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Előszó a Buzogány Dezső-emlékkötethez 
 

Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak 
kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes igazsága 
örökre megmarad. (Zsolt 111,2–3) 

 
Amikor dr. Buzogány Dezső 60. születésnapján közreadjuk ezt az emlékköte-

tet, akkor elmondhatjuk, hogy ez a könyv a hálaadás kötete. Hálaadás azért, hogy 
láthatjuk a felidézett 111. zsoltár beteljesülését. A zsoltárban ezt olvassuk: „na-
gyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne”. Elmondhatjuk, 
hogy Buzogány Dezsőnek kedve telt benne, hogy az elmúlt évtizedekben folya-
matosan kikutassa Isten nagyságos tetteit. Híres elődeivel együtt vallja, hogy a 
teljes történetírás „az Istennek az ember világában kibontakozó tetteit foglalta 
magába”. Buzogány Dezső olyan történelmi időben kutat és tanít, amelyik a tör-
ténelmi hamisítást a legnagyobb fokon műveli. Számtalanszor tanúi voltunk an-
nak, hogy a hőn szeretett és dicsőített történelmi szereplők máról holnapra dik-
tátorokká váltak csupán azért, mert a helyzet megváltozott, s ezáltal a megítélé-
sük is módosult. A régen latinul megírt testamentumok fordításán múlik annak 
bizonyítása, hogy az Isten „ékes igazsága” a mai korban felszínre kerül-e, vagy 
sem. Buzogány Dezső egyháztörténészi meglátása tulajdonképpen dialektikus 
történelmi szemlélet, amelyben világosságot nyer az, hogy a történelem nagyjai, 
a jó emberek nem is olyan jók, mint ahogyan azt az utókor néha állítja, s a rossz 
emberek sem olyan rosszak, mint ahogyan az láttatni akarják. Szükségünk van 
hősökre, példaképekre, de nem idealizálhatjuk őket, és most, a reformáció 500. 
évfordulója ünneplésének évében különösen fontos üzenete van ennek a gondol-
kodásnak, hiszen a reformáció a jó cselekedet túlhangsúlyozásával szembe indult 
el, és azt vallotta, hogy az üdvösség a kegyelem ingyen ajándéka. Ma már azt lát-
juk, hogy a két igazság egybekapcsolása a teljes evangélium. A kegyelemből faka-
dó hálaadásnak meg kell teremnie annak a gyümölcseit. A mai ember gyilkos 
feszültségekben él ebben a világban és ez csak akkor enyhülhet, ha a valóságot 
megismeri és kimondja. 
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