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Czeglédy Sándort korának legégetőbb és legfontosabb teológiai kérdései 
foglalkoztatták,173 s nem félt közvetlen kora neuralgikus pontjaitól sem.174  
A teológiáról azt vallotta, hogy azt „nem lehet gettóban művelni, annak az 
egyháztörténet tanulsága szerint vállalkoznia kell arra, hogy beilleszkedjék a 
kor kulturális kontextusába, megalkuvások nélkül, identitását megőrizve, de 
nem félelemmel és aggályoskodva, hanem a segíteni kész szeretet indulatá-
val.”175 

Ezzel a belső indíttatással fogalmazza meg a II. világháború viharában, 
hogy „az emberek nagy része (…) világnézeti zűrzavarban él. Vajjon a refor-
mátus keresztyén theologia megtehetné azt ma, hogy visszavonuljon a sem-
legesség kényelmes fedezékébe? Ha ezt tenné, hűtlen lenne hivatásához. (…) 
Ha a tudományos theologia hallgat, csak megnövekedik az a veszély, hogy 
kijelentés-ellenes eszmeáramlatok özönvize borítja el az egyház és a társada-
lom egész életét.”176 Ezért „az erőshitű, képzett, lelkiismeretes theologusokra 
manapság égetően nagy szükségünk van.”177

Ilyen erőshitű, képzett és lelkiismeretes teológus volt Czeglédy Sándor, 
akinek bátor hite mutatkozott meg akkor, amikor hitvalló módon foglalt ál-
lást a zsidó nép és az Ószövetség mellett akkor is, amikor a nemzeti szoci-
alizmus szellemisége már Magyarországon is ijesztő mértékben elterjedt és 
egyre többen tudtak arról, hogy az országot uraló németek milyen módon 
képzelik megoldani a nemzeti szocializmus által soha nem látott mértékben 
felgerjesztett „zsidókérdést”.

173 Gaál: In Memoriam Alexander Czegledy 1909–1998, 19.
174 id. Fekete: A választott nép szolgálatában, 6.
175 Czeglédy: A teológia tanítása a Kollégiumban, 580.
176 Czeglédy: A tudományos theologia megnövekedett aktualitása, 45.
177 i.m., 44.
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III.1. Czeglédy Sándor érdeklődése  
a választott nép kérdésköre iránt

Czeglédy Sándor egész életében rendkívüli érdeklődést tanúsított Izráel és 
az egyház viszonyát vizsgáló tárgykörnek.178 Az a forrás, ahol az elsők kö-
zött kimutatható a professzor választott nép iránti érdeklődése, egy jól át-
gondolt, 1931-ben az amerikai Ohio-beli Dayton-ban írt tanulmánya The 
Permanent Value of the Old Testament címmel. Ebben részletesen kifejti, 
hogy az Ószövetség páratlan tulajdonsága, illetve vallásának fő elve Izráel 
Isten-hitében keresendő, amelyben Izráel megvallja, hogy Isten a világ sze-
mélyes teremtője, fenntartója és ura.179 Személyes beszélgetések alkalmával 
elmondta, hogy ennek a dolgozatnak a megírása óta nem tudott szabadulni 
attól a gondolattól, hogy Izráel népének van egy sajátos és egyedülálló titka, 
amelyet az ember képtelen teljes mértékben megfejteni. Ez bizonyára abban 
áll, hogy Isten tetszése szerint, kegyelmi szövetsége alapján Izráel a választott 
nép.180 

Miután Czeglédy Sándor az Amerikai Egyesült Államokból hazatért, 1932 
augusztusától két éven keresztül a Skót Missziónál181 volt segédlelkész, ahol 
sokat tanult a zsidómisszió jelentőségéről. A budapesti zsidómisszió, amely 
akkor már több mint kilencven éve végezte munkáját a magyar zsidók kö-
zött, szoros kapcsolatot ápolt a Magyar Református Egyházzal.182 Tanulmányi 
ösztöndíjakban részesített teológusokat, ezen kívül alkalmazottai és taní-
tói főként a Magyarországi Református Egyház tagjai közül kerültek ki.183 

178 Czeglédy: Eleven és nyílt vita a Szentírásról?, 369.
179 Czeglédy: The Permanent Value of the Old Testament, TtREL I.27.c.285, 1931, 3.
180 Gaál: Czeglédy Sándor (1909–1998), a rendszeres teológus, 103. A professzor A válasz-

tott nép című könyvéről részletesen írtam a Theologiai Szemlében. (Pótor: A választott 
nép titka, 196–201.)

181 A budapesti Skót Misszió intézetének mintegy 400 növendéke volt. Ennek kétharmad ré-
sze zsidó volt, egyharmada pedig református vallású. A zsidó szülők szívesen küldték ide 
gyermekeiket, mert tudták, hogy az itt tanító pedagógusok nem akarják őket erőszakos 
módon megtéríteni. A tanulók szeretetteljes bánásmódban részesültek, a tanárok pedig 
naponként egy órán át tanulmányozták a gyermekekkel együtt a Szentírást. (Czeglédy, 
Antónia Éva: A budapesti Skót Misszió, 2−3.)

182 Ld.: Kovács, Ábrahám: The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews 
in Budapest and its impact on the Reformed Church of Hungary 1841–1914, Frankfurt am 
Main – New York – Berlin – Bern – Bruxelles – Oxford – Wien, Peter Lang Verlag, 2006.

183 Forgács: A zsidómisszió hazánkban, 59. Ld.: Kovács, Ábrahám: A Transplanted 
Scottish Presbyterian Culture: the Peregrination to New College, Edinburgh and the 
Impact of Free Kirk Evangelicalism on Debrecen Reformed College in Hungary, in: 
Records oft he Scottish Church History Society 44 (2015), 103–132.; Kovács, Ábrahám: 
A skót presbiterianizmus hatása Budapesten. A Skót Misszió rövid története. In: Kósa, 



55

Czeglédy Sándor hitvalló állásfoglalása a választott nép mellett

Czeglédy Sándornak az itt végzett szolgálata alatt184 számtalan alkalma nyílt 
közelebbről is megismerni a zsidókérdéssel kapcsolatos összefüggéseket, va-
lamint a német fasizmus egyházi vonatkozású kijelentéseit.

III.2. A német hitvalló egyház harca 

Czeglédy Sándor 1934. november 2-tól Ravasz László püspök mellett volt se-
gédlelkész a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközségben. 1935. október 
1-től október végéig betegség miatt tanulmányi szabadságot kapott. Ezt követő-
en saját kérésére a Dunamelléki Református Egyházkerület mint rendelkezési 
állományban lévő segédlelkészt tartotta őt nyilván. Közben Cegléden meg-
írta a később nyomtatásban is megjelent disszertációját Hit és történet cím-
mel. Édesapja azt tanácsolta neki, hogy ha tudományos téren akar működni, 
akkor keresse fel a külföldi egyetemeket,185 s mivel a lelki élet csatái akkor 
nem az Amerikai Egyesült Államokban és nem is Magyarországon zajlottak, 
teológiai felkészüléséhez a német nyelvű teológia művelését javasolta, hogy 
életközelből ismerhesse meg a német hitvalló egyház harcát.186 

Az 1930-as évek elején a gazdasági világválság Németországban különö-
sen is éreztette hatását. Az utcai munkásösszecsapások és tüntetések állandó-
sultak, s az elkeseredett, kiábrándult, óriási munkanélküliséggel és szegény-
séggel küzdő tömegek egyre nagyobb számban álltak a Hitler által vezetett, 
ekkorra már nagymértékben megerősödött NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei - Nemzetiszocialista Német Munkáspárt) mögé.187

A „német keresztyének”, azaz a „Deutsche Christen” elnevezés 1927-
ben tűnt fel először Thüringenben, amikor evangélikus lelkészek188 és taní-

László (szerk.): Reformátusok Budapesten: tanulmányok a magyar főváros reformá-
tusságáról I-II. Budapest, Argumentum; ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, 2006. 
895–914.

184 A budapesti Skót Missziónál Czeglédy Sándor főleg a leányiskolák református diákjainak 
hitoktatásával foglalkozott, adminisztratív gazdasági ügyekben segédkezett, illetve a ma-
gyar nyelvű istentiszteleteken szolgált. Skót principálisa akadályoztatása esetén angolul 
is prédikált, amikor olyan zsidók is hallgatták a prédikációit, akik az angol nyelvű isten-
tiszteletekre főként nyelvtanulás céljából jártak. (Czeglédy: A misszió helye a keresztyén 
tanításban, TtREL I.27.c.187.72, 1985, 1.) Fontos szempont volt az ő kiválasztásában ki-
váló angol nyelvtudása. Érkezése előtt a Skót Misszió majdnem öt évig nem talált olyan 
lelkészre, aki a magyar dolgozói gárdával fel tudta volna venni a kapcsolatot. (Czeglédy: 
Debreceni lettem, TtREL I.27.c.285, évszám nélkül, 2.)

185 Telepóczki – Monori – Korán: Nagy Öregjeink I, 4.
186 Czeglédy: Debreceni lettem, TtREL I.27.c.285, évszám nélkül, 1.
187 Köthe: Világtörténelem, 95.
188 Siegfried Leffler és Julius Leutheuser
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tók szerveződtek egy Kirchengruppe Deutsche Christen nevű szövetségbe, 
amely azt a célt tűzte ki, hogy a nemzetiszocialista ideológiát az egyházban 
is meggyökereztesse és elterjessze. A thüringeni német keresztyének ennek 
érdekében igyekeztek jó kapcsolatot tartani az NSDAP-val, valamint köreik-
ben nagy népszerűségnek örvendett189 Alfred Rosenberg Mítosza is.190 

Bár szervezetileg sokáig jelentéktelen maradt e mozgalom, neve hamaro-
san országosan ismertté vált, hiszen 1932. június 6-án Joachim Hossenfelder 
berlini lelkész megalapította a hasonló elnevezésű német keresztyének hit-
mozgalmat (Glaubensbewegung Deutsche Christen), amely név alatt szövet-
keztek mindazok a nemzetiszocialista párton belül, akiket politikai érdekek 
vagy vallási okok fűztek az egyházhoz. A mozgalom a birodalmi szintű szer-
vezeti nagyságot tűzte ki célul.191

A Német Keresztyének a kor politikai és ideológiai felfogása szerint el-
sősorban németek akartak lenni, s csak azután keresztyének. A „korszerű 
keresztyénséget” hirdető elgondolásaikból különösen három volt elfogad-
hatatlan bibliai-teológiai alapon. Először is Hitler németországi uralomra 
jutását olyan eseménynek hitték, amely beletartozik Isten általános kijelen-
tésébe. Másodszor a világi hatalomgyakorlásban megvalósult egyeduralmat 

189 Richter: Isch hab den Krieg nit gemacht: Aus der Zeit vor, während und kurz nach dem 
2. Weltkrieg, 283.

190  Alfred Rosenberg, a nemzetiszocialista párt fő ideológusa volt. A 20. század mítosza 
(Mythus des 20. Jahrhunderts) című könyve foglalja össze leginkább a nemzetiszocializ-
mus világnézetét, a zsidóság és a keresztyénség ellen foglalt világos álláspontját. Ennek 
ismerete azért meghatározó, mert a nemzetiszocialisták célja az volt, hogy a Mítosz szel-
lemisége váljon uralkodóvá a Harmadik Birodalomban, s így az egyházban is. (Király: 
Hitlerizmus és kereszténység, 54.) A könyv címében a mítosz a vér mítoszára utal. Ennek 
értelmében a gének mint az öröklődő tulajdonságok hordozói, őrzik és továbbadják ge-
nerációról generációra a tehetséget, a kvalitásokat és a népi tulajdonságokat. (Colovic: 
Politikai mítoszok – tér és idő, 63.) 

 A zsidóság gyűlöletéből fakadóan Rosenberg elvetette az általa vallásilag és erkölcsileg 
alacsonyrendűnek tartott Ószövetséget. Felszólított arra, hogy a zsidó istenfogalom által 
megfertőzött germán lélekből ki kell törölni mindent, ami zsidó, ezért szerinte a „régi zsi-
dó Biblia” és a „jeruzsálemi, zsidó betű” szellemének haladéktalan kiküszöbölése és kiir-
tása a németség életéből elsőrendű feladat.  Így fogalmazza ezt meg könyvében: „Ha a faji-
lag meghatározott néplélek a végső értékmérő, akkor az Ószövetségnek, az alacsonyrendű 
zsidó nép veszedelmes, népmállasztó könyvének pusztulnia kell.” Rosenberg szerint a 
protestantizmus volt a bűnös abban, hogy az Ószövetséget a német nép könyvévé tette, 
és bálványként a nép elé állította. Hogy ne fertőzzön tovább, szerinte az Ótestamentumot 
mint vallási könyvet végérvényesen el kell vetni, hiszen mint a zsidók Bibliája nem szer-
ves része a kánonnak, így próféciái sem Krisztusra mutatnak. (Rosenberg: Der Mythus 
des 20. Jahrhunderts, 697.)

191 Gottschalk: Die deutschen Christen. Ihre Entstehungsgeschichte bis zum 
Sportpalastskandal, 3.
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(Führerprinzip – „vezér-elv”) olyan strukturális mintának tartották, amit az 
egyházban is be kell vezetni. Harmadszor az egyházban is támogatták az an-
tiszemitizmus gyakorlatát. Úgy gondolták, hogy a Német Keresztyénekhez 
tartozó gyülekezetek tagjai közül ki kell zárni a zsidó származású egyházta-
gokat. Ugyanakkor hangosan hirdették, hogy a Szentírásból törölni kell az 
Ószövetséget és az Újszövetség zsidó eredetű részleteit. Jézus Krisztus zsidó 
származását is kétségbe vonták és árjának tartották a „hős” Jézust.192

A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt háttértámogatásának köszön-
hetően rövid idő alatt nagy tömegek csatlakoztak a Német Keresztyének 
táborához. 1933. április 3-án és 4-én, két hónappal Hitler kancellári kine-
vezését követően pedig Berlinben megtartották első birodalmi gyűlésüket, s 
kezdettől fogva magától érthetőnek gondolták, hogy Hitler hatalomra jutása 
után majd ők kapják meg az egyház feletti hatalmat.193

Teológiai szinten az akkor a Bonni Egyetemen oktató Barth Károly teológi-
ai professzor adott vészjelzést 1933 júniusában  a Theologische Existenz heute! 
című tanulmányfüzeteivel, amelyben sorra cáfolta meg a Német Keresztyének 
fenti téziseit.194 Az 1933. július 23-án tartott egyházi választásokon a Német 
Keresztyének győztek, és a vezető egyházi tisztségek a kezükbe kerültek. Hitler 
is erőteljesen támogatta őket. A cél az egyházkormányzás központosítása volt. 
A birodalmi püspökké (Reichsbischof) kinevezett königsbergi katonalelkész, 
Ludwig Müller a nagy történelmi hagyományú tartományi egyházak különbö-
ző protestáns felekezeteit (lutheránus, református, uniált) egységes szellemi-
ségű, a hitleri politikát támogató, birodalmi egyházzá akarta szervezni. Az egy-
házkormányzás átpolitizálása és az erőszakos evangéliumellenes törekvések 
miatt azonban tiltakozó mozgalom szerveződött. Az ellenállók élére a Martin 
Niemöller, berlin-dahlemi lelkipásztor vezette „Pfarrernotbund” (Lelkészek 
Segélyszövetsége) állt.195 Niemöllerék egységük megerősítésére szabad zsina-
tokat tartottak a birodalmi egyház vezetőségének tudta és beleegyezése nélkül. 
Az első zsinati ülésre 1934. január 3−4-én Barmenben került sor. A zsinat tag-
jainak Barth Károly tartott előadást „Nyilatkozat a német protestáns egyház 
hitvallási iratainak helyes mai értelmezéséről” címmel.196 

192 Fekete: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, 13−14.
193 Schlingensiepen: Dietrich Bonhoeffer: 1906−1945. Eine Biographie, 146.
194 Ennek 6 füzetéről Pákozdy László Márton közölt magyar tartalmi ismertetést 1934-ben 

a Teologiai Szemlében: Pákozdy: Barth, Karl: Theologische Existenz heute. Heft 1–6. 
Barth Károly és a német egyház belső küzdelme, 228−233.

195 Fekete: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, 17–19.
196 Barth: Erklärung über das rechte Verständnis der reformatorischen Bekenntnisses in 

der Deutschen Evangelischen Kirche der Gegenwart, 34–46.
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A hitvalló egyház (Bekennende Kirche) lett a Hitlernek és tévtanainak 
ellenálló, kisebb német protestáns egyházrész. A hitvalló egyház vezető tes-
tületének tagjai 1939 áprilisában Nürnbergben ültek össze, hogy a következő 
zsinati ülés előkészítésére felkérjenek egy teológiai bizottságot.197 A bizottság 
1934. május 15−16-án a frankfurti „Basler Hof ” szállodában készítette elő 
a Barmeni Teológiai Nyilatkozat tervezetét. Ennek alapja a Barth Károly ál-
tal 1934 májusában fogalmazott ún. „Bonni Tételek” voltak. Az 1934. május 
29−31. között Barmenben a Hitvalló Zsinat 139 tagja teljes egyhangúság-
gal elfogadta a hattételes Barmeni Teológiai Nyilatkozatot a hitvalló egyház 
alapiratának. A teológiatörténeti jelentőségű irat a 20. század egyik legfon-
tosabb útmutató és tanító irata lett, s világszerte bekerült több protestáns 
egyház hitvallási iratai közé is.198

A hitvalló egyház mint a Hitlernek és tévtanainak ellenálló, kisebb né-
met protestáns egyházrész 1938-ig létezett, amikor a belső nézeteltérések és 
a rendőrségi nyomás következtében eltűnt a közéletből. 1938 után is fenn-
maradt viszont illegális mozgalomként a koncentrációs táborokban, ahol 
számos hitvalló, mint például Paul Schneider fasizmus ellen prédikáló lel-
kész és Dietrich Bonhoeffer is vértanúságot szenvedett.199 Néhány évig azon-
ban a hitvalló egyház keretein belül olyan folyamat haladt előre, ami ritka 
az egyháztörténelemben. A hitvalló egyházban egyesült a gyülekezeti ke-
gyesség, a tudományos teológiai tanítás és az egyházkormányzati tevékeny-
ség. Másrészt olyan ellenállást tanúsítottak a regnáló hatalommal szemben, 
amely később visszariadt eredeti tervének, az egyház eltörlésének azonnali 
megvalósításától.200

A hitvalló egyház egyik jelentős intézménye a Barmen tőszomszéd-
ságában található 1929-ben alapított wuppertal-elberfeldi református 
Predigerseminar volt,201 amelynek igazgatója Pastor D. Hesse 1933. szeptem-

197 A teológiai alapvetés kidolgozásával megbízták Hans Asmussen, állásából felfüggesztett 
altonai evangélikus lelkészt, Thomeas Breit müncheni egyházfőtanácsost, Hermann Sasse 
evangélikus lelkészt, valamint református részről Barth Károlyt.  Hermann Sasse betegsé-
ge miatt nem tudott a kidolgozásban részt venni.

198 Fekete: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, 21–22.
199 Riccard: Keresztyének a vértanúság századában, 76.
200 Immer: Barmen. Ruf zur Umkehr, Ruf nach vorwärts, 149.
201 Az egymás mellett fekvő Wuppertal-Elberfeld, és Wuppertal-Barmen többször is szere-

pel az újkori német protestáns egyháztörténetben, s szinte mindig valamilyen egyházi 
megújulással összefüggésben. Ennek az az oka, hogy amikor a Ruhr-vidéken található 
szénmezőkön megnyíló bányákhoz és fölépülő üzemekhez mindenfelől özönleni kezdtek 
a munkások és a vállalkozók, az ipari nagyvárosokban missziós kezdeményezéssel meg-
jelentek az egyházak és az egyházon kívüli vallási mozgalmak. Ezért nem véletlen, hogy 
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ber 28-án, Hitler hatalomra jutása után fél évvel levelet írt Kállay Kálmán 
professzornak, aki a debreceni teológia Lelkészképző Intézetét vezette. 
Levelében egy diákcsere program keretén belül azt javasolta, hogy végzett 
teológusokat posztgraduális hallgatókként teljes viszonosság alapján cse-
réljenek. E program alapján 6 debreceni segédlelkész tanulhatott 1934-től 
1940-ig hitvalló szellemiségben Elberfeldben, valamint 6 német teológus 
Debrecenben.202

Ebben az időben azonban a magyar teológusok által leglátogatottabb 
teológiai kar Halléban volt, amely annak is volt köszönhető, hogy régi és 
szoros kapcsolat fűzte a Halle-Wittenbergi Egyetem teológiai karát mind 
Magyarországhoz, mind pedig református egyházunkhoz.203 Czeglédy 

1929-ben éppen a nagyszámú reformátusok által lakott Elberfeldben alapítottak reformá-
tus lelkésztovábbképző intézetet, méghozzá olyan szellemben, hogy néhány évvel később 
a Hitvalló Egyház fontos intézményévé válhatott. (Kósa: Az elberfeld-debreceni diákcse-
re. A magyar református egyház és a német hitvalló egyház kapcsolatának egy fejezete, 
105.) Ez az intézmény a német evangélikus egyház egyetlen református Predigerseminar-
ja volt. (i.m., 124.) 

202 i.m., 106–109.
203 i.m., 111.
 A Halle-Wittenbergi Egyetem a Wittenbergi Egyetem utódja és hagyományainak hor-

dozója. Wittenberget már az 1520-as évektől jelentős egyháztörténelmi szálak fűzték re-
formátus egyházunkhoz a 16., valamint a 19. és a 20. században. Wittenberg egyetemén 
tanultak Debrecen első református püspökei, a debreceni iskola első rektorai, első neve-
zetesebb református teológusaink egészen a 16. század végéig. Wittenbergnek ezeket a 
döntő fontosságú magyar református kapcsolatait a 17. és a 18. században kizárólagosan 
a magyar evangélikus kapcsolatok váltották fel. A közeli Halle úttörően modern termé-
szet-, jogtudományi és filozófiai egyetemén a lutheránus jelleg azonban nem állt ennyire 
előtérben. Ezért a wittenbergi és a hallei egyetemek Halle székhellyel 1817-ben történt 
egyesítése után a hallei egyetem uniált jellegűvé vált, így nyitott kapukkal várta az evan-
gélikusok mellett a reformátusokat is. Ez tette lehetővé, hogy a 19. és 20. században újból 
sok magyar református teológus folytatta Halléban tanulmányait főként az uniált jellegű 
Gusztáv Adolf Egylet támogatásával. Ezáltal 1840-től 1940-ig évente átlagosan tíz magyar 
főiskolás tanult Halléban. (Bucsai: Jelentés a Hallei Egyetemi Magyar és Délkeleteurópai 
Egyházi Kutatóállomás működésének első szakaszáról: 1938. május 15. – 1940. március 
31., 3–4.)

 A Halléban tanuló magyar főiskolások 1863-ban alapították meg a Hallei Magyar 
Egyletet, ami egy Hungaria név alatt létesült teológiai kör volt, amelyben teológiai ér-
tekezések felolvasására és megvitatására került sor hazafias szellemben. (Szlávik: Görög 
Ernő: A hallei magyar-egylet története (recenzió), 409.)

 1938-ban pedig megalakult a Hallei Egyetemi Magyar és Délkeleteurópai Egyházi 
Kutatóállomás is Csikesz Sándor debreceni egyetemi tanár és a hallei hittudományi kar 
akkori dékánja Friedrich Karl Schumann együttműködése által, amely azt a célt tűzte 
ki maga elé, hogy tervszerűen kutassa a magyar protestantizmus múltbeli külföldi kap-
csolatait, valamint ápolja azokat a jelenben. Könyvtárt és munkaasztalt kívánt nyújtani 
magyar tudósoknak olyan magyar egyházi vonatkozású tudományos feladatok végrehaj-
tására, amelyek csak magyar és külföldi szakirodalom együttes és nagyobbmérvű haszná-
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Sándor édesapja tanácsára erre a lelki harcszíntérre érkezett meg, amikor 
1936 szeptemberétől 1937 februárjáig Németországban folytatta tanulmá-
nyait a Halle-Wittenbergi Egyetem Teológiai Fakultásán, ahol rendszeres 
teológiával és dogmatörténettel foglalkozott.204 Már útban Halle felé, ami-
kor megszállt Drezdában, figyelmes lett a felfokozott antiszemitizmus-
ra és arra, hogy ez már a német protestáns egyházak köreiben is elterjedt. 
Visszaemlékezéseiben, prédikációban többször elmondta, hogy amikor ezen 
az estén a drezdai utcákon sétált, egy előadóterem kivilágított ablakán hatal-
mas plakátra lett figyelmes. A képen egy villámcsapás alatt két alak látszott. 
Az egyikük kezében két kőtáblával balra zuhant, a másik pedig keresztjével 
együtt jobbra süllyedt el a sötétségben. A kép alatt ez a felirat volt olvasható: 
„Erlösung von Jesu Christo”.205 Az előadóterem a Német Keresztyének hit-
mozgalomhoz tartozott. Nem csoda, hogy az odautazáskor ért hatásnak is 
szerepe volt abban a tényben, hogy a német hitvalló egyház teológiai harcát 
különös érdeklődéssel figyelte és kereste a kapcsolatot bizonyos köreivel.206

Ösztöndíjasként Halléban a Tholuck Konviktusban lakott, amelyről csak 
ott szerzett tudomást, hogy a hitvalló egyház egyik ellenállási centruma volt. 
Emiatt az épület már odaérkezésekor is a Gestapo állandó lehallgatása és 
megfigyelése alatt állt.  Diáktársai a kezdeti óvatosság után teljes bizalommal 
voltak iránta. Titkos összejöveteleikre is elvitték mondván: „Te külföldi vagy, 
legfeljebb hazaküldenek.” Így találkozott a hitvalló egyház számos vezető 
személyiségével, köztük Martin Niemöllerrel is a német egyházi harcok tető-
pontján 1936 decemberében, nem sokkal a nyolc évre elhúzódó koncentrá-
ciós táborbeli internálása előtt.207 Interjút is készített vele, amely a következő 
hónapban cikk formájában Mások helyett is harcolunk címmel megjelent a 
Református Élet-ben. Niemöller a hitvalló egyház harcáról a következőkép-
pen nyilatkozott: „A mostani válság (…) egy hosszú szellemi fejlődés végső 
eredménye. Csak most látjuk igazán, hogy azelőtt mindnyájan német ke-
resztyének voltunk. Theologiai szempontból úgy gondolom, hogy a külföldi 

lata mellett oldhatók meg. Mindemellett céljai közt szerepelt, hogy  tudományos alapon 
tervszerűen és állandóan tájékoztassa a külföldet magyar protestáns egyházaink múltbeli 
és jelenlegi életéről, kimagasló szellemi értékeiről, missziói, közművelődési és társadal-
mi törekvéseiről. (Bucsai: Jelentés a Hallei Egyetemi Magyar és Délkeleteurópai Egyházi 
Kutatóállomás működésének első szakaszáról: 1938. május 15. – 1940. március 31., 5.)

204 Czeglédy: ‚Önéletrajz’, TtREL I.27.c.285, évszám nélkül, 1. 
205 Czeglédy: Eleven és nyílt vita a Szentírásról?, 371.
206 id. Fekete: A választott nép szolgálatában, 5.
207 Czeglédy: Egyházunk ébredésének teologiai impulzusai, TtREL I.27.c.184.9, 1991, 9.
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keresztyén egyházakban és így a magyar egyházakban is van »német keresz-
tyénség«, amelytől ezeknek az egyházaknak egyszer el kell szakadniok.”208

Czeglédy Sándor németországi tanulmányi szemesztere alatt testközelből 
ismerhette meg a német egyházi harcot, amely a népiség hamis teológiájával 
szemben kívánta védelmezni a kijelentés igazságát.209 Nagy támadások érték 
a teológiát. Visszatekintve elmondja, hogy „egy egész sereg probléma meredt 
elénk, és ezek teológiai feleletet követeltek. Például ilyenek: ha tényleg Isten 
a mindenség Ura, akkor nem a történelem hatalmas eseményeiben jelenti 
ki magát? A kóros individualizmussal szemben nem az-e a dolgunk, hogy 
beleilleszkedjünk a népközösségbe? Ha Isten a közösség megtapasztalásában 
jelenti ki magát, mi szükségünk van az idegen népeknek és az idegen fa-
joknak adott ún. kijelentésekre? Igenis: az istentelen bolsevikokkal szemben 
istenhívők vagyunk, (…) [mert Isten] bennünk ébred fel, vagyis a mi fajilag 
meghatározott szellemiségünk kifejezése. Ha pedig ez így van, minek ne-
künk az Ószövetség, a zsidók Bibliája?”210 

 Évtizedekkel később visszaemlékezve mégis elmondja, hogy a teológia 
itteni tanulása egészen más volt, mint azelőtt akár Magyarországon, akár az 
Amerikai Egyesült Államokban. Itt az egyház tényleg háttal a falnak védeke-
zett, és nyilvánvaló volt, hogy semmi másban nem bízhatott, csak Isten élő 
Igéjében.211 Egy másik alkalommal azt is megosztja hallgatóival, hogy „már a 
harmincas évek elején összetorlódtak a felhők, feltámadtak a szelek és vadul 
csapkodtak a hullámok. De ha valaki akkor a teológiát ott is tanulhatta, ahol 
én tanulhattam, a németországi Harmadik Birodalomban, az egyházi harc 
kellős közepén, annak még ott sem lehetett kétsége, hogy az Isten Igéjére 
figyelő teológia a legnagyszerűbb és legígéretesebb feladat ezen a világon.”212 
Ezért ad hálát Istennek egy másik tanulmányában, hogy teológiai tanulmá-
nyai egy részét éppen ebben a korszakban végezhette. Mert amikor 1936–37-
ben a hitleri Németországban tanulhatott, akkor szinte kézzelfogható volt az 
Isten Igéjének ereje, amely képessé tette a hitvalló egyház embereit arra, hogy 

208 Czeglédy: Mások helyett is harcolunk, 3. 
209 Szűcs: Czeglédy Sándor és a Budapesti Református Theologiai Akadémia, 111.
210 Czeglédy: Üzenet a ma theológusainak, TtREL I.27.c.187.71, 1980, 2.
211 Czeglédy: A misszió helye a keresztyén tanításban, TtREL I.27.c.187.72, 1985, 2.
212 Czeglédy: Mt 8,18–27. ‚Jézus követése’ c. prédikáció, TtREL I.27.c.286, 2. Czeglédy 

Sándor prédikációinak nem minden esetben adott címet. Azoknál a prédikációknál, 
ahol nem szerepel cím, ‚egytagú szimpla felső idézőjelek’ között magam adtam címet. 
Amennyiben az adott prédikáció valamelyik ünnepkörhöz kötődött, akkor ezt a cím mö-
gött zárójelben jelöltem.
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nemcsak a Krisztus-ellenes erők támadásainak, hanem a nemzeti szocializ-
mus csábításainak is ellene állhassanak.213

A református teológusoknak a német egyházi harcban betöltött szerepéről 
a következőképpen fogalmaz: „Amikor láttam Németországban 1936-ban és 
1937-ben az ún. »hitvalló egyház« harcát, meg kellett állapítanom, hogy a 
református Barth Károly és más református vezetők nélkül nem kerülhetett 
volna sor arra, hogy buzgó protestánsok (…) a fasiszta téboly ellen fellépje-
nek.”214 „Nem volt senki, aki a német nemzeti szocializmus démóniáját úgy 
felismerte volna és olyan bátran leleplezte volna, mint Barth Károly, és nem 
volt senki, aki olyan világosan és határozottan megmutatta volna ebben a 
nagy kísértésben az Egyház helyes magatartását, mint ő.”215

A Barth Károlyra jellemző református bátorság jellemezte Czeglédy 
Sándort is, hiszen képes volt kockázatot is vállalni azért, hogy segítse a hit-
valló egyház munkáját, amelynek tagjai a hatóságok megfigyelése alatt álltak. 
Czeglédy Sándor segítségével üzenhettek egymásnak, mivel ő külföldiként 
gyanún felül állt. Közvetített bizonyos személyek között és ezt az őket figyelő 
hatóságok nem tudták meg. Emiatt állandó nyugtalanságban volt, hiszen ha 
kitudódott volna az, hogy ő viszi a híreket, letartóztathatták volna. Csak ak-
kor nyugodott meg teljesen, miután vonattal Halléból elindult haza, s átkelt 
a német–cseh határon. Prágánál azonban a rádióból megtudta, hogy abból 
a csoportból, akikkel kapcsolatot tartott, többeket letartóztattak.216 Távozása 
után nem sokkal a Tholuck Konviktust bezárták, majd amikor a háború ki-
tört, a diákok egy részét azonnal besorozták és a legnehezebb frontszaka-
szokra vezényelték. A Czeglédy Sándor németországi lakhelyéül szolgáló 
internátusnak az inspektora súlyosan rokkant, munkaképtelen ember lett, 
sokan meghaltak, és volt, aki koncentrációs táborba került.217

213 Czeglédy: Az evangélizációs igehirdetés mai kérdései, TtREL I.27.c.187.71, évszám 
nélkül, 1.

214 Czeglédy: A református reformáció, TtREL I.27.c.187.71, évszám nélkül, 4−5.
215 Czeglédy: Barth Károly a teológia történetében, 6.
216 Interjú dr. Gaál Botond professzorral. Debrecen, 2015. május 14.
217 Czeglédy: Üzenet a ma theológusainak, TtREL I.27.c.187.71, 1980, 2.
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III.3. Könyve és tanulmányai a hitvalló egyház harcáról  
és a választott népről

A németországi élmények mély nyomot hagytak benne, amelynek áldásos 
következménye Nagy Barna megfogalmazása szerint az lett, hogy „a német-
országi hitvalló egyház tapasztalatait és harcának nagy tanulságait irodalmi-
lag értékesítette egyházunkban a fenyegető szélső-jobboldali veszedelmekkel 
szemben.”218  Czeglédy Sándor később Nagy Barna méltatására visszaemlé-
kezve megjegyzi, hogy „ha a budapesti teológia és később a debreceni hittu-
dományi kar diákjai között nem akadtak, akik a nyilas fanatizmus követői let-
tek, akkor másokkal együtt ebben talán nekem is volt valamennyi részem.”219 

Ezek szerint az ő hitvalló helytállásának is köszönhető, hogy a magyar 
református teológia nem esett áldozatul a korabeli vér és faj mítosz kísérté-
sének és így nem is jelentkezett olyan megosztottság, mint a német keresz-
tyének és a hitvalló egyház esetében. Pedig amikor Czeglédy Sándor német-
országi ösztöndíjáról hazajött, már Magyarországon is egyre nyilvánvalóbb 
módon támadták az Ószövetséget azt hangoztatva, hogy „az Új-Európában 
a keresztyén egyházak jövője attól függ, hogy milyen mértékben tudják ma-
gukat felszabadítani a mózesi-mítosz hagyatéka alól és milyen mértékben 
tudnak a faji lélek öntudatosításának, kibontakoztatásának nagy művébe be-
lekapcsolódni.”220

Az 1937. augusztus 1-én megjelent Politikai prédikáció? című cikkében 
Czeglédy Sándor olvasói elé tárja, hogy amikor a politikai küzdelem már 
világnézeti harccá fajult, akkor egyre türelmetlenebbé és sürgetőbbé vált az 
egyházakkal szembeni követelés, hogy jobbra vagy balra, de állást foglal-
janak. Ennek okán felteszi azt a régi, de különösen időszerű kérdést, hogy 
szabad-e a papnak politizálni a szószéken? A kérdést megválaszolva kifejti, 
hogy a prédikáció, ha Isten is akarja, legyen politikai prédikáció! „Ha pél-
dául valaki Németországban a Gal 3,28 alapján prédikál, és Isten azt akarja 
mondani az embereknek, hogy »nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban«, 
az illető prédikátor pedig az »árjaparagrafus« iránti lojalitásból elkezd kön-
törfalazni, nehogy véletlenül politikai prédikációt mondjon, akkor elárulta 
az evangéliumot. Másfelől azonban, ha valaki önhatalmúlag mond politikai 
prédikációt vagyis a prédikációt valamilyen politikai, tehát emberi érdek 

218 Nagy: A történeti kálvinizmus kora (1918–1944), 120.
219 Czeglédy: Üzenet a ma theológusainak, TtREL I.27.c.187.71, 1980, 2.
220 Málnási: Feladatok, 132.
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szolgálatába állítja, − (…) akár a liberalizmust, vagy a nemzeti szocializmust 
szolgálja −, ugyancsak elárulja az evangéliumot. Ezért a politikai prédikáció, 
ha azt az ember akarja, Isten elleni bűn.”221

Czeglédy Sándornak 1937. augusztus 28-án újabb cikke látott napvilá-
got A Hitvalló Egyház harca címmel. Ebben rámutat arra, hogy a magyar 
liberális napilapok igen sokat tudósítanak arról az óriási küzdelemről, amely 
Németországban a nemzetiszocialista ideológia és a keresztyén egyházak kö-
zött dúl, majd leszögezi, hogy a sokféle rosszindulatú vád, miszerint a hitval-
ló egyház harca politikai természetű lenne, nem igaz. Az ütközőpont sokkal 
inkább hitvallási eredetű. Nem az a legnagyobb kérdés, hogy szabad-e az 
egyházi élet különböző megnyilvánulásaiban helyet adni az új népi ideológia 
és államelmélet befolyásának, hanem sokkal inkább az, hogy elfogadhat-e 
egyáltalán Krisztus egyháza életének újrarendezésére parancsot máshonnan, 
mint az egyház Urától, a Szentírásban beszélő Jézus Krisztustól. 222

A német keresztyének egy része szerint Isten azonban éppen úgy szól 
a történeti helyzet parancsa által a német néphez, mint a Szentírásban. A 
Harmadik Birodalom megszületésének élménye olyan „második kijelentés-
forrássá” változott számukra, amely aztán a valóságban a Jézusban adott ki-
jelentés fölé emelkedett. Ebből pedig a Führer iránti feltétlen engedelmesség, 
valamint az Ótestamentum használatának korlátozása és elvetése követke-
zett. Czeglédy Sándor megállapítása szerint a hitvalló egyház harca abból 
fakad, hogy a hitvalló front a német keresztyénekkel szemben megmaradt 
amellett, hogy az egyház csak egy Úrnak szolgálhat. Az egyházi igehirdetés-
nek és tanításnak, az egyház rendjének és kormányzásának az egyetlen nor-
mája egyedül csak Isten Igéje lehet,223 ezért a „történeti óra parancsa” nem 
tekinthető az Ige mellett „második kijelentésforrásnak”, sem mint a keresz-
tyén cselekvés normájának.224

Czeglédy Sándor 1938-ban újabb cikkel fordult a Református Élet heti-
lap olvasóihoz, amelyben élesen kritizálja Alfred Rosenberg Protestantische 
Rompilger című propagandaírását.225 Ebben Rosenberg Luther Mártonra 
hivatkozva a reformációt a germán jellem tiltakozásaként tünteti fel a ka-
tolicizmus ellen. Ennek fényében elítéli a hitvalló egyházat azért, mert az 

221 Czeglédy: Politikai prédikáció?, 299.
222 Czeglédy: A Hitvalló Egyház harca, 323.
223 Uo.
224 Czeglédy: A történeti események értelmezése, TtREL I.27.c.187.71, évszám nélkül, 1.
225 Rosenberg, Alfred: Protestantische Rompilger. Der Verrat an Luther und der „Mythus 

des 20. Jahrhunderts”, München, Hoheneichen Verlag, 1938.
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Lutherrel ellentétben a római katolikus egyházhoz közeledik azáltal, hogy a 
katolikusokhoz hasonlóan fellép a keresztyénség germanizálása ellen. Ezzel 
párhuzamosan elítéli az eredendő bűn tanát is, mivel szerinte a német nép 
eredendően nem bűnös, hanem eredendően nemes és ezáltal nemesítette 
meg a keresztyénséget. Czeglédy Sándor élesen fordul szembe ezzel a mi-
nősíthetetlen tévtanítással, amikor felteszi a kérdést, hogy miként merészel 
Rosenberg antiszemita elveinek védelmében Luther Mártonra mint a ger-
mán jellem nagy képviselőjére hivatkozni, miközben a reformátorok tanítá-
sait, a sola fide és a sola gratia nagy kijelentés-igazságát sárba tiporja.226 

Ilyen előzmények és hatások után Czeglédy Sándor, budapesti tanárságá-
nak ideje alatt írja meg227 második rendszeres teológiai tárgykörű munkáját  
A választott nép címmel. 

Könyvének bevezetésében fontos gondolatokat szólaltat meg a népiség 
teológiai értelmezésének témájában. Szerinte, aki megérti a választott nép 
titkát, az érti meg azt a titkot is, amely minden nép léte mélyén ott nyugszik. 
Eszerint a mi saját népünket is akkor értjük meg igazán, ha előbb megismer-
tük az Isten népét, az anyaszentegyházat. A megismerés útja tehát az Isten 
népétől vezet a mi népünk felé.228 Czeglédy Sándor a népiség kérdését saját 
egyéni, biblikus szemlélete alapján ítéli meg. A nép valóságát szerinte igazán 
csak Isten Igéjének fényében ismerhetjük meg, mind az ószövetségi válasz-
tott nép, mind az újszövetségi egyház felől, mivel a nép ugyan világi valóság, 
de nem profán valóság, emiatt megállapítása szerint aki a teológia illetékes-
ségét kétségbe vonja, az a nép fogalmát profanizálja.229

Az egyház és a nép egymáshoz való viszonyának meghatározását keresve 
klasszikus paradigmaként Czeglédy Sándor a reformátorokra mutat, akik-
nek egyetlen gondjuk az evangélium nyilvánossága volt. Ők nem emeltek 
másik trónt Krisztus trónja mellé, hogy arra a népi elvet helyezzék, hogy 
az Krisztussal együtt uralkodjék, mert az az evangélium elárulása lett volna. 
A reformátorok egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy a népi-természeti 
tényezőnek konstitutív szerepet biztosítsanak az egyházfogalomban. Tudták, 
hogy az egyházat az evangélium hívja létre és tartja fenn, amely Isten üzenete 
és éppen ezért teljesen független az emberi élet természeti és történeti adott-
ságaitól. Kétségtelenül van magyar keresztyénség és német keresztyénség is, 
de nincs magyar evangélium és német evangélium. Ha pedig csak egy evan-

226 Czeglédy: Protestáns Róma-zarándokok, 62.
227 Szűcs: Czeglédy Sándor és a Budapesti Református Theologiai Akadémia, 109.
228 Czeglédy: A választott nép, 5.
229 i.m., 7.
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gélium van, akkor az egyház léte egyedül ettől az egy evangéliumtól függ, és 
nincs hozzákötve a népiséghez.230 

Czeglédy Sándor szerint „az egyház arra törekszik, hogy igazi népegyház 
legyen, vagyis igehirdetésével a nép egész életét áthassa.” Feladata végzése 
közben egy a fontos, hogy az Isten népe egyedül Isten parancsának engedel-
meskedjék, hogy egyetlen Urának a Jézus Krisztust ismerje el. Ekkor pedig 
szabadsága van arra, hogy görögnek göröggé, németnek németté, magyar-
nak magyarrá legyen. De csak akkor, ha tényleg Krisztus a Király. Czeglédy 
rámutat, hogy éppen itt tárul fel az az óriási szakadék, amely a modern pro-
testantizmus nagy részét a nép problémája szempontjából a reformációtól 
elválasztja. A reformáció egyházai ugyanis valóban népegyházakká lettek, 
és a népnek nagy szolgálatot tettek anélkül, hogy Krisztus egyeduralmának 
elve sérelmet szenvedett volna. Ezzel szemben a modern protestantizmus a 
népegyházat úgy tudja elgondolni, hogy az egyházban a népi imperativust 
Krisztus parancsa mellé vagy fölé rendeli. Ez a gondolkozás pedig nemcsak 
az egyházat rontja meg, de a népet is. A népegyház „népi” egyházzá lesz, 
amelyben a nép szava lesz a döntő parancs. A teológia „népi” teológiává vá-
lik, azaz ismeretforrásnak már nem egyedül az isteni kijelentést tekinti, ha-
nem a Szentírást és a „vér és talaj” szavát, az „óra parancsát”, a nép életének 
történeti eseményeit. 231 Ezzel szemben Czeglédy Sándor hangsúlyozza, hogy 
„ha a Szentírásra figyelünk, ha saját bölcsességünket félretéve a kijelentés is-
teni bölcsességét keressük, ha figyelmünket a választott nép bibliai témájára 
függesztjük, akkor ezen az úton közelebb jutunk önmagunk megismeréséhez 
is, (…) és fény fog áradni napjaink legégetőbb problémáira, világnézeti har-
caira, tapogatózásaira és szellemi zsákutcáira.”232

Czeglédy Sándor könyvében ezt teszi. Munkája egyben a zsidó nép titkát 
részletesen kifejtő bátor hitvallás. Korának szellemiségében már könyvének 
címe is provokatív: A választott nép.233 Munkája alapműnek számít és hitval-
ló állásfoglalásnak is tekinthető,234 amelynek jelentőségét európai léptékben 
is megnöveli az, hogy még a hitvallók között is kevesen voltak azok, akik 

230 i.m., 12.
231 i.m., 13–15.
232 i.m., 24.
233 id. Fekete: A választott nép szolgálatában, 4. Azért fontos e disszertáció útján is emlé-

ket állítani A választott nép című könyvnek, mivel Nagy István a következőre hívja fel a 
figyelmet: „Arról mindenki elfeledkezik, hogy ebben az időszakban (a II. világháború 
elején) látott napvilágot Czeglédy Sándor írása, amely teológiailag tisztázza a választott 
nép kérdését.” (Nagy: Walter Lüthi prédikációinak szemléletessége, 184.)

234 Nagy: Walter Lüthi prédikációinak szemléletessége, 186.
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bátran kiálltak az üldözött zsidók mellett. Még a Barmeni Nyilatkozat tételei 
sem emelik fel szavukat az Ószövetség vagy a zsidóság érdekében. Barth pél-
dául élete vége felé, miután elolvasta az Eberhard Bethge által írt Bonhoeffer 
életrajzot, bűnbánó módon levelet írt 1967. május 22-én a szerzőnek.235

Levelében Bethge-nek leírja, hogy számára új felismerés volt az, hogy 
„Bonhoeffer 1933-ban elsőként és szinte egyetlenként a zsidókérdést ennyire 
központi kérdésként figyelme középpontjába állította és olyan energikusan 
kezelte,” majd így folytatja: „Úgy vélem, régi bűnöm, hogy a zsidókérdést az 
egyházi harcban nyilvánosan (pl. az általam fogalmazott 1934-es Barmeni 
Nyilatkozatban) nem tettem döntő fontosságúvá. Igaz ugyan, hogy azt a szö-
veget, amelyben ez szerepelt volna, 1934-ben az akkori mentalitás szerint 
(ami a hitvallókra is jellemző volt) sem a református, sem pedig az általános 
zsinat nem fogadta volna el. Számomra azonban ez nem mentség arra, hogy 
akkoriban – mivel engem más érdekelt – nem harcoltam minden rendelke-
zésemre álló eszközömmel ezért az ügyért.”236 

Czeglédy Sándor azonban megtette ezt. Könyvét megjelenésekor már 
nem lehetett nyíltan terjeszteni. „Csak úgy ajándékba adogattuk” – jegyez-
te meg egy beszélgetés alkalmával. Cikkek formájában azonban megjelen-
tek gondolatai az egy időre meglazult cenzúra miatt.237 Kisebb írásaiban az 
Ószövetség félretételének óriási veszélyére hívta fel a figyelmet bátran kiállva 
az Ótestamentum védelmében. Czeglédy Sándor szerint a 20. század első fél-
századában Isten a zsidókérdéssel adta a legnagyobb leckét az egyház elé, mi-
vel a magyar református igehirdetés legfontosabb eseménye a zsidókérdéssel 
való konfrontáció volt, amelyre Isten a Magyarországi Református Egyházat 
a harmincas évektől kezdve rákényszerítette. Visszaemlékezve egy előadásá-
ban 1951-ben elmondja, hogy „sem az első, sem a második világháború ese-
ménye nem volt olyan jelentős egyházunk igehirdetése szempontjából, mint 
a zsidókérdésnek az a tragikus jelentkezése, amellyel igehirdetésünknek a 
30-as és a 40-es években szembesülnie kellett.”238 Czeglédy Sándor rendsze-
res teológiai megalapozottságú művét, A választott nép című könyvet, vala-
mint később megjelenő cikkeit is az igehirdetés tisztaságának érdekében írta. 
A zsidókérdés igehirdetésre vonatkozó szempontjait vizsgálva írásainak fő 
mondanivalóját az alábbi pontok szerint foglalhatjuk össze.

235 Bethge, Eberhard: Dietrich Bonhoeffer. Eine Biographie, München, Kaiser-Verlag, 
1967.

236 Fangmeier – Stoevesandt: Karl Barth. Briefe 1961–1968, 403.
237 id. Fekete: A választott nép szolgálatában, 5.
238 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 1.
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III.3.1. Isten nem hazudik,  
hanem amit az Ő Igéjében mond, azt beteljesíti

Czeglédy Sándor szavaiból világossá válik, hogy az 1930-as évektől kezdve 
először azt volt döbbenetes megtapasztalni, mennyire nem üres beszédek, 
hanem valóságosak az átkoknak azok az ígéretei, amelyeket Isten az enge-
detlen néppel szemben kihirdetett. Visszaemlékszik egy 1939-es hungarista 
tüntetéssel párhuzamos budapesti presbiteri konferenciára, ahol Bereczky 
Albert felolvasta Mózes V. könyvének 28. fejezetéből239 az engedetlen Izráelt 
fenyegető átkokat. Czeglédy Sándor megállapítja, hogy 1941-től mindezek a 
próféciák szóról szóra beteljesedtek.240

A magyarországi igehirdetés azelőtt a liberális teológia korában nem vet-
te komolyan a Szentírást olyan tekintetben, hogy a bibliai próféciának ilyen 
szószerinti, ennyire reális beteljesedését elhitte volna. Az önmagát önmagá-
ból megérteni próbáló, történetileg és természettudományosan gondolkodó 
újkori ember számára az egész Biblia megbotránkozássá vált.241 A liberális 
teológia a vallásos ember élményeinek klasszikus kifejezését látta a Bibliában, 
az ember vágyainak kivetítését. Friedrich Niebergall például odáig ment em-
berközpontú teológiájával, hogy kimondta, nem az ember van az Írásért, ha-
nem az Írás van az emberért, és emiatt az ember az Írásnak az ura.242 

Czeglédy Sándor szerint a zsidósággal történt eseményekkel Isten kezdte 
megmutatni, hogy az Ő szava valóság, hogy Igéje itt a földön, az emberiség 
történetében érvényesül. És van az emberiség történetének egy titokzatos vo-
nása, ahol Isten Igéjének ez a realitása a legkézzelfoghatóbb módon tűnik a 
szemünkbe. Ez pedig a zsidó nép léte és élete. Az a tény, hogy ez a nép a maga 
különálló egyéniségét több ezer éves történelmi fejlődése alatt is megtartotta, 

239 „Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed 
minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek 
mind ez átkok, és megteljesednek rajtad. (…) iszonyattá, példabeszéddé és gúnnyá leszel 
minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr. (…) És szétszór téged az Úr minden nép 
közé, a földnek egyik végétől a földnek másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen istene-
ket, a kiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és követ. De e nemzetek között sem 
pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szívet, epedő szemeket 
és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr. És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni 
fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben. Reggel azt mondod: Bárcsak estve volna! 
Estve pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! − a te szívednek rettegései miatt, a mellyel 
rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, a melyet látsz.” (5Móz 28,15.37.64−67)

240 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 2.
241 Czeglédy: Az Ószövetség és igehirdetésünk, 163.
242 Niebergall: Praktische Auslegung des Neuen Testaments, 23.
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világosan bizonyítja az Írás szavát, hogy Izráel olyan nép, amely „nem szám-
láltatik a nemzetek közé.” (4Móz 23,9)243 Ilyen nép még nem volt az embe-
riség történetében.244 Több alkalommal is kifejti, hogy Izráel egész története 
harc Isten és az ember között.245 

Izráel pedig Izráel maradt, az Istennel viaskodó ember, a kijelentés hor-
dozója. Akár akarja, akár nem, ezt a hivatását ugyanúgy betölti. A zsidót az 
teszi zsidóvá, hogy Istennel tusakodó ember. A zsidóság pedig így kiábrázol-
ja a világ számára, mit jelent Isten szuverén kegyelme és igazságos ítélete. A 
zsidóság története demonstrációja annak, ami a Szentírásban le van írva.246 
A választott népnek nemcsak az engedelmessége, hanem az engedetlensé-
ge is Isten kijelentését szolgálja. Magán hordozza a kijelentés terhét akkor 
is, amikor az engedetlenségét követő átok példája lesz a népek számára. 
Történetével nemcsak azt mutatja meg a világnak, hogy milyen Isten kegyel-
me, hanem azt is, hogy az Ő igazságos haragja mit jelent,247 amikor kénytelen 
kiüríteni a harag poharát.248

Czeglédy Sándor tehát leszögezi, hogy a magyar református igehirdetés 
történetében nem volt egyetlen olyan eseménysorozat sem a 20. században, 
amely olyan kézzelfogható módon megmutatta volna Isten Igéjének és törté-
nelemformáló hatalmának valóságát, mint ami Magyarországon az 1930-as 
évek végétől a zsidókkal történt.249 De hiába voltak az üldöztetések, a beol-
vasztási kísérletek, Izráel mégis Izráel maradt. Ha Isten a zsidó népet örökre 
választott népének és az idők végéig a kijelentés hordozójának tartja, akkor 
ebből az következik, hogy a zsidókérdést emberileg nem lehet megoldani, 
legkevésbé úgy, hogy a zsidóság egyszerűen eltűnjön a történelem színpa-
dáról. Isten nyilvánvaló akarata, hogy ez a titokzatos nép a maga különál-
lásában megmaradjon az emberiség egész története során, egészen az idők 
végéig. Izráelt így nem tüntetheti el semmiféle asszimiláció, sem a Fáraó–
Hitler féle intézkedések, de még önmagát sem szüntetheti meg.250 Czeglédy 
Sándor aláhúzza azt az igazságot, hogy Isten mindenekfelett a zsidókérdéssel 
kapcsolatos eseményeket használta fel arra, hogy igehirdetésünket elvezesse 

243 Czeglédy Sándorhoz hasonlóan dolgozatomban következetesen a Károli fordítás alap-
ján idézek a Szentírásból.

244 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 2.
245 Czeglédy: A választott nép, 77.
246 Czeglédy: Izráel és az egyház, TtREL I.27.c.285, évszám nélkül, 7.
247 i.m., 4.
248 Czeglédy: A Thessalonikaiakhoz írt első levél magyarázata, 278.
249 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 3.
250 Czeglédy: Izráel és az egyház, TtREL I.27.c.285, évszám nélkül, 9.
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ahhoz a bibliai realizmushoz, amely a Szentírásban a történelem eseményeit 
szuverénül formáló Istent látja, és komolyan veszi az üdvtörténet és a világ-
történet elválaszthatatlan összefonódását.251 

III.3.2. Isten szuverén kegyelme szerint  
Izráel a választott nép

Czeglédy Sándor világos útmutatása szerint Isten a zsidókérdés kiéleződé-
sét használta fel arra is, hogy szembe szegezze velünk a kérdést: hiszünk-e 
igazán Isten ingyen való szuverén kegyelmében, amely Izráelt választotta ki, 
hogy az idők végezetéig, minden nép számára a kijelentés népe legyen. A II. 
világháború idején a keresztyén tanítástól elfordult társadalom túlnyomó ré-
sze hitetlenséggel, sőt elkeseredett megbotránkozással fogadta, vagy gúnnyal 
kezelte azt a bibliai igazságot, hogy Izráel a választott nép. Ez a megbotrán-
kozás pedig a tomboló gyűlölethez és a választott nép hitleri és rosenbergi 
elvek szerinti faji elutasításához vezetett.252

Czeglédy Sándor szerint az igehirdetés végtelenül nagy felelőssége ezzel 
kapcsolatban akképpen merült fel, hogy vajon tényleg úgy hirdették-e a ma-
gyar református lelkipásztorok Isten ingyen való kegyelmét, ahogyan kellett 
volna? Felteszi a kérdést, hogy vajon nem hatolt-e be az a felfogás az egyház 
gondolkodásába, hogy az ember a maga vallásosságával önmagát megvált-
ja? Megállapítja, hogy amikor az új nacionalizmus a faji gondolat biológiai 
materializmusát tette uralkodóvá a vallásban is, és a vallást fajimádattá tet-
te, hirtelen tomboló gyűlölködés ébredt az emberekben Izráel ellen. Ennek 
az apokaliptikus dühöngésnek a végső momentuma nem volt más, mint az 
Isten kegyelmét megvető ember Isten ellen lázadó elbizakodottsága. 253

A korszellem elveszítette a kapcsolatot a krisztusi evangélium világával és 
emiatt nagyon sokszor démoni erők martaléka lett. A népi gondolat vesze-
delmes kisiklásait, démoni eltorzulásait nagy részben az magyarázza, hogy 
az igehirdetők „hallgattak”,254 az emberek pedig ijesztő mértékben elidege-
nedtek a Biblia világától.255 Az 1930-as évek végétől azonban a zsidókérdés 

251 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 3.
252 i.m., 3.
253 i.m., 4.
254 Czeglédy: Az Ószövetség és igehirdetésünk, 175.
255 Czeglédy: Jel 3,7–13. Krisztus levele a filadelfiai gyülekezetnek c. prédikáció, TtREL 

I.27.c.285, 3.
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tragikus kiéleződése azt a kérdést szegezte az igehirdetőknek: mi üdvözít 
minket? A vallás-e mint a mi saját tulajdonságunk és teljesítményünk, vagy 
Isten ingyen való kegyelme? Ettől kezdve pedig kiderült Czeglédy Sándor 
megállapítása szerint, hogy templomainkat nem csekély részben olyan val-
lásos emberek töltik meg, akik végeredményben nem Isten kegyelmében, 
hanem saját vallásosságukban bizakodnak. Vallásosságuknál fogva botrán-
koznak meg azon, hogy szuverén kegyelméből256 Isten a zsidó népet örök-
re választott népének és az idők végéig a kijelentés hordozójának tartja.257 
Czeglédy Sándor bátran kijelenti, hogy „napjaink vallásos jellegű antiszemi-
tizmusa – akár nyíltan, akár burkoltan (…) – tulajdonképpen antichristia-
nizmus: lázadás Isten szuverén kegyelme ellen.”258 

Czeglédy Sándor még a II. világháború előtt írta A választott nép című 
könyvét, amely tulajdonképpen a Róm 11,1 kifejtése. „Avagy elvetette-e Isten 
az ő népét? Távol legyen.”259 Az 1938-ban megjelent könyvének középpont-
jában Isten kiválasztó és megváltó kegyelmének misztériuma, a zsidó nép 
maradandó kiválasztottsága és titka áll.260 Leszögezi, hogy „Isten egyetlen 
népet választ ki magának, hogy azt szent néppé, papok nemzetévé, a megvál-
tó kegyelem eszközévé, a különleges kijelentés hordozójává tegye. (…) Isten 
ezt a népet nemcsak fenntartja, hanem el is választja és ehhez a néphez még 
Krisztus megfeszítése után is hűséges marad, hogy a megváltás munkáját, 
amelyet a zsidók elhívásával kezdett el, a »test szerinti Izráel« megtérésével 
fejezze be.”261

Könyvének V. részében, az Isten harca Izráelért és Izráellel című fejezet-
ben részletezve kifejti, hogy Isten szeretete tusakodik a bűnös emberrel, hogy 
örök életet adjon az emberiségnek. Ennek a harcnak az a célja, hogy az evan-
gélium eljusson az egész emberiséghez. Isten a zsidó nép történetében a föld 
összes népe számára megmutatja, hogy mit jelent szeretetének mélysége és 
magassága. Isten ezt az egy népet választotta ki magának a világ összes népei 
számára szent népül, közbenjáró népként. Ezzel pedig Izráel különösképpen 
Isten tulajdonává válik mint Isten népe és öröksége.262 

256 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 4.
257 Czeglédy: Izráel és az egyház, TtREL I.27.c.285, évszám nélkül, 9.
258 Czeglédy: Az Ószövetség és igehirdetésünk, 172.
259 Czeglédy: Eleven és nyílt vita a Szentírásról?, 370. 
260 Czeglédy: A misszió helye a keresztyén tanításban, TtREL I.27.c.187.72, 1985, 2.
261 Czeglédy: A választott nép, 46.
262 i.m., 58−59.



72

Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai

Czeglédy Sándor szavai által világossá lesz, hogy Isten uralkodói igénye 
szeretetéből adódik, és ahogyan szeretetének nincs határa, úgy uralkodói 
igénye is teljes. Isten az egész népre totális igényt támaszt. Mindez akkor 
vált nyilvánvalóvá, amikor az idők teljességében megjelent Isten népének fe-
jedelme. A választott nép döntő kérdése az volt, hogy felismerik-e Azt, Aki 
eljött, vagy megbotránkoznak Benne. A választott nép a neki adott isteni 
kijelentés privilégiumát arra használta fel, hogy azzal Isten igénye elől elzárja 
magát, Isten törvényét arra használták, hogy általa Isten szeretetigénye elől 
kitérjenek, így bekövetkezett rajtuk az ítélet.263 Czeglédy Sándor szerint Isten 
a zsidó népet Jézus keresztre feszítése után végleg elvethette volna, de nem 
ezt tette. Az Ő hűségének és kegyelmének csodája az, hogy a test szerinti 
Izráelből megőrzi a szent maradékot, hogy megváltsa azt (Róm 11,25), hi-
szen ennek a népnek még egyszer meg kell vallania, hogy Jézus, Akit egykor 
elvetett, mégis az ő Krisztusa, az ő Megváltója. Ez lesz a zsidókérdés egyetlen 
megoldása.264

III.3.3. Az Ószövetség a teljes kánon 
 szerves és elengedhetetlen része

A zsidókérdés kapcsán az Ószövetség tekintélyét érte a legnagyobb támadás 
az igehirdetés terén. Czeglédy Sándor ezért az 1943-ban írt Ószövetség és 
igehirdetésünk című tanulmányában részletesen magyarázza, hogy keresz-
tyén nézőpontból az Ószövetség a teljes kánon szerves és elengedhetetlen 
része, amely Krisztusra és az evangéliumra mutat. Előadásában265 kimondja, 
hogy a keresztyén anyaszentegyház alapja a két testamentum teljes és elsza-
kíthatatlan egysége. Ez nem lehet vita tárgya.  A keresztyén egyház csak úgy 
jöhetett létre, hogy Jézus halála és feltámadása által betöltötte az Ószövetséget 
és Istennek az emberiséggel kötött új szövetségét az Ószövetséggel egybekap-
csolta. Az Ószövetség volt Jézus Bibliája, és az Ószövetség Istenét nevezte 
Jézus Atyjának és a mi Atyánknak. Az Ószövetség kánoni tekintélye és az 
Újszövetséggel való egysége tehát Jézus Krisztus személyében van.266

263 i.m., 69−71.
264 i.m., 75–76.
265 Tanulmánya előadásként is elhangzott az Érmelléki Református Egyházmegye lelkészto-

vábbképző tanfolyamán Székelyhídon 1943. május 4-én.
266 Czeglédy: Az Ószövetség és igehirdetésünk, 165–166.
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A mű világos megfogalmazása szerint vissza kell térnünk az őskeresztyén-
ség és a reformáció bibliamagyarázatához. Az írott Ige kulcsa a testté lett Ige, 
mert Krisztus az egész Írás sarokpontja. Amikor az Ószövetséget olvassuk, 
magát Krisztust kell keresnünk. Emiatt nem lehet elválasztani a két testa-
mentumot. Aki számára pedig megbotránkozást jelent az, hogy Isten éppen 
a zsidó népet választotta ki kegyelme eszközéül, az Isten kegyelmén botrán-
kozik meg, sőt a botránkozás sziklájába, Jézus Krisztusba ütközik, mert Jézus 
ember voltához, szolgai állapotához hozzátartozik az is, hogy a zsidó nép 
fiaként végezze el megváltói munkáját a földön, valamint tanítása a maga 
egészében és részleteiben is az Ótestamentumban gyökerezik.267 A profesz-
szor tanulmányára nemcsak református körökben figyeltek fel, hanem ennek 
összefoglalója 1943. december 9-én a Magyar Zsidók Lapjában is megjelent 
Református lelkész érdekes előadása az Ótestamentum alapvető jelentőségé-
ről címmel.268

Czeglédy Sándornak 1944-ben újabb cikke jelent meg Harc az Ótesta-
men tum ellen címmel, amelynek alcíme így hangzik: „Ne tegyük az Ószövet-
séget a zsidók Bibliájává, mert az a miénk, azoké, akik azt vallják, hogy Jézus a 
megígért Messiás!” Ebben korábbi tanulmányaihoz hasonlóan világossá teszi, 
hogy ha valaki keresztyénnek vallja magát, abban benne van az Ótestamentum 
elismerése. Mert amikor azt mondom: keresztyén vagyok, akkor megval-
lom azt, hogy Krisztus-hívő, Messiás-hívő vagyok, ezzel pedig kinyilvání-
tom azt, hogy a názáreti Jézust Krisztusnak tartom, azaz hiszem, hogy Ő az 
Ótestamentumban megígért Messiás. Amikor e gondolatok nyomtatásban is 
megjelentek, akkor az Ószövetség ellen már Magyarországon is koncentrált 
és erős támadás indult. A professzor így fogalmazza ezt meg: „Ma is vannak 
magukat keresztyéneknek nevező emberek, akik vad dühvel harcolnak az 
Ótestamentum ellen.” Majd tanulmánya összefoglalásakor olvasóit a követke-
zőre szólítja fel: „az Ótestamentum a leghatalmasabb bizonysága annak, hogy 
az Isten igazsága felette áll minden fajiságnak, mert nem az ember, hanem 
Isten Lelkének megnyilatkozása (…) Ne tegyük tehát az Ótestamentumot a 
zsidók Bibliájává! Mert az Ószövetség a miénk, a lelki Izráel tulajdona, azoké, 
akik lelki atyáikkal, a gályarabokkal, a reformátorokkal együtt éneklik Dávid 
zsoltárait és akik ma is, ezekben az antikrisztusi időkben is hiszik és vallják, 
hogy a názáreti Jézus a Krisztus, az Ószövetség Messiása.”269

267 i.m., 170–172.
268 Református lelkész érdekes előadása az Ótestamentum alapvető jelentőségéről, Szerző 

megjelölése nélkül. 7. 
269 Czeglédy: Harc az Ótestamentum ellen, 1.
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III.3.4. A kijelentés fő témája nem a kegyes egyén,  
hanem Isten országa 

Czeglédy Sándor szerint a kijelentés fő témája nem a kegyes egyén, hanem 
Isten népe. Más kifejezéssel: Isten országa, az Ő uralmának valósága meny-
nyen és földön.  Isten egyénileg szólít meg minket, s Urunk egész lényünkre 
igényt tart, nemcsak belső kegyességünkre, hanem életünk minden vonat-
kozására. A teremtés és megváltás jogán totális igényt tart ránk. Ezért önké-
nyes az az igehirdetés, amely a maga mondanivalóját az egyéni kegyesség és 
egyéni üdvösség problémáira korlátozza. A professzor szerint a zsidókérdés-
sel kapcsolatos események az igehirdetés perspektíváját hatalmas mértékben 
kiszélesítették. Olyan dolgokról volt szó, amelyek az egyéni kegyesség körén 
kívül estek, viszont nyilvánvalóvá vált, hogy Istennek ezekre nézve is mon-
danivalója van, mivel ezek a tények is kapcsolatban vannak az Ő országával 
és egyetemes üdvtervével.270

Czeglédy Sándor szerint Barth Károly mutatta meg a legmeggyőzőbb erő-
vel a zsidókérdésnek az igazi horderejét, üdv- és kijelentéstörténeti beágya-
zottságát, döntő fontosságát. Az ő teológiája nyomán jutott el a német evan-
géliumi egyház az igehirdetés politikai jelentőségének, az Egyház közéleti 
felelősségének igazi felismeréséhez. Neki volt legnagyobb része abban, hogy 
az evangéliumi keresztyének közül sokan megszabadultak a pietizmus szűk-
keblűségétől, felismerve, hogy Krisztus királyi igénye az emberi élet minden 
területére kiterjed.271 

Czeglédy Sándor a II. világháborúra visszaemlékezve azt hangsúlyozza, 
hogy a bekövetkezett események Isten ítéletét jelentik. Református egyhá-
zunk kiépítette a maga privát, belső világát és elfordult a világtól, amelyért 
pedig Jézus az életét adta. Az igazi megtérés azonban nemcsak menekülés a 
világtól, hanem szolgálat a világban. Vissza kell mennünk a világba, mégpe-
dig úgy, hogy az egész életünket, életünk minden vonatkozását Isten uralma 
alá helyezzük.272 A professzor szerint a zsidókérdéssel kapcsolatos esemé-
nyek által nyilvánvalóvá vált, hogy csak a szeretetlen, korlátolt és bibliael-
lenes önzés mondhatta azt, hogy mindezek a világ fiainak dolgai, és ehhez 
nekünk nincsen közünk. Isten azért adta ezeket a megrendítő eseményeket, 
hogy kivezessen bennünket kegyességünk és igehirdetésünk addigi szűklá-
tókörűségéből, visszaadja igehirdetésünknek azt a fő témát, amely Jézus ige-

270 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 5.
271 Czeglédy: Barth Károly a teológia történetében, 6.
272 Czeglédy: Üdvtörténet, világtörténet, igehirdetés, TtREL I.27.c.187.72, évszám nélkül, 6.
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hirdetésének is a témája volt: az Isten országának hirdetését. Annak a meg-
hirdetését, hogy az Ő uralma valóságos mennyen és földön. 273

III.3.5. A zsidómisszió jelentősége

Czeglédy Sándor Az egyház bűnbánata című cikkében kiemeli, hogy a zsi-
dókkal kapcsolatos események újra megmutatták igehirdetésünknek a misz-
szió jelentőségét az egyház életében. Addig ugyanis erős hajlam mutatkozott 
arra, hogy az egyházban az azonos hagyományokat követő emberek vallásos 
társaságát látták, amely társulás célja a kegyesség belterjes ápolása volt. A 
professzor szerint egyházunk elfelejtette, hogy az evangéliumot csak úgy le-
het megtartani, ha továbbadjuk azt. Közép-Európa legnagyobb protestáns 
egyházaként csak a 20. század elején kezdett református egyházunk bekap-
csolódni a pogánymisszió munkájába.274 Korának viszonyait szemlélve meg-
állapítja, hogy sokkal több zsidó él Magyarországon, mint a legtöbb európai 
országban, de a zsidómisszió rendszeres munkáját hazánkban mégis csupán 
két külföldi szervezet, a Skót Misszió275 és a Norvég Egyházi Misszió végez-
te.276

Czeglédy Sándor szerint nem véletlen az, hogy a II. világháború idején jött 
létre egyházunk konventjének Jó Pásztor albizottsága,277 és ezekben a nehéz 
időkben látott hozzá a Magyarországi Református Egyház először komolyan 
a zsidómisszió munkájához.278 Szerinte a zsinati tanács odaadóbb és hat-

273 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 5.
274 Czeglédy: Az egyház bűnbánata, 161.
275 Ld.: Kovács, Ábrahám: The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews 

in Budapest and its impact on the Reformed Church of Hungary 1841–1914, Frankfurt 
am Main – New York – Berlin – Bern – Bruxelles – Oxford – Wien, Peter Lang Verlag, 
2006.; Kovács, Ábrahám: A Budapesti Ev. Ref. Németajkú Leányegyház eredete és tör-
ténete, 1858–1869. The history of the German-speaking Reformed Affiliated Church 
of Budapest. Debrecen, Dr. Harsányi András Alapítvány, 2004.; Kovács, Ábrahám: A 
skót-magyar kapcsolatok az 1840-es években és hatásuk a magyar protestáns egyházi és 
társadalmi életre, in: Pro Minoritate Nyár (2001), 177–186.

276 Czeglédy: ‚Igehirdetés és zsidókérdés a Mt 23, 37–39 alapján’, TtREL I.27.c.187.72, 1951, 6.
277 A Jó Pásztor Bizottságot 1942. október 20-án alakította a Magyar Református Egyház 

Egyetemes Konventje, amelynek eredeti célja a zsidóságból áttért egyháztagok lelkigon-
dozása és az arra rászorulók szociális és karitatív ellátása volt. Az üldözés növekedésével 
a Bizottság első számú feladatává a munka-, és internálótáborokban élő egyháztagok lel-
kigondozása lett, valamint a nekik nyújtott anyagi segítségnyújtás. (Bereczky: A magyar 
protestantizmus a zsidóüldözés ellen, 40.)

278 Ld.: Kovács, Ábrahám: Krisztus követése és a zsidómentés: A Jó Pásztor Bizottság hit-
valló munkák a magyar református egyházban. In: Baráth, Béla Levente (szerk.): Hittel 
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hatósabb zsidómissziót elrendelő nyilatkozata ellen nem lehet elvi kifogást 
emelni, ha a Biblia alapján állunk. „A megkeményedés Izráelre nézve csak 
részben történt” (Róm 11,25), vagyis addig is, amikor majd az emberiség 
történetének végső kifejletekor „az egész Izráel megtartatik” (Róm 11,26), 
vannak és lesznek meg nem keményedett szívű zsidók, akik az evangéliumot 
örömmel fogadják.279 

A II. világháború után a Magyarországi Református Egyház elesett álla-
potának egyik fő okát abban látja, hogy a sátáni erők összpontosított táma-
dásával szemben legtöbbször defenzívára szorítkozott, a zsidókérdés bibliai 
megoldását elhallgatta, másról beszélt, alkalomszerűbb, időszerűbb témákat 
választott. Ezzel szemben kimondja, hogy ha hűségesen és bátran hirdeti 
az egyház azt, amit a Szentírás a zsidókérdésről és a zsidómisszióról mond, 
akkor bizonyos, hogy Jézus Krisztus a legalkalmatlanabb időt is alkalmassá 
teheti az Isten országának nagy csatanyerésére.280

III.3.6. Czeglédy Sándor állásfoglalása  
a választott nép mellett − prédikációiban

1939-ben elmondott Bálványhordozás című prédikációjában felhívja hallga-
tói figyelmét arra, hogy minden olyan isten bálványisten, akit az ember maga 
csinál és hordoz. „Manapság ezek az embercsinálta istenek törnek újra elő a 
mélyről. A keresztyén anyaszentegyház ostromállapotba jutott és a Krisztus 
elleni gyűlölet most korunk hatalmas társadalmi és világnézeti megrázkód-
tatásaiban napfényre tört. Az Antikrisztus letette álarcát és a bálványimádó 
pogányság nyíltan támad Jézus Krisztus ellen. (…) Ezek az új bálványimádók 
magyar vallást akarnak. Új pogány vallást, bevonva hazafias, nemzeti máz-
zal a faji gondolat nevében. Többé nem kell Jézus Krisztus, hanem helyette 
fajerőkre van szükség, akik majd a nemzet nagy küzdelmeiben működnek 
közre.”281

Egy másik prédikációjában felteszi a kérdést: „Miért éppen ezekben 
a forrongó években kellett az új pogány mozgalmak jelszavát kiadni: (…) 
Megváltás a Jézus Krisztustól? Mi a magyarázata annak, hogy ma is mind-

és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára. Debrecen, 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2015. 165–175.

279 Czeglédy: Miért éppen most?, 7.
280 i.m., 9–11.
281 Czeglédy: Ézs 46,7.3–4. Bálványhordozás c. prédikáció, TtREL I.27.c.285, 4–6.
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két küzdőfél »keresztes háborút« akar viselni, mintha sejtené, hogy az egész 
emberiség sorsa valahogyan, titokzatos módon összefügg a Golgotán megfe-
szített názáreti Jézussal? Igen, tényleg összefügg, sőt alapjában véve már el is 
dőlt ott és akkor végérvényesen.”282 

Évekkel a háború után visszatekintve Az elhengerített néma kő prédi-
kációja című igehirdetésében a következőképpen prédikált. „Mert amikor 
Németországban a második világháború előtt tekintélyes vezetők kiadták 
a jelszót, hogy nem Jézus Krisztus megváltására van szükség, hanem arra, 
hogy a német népet megváltsuk Jézus Krisztustól, akkor nem jöhetett más, 
mint az az állapot, amiről nemrégen hallottam, hogy Drezda és Berlin váro-
sának kövei között félórákig rohan a gyorsvonat és csak a romvárosok köve-
inek szava hangzik az utas felé.”283

A professzor szerint jöhetnek azonban új vallások, megalkothatják a 20. 
század mítoszát, kiadhatják a jelszót, hogy meg kell váltanunk magunkat 
Jézus Krisztustól – mindezek elmúlnak, semmivé lesznek és az Areopágus 
filozófusainak fecsegése fölött mennydörgésként hangzik az Ő szava: „Az ég 
és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” (Lk 
21,33) Jöhetnek felújított pogányságok, műpogányságok, kiírhatják a temp-
lomokra: a vallás ópium a népnek, sőt egész országok, egész földrészek for-
dulhatnak Krisztus ellen, az Ő egyházát nem kell féltenünk. Az egyház Ura a 
világ Ura. Ezért az anyaszentegyházon a pokol kapui sem vesznek diadalt.284

1960-ban arról prédikált, hogy még nincs messze mögöttünk a fajimá-
datnak és a faji őrületnek a korszaka. Sőt, sokan lélekben még mindig azok-
hoz tartoznak, akik számára a kereszt evangéliumában éppen az volt a meg-
botránkoztató, hogy aki a kereszten szenved, az a zsidók királya. Ennek a 
botránkozásnak a végső gyökere az Isten ingyen való szabad kegyelmének a 
megvetése, amellyel Isten egy népet kiválasztott magának, amelynek folytán 
ezzel a néppel szövetséget kötött, és amelynek folytán ezt a szövetséget meg 
is tartja mind a világ végéig. Ezzel kapcsolatban felteszi, majd megválaszolja 
a kérdést: „Vajon ma is választott nép volna Izráel? Igen, Jézus valóban Izráel 
királya és bármilyen rettenetes az a megkeményedés, amelyben ez a nép 
most él, egykor még fel fog hangozni a szent városban a Király előtti hódolat 
virágvasárnapi szózata.”285

282 Czeglédy: Zsolt 2,1–12. A Felkent haragja c. prédikáció, 194.
283 Czeglédy: Mk 16,1–4. ‚Az elhengerített néma kő prédikálása’ (húsvét) c. prédikáció, 

TtREL I.27.c.286, 6.
284 Czeglédy: Ef 1,22. Az egyház ura c. prédikáció, 14.
285 Czeglédy: Jn 19,19–22. A kereszt felirata (virágvasárnap) c. prédikáció, TtREL I.27.c.286, 

4–5.
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Czeglédy Sándor leszögezi, hogy Krisztus a faji és nemzeti különbségeken fe-
lülemelkedve is eszmény marad. Jézus családja kegyes galileai zsidó család volt. 
A szülői otthonban Őt a régi tiszta izraelita kegyesség szelleme lengte körül. Ő 
maga mondja, hogy elsősorban Izráel elveszett juhainak megtérítésére jött a vi-
lágba. „Íme, ez az ember zsidó!” – kiáltunk fel önkéntelenül, ha olvassuk az evan-
géliumokat. A misszionáriusok azonban másról értesítenek minket. Arról, hogy 
minden nép és minden faj, amelynek öntudata előtt megjelenik Krisztus alakja, 
benne találja fel páratlan tisztaságban és szentségben a maga emberi eszményeit. 
A művészlelkű görög úgy érzi, mintha Jézus is görög volna. S Európa, Afrika, 
Ázsia, Amerika s az Óceánia tarka embertömegei, mihelyt megismerik Jézus ál-
dott életét, összeforrnak abban a vallomásban, hogy Jézus az igazi ember.286

III.3.7. A Magyarországi Református Egyház kiállása  
a zsidóság mellett

Czeglédy Sándor akkor is nyíltan kiállt a választott nép és az Ószövetség 
mellett, amikor a legtöbben nem merték felvállalni véleményüket ezzel kap-
csolatban. Világosan megfogalmazott könyvében, valamint tanulmányaiban 
és cikkeiben nem ködösített, hanem a Szentírás fényével világított rá egyér-
telműen kora égetően aktuális kérdésére, az árral is szemben. Nyílt és hatá-
rozott állásfoglalása szenvedélyes sajtótámadásokat is kiváltott nemzetiszo-
cialista körökben a Sztójay-kormány utolsó szakaszában és a nyilas uralom 
idején, főleg budapesti napilapokban.287

Ezekre az időkre a professzor egyik előadásában 1956 tavaszán így emlék-
szik vissza: „Egyházi és teológiai életünk nagy válsága nálunk is a harmadik 
birodalom hatalmi szférájának kiterjedésével kezdődött, és a zsidó-kérdés 
hitleri eszközökkel való »megoldása« azokra is megdöbbentő hatást gyako-
rolt, akik a nemzeti-keresztyén szintézis belső ellentmondásait nem érezték. 
Egyházunk is tanúsított ellenállást, de nem azzal az energiával, amely a né-
met vagy a holland egyházak kiállását jellemezte.”288

286 Czeglédy: 1Kor 3,11. Az egyetlen fundámentum c. prédikáció, 5.
287 id. Fekete: A választott nép szolgálatában, 5.  Czeglédy Sándor önéletrajzában lejegyzi, 

hogy mivel ekkor már Debrecenben tanított, e cikkek híre a város körüli harcok idején, 
majd a város felszabadulása után nem jutott el hozzá. Minderről egy történeti kutató ér-
tesítette őt, jelezve, hogy ezek a cikkek megtalálhatók Berlinben, a Német Demokratikus 
Köztársaság könyvtáraiban. (Czeglédy: ‚Önéletrajz’, TtREL I.27.c.285, évszám nélkül, 5.)

288 Czeglédy: Theologische Richtungen in der ungarischen reformierten Kirche, TtREL 
I.27.c.184.5, 1956, 2. 
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Bereczky Albert 1945-ben kiadott művében arra próbál választ keresni, 
hogy mit tett a magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen. Ismertté teszi, 
hogy a magyar kormányzat és törvényhozás csak nehezen, lépésről-lépés-
re hátrálva engedett a német nyomásnak, amely állandó írásbeli és szóbeli 
demarsok formájában követelte a zsidóellenes intézkedések drasztikus fo-
kozását. Ezt tanúsítja az a tény is, hogy a némethű sajtó elégedetlen volt a 
kormányzat zsidópolitikájával, azt hangoztatva, hogy a meghozott rendsza-
bályokat sem hajtatta végre komolyan. A teljes német megszállásig, 1944. 
március 19-ig „a magyar kormányzat azonban minden külső nyomás és 
belső izgatás ellenére sem volt hajlandó teljesíteni a náci Németország gyil-
kos követeléseit. (…) Sőt Magyarországon akkor még sok olyan zsidó talált 
menedéket, aki a környező országok véres pogromjai elől futott hozzánk.”289

Ravasz László, dunamelléki püspök a zsidóüldözés elleni harcról a követ-
kezők szerint számol be: „Az egyházak munkája a négyszemközötti tárgya-
lás, a hivatalos megnyilatkozások átadása lehetett csupán és nem a nyilvános 
demonstráció. Nyilvános demonstrációra nincs mód, mert a cenzúra ilyen 
cikket nem közöl, ha valaki a rádióban ilyen beszédet mond, többet a rádiót 
az egyházak nem használhatnák fel a maguk nagy vigasztaló munkájában. 
Egyházi gyűlések ilyen kérdések felvetésével meghasonlásokra vezetnének és 
a testületi adminisztrációt bénítanák meg. A szószékre ezeknek a kérdések-
nek a megvitatását felvinni nem szabad, mert mindaddig, amíg az egyházak 
képviselői a magyar országgyűlésnek tagjai, mondanivalóikat ilyen minőség-
ben kell nyilvánosságra hozniok.”290 

A püspök Általános tájékoztatójában azt is felfedi, hogy „az egyházak 
mindent megtettek a szerencsétlen emberek megvédelmezésére. (…) A 
református egyház vezetősége a következő tárgyalásokat folytatta: Kétszer 
tárgyalt a Kormányzó Úrral, egyszer a miniszterelnök úrral, egyszer a bel-
ügyminiszter úrral, többször tárgyalt az ország prominens jobboldali vezér-
politikusaival. Kérést nyújtott át a kormányzatnak a csillagviselési mentes-
ség kiterjesztése tárgyában, a keresztyén zsidók elkülönítése és külön jellel 
való megkülönböztetése tárgyában; kérte az elkülönített keresztyén zsidók 
pásztori gondozásának biztosítását; kérte a keresztyénné vált család egysé-
gének biztosítását. Személyes közbenjárással, de ugyanakkor emlékiratok át-
adásával felhívta a kormány figyelmét a zsidók elkülönítésének végrehajtása 
során jelentkező visszaélésekre, kegyetlenkedésekre. Kellő időben felemelte 

289 Bereczky: A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen, 9.
290 Ravasz: Általános tájékoztató 1944 júniusában arról, hogy a magyar evangéliumi egyhá-

zak mit tettek a legújabb időkben a zsidókérdéssel kapcsolatban, 176.
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tiltakozó szavát a zsidók deportálásának fenyegető gondolata ellen, s mikor 
ez megindult, mindegyik evangéliumi püspök aláírásával éles tiltakozással 
fordult a kormányzathoz.”291

A beadott memorandum ultimátum jellegű volt, hangsúlyozottan utolsó 
kísérlet, és világosan benne volt az is, hogy az egyházak levonták a végső 
konzekvenciát. A záró sorokban így fogalmaztak: „Ha szavunknak foganatja 
nem lesz, kénytelenek leszünk egyházunk közvéleménye és a világprotest-
antizmus színe előtt bizonyságot tenni arról, hogy mi Isten üzenetét nem 
hallgattuk el.”292 Mivel a memorandumra egy héten belül nem érkezett vá-
lasz, így elkészült 1944 júniusában a nyilvános tiltakozás szövege, amelyet a 
legközelebbi vasárnapon kellett volna felolvasni valamennyi református és 
evangélikus gyülekezetben. Ebből így hangzik egy részlet: „Kérve kértük a 
magyar királyi Kormányt, hogy vessen véget a kegyetlenkedéseknek, melye-
ket a kormány tagjai is elítéltek és szerezzen érvényt azoknak a kijelentések-
nek, amelyek a zsidóirtás ellen tiltakoztak.”293

Miután sokszorosították a levelet, a kormány kultuszminisztere sürgős 
megbeszélést kért, ahol megegyeztek a pásztorlevél visszavonásában azzal a 
feltétellel, hogy a miniszterelnök megszünteti az atrocitásokat és a további 
deportálásokat. A miniszter azzal érvelt, hogy ha az egyházak megmaradnak 
a nyílt tiltakozás mellett, akkor a kormány lemond, és a német katonai ha-
talom alatt álló Magyarországon a nyilaskeresztes irány kerül azonnal hata-
lomra. Az egyház így elállt a nyilvános tiltakozástól azért, hogy megmentse a 
budapesti zsidóságot a deportálástól. Az egyházak fáradtságos munkájának 
is az eredménye tehát a budapesti zsidóság időleges megmentése, és az, hogy 
a nyilas náci uralom nem júliusban, hanem csak október 15-én következett 
be.294 Bereczky Albert így értékeli ezeket a törekvéseket: „Az egyháznak itt 
van a múltból egy súlyos és terhes adóssága: nem mert Istentől látást kérni és 
nem merte Isten közelgő ítéletét tisztán és világosan hirdetni. Ne menteges-

291 i.m., 176. Azzal a reménységgel tették ezt, hogy a holland és a dán egyházak mintájára 
Magyarországon is sikerül majd a kormány antiszemita intézkedéseit megfékezni, ha az 
összes keresztyén egyház egységesen jár el, és közösen tiltakoznak a zsidók ellen elköve-
tett szörnyűségekkel szemben. Ugyan a teljes összefogás nem sikerült a katolikus egyház 
külön úton járása folytán, de legalább a teljes magyar protestantizmus közös tiltakozása 
megvalósult. (Bereczky: A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen, 17.)

292 Bereczky: A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen, 21.
293 i.m., 24.
294 i.m., 26.
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sük magunkat azzal, hogy szórványosan voltak, akik megtették. Valljuk meg 
és vállaljuk el, hogy a trombita bizonytalan zengést tett.”295

Ravasz László viszont a zsidókérdéssel kapcsolatban a következőket fo-
galmazza meg 1946-ban, az ORLE elnöki megnyitó beszédében: „Ebben az 
apokaliptikus világban egyedül az egyházak emelték fel tiltakozó szavukat. 
Hallgatott az utca, hallgattak a pártok, hallgattak a tudománynak, a művé-
szetnek a fórumai, hallgatott a sajtó, legjobban hallgattak azok, akiket üldöz-
tek. Egyedül az egyház szólalt meg. (…) Az egyházak megszólalása közt a 
magyar református egyház nem állt utolsó helyen, ezt tudja mindenki, s ha 
nem tudná, tanulja meg. (…) A református egyház vallotta és vallja, hogy az 
antiszemitizmus pusztító lélekveszedelem, amelyet el kell távoztatni ettől a 
nemzettől.”296

Czeglédy Sándor 1948-ban Az egyház bűnbánata című tanulmányában 
a református egyház gyengeségének gyökerét abban látja, hogy a nemzeti 
gondolatot tárt karokkal fogadta egyházunk, hiszen korábban vallási szabad-
ságunk is attól függött, mennyire tudtuk érvényesíteni nemzeti függetlensé-
günket a rekatolizáló, germán érdekeket szolgáló Habsburgokkal szemben.  
Amikor pedig az I. világháború után bekövetkezett a trianoni katasztrófa, 
az elszakított magyar reformátusság kisebbségi életében ismét azt lehetett 
látni, hogy a vallásszabadság ügye a nemzetiségi jogok sorsával dől el. Emiatt 
továbbra sem látott egyházunk okot arra, hogy a nemzeti gondolattól eltávo-
lodjunk egyházi életünkben. Mivel a teológiai tisztánlátás hiányzott, hogy az 
igazi hazafiasságot megkülönböztessük a keresztyénellenes nacionalizmus-
tól, alig tűnt fel, hogy a szekuláris szellem éppen a nacionalizmuson keresz-
tül hatolt be legkönnyebben az egyházi életbe.297 Czeglédy Sándor meglátása 
szerint a jóhiszemű hazafiasság gyakorlása közben Krisztus parancsa mellé 
vagy fölé lett rendelve az egyházi életben a népi imperativus. A zsinórmér-
ték és ismeretforrás már nem egyedül az isteni kijelentés volt, hanem a nép 
életének történeti eseményei.298 Pedig Martin Niemöller már 1937-ben azt 
mondja, hogy a magyar egyházakban is van „német keresztyénség”, amelytől 
ezeknek az egyházaknak el kell majd szakadniuk. „Ez a szakítás lehet, hogy 
súlyos válságot jelent majd. Lehet, hogy németországi evangéliumi egyhá-
zunk a jelen válságban nemcsak önmagáért, hanem mások helyett is harcol, 

295 Bereczky: Két ítélet között, 255.
296 Ravasz: Elnöki megnyitó beszéd, 10–11.
297 Czeglédy: Az egyház bűnbánata, 158.
298 Czeglédy: A választott nép, 14–15.
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és ez a helyettes harc talán sok fájdalomtól menti meg más országok keresz-
tyén egyházait.”299 

Czeglédy Sándor megfogalmazása szerint a magyar református egyház is 
kitermelte a német keresztyének alternatíváját, a „magyar keresztyénséget”, 
a Krisztus váltsághalála helyett az aradi, illetve később a trianoni Golgotát, 
Krisztus feltámadása helyett pedig a magyar feltámadást hirdette. Szerinte 
az országot megszálló németek általi embertelen zsidóüldözés iszonyatá-
ra, majd a II. világháborút követő összeomlás irtózatos katasztrófájára volt 
szükség ahhoz, hogy a modern nacionalizmus antikrisztusi ideológiájának 
mélységei feltáruljanak.300

Bereczky Albert visszaemlékezik arra, hogy amikor 1944 elején a magyar 
sajtót részben megvásárolták, részben megfélemlítették és egészen szoros bi-
lincsbe verték, akkor az egyházi sajtót is a legszigorúbb cenzúra alá helyez-
ték. Mégis kiemel néhány szemelvényt, bizonyítva azt, hogy az egyházi sajtó 
igyekezett odaállni az üldözöttek mellé, s amennyiben egyáltalán lehetséges 
volt, megpróbált bizonyságot tenni az evangéliumi igazságról. E kevés számú 
szemelvény között olvashatjuk Czeglédy Sándor 1944-ben megjelent Harc 
az Ótestamentum ellen című cikkének egy részletét is.301 Czeglédy Sándort 
1984-es visszaemlékezésében Bartha Tibor püspök is azok közé sorolta, utal-
va Bereczky Albert művére, akik a zsidóság mellett állást foglaló hitvalló 
írásokat jelentettek meg.302 Czeglédy Sándor bátor és rendíthetetlen maga-
tartását bizonyítja az is, hogy 1944 őszén, a harcok idején ő volt az egyet-
len teológiai professzor, aki nem hagyta el Debrecent. Sziklaszilárd hite volt, 
s a legnagyobb megpróbáltatások közepette is higgadt maradt, mivel Isten 
gondviselő szeretetében és megtartó erejében bízott.303

299 Czeglédy: Mások helyett is harcolunk, 1.
300 Czeglédy: Az egyház bűnbánata, 159.
301 Bereczky: A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen, 36.
302 Bartha: Emlékezzünk, 1. 
303 Czeglédy, Mária: Édesapám − Czeglédy Sándor, 124. Az E végső nagy vendégség és 

az úrvacsora című prédikációjában Czeglédy Sándor részletesen visszaemlékezik az 
1944. október 13-a és 20-a között zajló debreceni csata körülményeire. Mivel lakásuk-
ban a villannyal már baj volt és mivel a professzor kiskorú gyermekeinek nem tudott 
tejet szerezni, kivitte családját apósához a közeli Hajdúhadház parókiájára, ő pedig egy 
motorkerékpárral járt be Debrecenbe. Még október 19-én is volt bent a városban.  A 
következő napon a szovjetek csapatai elfoglalták Debrecent, sőt megkezdődött a harc 
Hajdúhadházon is. Itt a visszavonuló németek Hajdúhadház és Hajdúböszörmény között 
megálltak és feltartóztatták az előrenyomulást. Az úgynevezett Kutaserőből szakadatlanul 
lőtték Hajdúhadházat, éjjel pedig harci kocsikkal törtek be a község utcáira. A hajdúhad-
házi parókia pincéjében egy egész tömeg ember volt – köztük Czeglédy Sándor is –, akik 
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III.3.8. Eleven és nyílt vita a Szentírással

A professzor írásaiból nyilvánvalóan kitűnik, hogy mennyire szívén viselte a 
választott nép kérdését és milyen részletesen magyarázta azt tudományosan 
és biblikusan egész életén keresztül. Éppen ezért érintette őt érzékenyen, ami-
kor 1990-ben Majsai Tamás, a Theologiai Szemlében megjelent Crucifixus 
sub Pontio Pilato című tanulmányában azzal vádolta meg, hogy a Jubileumi 
Kommentárban a részben Czeglédy Sándor által írt Kijelentés, Üdvtörténet, 
Ószövetség, Újszövetség, Szentírás és Szentlélek304 című bevezető tanulmány 
teológiai koncepcióját a masszív antijudaizmus szelleme hatja át.305 

Bírálója ennek alátámasztására ebből a tanulmányból a következőket 
idézte: „A választott nép döntő kérdése az volt: felismerik-e Azt, aki eljöven-
dő vala, (…) de a választott nép a vele kegyelmesen kötött szövetség kivált-
ságát éppen arra használja fel, hogy vele magát Isten igénye elől elbástyázza. 
(…) Isten Fiát halálra ítélik. (…) A templom leomlik. Eddig Sion fennállása 
volt Isten uralmának jele, most pedig Sion romja. Íme, Isten népének feje-
delme ott van a kereszten; a saját népe adta őt a római hatalom kezébe teljes 
tudatossággal.”306 Czeglédy Sándor Eleven  és  nyílt  vita a Szentírásról?  című  

nem tudtak arról, hogy a „felszabadítók” kiadtak egy parancsot arra nézve, hogy a férfiak 
hagyják el a községet. Így amikor egy fegyveres csapat megjelent a pince előtt, az ott lévő 
nyolc férfit Czeglédy Sándorral együtt letartóztatták és elvitték egy nagy udvarba. Közben 
a németek éppen akkor találták el a hajdúhadházi református templom délnyugati tor-
nyát gyújtógránáttal. A professzor és a többi fogoly hosszasan várt, a katonák pedig vitat-
koztak. Egy románul tudó embertől tudták meg később, miről beszéltek. A katonák közti 
vita tárgya az volt, hogy agyonlőjék-e őket vagy sem. Ott volt ugyanis velük a professzor 
egyik meggondolatlan diákja, aki a román katonákkal németül próbált beszélni, mire 
valaki kitalálta, hogy ők német kémek és eddig is ők irányították a német ütegek tüzelését. 
Az egyik főhadnagy a kivégzés mellett volt, de volt ott egy román őrnagy, aki ebbe nem 
egyezett bele. Géppisztolyos őrség vette Czeglédy Sándorékat körül és kihajtották őket a 
községből. Messziről egyszer még rájuk is lőttek, de inkább csak ijesztésül. Ezt követően 
a hosszú gyaloglás miatt fáradtan, de élve érkeztek Debrecenbe. (Czeglédy: Mt 26,29.  
‚E végső nagy vendégség és az úrvacsora’ c. prédikáció, TtREL I.27.c.286, 1.)

304 Czeglédy, István: Kijelentés, Üdvtörténet, Ószövetség, Újszövetség, Szentírás és 
Szentlélek, 17. A Jubileumi Kommentár szerzőként Czeglédy Istvánt – Czeglédy Sándor 
öccsét – tünteti fel, de a neve mellett kereszttel, annak jelzésére, hogy a mű megjelenése-
kor írója már nem élt. Azonban a kifogásolt mondatokat saját bevallása szerint valóban 
Czeglédy Sándor írta, mivel a nyomtatás előtt a szerkesztőség a két évvel korábban elhalt 
testvérének tanulmányát átdolgozásra hozzá küldte el, ő pedig saját gondolataival egészí-
tette ki testvére tanulmányát. (Czeglédy: Eleven és nyílt vita a Szentírásról?, 370.)

305 Majsai: Crucifixus sub Pontio Pilato, 98.
306 Czeglédy, istván: Kijelentés, Üdvtörténet, Ószövetség, Újszövetség, Szentírás és 

Szentlélek, 17.



cikkében  kategorikusan  visszautasítja ezt a vádat. Tanulmányának eredeti 
címe Eleven és nyílt vita a Szentírással? volt,307 utalva arra, hogy a kifogá-
solt szövegrészben egyetlen mondat sincs, amely ellenkezne a Szentírással, 
és hogy bírálója elfelejtette megemlíteni azt, hogy a bírált tanulmány foly-
tatásában Czeglédy Sándor Izráel maradandó kiválasztását hangsúlyozta.308

Arra hívja fel olvasói figyelmét, hogy még kevésbé szólhatott volna bírá-
lója „masszív antijudaizmusról” vele kapcsolatban, ha figyelembe vette volna 
ugyancsak a Jubileumi Kommentárban a már saját neve alatt megjelent, az 1. 
Thesszalonikai levél híres antiszemita szakaszával foglalkozó magyarázatát. 
Itt ugyanis a következőkről írt: „A zsidók és pogányok viszonya a thessa-
lonikai keresztyéneket is foglalkoztatta. Hiszen látták, hogy Pál és társai a 
zsinagógában kezdték az evangélium hirdetését. (…) Viszont azt is látták, 
hogy éppen az ígéret népe, a zsidók vezettek az evangélium szenvedélyes el-
utasításában. Pál itt még nem fejti ki Izráel »titkát« (Róm 11,25)309 úgy, ahogy 
később teszi. Nem szól Izráel végső reménységéről, arról, hogy a »megkemé-
nyedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége 
bemegyen, és így az egész Izráel megtartatik.« (…) Pál olyan határozottan 
és erélyesen szól itt a zsidók megkeményedéséről, hogy ennek jellemzésére 
még a pogányok jól ismert szólamait is felhasználja.” Czeglédy Sándor kom-
mentárjában hangsúlyozza, hogy az emberellenességet Pál nem valami faji 
vagy népi tulajdonságnak tartja mint a zsidók antik és modern ellenségei, 
hanem itt világosan megmondja: azzal válnak minden embernek ellensége-
ivé, hogy akadályozzák az evangélium hirdetését.310 Czeglédy Sándor egész 
életében a segíteni kész szeretet indulatával311 és hitvalló módon foglalt állást 
az Ószövetség és a zsidóság mellett. Sőt, minél nagyobb volt a zsidó nép ellen 
irányuló támadás, annál erősebben, megalkuvások nélkül érvelt a Szentírás 
fényében a választott nép mellett. Bátor magatartása számunkra, az utókor 
számára is példát mutat. 

307 Czeglédy: Eleven és nyílt vita a Szentírással?, TtREL I.27.c.187.71, 1990, 1–10. A 
Theologiai Szemle munkatársai változtatták át a címet oly módon, hogy a „Szentírással” 
szót a „Szentírásról” szóra cserélték. Feltehetően azt hitték, hogy Czeglédy Sándor téve-
désből írta így a címet.

308 Czeglédy: Eleven és nyílt vita a Szentírásról?, 371. 
309 „Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higy-

gyétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok 
teljessége bemegyen.” (Róm 15,25)

310 Czeglédy: A Thessalonikaiakhoz írt első levél magyarázata, 278.
311 Czeglédy: A teológia tanítása a Kollégiumban, 580.


