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Újszerű emlékezetkiállítás nyílt Balatonfüreden a zsidó kiválóságokról.
A kiállítást a település legrégebbi műemlék épületében rendezték meg, mely a története során három
felekezetet szolgált, egykor zsinagóga is volt. Ebben az épületben hozták létre a Zsidó Kiválóságok Házát.
A kiállítás célja, hogy megemlékezzünk azokról a zsidó származású, kiemelkedő személyekről – orvos,
biológus, műszaki, matematikus, ﬁzikus, építész –, akiknek munkássága megváltoztatta a világot,
munkájuk eredményeiből mai világunkban is építkezünk. Több mint 130 maradandót alkotott tudós életét
és munkásságát mutatják be.
Hány ilyen zsidó kiválóság van a világon? Magyar és nem magyar. Számtalan. Hány szerepelhet ezek közül
egy ilyen kiállításon? Nem végtelen. A szervezőknek nehéz dolguk volt, amikor ki kellett választaniuk a
számtalan kiválóság közül azokat, akik e kiállítás keretébe belefértek. A kiválasztás több tényezőn alapult,
és biztosan szubjektív is volt. De az is biztos, hogy a kiállítás céljának mindenki megfelelt: világhírű tudós,
magyar és nem magyar, köztük sok Nobel-díjas és más magas rangú kitüntetéssel rendelkező. A sort lehet
folytatni, rajtunk is áll, hogy együtt tovább gondolkodjunk.
A kiállítás nem a holokausztra való emlékezésről szól, hanem olyan személyeket mutat be, akik
munkássága mai életünkre is hatással van. Óhatatlan, hogy ne jusson eszünkbe, hogy nélkülük, ha ezeket
az embereket is elpusztították volna, más lenne ma a világ.
A kiállítás digitális eszközzel, interaktív módon ismerteti az egyes tudósok életrajzát, munkásságát,
legfontosabb előremutató eredményeit, kitüntetéseit. Nagy érdeme a kiállításnak, hogy bonyolult
munkásságokat is nagyon tömören, jól érthetően, olvasmányosan mutat be. A szövegek jól áttekinthetők,
szórakoztatóak. Bepillantást nyerünk a személyek életébe is, férj-feleség tudósok közös munkáiba. Minden
személy bemutatása mellett van memóriajáték és puzzle. A kiállítás széles körben lehet érdekes, minden
korú résztvevőnek, szakembernek és nem szakembernek. Ismeretet terjeszt és szórakoztat. A felújított
zsinagógában elférne még valamennyi helytörténeti emlékeztető is a zsidóság történetéről; hányan éltek
Füreden egykor, hogyan éltek, hányan maradtak.
A műemlék épületben a kiállításhoz kapcsolódóan helyet kívánnak adni különböző közösségi
programoknak is, zenei, irodalmi esteknek, beszélgetéseknek.

