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Megnyílt a Weiss 
Manfréd Népkonyha

A CEDEK Szeretetszolgálat 
be  jelentette, hogy megnyitja  
el ső népkonyháját. Június 4-től 
minden hétköznap 11-15 óra 
között várják a vendégeket. A 
projekt kiterjesztéseként a ter-
vek szerint egy éven belül kó-
ser ételt is fognak tudni bizto-
sítani az arra rászorulóknak.

Helyszín: 
VIII., kerület, Baross u. 61. 

Bejárat a Vajdahunyad 
és Kis Stáció utca sarkán.

Nyitott zsinagógák 
éjszakája

Rabbi a buszon 
A Múzeumok Éjszakája „Nyitott 
Zsinagógák” program elemeként 
június 24-én, éjjel négy budapes-
ti zsinagóga között egy különle-
ges buszjárat fog közlekedni. A 
buszon a közösség más rabbijai 
autentikus idegenvezetést nyúj-
tanak az érdeklődők számára. 

Indulás: 23:00; 24:00; 
Keren Or Központ 

(1052 Bp., Károly krt. 20.) 
Regisztráció: posta@zsido.com

Felmérés európai 
zsidók között

Az Európai Unió Alapjo-
gi Ügynöksége (FRA) Európa 
szerte felmérést készít az an-
tiszemitizmusról. Ezen belül 
kíváncsiak a Magyarországon 
élő, magukat zsidónak valló, 
16. életévüket betöltött sze-
mélyek véleményére és tapasz-
talataira. Ha ez a leírás illik 
Önre, abban az esetben szeret-
nénk megkérni arra, hogy ve-
gyen részt a felmérésben.

Ritkán adódik alkalom ar-
ra, hogy a zsidó közösség tag-
jai közvetlenül is részt vállal-
hassanak az antiszemitizmus 
el leni harc alakításában – a 
kér dőív kérdéseinek megvála-
szolása egy szerény, de fontos 
lehetőség erre. 

Kérdőív kitöltése: 
www.eurojews.eu 

A gyűlöletre a pozitív identitás a válasz
A holokauszt óbudai áldozataira emlékeztek

Talán nincs szomorúbb lát-
vány, mint azok a holokauszt 
megemlékezések, amelyek tel-
jes egészében elpusztult, meg-
szűnt közösségekért zajlanak, 
ahol a megemlékezők ven-
dégként érkeznek és jó eset-
ben van köztük olyan, aki az 
egykor ott éltek közvetlen le-
származottja. De sokszor még  
ez sincs: nincs aki továbbvi-
gye a hagyományt, nincs, aki 
emlékezzen az emberekre, az 
ünnepekre, a szokásokra. A La-
jos utcai zsinagógában tartott 
megemlékezések ezzel szem-
ben – hála az Örökkévalónak 
– az elmúlt években reményt 
keltő eseménnyé váltak. Miért? 
Azért, mert immár nem a mél-
tatlan célokra hasz nált falak 
előtt kell leróni ke gyeletünket 
elhurcolt mártírjaink előtt. 
Azért, mert egy újjáéledt kö-
zösség tagjai emlékeznek az 

embertelen körülmények kö-
zött elpusztultakra. Mi lenne, 
ha nem reményt keltő, hogy 
az új óbudai zsidó gimnázium 
diákja, Vadász Nikolett saját 
költeményét szavalja a megem-
lékezésen? Mi bizonyíthatna 
ennél jobban, hogy az óbudai 
zsidóság újra erőre kapott?

Az Óbuda-Békásmegyer 
Ön   kormányzata és az EMIH 
Óbu dai zsinagógájának közös  
megemlékezésén a holoka-
uszt közel 3000 óbudai áldo-
zatára em lékezők között ott 
volt többek közt Varga Mihály 
pénzügy miniszter, a körzet or-
szággyű lé si képviselője, Bús Ba 
lázs Óbu da-Békásmegyer pol - 
 gár mes tere is. 

Köves Slomó, az EMIH ve-
zető rabbija  megemlékező be-
szédében kiemelte, hogy a zsidó 
identitás pozitív megélése segí-
ti a közösséget az emlékezésben. 

Mind az identitás, mind az em-
lékezés akkor élhető át igazán, 
ha cselekvéssel párosul. Ennek 
szép példája a megemlékezés-
nek helyszínt adó Óbudai zsi-
nagóga is, amelyet sok évtize-
des méltatlan tetszhalott állapot 
után mára újra teljes pompájá-
ban csodálhatunk meg. 

A gyűlöletre, a pusztítás ra a 
legjobb válasz a túlélés, közössé-
geink újjáépítése, identi tá sunk 
megerősítése. Emlékez zünk a 
lubavicsi Reb bére, Menáchem 
Mendel Schneer son rabbira, aki 
arra a felvetés re, hogy a széder 
asztaloknál elhelyezett üres szé-
kekkel emlékezzenek a vészkor-
szak áldozataira, egészen más 
ötlettel állt elő. Ő azt mondta: 
ültessünk még egy embert az 
asztalunkhoz, vezessünk vissza 
még egy zsidót a gyökereihez, 
ez lesz a méltó megemlékezés a 
mártírokra. 

Köves Slomó rabbi, Bús Balázs polgármester és Varga Mihály pénzügyminiszter az ünnepségen
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.25 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Mózes és a lubavicsi rebbe soha nem voltak Izraelben. Miért? 
(Oberlander Báruch rabbi előadása); 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  20.10 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15 Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Hetiszakasz
Kánaáni kémek

Szakaszunk – Slách (4Mó
zes 13:1–15:41.) – fő témá-
ja; Mó zes kémeket küld ki 
Kánaán ba. Ezek defetista je-
lentésükkel – ami kissé el-
túlzott volta el lenére több-
nyire a tényeknek megfele-
lő volt – elriasztják a népet 
a honfoglalástól, és zúgolód-
va ismét kifejezik azon óha-
jukat, hogy vissza menje nek  

Egyiptomba. A nagy fokú kis-
hitűség láttán Isten elrende-
li a negyven esztendős pusz-
tabeli bolyongást, melynek 
során kihal a „pusztai nem-
zedék”, és az új generáció már 
szabad emberekből áll, akik-
nek lelkét nem nyomorítot-
ta meg az egyiptomi rabszol-
gaság. Ők fogják elfoglalni és 
birtokba venni az országot.

A tudomány, a technológia, 
az üzleti, kulturális és poli-
tikai szféra elismert szerep-
lőit vendégül látó Brain Bar 
fesztivált május 31. és júni-
us 2. között rendezték meg a 
Corvinus Egyetem campusán. 
A rendezvényen idén is részt 
vett az EMIH vezető rabbija, 
Köves Slomó. A sejtelmes nevű 
Secret Gardenben megren-
dezett kerekasztal-beszélge-
tés másik két résztvevője Jody 
Kochansky, a BlackRock veze-
tő mérnöke és Bisztrai Dávid, 
a LongMein mérnökigazgató-
ja volt, és azt a kérdést járták 
körül, hogy a mesterséges in-
telligencia által előrevetített 
negatív utópia mennyiben ha-
tározza meg az életünket most 
és a későbbiekben.

Egy pénzügyi befektetések-
kel foglalkozó cég mérnökének, 
egy start-up vállalkozás vezető-
jének és egy ortodox rabbinak 
nyilván más-más véleménye 
van erről. Szóba került a Star 
Wars, C-3PO és az, hogy a mes-
terséges intelligenciák miként 
strukturálhatják át életünket. 
Köves rabbi elmondta, hogy az 
internet elterjedésével gyakor-
latilag mindenre választ kapha-
tunk, adatokra, tényekre keres-
hetünk rá a világhálón. Ám ha 
egy olyan morális kérdés merül 
fel, amihez szükség van a lel-
künkre, az érzelmi intelligenci-
ákra és a tudatunkra, akkor ott 
már a mesterséges intelligencia 
nem segíthet érdemben, hiszen 
csak azt tudja, amit mi beprog-
ramoztunk neki.

Zsidó híradó
A morális kérdésekhez 
nem értenek a robotok

Köves rabbi a Brain Barban

Mire volt jó a negyvenévnyi 
bolyongás?

Hetiszakaszunk, a Slách elején 
találjuk Rási kommentárjában a 
„Küldj el férfiakat, hogy kikém-
leljék Kánaán országát...1” vers-
ben, hogy a „Küldj el” szavakra 
a következő magyarázatot adja: 
„Most lehetőséget adok a kémek 
szavai által, hogy vétkezzenek, 
s hogy ezért ne örökölhessék a 
földet.2” 

Mint minden bibliai vers-
nek, ennek is van mélyebb ve-
tületű magyarázata. Ha ugyan-
is fenti kommentárt mindenféle 
árnyalás nélkül fogadnánk el, az 
szembe menne az Isten „legfőbb 
jó” elvével – Isten ments.  

Isten, a kémek negatív jelen-
tését meghallva, valóban úgy 
döntött, hogy nem engedi a né-
pet Izrael földjére lépni. Azon-
ban ezt a lehető legnagyobb ir-
galomból tette. Látta, hogy a Tó-
ra-adás által született nép még 
nem lépett a felnőtt korba, még 
nem kész egy ekkora feladatra. 
Hagyta, hogy még kicsit gyer-
mekek maradjunk. Erősödjünk, 
tapasztalatot szerezzünk a siva-
tagban.

A pusztaságban eltöltött éve-
ket úgy is szokták hívni, mint a 
sivatagi bolyongás éveit. A bo-
lyongást pedig arra is mond-
ják, amikor nem vagyunk még 
biztosak, melyik irányba indul-

junk, s látszólag csak téblábo-
lunk. Ez az önkeresés időszaka, 
amit nem lehet megspórolni. S 
bár olykor negyven évig is el-
tarthat, de amikor az út végére 
érünk, hirtelen minden letisz-
tultnak és világosnak tűnik.

A zsidó népnek negyvenév-
nyi sivatagi tapasztalatot kellett 
ahhoz gyűjtenie, hogy végre Iz-
rael földjére léphessen. 

A zsidók sivatagi története 
arra tanít minket, hogy az iste-
ni gondviselés mindenben jelen 
van, még ha a benne rejlő jóság 
nem is mindig érzékelhető szá-
munkra.

A mi korunkban, amikor már 
a Messiás sarkában járunk, időn-
ként minket is elönt a kétség: „De 
mikor lesz az már?” Még meddig 
kell várjuk a Messisást?

A hosszú sivatagi vándorlás, 
és az azt követő Szentföldre lé-
pés alapján csak egy válasz lé-
tezik erre: addig, amíg valóban 
meg nem érünk rá.

Dolgozzunk a magunk, s a 
világ felemelésén, hogy átélhes-
sük, mihamarább, még életünk 
során.

Kovács Jichák 
rabbinövendék cikke

1 4Mózes 13:2.
2 Midrás tánchumá
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Velem és a Rebbével történt

A házaspár, akiknek csak a nevük nem passzolt
Amikor 21 évesen végeztem a 
Yeshiva University-n, elhatároz-
tam, hogy néhány barátommal 
együtt Izraelben töltök egy évet, 
és Tórát fogok tanulni a Hár 
Ecion jesivában.

Indulás előtt ellátogattam a 
Rebbéhez, hogy az áldását kér-
jem és megkérdezzem, hogy mi-
lyen karriert javasol a számom-
ra. Meglehetősen érdekelt a 
pszichológia, a bátyám is azt ta-
nulta, de a zsidó oktatás is fog-
lalkoztatott, mert nagyon sze-
rettem gyerekeket tanítani és 
elég sikeres is voltam e területen 
az egyetemi évek alatt.

Korán érkeztem a Rebbéhez – 
ez 1974 nyarán történt –, hogy le-
gyen még időm a találkozó előtt 
zsoltárokat olvasni a Chá bád zsi-
nagógában. Igen komolyan vet-
tem a Rebbével való találko-
zást. Miközben ott ültem, eszem-
be jutottak a XV. századi cfá ti 
kabalistáról, Jicchák Luria rabbi-
ról szóló történetek, aki az em-
berek homlokáról le tudta olvas-
ni a különböző jó és rossz tettei-
ket. Arra gondoltam, hogy talán a 
Rebbe is képes erre, ezért remegni 
kezdtem. Percekig abba sem bír-
tam hagyni a remegést. Ekkor ezt 
gondoltam: „Miért érdekel any-
nyira, hogy a Rebbe mit fog gon-
dolni rólam? Miért nem az érde-
kel, hogy Isten mit gondol rólam? 
Nem az lenne inkább fontos?”

Biztos vagyok benne, hogy 
a Rebbe jelenlétének köszönhe-
tem, hogy eljutottam erre a fel-
ismerésre. Hálás vagyok neki, 
amiért istenfélelmet ültetetett 
belém akkor.

Amikor beléptem a Reb bé-
hez, a pályaválasztásról beszél-
tem vele. Megkérdeztem, hogy 
a pszichológia, vagy az oktatás 
mel lett döntsek-e.

Ő határozottan az oktatást 
javasolta. Azt mondta, hogy egy 
pszichológus általában külön-
féle lelki betegségekkel foglal-
kozik, egy tanár viszont képes 
megelőzni a lelki betegségek ki-
alakulását. Különösen egy zsidó 
tanár, aki egészséges életre ne-
veli a gyermekeket, a Tóra út-

Úgy alakult, hogy nem tud-
tam a tervezett időben útra kel-
ni. Apám szívrohamot kapott, 
és hat hónapig nem tudtam el-
utazni, mert segítenem kellett 
anyámnak az ápolásban. Ké-
sőbb elutaztam, és másfél éven 
keresztül Tórát tanultam Izra-
elben.

jára, mely az élet fája. Ez volt a 
Rebbe álláspontja, de rugalmas-
nak mutatkozott. Nem utasított 
semmire, egyszerűen elmondta 
a véleményét és tanácsot adott.

Végül úgy alakult, hogy nem 
követtem a tanácsát. Pszicholó-
gus lettem és, reményeim szerint, 
segíteni tudtam a pácienseimnek, 
de sokszor gondolok arra, hogy 
talán jobb lett volna, ha a Rebbe 
útmutatását követem, és a zsi-
dó oktatásban helyezkedem el. A 
Rebbe talán tudta, hogy mennyi-
re a szívemre veszem a páciense-
im problémáit, és tanárként felte-
hetően boldogabb lettem volna. 
Manapság azonban igyekszem 
orvosolni ezt a helyzetet: a fele-
ségemmel elindítottunk egy ne-
velési tanácsadói projektet, mely 
a pszichológia eszközeivel segíti a 
szülőket a gyereknevelésben. 

Mordechai Reich pszichológusként dolgozik az izraeli Efrátban. 
Az interjú 2015 júniusában készült.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

Ebben az időszakban jegyez-
tem el a feleségemet. Amikor 
azonban elújságoltam a rabbim-
nak az eljegyzésünket, ő közöl-
te, hogy a neveink számértékét 
kalkulálva arra jutott, hogy nem 
biztos, hogy boldog családi élet 
várna ránk. A rabbi azt taná-
csolta, hogy valamelyikünk ve-
gyen fel még egy nevet, hogy ez-
zel megváltozzon a számérték.

Nagyon aggasztott a dolog, így 
amikor visszautaztam az Egyesült 
Államokba, elhatá roz  tam, hogy 
ellátogatok hozzá. Ami kor be-
léptem a Reb bé hez, az aggodal-
mam ki volt írva az arcomra. Na-
gyon nyugtalan voltam. Amikor 
azonban elmeséltem a történe-
tet neki, ő csak mosoly gott. Meg-
kérdezte: – Hány neved van?  – 
Egy. Mordecháj. – És hány neve 
van a menyasszonyodnak? – Ket-

tő. Szima Eszter. – Csak nem 
gondolod, hogy igazságos lenne, 
ha neki három neve lenne, ne-
ked meg csak egy? Azt javaslom, 
hogy vegyél fel még egy nevet.” 

Megkérdeztem, mely ne-
vet tanácsolná, és elmondtam, 
hogy az izraeli rabbi szerint a 
Menásét vagy a Menáchemet 
válasszam. A Rebbe így felelt: 
„Nos, tulajdonképpen bárme-
lyiket választhatod. Mindkettő 
jó és hatásos, tehát bármelyiket 
felveheted. Bármelyik jó lesz”.

A válasza, és az azt kísérő 
meleg mosoly minden szoron-
gásomat eloszlatta. Visszamoso-
lyogtam és élveztem a felém irá-
nyuló melegséget és támogatást.

Nem nevetett ki, hanem 
rendkívüli érzékenységgel ke-
zelte az aggodalmamat és a szo-
rongásomat, ami azonnal meg-
könnyítette a helyzetemet. Nem 
árulta el, hogy egyetértett-e, 
vagy sem az izraeli rabbival, aki 
ezt a furcsa kijelentést tette, bár 
azt gondolom, hogy nem. Ehe-
lyett áldásokkal árasztott el, si-
keres esküvőt, boldog életet, vi-
dámságot, gyerekeket kívánt. 

Rendkívül összetörve léptem 
be hozzá, és nagyon vidáman tá-
voztam.

Amikor rá gondolok ma-
napság, nagyon hiányolom. És 
rendkívül hálás vagyok, hogy az 
életem része lehetett. Különle-
ges ember volt és nagyszerű ve-
zető, akire nagy szükség lenne 
napjainkban is.

Mordechai Reich

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE UNIQUENESS  
OF EDUCATION
DR. MORDECHAI REICH

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת ויגש, ו׳ טבת, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Vayigash, December 18, 2015

When I was twenty-one and newly graduated 
from Yeshiva University, I decided to join a 
group of friends and spend the next year in 

Israel, learning Torah at Yeshivat Har Etzion.

Before leaving, I went to see the Rebbe to ask for a 
blessing, and during that audience I also asked his 
advice about what course my career should take. I was 
very interested in psychology, as my brother had taken 
that path, but I was also considering Jewish education 
because I loved teaching kids and I was successful doing 
that during my college years. 

I arrived early for my appointment — this was in the 
summer of 1974 — in order to recite some Psalms in the 
Chabad Beit Midrash as my preparation for the meeting 
with the Rebbe, which I took very seriously.

As I was doing that, I remembered stories I’d heard about 
the famed 15th century Kabbalist, Rabbi Yitzchak Luria, 
who could read people just by looking at their foreheads 
and knowing what they had done, both good and not so 
good. It occurred to me that the Rebbe might be able to 
do the same thing, and I began to tremble; I couldn’t stop 
trembling for several minutes. At that point, a thought 
entered my mind, “Why am I so concerned about what 
the Rebbe is going to think of me? Why am I not more 
concerned about what G-d thinks of me? Shouldn’t that 
be more important?”

I do believe that it was the Rebbe’s presence that led me 
to this understanding, and I felt grateful to him for the 
awe of G-d that he instilled in me at that moment.

When I saw the Rebbe in person, I discussed my career 
choices with him, and I asked what he thought of 
psychology versus education. 

He was all for me going into education. He said that a 
psychologist often deals with emotional illness of some 
sort or another, but a teacher can prevent such illness. 
A Jewish teacher in particular is educating children in a 

healthy way of life, according to the Torah, which is the 
Tree of Life. 

That was the Rebbe’s point of view, but he was not heavy-
handed about it. He didn’t direct me to do this or that, he 
was just giving me his opinion and advice.

As it happens, I did not follow it. I became a psychologist 
and I hope that I’ve been helpful to my clients over the 
years, but I’ve often thought that it would have been better 
for me to have taken the path the Rebbe recommended 
— the path of Jewish education. Perhaps the Rebbe knew 
then how much I would take my clients’ issues to heart, 
and how much happier I would now be if I had gone into 
education. But today I am trying to remedy that situation; 
I and my wife have started a parenting project which 
will use psychology to help parents in educating their 
children.

I may be one of the few people out there who didn’t follow 
the Rebbe’s advice. I really wish I had. But I think it’s to 
his credit that he was not heavy-handed with me and he 
really allowed me to make my own choice. So I’m grateful 
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Kóser konyha
Chrein – tormás cékla
Párve, glutén és tojásmentes
4 nagy cékla
1 szál torma
½ citrom leve
1 ek. cukor (ízlés szerint 
  többet is használhatunk)
Só, bors, ízlés szerint

A céklákat meghámozzuk, 
félbevágjuk. Bő vízben fel-
tesszük főni, és kis lángon, 
fedő alatt másfél-két óra 
alatt megfőzzük. Menet köz-
ben pótoljuk az elpárolgott 
főzővizet, nehogy odaégjen 
a cékla. Ha kissé meghűlt, 
kis lyukú reszelőn lereszel-
jük. A tormát eközben meg-
hámozzuk, majd néhány 
órára a fagyasztóba tesszük 
– így ugyanis kevésbé csíp, 
amikor reszeljük (figyeljünk 
a sorrendre, a fagyott cék-
lát nagyon nehéz meghá-
mozni). Tetszőleges meny-
nyiségű tormát reszelünk 
(attól függ, mennyire szere-
ti a család a torma erős ízét), 
majd az összes hozzávalót 
összekeverjük. Egy-két órá-
ra hűtőszekrénybe tesszük, 
hogy az ízek kissé összeérje-
nek. A torma és a citrom is 
„erős” élelmiszerek, vagyis 
amilyen késsel vágtuk – hú-
sossal, vagy tejessel -, olyan 
kategóriába esik majd az 
egyébként párve saláta, erre 
figyeljünk oda, hogy ugyan-
olyan kategóriájú lábosban 
főzzük a céklát, mint ami-
lyen kést használtunk.

Új utakon a Carmel étterem

saláták mellett helyett kapjon a 
magyar zsidó gasztronómia, va-
lamint olyan különlegességek, 
mint a steak vagy a bárány is. 

Az étterem patinás belső tere 
modernizáláson esett át: új bú-
torok és belső elrendezés várja 
az érdeklődőket. A két vezető, 
„jó gazda módjára” jelen vannak 
a konyhán és az étteremben. Mi-
vel ők szervezik a kóser húsvá-

gást is Magyarországon, ismerik 
az alapanyagok útját a termelők-
től a felhasználásig. 

Az étterem kósersági fel-
ügyeletéről a Budapesti Orto-
dox Rabbinátus vezetője, Ober
lan der Báruch rabbi gondosko-
dik. „Nagyon jó szakemberekkel 
tudunk dolgozni mind a kony-
hán, mind a pincérek részéről” – 
mondja Preiszler, külön kiemel-
ve Szabó Ariellát, a csoportokat 
koordináló és az ételek minő-
ségéért felelős munkatársat, aki 
autentikus izraeli-magyar gaszt-
ronómiai tapasztalatát is az étte-
rem szolgálatába állítja. 

A közösség tagjait kedvez-
ményekkel és különleges ren-
dezvényekkel várják – legutóbb 
például Oberlander Gitty eskü-
vőjén kóstolhattuk meg szaká-
csaik remekét – tudtuk meg a 
vezetőktől: „Örömmel várunk 
minden megkeresést a carmel@
carmel.hu email címen.”  

A Carmel étterem 30 éve várja 
a vendégeket a budapesti zsidó 
negyed szívében, a Kazinczy 
utcában. Február óta Klopfer 
Dávid és Preiszler Dániel vették 
gondozásba a kétszintes étter-
met. A két közgazdász végzett-
ségű fiatalember az elmúlt 6-8 
évben a zsidó közösségen belül, 
illetve  kóser élelmiszeriparban 
dolgoztak, és nagy kihívásnak, 
egyben nagy lehetőségnek is 
tekintik, hogy a Carmel tulajdo-
nosa bizalmat szavazott nekik.

Céljuk, hogy megismertessék 
az éttermet a „nem érintett” ven-
dégekkel is: „Szeretnénk, hogy a 
Kazinczy utcában található étter-
mekkel színvonalban, ételekben 
és népszerűségben egyenlő part-
ner legyen a Carmel, és bárki, aki 
erre jár, szívesen válasszon min-
ket akkor is, ha nem kósert akar 
enni” – magyarázza Klopfer Dá-
vid. Ezért az étlapot úgy alakítot-
ták ki, hogy az izraeli ízvilág és 

A rabbi válaszol

Anyakönyvezés a körülmetélés előtt
A Budapesti Ortodox Rabbinátushoz gyakran érkeznek szokatlan kérések is. Ezúttal egy, az USA-ból 
származó honosítási engedély ügyében kellett igazolást kiállítaniuk arról, miért nem szerepel az illető 
utóneve a születési anyakönyvi kivonaton. Oberlander Báruch rabbi hivatalos indoklásából idézünk.

A zsidó vallás szerint a gyerekek 
nem közvetlenül a születésük 
után kapnak nevet: „Zsidó szo-
kás szerint egy gyermek a szüle-
tése után a közösség előtt kapja 
meg a héber nevét: a lányok Tó-
raolvasáskor (Sámuel imája – Zsidó 
imakönyv 232. oldal), a fiúk körül-
metéléskor (uo. 107. oldal), ami-
kor belépnek Ábrahám szövet-
ségébe. Ennek alapja a Tórában 
található: Ávrahám ősapánk is 
körülmetélésekor kapta meg az 
Ávrahám nevét (1Mózes 17:4–5., 10.; 
Máté Mose 7:4:18.).” (Zsidó ismeretek 
tára 34. kötet, Budapest 2018, 63. feje-
zet). Ez az évezredes szokás Ma-
gyarországon is honos volt, és az 

ortodox közösségekben mind a 
mai napig általánosan elterjedt. 

Mivel csak a születése utá-
ni nyolcadik napon, körülme-
téléskor kapja meg a fiú a nevét, 
az Egyesült Államokban élő or-
todox zsidó közösségekben na-
gyon sokszor előfordul, hogy a 
születési anyakönyvi kivonatot 
utónév nélkül állítják ki. Később 
be kell jelenteni az utónevet, 
ami a nyilvántartásba kerül, de a 
korábban kiállított eredeti anya-
könyvi kivonaton nem szerepel.

Ezt a hiányosságot kétféle-
képpen lehet elkerülni: 1) a kór-
háztól kérni, hogy ne indítsák el 
az anyakönyvezési folyamatot, 

csak a körülmetélési szertartás 
után, amikor már be lehet írni 
az utónevét. Ez nem mindig si-
kerül. 2) Utólag kérvényezni az 
anyakönyvi hivataltól az anya-
könyv kiegészítését és új irat ki-
állítását. (Én személyesen ezt a 
megoldást választottam 1991-
ben legidősebb fiam születése-
kor, New Yorkban.) Sajnos ez 
hosszadalmas procedúra, ezért 
előfordul különböző okokból, 
hogy elmarad.   

Azonban a név, amit a szülők 
bejelentése alapján nyilvántar-
tásba vettek, minden egyéb hi-
vatalos okmányon (Social Se cu-
rity kártya, útlevél stb.) szerepel.


