
Nyilatkozat  

az egyetemi szintű holokausztról szóló tárgy „első” bevezetésével kapcsolatban 

 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektoraként, és a fenntartó egyház, a Magyarországi 

Evangéliumi Testvérközösség egyetértésével, örömmel üdvözlöm, hogy a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemen „az Izraeli Nagykövetség közreműködésével a világon elsőként” 

bevezetésre kerül az egyetemi alapozó képzésben a holokauszt története. 

Ugyanakkor kötelességem a történeti hűség kedvéért kijelenteni, hogy (bár nem az Izraeli 

Nagykövetség közreműködésével, de nem is azzal szemben) a Wesley János Lelkészképző 

Főiskolán körülbelül tizenöt éve a tanulmányi törzsanyag hitvallási szempontok alapján 

beiktatott részét alkotják a Holokauszttal és üzenetével való szembesülés. A hallgatók a 

képzés teljes vertikumán átívelően, több mint tízszemeszternyi összterjedelemben vesznek 

részt a zsidóság történetével foglalkozó, a zsidó vallás TANAK- és talmudi korszakait 

bemutató, a zsidó-keresztény kapcsolattörténetet, a Soá és a kereszténység valamint a Soá 

és a (keresztény) theológia c. foglalkozásokon. Hangsúlyozzuk, hogy keresztény 

felelősségünk nem csupán a XX. századi szörnyűséges eseményeket érinti, hanem látnunk 

kell a világi hatalmakkal összefonódó és triumfáló kereszténységnek az egész elmúlt húsz 

évszázadban játszott szerepét abban, hogy a tragédia bekövetkezhetett. Felsőoktatási 

intézményünkben nem csak az osztatlan képzésű teológus vagy vallástanár szak résztvevői, 

hanem legalább egy féléven át a világi stúdiumok hallgatói is kötelezően hallanak a 

holokausztról is, és arról, a tanulmányok ellenőrzésének rendje szerint, számot is kötelesek 

adni. 

Mindezt nem külön rektori rendelkezés alapján, hanem az általános oktatási tematikába 

ágyazva gyakoroljuk. A főiskola amúgy az elmúlt évtizedekben számtalan e témával 

kapcsolatos konferenciának adott helyet. (A főiskola udvarán zöldell egy Kamenyec-

Podolszkijból, az 1941-ben ott elpusztított mártírok temető helyéről hozott cserje, a mártírok 

falán pedig nem csupán a halottainkra emlékező feliratok, de Szenes Hanna és Raoul 

Wallenberg emléktáblája is megtalálható.) 

Örömmel üdvözöljük, hogy más felsőoktatási intézményben (így a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen is) szükségesnek látták - a nemzeti lelkiismeret felébresztése érdekében is - 

elkezdeni ezt az oktatói munkát. Szívből örülnénk, ha e példáknak más követői is lennének.  
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