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FIGYELÕ

BZSH ISRAEL SELA Otthon

– avató ünnepség –

A Budapesti Zsidó Hitközség meghívására vehettem részt 2004. szeptember 13-án egy
meghitt hangulatú, szép avató ünnepségen (Budapest, IV., Liszt Ferenc u. 7.). Az
elõdintézmény, a BZSH Újpesti Szeretetotthon Speciális Részlege fennállásának 
ötödik évfordulóján, 1998-ban is jelen voltam, amikor több vendég gyógypedagógus
kollégával együtt gratulálhattunk az intézmény már akkor korszerû szervezetéhez,
szemléletéhez. A Gyógypedagógiai Szemle azévi 4. számát fellapozva, Zoltai Gusztáv
írásából idézhetjük fel részletesebben is az intézmény történetét. 
Ezúttal is az õ megnyitó beszédébõl idézünk:
„Élt itt Újpest és Rákospalota határán egy híres rabbi, kitûnõ talmudista, bizonyos

Duschinszky Mózes, aki egyszer, még a XIX. és XX. század fordulóján – fia 
feljegyzése szerint – ezt mondta híveinek: «Tegnap kiszámítottam: száz lépésünkbõl
hetvenet úgy teszünk meg az életben, hogy abban mások segítenek nekünk. Babaként,
kisgyermekként a szüleink fogják a kezünket; fiatal éveinkben a tanáraink, a barátunk,
a bajtársunk, közeli hivatali kollégáink állnak mellettünk, hogy aztán az asszonyunk
lendítõ energiáját élvezzük az úton, melyet be kell járnunk. S ha idõs éveinkre 
elgyengülünk, akkor a kehilá, örökölt hittestvéri közösségünk, a zsidó világunk ölel át
egyre inkább bennünket.» 
A száz lépésnek nincsenek felosztható szakaszai, az etapokat az élet helyzetei adják,

mint ahogy azt is a sors szervezi: mi milyen arányban és mértékben segítjük – segítsük
– szeretteinket? Egyet biztosan állíthatok: a cádikok jóval többet adnak, mint kapnak.
És hogy ezt miként csinálják, az az õ szent titkuk, isteni képességük. 
Ma ünneplünk. Egy gyönyörû házat avatunk. És közben megemlékezünk a magunk

cádikjairól, illõ tisztelettel. Mert ez az épület mától az õ nevét viseli: ISRAEL SELA
LAKÓOTTHON, egyben utalva a JOINT-ra is, amely által és annak keretében, „kva-
terünk”, mint a nemzetközi szervezet igazgatója, Magyarországra érkezett. Sela Israel
a jó barátunk lett. Több mint sokszor tapasztaltuk: milyen nagyszerû ember, aki
életútja teljében, hõsiesen küzdött – sajnos, alulmaradt – a rátörõ halálos kórral. De
küzdött ezért a HÁZÉRT is, amely a szívügye lett. A hajdani gyógypedagógus viszont
itt, e téren – örömünkre – gyõzedelmeskedett.”
A megnyitó segítségével képzeletben, majd a valóságban is végigjártuk a HÁZ-at,

amely a maga nyitott ajtajával ma még hazánkban meglehetõsen ritkaság számba
megy. „A négy szint, a pincében a tornatermek, a foglalkoztatók, a földszinten az
ebédlõ és a társalgó, a két emeleten az egy és a kétágyas, fürdõhelyiséges, napfényes
lakószobák, s a tetszetõs galéria mind-mind a jó minõségû privát otthon racionalitását,
hangulatát és a személyes lakás melegségét kínálja a szeretettel körülvett lakóknak.” 
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A megnyitó után Lea Sela asszony (az elhunyt felesége), Jozge Diener, a Joint
magyar országi igazgatója és Göncz Árpádné, a Kézenfogva Alapítvány kuratóriu -
mának elnöke mondott üdvözlõ szavakat. 
Krausz Éva gyógypedagógus, az intézmény szaktanácsadója, aki már az 1980-as

évektõl több kísérletet tett értelmi fogyatékos fiatalok és felnõttek számára kiscso -
portos lakóotthon létrehozására, aki az érintett családokkal-szülõkkel együttmûködve
fordult a Budapesti Zsidó Hitközséghez és segítette ezt az ügyet 11 évvel ezelõtt a
megvalósuláshoz, szintén szólt a jelenlévõkhöz. 
„A magam, a munkatársak és lakóink nevében nagy örömmel és szeretettel köszön -

töm e nagy nap alkalmából az itt megjelenteket – mondta. Nagy nap ez az én egyéni
életemben, de még jelentõsebb esemény a régi és leendõ lakóink életében.
Ez a ház a Szeretet szimbólumává kíván lenni. A létrehozóknak is ez volt a szán -

déka. A mai hangos, durva, acsarkodó, gyûlölködõ emberek világában a mi házunk a
béke szigete lesz, ahová a bejárat fölé nem azt írjuk: «ember, ki itt belépsz, hagyj fel
minden reménnyel», hanem azt, hogy érezd jól magad nálunk, közöttünk. 
Ismételten megköszönöm a ház, az otthon létrejöttéhez hozzájáruló szervezeteknek,

személyeknek az anyagi és erkölcsi segítséget, támogatást, az építõk munkáját. 
Kívánom, hogy Otthonunkban minden lakó és dolgozó jól érezze magát. Szeretném,

ha házunkba sok barát jönne el látogatóba, akik megismerve az életünket, tapasz -
talataik alapján tanulhatnák meg, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki
más a társadalomban. De mint bárhol a világon minden ember, olykor mi is szeretünk
sütkérezni a napfényben, szeretjük érezni a Nap melegét. Ez a nap, lett légyen
bármilyen is az idõjárás, számunkra meleg és napsütéses. Reméljük, hogy a mai nap
melegébõl mindenkinek jut számunkra hol több, hol kevesebb; de a melegnek sohasem
szabad elfogynia.
Kívánunk minden jelenlevõ és távollevõ barátunknak a közeli Új Év (Ros Hasana)

alkal mából egészséget, erõt, kis és nagy örömöket, nyugalmat az 5765. év minden nap -
 jára.”

Végül a ház lakói és Torda Kata gyógypedagógus igazgatónõ köszöntötték a vendé ge -
ket. A lakók közül Weisz Miklós szólalt fel, az Otthon kórusa gyönyörûen énekelt és
a lakók egyenként is magyar népdalokat és zsidó énekeket adtak elõ, többen kitûnõ
(Nagy László, Ady Endre) verseket nagyon szépen szavaltak. Felkészítõ tanáraik
Lisznyai Mária orgonamûvész és Mihalovits János segítõ szakember voltak. 
Az ünnepség mindvégig felemelõ és ugyanakkor megkapóan egyszerû, közvetlen

légkörben zajlott. Szinte észrevétlenül léptünk át a kedves személyes üdvözlések,
virágcsokrok átadása után a lakókkal való beszélgetésekkel, az intézmény megte kin -
tésével és kellemes vendéglátással folytatódó családias, baráti, még hosszan tartó
össze jövetelbe. 
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