Igazgató Úr, Elnök Úr, tisztelt érdeklődők, Barátaink!
Susán Eszter vagyok, a Magyarországi Cionista Szövetség ügyvezető igazgatója, és az
alábbiakban Kardi Judit szavait fogom tolmácsolni Önöknek, saját gondolataimmal
kiegészítve.
A Magyarországi Cionista Szövetség újjáalakulása óta hangoztatja: a Soára való
emlékezés célja több, mint általában a történelmi emlékezet fenntartása. Auschwitz olyan
mérföldkő volt a nyugati világ szellemtörténetében, amely után újra kellett kezdeni
mindent, s ami ma új referenciapontként szolgál. Erről szólnak Kertész Imre írásai, aki
Auschwitzot az európai szellemtörténet szimbolikájában a Golgotához hasonlította:
Auschwitz nem csak a rombolás, megsemmisülés helye és ideje, de értékrendet is
teremtett.
A történelmi tragédiára való folyamatos emlékezésnek nem szabad kimerülnie a
gyászban, és a zsidó nép áldozati szerepének hangsúlyozásában. Éppolyan fontos, hogy
büszkén emlékezzünk meg hőseinkről, például a többszáz bátor cionista fiatalról, akik a
Soá alatt Budapesten elkötelezetten, az életveszélyt is vállalva, emberéleteket mentettek.
Vakmerően, okosan, jól szervezetten szálltak szembe az “Endlösung” megsemmisítő
gépezetével.
Közülük az egyik a legismertebb Szenes Hanna, akit a brit légierő kötelékében, a londoni
székhelyű Stratégiai Műveletek Hivatala – ismertebb nevén SOE (Special Operations
Executive) ejtőernyősnek képzett ki. Hanna és társainak küldetése eredetileg egy új,
zsidó haza építése volt, az akkor még brit mandátum alatt álló Palesztina területén. Ez
sem volt kis feladat, de olyan közvetlen életveszéllyel és felelősséggel nem járt, mint amit
az európai zsidók önkéntes mentőakciója jelentett. A tragikus sorsú Szenes Hannán kívül
az ejtőernyős osztagban további hat magyar ajkú fiatal is volt. Ez a kiállítás az ő
történetüket kívánja bemutatni, célja, hogy nekik emléket állítson. Különösen fontos
szerepet tölt be azáltal, hogy az ellenállás és szolidaritás erkölcsi értékeit helyezi
középpontba ezen az egyedi történeten keresztül, egy olyan korban, amikor az egész
világ ismét felbolydulni látszik, és korábban megkérdőjelezhetetlen politikai és kulturális
szövetségek és hierarchiák bomlanak fel szemünk láttára.
A Magyarországi Cionista Szövetség a pozitív emlékezetpolitikában természetes
szövetségesének tekinti a Holokauszt Emlékközpontot. Mi ehhez tagszervezeteink és
saját rendezvényeink, kiadványaink, és közösségi megnyilvánulásaink által teszünk
hozzá. Kapcsolatunk dr. Szita Szabolcs igazgató úrral több évtizedre nyúlik vissza, az
Emlékközpont megnyitásáig. Emlékszünk még a Jávorka Ádám utcai kénben, a Bálint
házban, a balatonfüredi szemináriumunkon elhangzott előadásokra, a kollégáival
közösen megvalósított oktatási programra, és közreműködésével megvalósított projektre.
Köszönjük a kiállítás létrehozóinak a hatalmas erőfeszítést, a rengeteg munkát, az
elkötelezettséget … és, ahogy Igazgató Úr is megfogalmazta: ehhez szív is kell!

