyomon követhetők 
azok a teológiai művek, forrásmunkák, amelyeket készülés közben felhasznált. Ez 
megtehető részben abból, hogy több igehirdetése végén ő maga feltüntette a fel-
használt könyveket, igehirdetéseket, folyóiratokat, de amikor ezt nem tette meg – 
hiszen saját maga számára készített vázlatok voltak ezek –, a stílus, az irányultság, a 
meg nem nevezett szakírók teológiai látása elárulja, hogy milyen könyvek lehettek 
az íróasztalán munka közben.  

Egyáltalán nem a teljesség igényével sorolunk fel azokból a művekből, ame-
lyekről a prédikációi végén említést tesz, vagy amelyeknek a hatása kiérződik a 
beszédeken. Ezeket a lábjegyzetben közöljük.*  

                                                 
* Kautzsch, E. & Bertholet, A.: Die Heilige Schrift des Alten Testaments, Verlag von J. C. B Mohr (Paul 

Siebeck) Tübingen, 1922.  • Winer, G. B.: Biblisches Ralwörterbuch, Leipzig, 1820. • Caine, Hall: Krisz-
tus élete, Renaissance kiadás 1943.  • Ponori Thewrewk Aurél: Bibliai csodák, Budapest, 1965. • Kel-
ler, Werner: Und die Bibel hat doch recht, Düsseldorf, 1959. • Botschaft des Alten Testaments kötetei, 
Calwer Verlag Stuttgart • Kecskeméthy István: Kezdetben, Egy könyv a Könyvek Könyvéről, Ko-
lozsvár, 1905. • Mackintosh: Elmélkedések • Zimmerli, Walther: Die Urgeschichte, 1. Moses 1-11, 
Zwingli Verlag Zürich-Stuttgart, 1967. • Rabast, Karlheinz: Die Genesis, Evangelische Verlagsanstalt 
Berlin, 1951. • Keil, Carl Friedrich & Delitzsch, Franz (Hrsg.) sorozat, Biblischer Commentar über das 
Alte Testament, Dörffling und Franke Leipzig 1861-től folyamatosan • Das Alte Testament Deutsch so-
rozat (A feljegyzésekből nem derül ki, melyik kiadást használta. Feltételezhetően az Artur Weiser 
által szerkesztett sorozatot.) Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen • Barclay, William újszövetségi 
magyarázatai • Erdős Károly újszövetségi kommentárjai, Theologiai Kézikönyvek sorozat, Főisko-
lai Nyomda Pápa • Stange, Erich (Hrsg.): Bibelhilfe für die Gemeinde sorozat különböző köteteit Gus-
tav Schloeßmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick) Leipzig und Hamburg • a Das Neue 
Testament Deutsch sorozat (A feljegyzésekből nem derül ki, melyik kiadást használta. Feltételezhető-
en az Althaus, Paul & Behm, Johannes által szerkesztett sorozatot.) • Kálvin bibliamagyarázatait 
(Részletesebb bibliográfiát nem találtam.) • Pákozdy László Márton tanulmányait, különösen Az 
istennevek használata a Bileám-perikópában (Numeri 22-24) című tanulmányából valók (in: Theologiai 
Szemle [XIV.] 1938.) • Hauss, Friedrich: Biblische Gestalten, Die Menschen der Bibel als Zeugen 
Gottes, Furche Verlag Hamburg, 1967. • Barth, Karl: Kirchliche Dogmatik (Verlag A. G. Zollikon-
Zürich) különböző kötetei • Czeglédy Sándor & Hamar István & Kállay Kálmán: Bibliai lexikon, 
Segédkönyv a Biblia tanulmányozásához, Országos Református Lelkészegyesület Kiadása, Sylvester Iro-
dalmi és Nyomdai Intézet Budapest 1933. • Josephus Flavius: A zsidók története (kiadó, évszám 
nincs megjelölve) • 

Merészen használja a megelőző és a kortárs nemzedék nagy igehirdető egyéniségeinek a prédikációit. 
(Benkő István, Farkas József, Gyökössy Endre, Joó Sándor, Walter Lüthi, Muraközy Gyula, Ra-
vasz László, Robertson stb.) Ez néha a stílus különbözőségén is érezhető. Itt-ott feltüntettem a hi-
vatkozásokat, de nem minden esetben volt lehetőségem rá. Református és evangélikus, olykor ró-
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A most közrebocsátott anyag meghaladja az igehirdetés szokványos műfaját, 
mert ilyen formában nem minden gyülekezetben mondható el, ugyanakkor nem is 
bibliai kommentár. A kettő feszültségét akarják áthidalni a lektori munka keretében 
megfogalmazott lábjegyzetek. Bajusz Ferenc professzor a hallgatóságát mindig kva-
lifikált közösségnek tekintette, amit az igehirdetései színvonala árul el. Az itt közölt 
beszédek alkalmasak arra, hogy lelkipásztorok számára új impulzusokat adjanak az 
igehirdetésekre való készülés közben. Lektori munkám során a kezdet kezdetén 
megértettem ezt, ezért egyes tételeit, szómagyarázatait gyakran az állítások hátterét 
megvilágító kiegészítésekkel láttam el, így nem törik meg az általa készített anyag. A 
lábjegyzetek mindenike lektori munka. Bennük az adott témához használható 
könyvek bibliográfiáját is feltüntettem, hogy szolgatársaim utánanézhessenek saját 
kutatás keretében is némely részletnek. Nem jelöltem meg azokat a lényegtelen 
korrekciókat, amikor a szórend megváltoztatása vagy egy szinonima alkalmazása, 
egy-egy szó beszúrása, a mondat vagy gondolatsor ésszerű pontosítása még gördü-
lékenyebbé tette a stílust. Olykor belejavítottam a szövegbe is, bizonyos kiegészíté-
seket ott végeztem el, de ezt mindig megjelöltem.  

Munkám része volt, hogy az igen széles skálán mozgó hivatkozásokat, utaláso-
kat tisztázzam, lehetőség szerint találjam meg a forrásokat a bibliai helyek meghatá-
rozásától a szakirodalmi, szépirodalmi, kultúrtörténeti hivatkozásokon át a minden-
napi életből vett példákig. Zárójelben megjelöltem azokat az igehelyeket, amelyekre 
az igehirdető utalt. Mivel saját maga számára készített jegyzetekről, vázlatokról van 
szó, érthető, hogy Bajusz professzor nem minden esetben tüntette fel ezeket a hi-
vatkozásokat.  

Ugyanez az oka annak is, hogy a héber és görög szavak átírását a kéziratban fo-
netikusan találjuk. Ezeket átírtam a nemzetközi gyakorlatban leginkább használatos 
kulcs alapján. Jobb lett volna héber, illetve görög karakterkészleteket használni, ám 
ezektől ezúttal eltekintettem, maradtam a latin betűkre való átírásnál.  

Egy-egy textusról időnként több igehirdetést is készített. Az ugyanazon textus-
ról készült későbbi igehirdetéseiben használja a korábban elmondott prédikáció 
egyes elemeit. Munkám során igyekeztem úgy összeállítani az anyagot, hogy a most 
megjelentetett kiadvány lehetőleg tartalmazza a korábbi igehirdetések értékes elemeit 
is. Időnként előfordulnak gondolati ismétlődések is, mert használta azokat az eleme-
ket, igei felismeréseket, amelyeket korábban – más hallgatóság előtt – már megfo-
galmazott magának. Helyes, ha az egyes igehirdetéseket önálló egységeknek tekintjük.  

Részben teológiatörténeti, másrészt a lelkipásztor íróasztali munkáját segítő, de 
kegyességünket építő szempontból is ajánlom az itt közölt igehirdetéseket elolva-
sásra. 

Sárospatakon, 2011. pünkösd havában 
 
 
 
 

                                                                                                                        
mai katolikus folyóiratok igehirdetési segédanyagait, belmissziói kiadványokban megjelenő biblia-
magyarázatokat.  
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