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Mázál tov!
Gratulálunk Berzi Tamásnak 
és Berzi Eszternek fiuk, Simon 
Liám születése és körülmetélé
se alkalmából, valamint Frankel 
Ámnonnak és Ungár Móniká-
nak fiuk, Áron születése és kö
rülmetélése alkalmából. Kíván
juk mindkét családnak, hogy ne
veljék gyermekeiket tóratanulás
ra, micvákra és zsidó esküvőre. 

Újra zsidó napok Mádon
Második alkalommal ren de zik 
meg a Mádi Zsidó Napok cí mű 
rendezvényt.  Szí nes kultu rá
lis programokkal, közös szom  
batfogadással, gaszt ro él mény
nyel és kalan dok kal vár ják az 
érdeklődőket. Szombat este fel 
 lép a Budapest Klezmer Band 
ala pítója: Fegya.
Időpont: június 30–július 2.

Helyszín: 
Csodarabbi fogadó, Mád

Jelentkezés: posta@zsido.com
 

Alefkids mádrichák 
évzárója

Ismét sikeres évet zártak az 
AlefKids szervezői. Ennek örö  
mére Óbudán péntek este év
záró partit tartottak a szerve
zet mádrichái (ifjúsági veze
tői). Gratulálunk az eredmé
nyes évhez, a sok izgalmas és 
értékes programhoz és remél
jük, jövőre hasonlóan magas 
színvonalon folytatják majd 
munkájukat!

Regisztrálj a Judaizmus 
Gyorstalpalóra!

Szeretnél jobban megismerked
ni a zsidó hagyományokkal és át
fogó képet kapni a zsidó történe
lemről, vallásról? Két hét alatt el
sajátítanád a héber olvasás alap 
jait? Bekapcsolódnál a zsidó kö
zösségi élet vérkeringésébe? A 
ZSTSZ – Ju daizmus Gyorstalpa
ló nyári sze meszterén a helyed! 

IDőpONTVÁLTOZÁS: 
2017. aug. 20-szept. 1. 

Jelentkezés: posta@zsido.com, 
268-01-83

Sorosozás, embercsempészet 
és gyilkosság Sávuot éjszakáján

A zsidó év leghosszabb éjszaka 
Sá vuot. A Tóraadás ünnepén év  
ezredek óta őseink hibáját pró
bál juk kiköszörülni. Ők ugyan
is, buzgalmukban, hogy mi nél 
közelebb kerüljön a lelkük az 
Örökkévalóhoz, elaludtak a Szi
náj hegy lábánál azon a napon, 
melyen Isten át akarta ne kik 
adni a Tórát.  Ebből alakult ki az  
a hagyomány, hogy az ün nep 
éjszakáját ébren töltjük, és hogy 
ne teljen haszontalanul az idő, 
Tórát tanulunk. Napjaink ra vi
lágszerte elterjedt szokás lett, 
hogy erre az éjszakára közösségi 
tanulást, különböző témákban 
tartott előadásokkal és beszél
getésekkel tarkított programot 
szerveznek. 

A Vasvári Pál utcai zsinagógá
ban Oberlander Báruch rabbi 
nyi totta meg az előadások so
rát. Előadásában arra kereste a 
választ, hogy ki kelle fizetnie 

az em bercsempészek aránytala
nul ma gas díját annak, akit ki
menekítettek. Az előadás alapját 
egy megtörtént eset adta, mely
nek főszereplője egy Magyaror
szágról 1950ben Ausztráliába 
disszidált zsidó volt, aki új ha
zájába érkezve döbbent rá, hogy 
segítője becsapta, és irreálisan 
sok pénzt kért tőle a bevándor
lási papírok be szerzéséért. A be
csapott férfi rabbinikus bíróság
hoz fordult, ahol hosszú dispu
tába kezdtek arról, hogy vajon a 
kényszer alatt tett megállapodást 
be kelle tartani, valamint, hogy 
a háláchá engedélyezie a magas 
díjszabást ilyen esetekben. 

Az izgalmas előadást egy ha
talmas érdeklődést kiváltó pó
diumbeszélgetés követte „Val
lás, antiszemitizmus, Sorosozás” 
címmel. A beszélgetés résztve
vői, Rózsa Péter újságíró, Gerő 
András történész és Oberlander 

Báruch rabbi izgalmas, ugyan
akkor tiszteletteljes vitáját a zsi
nagógában követhette nyomon 
a hallgatóság.

Óbudán is hajnalig zajlottak a 
közösség tagjainak előadásai. Itt 
Köves Slomó rabbi nyitotta meg 
a tanulással töltött estét. Előadá
sában az emberölésről beszélt, 
mely egyike annak a három fő 
bűnnek, melyet az életünk árán 
is el kell kerülni. Ennek kapcsán 
szó esett az emberi élet értékéről 
és arról lehete különbséget ten
ni ember és ember között. 

Az ünnep első napján mind
két helyszínen gyerekprogram
mal várták a családokat. A ki
csik örömére fagylaltot és más 
tejes finomságokat is kínáltak. 
Míg Óbudán az Alefkids mád
ri chái szerveztek programot a 
legkisebbeknek, addig a Vasvá
riban a Bét Me náchem óvoda és 
iskola növendékei léptek fel.   

Tanulás a Vasváriban



2 2017. június 9.

Hetiszakasz
Az első szánhedrin

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 20:30: Délutániesti ima (a Keren Orban)
péntek: 18:30: Minek kell tizedik a minjenhez? (Oberlander Báruch előadása); 
  19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás,  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 
  20:10: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
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

Szakaszunk – Böháálotchá 
(4Mó zes 8:1–12:16.) – a Szen
tély  beli Menóra napi meg
gyújtásával kezdődik, majd 
a leviták felavatásával foly ta  
tódik. A sivatagi vándorlás 
módozatai kö vetkeznek; mi
kor utaztak, mikor táboroz
tak le és milyen jelek alap
ján (kürtszó), a vonulás for
mációja, a négy zászlóalj és a  
törzsek zászlai. A szakasz má  

sodik felében a zúgolódók és 
a húst követelők zendülése a 
té ma, majd jön a fürj nagy 
tö  megekben, és a nép annyit  
eszik belőle, hogy az orrán 
jön ki. Hetven ember lesz ki
vá laszt va mint a Mózes mel
lett működő tanácsadó tes
tületbe (az első Synhedrion); 
az utolsó fejezetben Áron és 
Mirjam ki beszélik Mózest, és 
Mirjam pél dás büntetést kap.

Zsidó híradó
Brain Bar: megöljük-e a bolygót, 

ha gyereket szülünk?

A Brain Bar Budapesten, Eu
rópa legnagyobb jövőfeszti
válján – idén június 13.án az 
Akváriumban – többek között 
olyan kérdésekről vitáztak ha
zai és külföldi előadók, mint 
hogy szabade gyereket vállal
nunk a túlnépesedés és klíma
változás idején?

Erre a beszélgetésre pénte
ken került sor, Trevis Rieder 
bio technikus, Köves Slomó 
rab bi, valamint Novák Katalin 
család és ifjúságügyért fele
lős államtitkár részvételével. 
Rie der felvetésére, miszerint 
a természet megóvásához és 
a bolygó védelméhez azzal já
rulhatunk hozzá, ha nem ho
zunk a világra több gyereket. 

Köves rabbi szerint a ter
mészetért való aggodalomnak 
csak akkor van létjogosult

sága, ha a Föld létrejöttét egy 
teremtő akaratnak és nem vé
letlennek tulajdonítjuk. Ha 
azonban elfogadjuk a teremtés 
történetét, akkor vigyáznunk 
kell a világra, melyet megha
tározott céllal hozott létre az 
Örökkévaló. Csakhogy ez a cél 
úgymond „csomagban” érke
zett, és más küldetésünk is van 
a bolygó védelme mellett, így 
például, hogy a szaporodjatok 
és sokasodjatok parancsát tel
jesítve benépesítsük azt. 

A rabbi szerint ráadásul 
aggályos egyes népcsoporto
kat kvázi kihalásra ítélni, majd 
kis túlzással hozzátette, hogy 
Rieder, aki Amerikából érke
zett az előadását megtartani 
Budapestre, több káros anya
got termelt ezzel az egy útjá
val, mint egy indiai gyerek. 

A kétségbeeséstől a reményig

Vezetőnek lenni nem könnyű, 
pláne nem a zsidók vezetőjének,  
ezt Mózes is megtapasztalta. 
A zsidó nép látszólag teljesen 
elfelejtette a rabszolgaság gyöt
relmeit, mikor a sivatagban az 
Egyiptomban fogyasztott éte
lekről nosztalgiáztak. Bár Mó
zes már korábban is átélhette a 
nép zúgolódását, az messze nem 
viselte meg úgy, mint a mos
tani hetiszakaszunkban leírt 
esemény. Akkori igényük jogos 
volt: éhesek voltak és még nem 
hullott az égből a manna.

Mózesnek rá kellett döbben
nie, hogy az igazi kihívás csak 
az után jött, miután népét si
keresen kivezette Egyiptomból, 
de most Egyiptomot kellett ki
irtania valahogy a nép lelkéből. 
Hirtelen ráébredt küldetésének 
nehézségére, s olyan mélypont
ra zuhant, mint előtte még soha.

Ám Isten a vigasztalására sie
tett, biztosította róla, hogy a vé
nek társai lesznek a vezetésben. 
Ezután Mózest mintha kicserél
ték volna. A következő fejezet
ben, mikor saját bátyja és nő
vére kritizálja vezetői tevékeny
ségét, már teljesen nyugodtan 
reagál. Sőt, mikor Isten meg
bünteti Mirjámot, Mózes nővé

réért imádkozik. A Tóra ekkor 
úgy beszél róla, mint a valaha élt 
legszerényebb emberről.

Isten vigaszában rejlik a Böl
csek egyik legfontosabb misnai 
tanítása is: „A fogoly nem ké
pes kiszabadítani magát a sa
ját börtönéből.” Valaki másra is 
szüksége van ilyenkor, aki segít 
elmozdulni a mélypontról. És 
a másik fontos tanulság: még a 
legnehezebb krízisek idején is 
lehetőségünk van felismerni, 
hogy az élet nem csak rólunk 
szól. Ami igazán számít, az a cél, 
és nem az ember. Aki ezt képes 
meglátni, az valóban nagy em
ber. Az igazi nagyság mindig ki
felé fordul, és mások problémái
val foglalkozik, nem a magáéval. 
A nagyság az erő és a gyengéd
ség ötvözete, ami az emberi élet 
fájdalmaira használt leghatéko
nyabb gyógyír.

Mózes azt gondolta, hogy el
bukott. Erre érdemes emlékez
ni, mikor krízist élünk meg. Lel
ki utazása a teljes kétségbeesés
től a remény visszanyeréséig a 
Tóra egyik legfontosabb, örök 
érvényű tanítása.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Jonathan Sacks rabbi 

írása nyomán
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Napi bölcsesség
A Végtelen birtokosai 

vagyunk
Az ember boldog, ha tud
ja, hogy van neki valami
lyen értékes dolga. S nagyon 
boldog, amikor tudja, hogy 
õ kicsi ugyan, de valami na
gyon nagyot birtokol.

Mindannyian véges birto
kosai vagyunk a Végtelennek.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe telepatikus képességei
1974ben, a Rebbe küldöttjeként 
érkeztem a Massachusetts ál
lambeli Amherstbe, ahol sike
rült létrehoznom egy Chábád
há zat a Massachusettsi egye tem 
kampuszán. Akkoriban még a 
Chábádház kifejezés messze 
nem volt annyira is mert, mint 
manapság, így szerettem volna  
megnyitóként valami nagy ese
ményt, valamit, amire minden
ki felfigyel. Elhatároztam, hogy 
szervezek egy koncertet a mű
vészeti központban, amit nem 
sok kal azelőtt nyitottak meg a 
kampuszon, és aminek része volt  
egy pont ilyen célokra szolgáló  
hatalmas koncertterem. Az ese
ményre szerződtettük Theodore 
Bi kelt, aki abban az időben a 
zsi dó zene egyik élő ikonja volt.  
Nagy hangsúlyt fektettem a 
rendezvény népszerűsítésére is.  
Ren geteg színes szórólapot 
nyom tunk, sőt még a televízió
ban és rádióban is sikerült rek
lámoznunk. Mindent megtet
tem azért, hogy minél többen 
ér tesüljenek a koncertről. 

Az eseményt vasárnapra 
szerveztük, így pénteken, ellen
őrzés végett egykét órával sá
besz előtt felhívtam a jegyirodát, 
hogy érdeklődjek, addig meny
nyi jegy kelt el. Egy hölgy vette 
fel a kagylót. Kis türelmet kért, 
mikor újra beleszólt a telefonba,  
azt mondta: nyolcvanhét. Azt 
gondoltam, hogy valami kava
rodás történt, nem értette jól, 
melyik koncertet kérdeztem, így 
azt mondtam: „Nem, nem, nem, 
nem. Arra a koncertre gondo
lok, ami most vasárnap lesz.” 
„Theodore Bilke?” – kérdezett 
vissza. „Igen, az!” – vágtam rá. 
„Nyolcvanhét jegy kelt el eddig 
a koncertre.” 

Nem akartam hinni a fülem
nek, úgy éreztem, elájulok. Va
lószínűleg a koncert előtt volt 
életem legrosszabb sábesze. Fel
mentem a Chábádház máso
dik emeletére, oda, ahonnan a 
koncertterem is tisztán látható 

volt, és míg néztem, azt gondol
tam magamban: „Yisrael, látod 
azt a szép, nagy épületet magad 
előtt? Bukásod napjának is az 
lesz a színhelye.” Míg ott álltam, 
és meredtem magam elé, eszem
be jutott egy történet a köztisz
teletnek örvendő orosz haszid

szerveztem egy közös villásreg
gelit, azonban az ételt szállító cég 
rossz helyre szállított. Ott voltam 
én, ott voltak a támogatók, csak 
éppen étel nem volt az asztalon.

Mikor eljött a koncert ideje,  
és sétáltunk a Művészeti Köz  
pont felé, már a legrosszabb 

ról, Mendel Futerfas rabbiról, 
aki később Izraelbe emigrált, és 
a Rebbét is gyakran meglátogat
ta az Eastern Parkway 770ben. 

Az 1940es évek végén letar
tóztatták [Futerfas rabbit], s tíz 
évre Szibériába küldték. Egyszer, 
mikor lelkileg mélyponton volt, 
az az ötlete támadt, hogy küld 
egy levelet a Rebbének – gon
dolatban. Magában elképzel te, 
hogy megteszi az összes szük
séges előkészületet, megírja, 
majd postázza. Egy héttel ké
sőbb a családja, akik Angliában 
voltak akkoriban, levelet kaptak 
a Rebbétől, aki azt Mendel rab
bi nevére címezte. Ez a követke
ző szavakkal kezdődött: „Távira
todra válaszolva..” 

Azt kívántam magamban, 
hogy bárcsak azon a szinten le
hetnék, mint Mendel Futerfas 
rabbi, és akkor küldhetnék gon
dolatban egy levelet vagy vala
mi hasonló. A következő reggel 
szintén nem kezdődött túl fénye
sen. Az esemény támogatóinak 

ra ké szültem. Ám ahogy befor
dultunk a sarkon, teljesen el
ámultam. Hatalmas, kígyózó  
tömeg állt a jegypénztáraknál! 
Nyilván való volt, hogy New 
England bizonyos területéről 
nem fognak az emberek elő
vételben jegyet venni. Még a 
nagymamám is el tudott jönni 
a megnyitóra, és rögtön  utána, 
már repült is New Yorkba, mert 
a szüleimnek időpontja volt a 
Rebbéhez arra az estére, húgom 
esküvője alkalmából. Miután a 
Rebbe áldását adta a vőlegény
re és a menyasszonyra, nagyma
mám mondta neki, hogy aznap 
korábban ott volt Amherstben, 
az általam létrehozott Chábád
ház megnyitóján. Így a Rebbe 
visszaült a székébe, s elkezdett 
a koncert részleteiről érdeklőd
ni. „Politikusok is megjelen
tek? Sokan voltak? Reklámoz
ták az eseményt? Ott voltak a 
szülők?” Végül a Rebbe azt kér
dezte: „No, és végül mennyien 
mentek el a koncertre?” Nagy

mamám azt válaszolta: „Több 
mint ezren.” Erre a Rebbe visz
szakérdezett: „Több mint ez
ren?! Tegnap pedig még hogy 
aggódott Yisrael...” Vajon hon
nan tudta a Rebbe hogy aggód
tam? Nagymamám és szüleim 
mind meg voltak róla győződ
ve, hogy korábban levelet írtam 
neki, s onnan tudja, de ez nem 
így volt. El kellett nekik magya
ráznom, hogy csak gondolat
ban írtam neki! Később rájöt
tem, hogy ez akkor történt, mi
kor épp magam elé meredtem a 
Chábádház második emeleté
ről, és a koncert kudarcát vizi
onáltam. Akkor ő is ott volt ve
lem, hogy biztosítson róla, nincs 
miért aggódnom. A Rebbe 
gyakran mondta a küldötteinek: 
„Ich fohr mit eich – én is veled 
megyek. Mikor elküldelek vala-
merre a világban, én is ott leszek 
veled, nem egyedül mész.” Akkor 
megértettem, hogy ezt nem csak 
úgy mondja, hanem szó szerint 
érti, „Veled megyek.” Ott lesz ve
lem, segíteni és kísérni fog utam 
minden egyes lépése során.

Yisrael Deren rabbi

Yisrael Deren rabbi jelenleg a Nyugat és DélNew Englandi 
Chábád regionális igazgatója. Az interjút stamfordi otthonában 

adta 2014 szeptemberében.
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A rabbi válaszol
Milyen az igazi zsidós asszonynév?

Kérdés
Sávuotkor egy házaspár kereste 
fel Oberlander rabbit. Vitájuk 
támadt, a feleség ugyanis nem 
akarta felvenni a férj nevét. Arra 
voltak kíváncsiak, a zsidóságban 
van-e valamilyen útmutatás erre 
nézve. 

Válasz
Ez a kérdés nem csak Magyar
országon okoz fejtörést. Simon 
Peresz például igencsak megor
rolt a lányára, amiért házasság
kö tésekor elhagyta a Peresz ve   
zetéknevet. Annyira, hogy majd  
nem egy éven keresztül ahány
szor lánya hazalátogatott, azt  
mondta a feleségének: „Nézd, 
Szonja, Valdenné jött el hoz
zánk!”. Tette ezt annak ellené
re, hogy saját felesége felvette a 
Peresz vezetéknevet…

Amióta Magyarországon élek,  
hatalmas változás zajlott le ezen 
a téren. Amikor 1989ben ide
költöztünk, szinte minden házas 
asszony az asszonynevét hasz
nálta mégpedig úgy pl. hogy 
Kovács Lászlóné. Azonban na
gyon rövid idő alatt megfordult 
ez a tendencia a másik végletig, 
és a nők elkezdték megtartani a 
házasság után is a leánykori ne
vüket. 

Nekem mindig nagyon ide
gen volt a „Kovács Lászlóné” 
for ma: a nők identitását veszik 
el azzal, hogy teljesen eltünte
tik a nevüket. Ugyanakkor a ve
zetéknév felvételét támogatom, 
mint ahogy ez elfogadott vallá
sos körökben is. 

Szövetség: két fél egyesülése
Az Örökkévaló és a zsidó nép 
szövetségét szokás a házasság
hoz hasonlítani (lásd Midrás ágádá, 
Nászo 7:1.; Misna Jádájim 3:5.; Rási kom
mentárja az Énekek éneke eléjéhez). Az  

Örökkévaló az Ábrahámmal kö
tött szövetséget különös módon 
pecsételte meg „És ő mondta 
neki: Végy három üszőt... És 
ő vette mindezeket, középen 
ket tévágta őket és mindegyik 
darabot a másik mellé tette…” 
és átment közöttük (1Mózes 15:9
10.). Ez a szokás Rási szerint ál
talános volt szövetségkötéskor 
(lásd Jeremiás 34:19.). A haszidiz
mus rákérdez erre a látszólagos 

Az egységet szimbolizáló 
szokások és családnév

Ahogy a fentiekből láttuk, a há
zasságkor a két félből egy egy
ség, egy új család lesz. A háláchá 
szerint (Sulchán áruch, Even háezer 
4:20.) az anya adja a gyereknek a 
zsidóságot, ám a zsidóságon be
lüli törzsi hovatartozás az apán 
keresztül öröklődik (4Mózes 1:2. 
[és Rási uo.], 36:3–4.; Bává bátrá 109b.), 
és így a szokásokat a férj viszi 

ez továbbra sem szokás (Széder 
ktubá köhilchátá 6:23., 8:25.). 

A fentiek alapján alakult ki 
az a szokás a zsidóságban, hogy 
egy családban egységes nevet is 
használnak, mindannyian, szü
lők és majdani gyerekek egy
aránt, ezzel is jelezve férj és fele
ség egyesülését. 

A családi név továbbvitele
Egy esetet tudok, amikor a veze
téknevet háláchikus kérdésben 
figyelembe vették. Egy budapes
ti pár polgári házasságot kötött, 
majd szintén polgári úton elvál
tak, ám a férfi később vallásos 
lett. Felmerült a kérdés, kelle a 
polgári házasság után getet adni 
az előző feleségének (aki egyéb
ként nem akart a vallási válással 
foglalkozni). 1980ban Weisz 
Moj  se (1904–1982) budapesti or to 
 dox rabbi Weisz Jichák Jáákov 
(1902–1989) jeruzsálemi rabbihoz 
fordult a problémával, aki azt a 
választ adta (más egyéb érvek 
mellett), hogy mivel a feleség 
nem vette fel a férj vezetéknevét, 
így a házasság nem is tekinthető 
valódinak, ezért nem kell getet 
adni (Minchát Jichák responsum 8. kö
tet 130. fejezet). 

Izrael korai éveiben erős volt 
a nyomás, hogy a vezetékneve
ket héberesítsék az emberek. Sok 
Holokauszttúlélő azonban ellen
állt ennek, mondván ők az egye
düli túlélők, akik családjuk ne
vét tovább tudják vinni. Ugyan
így előfordul, hogy a feleség a 
felmenői nevét szeretné megörö
kíteni és emiatt nem akarja fér
je nevét felvenni. Azonban en
nek a gondolkodásmódnak nincs 
háláchikus alapja. A zsidóságot, 
a zsidó ősöket nem a vezetékne
vekkel szokták megörökíteni, ha
nem a héber nevekkel.

Oberlander Báruch

ellentmondásra: hogy lehet egy 
szövetség megalakulását félbe
vágással jelképezni?  

A válasz szerint kétféle kap
csolat van. Az egyikben a tár
sak közel vannak egymáshoz, de 
mindketten teljesek önmaguk
ban: különkülön állnak egy
más mellett. Az igazi kapcsolat 
azonban olyan, mint amikor két 
fél egyesül, a szövetség által egy
gyé válnak (lásd RSZ: Likuté Torá, 
Átem nicávim 2.). A kabbala szerint 
(Zohár 1:85b., 91b.), amikor egy pár 
összeházasodik, nem két egész 
lélek egyesül, hanem két féllé
lek válik eggyé. Ha különkülön 
is egészek, akkor bármikor szét 
tudnak válni, míg, ha valójában 
egy lélek két feléről van szó, ak
kor a házasság során teljesen 
eggyé válnak. 

a házasságba (TáSBéC responsum 
3:179., Tchumin 15. kötet 301307. ol
dal.) Ennek az is az oka, hogy a 
nők sok micva alól fel vannak 
mentve (pl. tfilinkötés), így 
nincs is szokásuk ezekre.  

Közismert, hogy a zsidókat 
II. József kötelezte a vezetéknév 
használatára, de mivel ez nem 
vallási előírás, a háláchá nem 
is használja ezt az elnevezést. 
A ketubán (házasságlevél) vagy 
a geten (válólevél) a férj, a fele
ség és a tanúk héber neve, vala
mint az apjuk héber neve szere
pel. Ugyan napjainkra Izraelben 
elterjedt, hogy a könnyebb azo
nosíthatóság kedvéért a ve ze
téknevet is beírjak ketubába (Ig-
rot Mose responsum, Even háezer 1:178., 
Orách chájim 4:40:20.), de a legtöbb 
ortodox és haszid közösség ben 


