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Enghy Sándor  

 

Előszó 

 
kadémiánk Vallástörténeti szemináriumában dr. Bajusz Ferenc alakját fényké-
pe jeleníti meg könyvei között, melyeket családja jóvoltából kaphattunk meg. 
Szerettei számára, amikor itt jártak – láttam rajtuk – ez a miliő egy pillanatra az 

otthon hangulatát árasztotta magából, hiszen valaha e könyvek között éltek.  
A hagyaték kapcsán a 2009/2010 es tanév tavaszi félévében tanszékünk szemi-

náriumot hirdetett meg. Ennek az volt a célja, hogy az egykori Budapesti Reformá-
tus Teológiai Akadémia Ökumenika Tanszéke vezető professzorának igehirdetői 
munkásságát feldolgozzuk. Horváth Imre katechéta-lelkipásztori munkatárs szakos 
hallgató különleges érdeklődéssel folytatta ezen a területen tanulmányait és nagy 
lelkesedéssel bontogatta a hagyatékot tartalmazó dobozok tömkelegét. A szeminá-
rium célkitűzése megvalósult, de a szemeszter befejeztével nyilvánvalóvá vált, hogy 
az anyag feldolgozása sokkal több időt vesz igénybe. Horváth Imre vállalta a mun-
ka folytatását, a kéziratok gépelését, dr. Fodor Ferenc, Akadémiánk tanára, mint 
egykori Bajusz tanítvány pedig a lektorálást, szöveggondozást. 

A Sárospataki Füzetek e számával hálánkat fejezzük ki dr. Bajusz Ferenc csa-
ládjának a nekünk ajándékozott könyvekért bizonyítva, hogy a hagyaték jó kezekbe 
került, feldolgozása folyamatban van. Tesszük ezt úgy, hogy a professzor halála 
kapcsán róla megemlékező egyházi sajtóval együtt kérdezzük: „ki is volt Bajusz Fe-
renc, ez az élete során sok mindenen átment, többek által többféleképpen „meg-
ítélt”, „értékelt”, akinek életében elég sok „fehér folt”, vagyis közelebbről főként 
motivációjában nem ismert esemény, tényező volt, akit közelről, igazán talán senki” 
sem ismert. E tekintetben csak azok a kevesek tekinthetők esetleg kivételnek, aki-
ket közel engedett magához. 

Mi igehirdetésein keresztül közelítünk személyiségéhez tudva a bibliai igazsá-
got, mely alapján tájékozódunk az ítélkezésben: Istennek van hatalma ahhoz, hogy 
eszközévé tegye az emberi szavakat minden körülmények között. Csak az Ő műve-
ként értelmezett történelem lehet Bajusz Ferenc munkáságának tanulságaival együtt 
tanítómesterünk az életre. Az olvasónak nem kell elvonatkoztatnia attól, ahogy Ba-
jusz Ferencet ismerte, vagy attól, amit róla tud, de igehirdetéseiből csak akkor épül-
het, ha a fenti bibliai igazságot jól érti. 
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