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AJÁNLÁS

A témavezető számára mindig nagy öröm, amikor tanítványa sikerrel meg-
védett disszertációjához írhat ajánlást. Ebben az esetben fokozza az örömét, 
hogy akinek a munkásságáról szól a doktori dolgozat, az neki is professzora 
volt, így a tanítvány hálájával ajánlhatja e kötetet.

Amikor Pótor Áron református lelkész hozzáfogott a doktori tanulmányai-
hoz, eltökélte magában, hogy a kötelező doktori stúdiumokon felül a lehető 
legtöbb ismeretet gyűjti össze Czeglédy Sándorról, illetve tudományos és ige-
hirdetői munkásságáról. Szándéka bőséggel megvalósult. Egy ilyen típusú 
kompetencia képezte alapját a disszertáció elkészítésének. Az olvasó vagy 
kutató bizton támaszkodhat e dolgozat adataira. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy Czeglédy Sándor munkásságából mindent napvilágra tudott volna 
hozni. Most látjuk, hogy akár két további doktori munka számára is maradt 
feldolgozandó anyag bőséggel.

Mivel a Dogmatikai Tanszék vette föl programjába, a témakiírás szerint 
Czeglédy Sándor életművének csupán  a  rendszeres  teológiai  vonatkozása- 
it kellett volna feldolgozni. A munka során azonban erősen kellett figyelni 
a gyakorlati teológiai, egyház- és teológiatörténeti, valamint himnológiai 
munkásságára, így Pótor Áron természetszerűen engedett a Doktori Tanács 
időközbeni javaslatának, miszerint a disszertáció terjedjen ki az életmű átfo-
gó feldolgozására.

Egy ilyen mű egyben a hála és megbecsülés kifejezése is a korábbi tu-
dós nemzedékek iránt. Arról biztosítja az utókort, hogy a teológia művelé-
sében milyen nagyszerű tudósok végezték Debrecenben az egyetemi szintű 
oktatást. Nem véletlen, hogy 1912-ben a Református Teológiai Kar alapító 
fakultása volt a Debreceni Egyetemnek. Sajnálatos, hogy a 2000-ben újból 
létrejött Debreceni Egyetemnek nem lett fakultása. Czeglédy Sándor még az 
egységes egyetem professzoraként kezdte pályáját. A szocialista-kommunis-
ta korszakban azonban még egyházi keretek között is csupán megtűrt tudós-
ként szolgált, de mindig alázattal és a tanítványai örömére. Ő nem pörölt, 
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mert erre nem volt szüksége, tudományos tekintélye ugyanis magasra emel-
te alakját. Nagyon szép példáját adta annak, hogy bár lehet valakit háttérbe 
kényszeríteni, elvonni előle a lehetőségeket, de a szellemi szabadságát és lel-
ki hatását nem lehet korlátok közé szorítani. Ennek tanújele ez a dolgozat, 
egyben életes tanulságul szolgálhat a mindenkori egyházvezetés számára 
is. Czeglédy Sándor egész életműve arról tesz bizonyságot, hogy „Istennek 
beszédét nem lehet bilincsbe verni” (2Tim 2,9), hasonlóan egy igazi tudós 
egyéniség szellemi erejét és hatását sem!
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