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„A gyűlöletre méltósággal kell emlékezni”
200 diák vett részt a Gettófalnál rendezett megemlékezésen

A budapesti gettó felszabadítá-
sának 75. évfordulója alkalmá-
ból a Dohány utcai emlékfalnál 
tartott az EMIH megemlékezést. 

75 évvel ezelőtt egy hajszá-
lon múlt, hogy a budapesti get-
tóba zárt 60-70 ezer zsidó meg-
menekült, miután a szovjet had-
sereg felszabadította őket – emlé-
kezett beszédében Köves Slomó. 
Az EMIH figyelmeztetett arra is, 
hogy ahogy folyamatosan fogy-
nak a túlélők, úgy kell nekünk 
átgondolnunk, hogyan tudunk 
megemlékezni. Pokorni Zoltán 
néhány nappal korábban elmon-
dott megrendítő beszédére utal-
va arról is beszélt, ahogy nem ér-
dem az áldozatok leszármazotta-
inak lenni, ugyanúgy nem bűn 
tettesek unokáinak lenni: „[…] A 
gyűlöletre méltósággal kell emlé-
kezni. Nem az a kérdés, hogy kik 
voltak a szüleink, hanem hogy 
mit kezdünk az emlékükkel.” 

Ezután Fahidi Éva túlélő be-
szélt, mintegy a rabbi szavai-
ra reflektálva: „Mi túlélők biz-
tos, hogy nem akarunk gyűlölni. 
Egyrészt azért, mert nem akar-
juk, hogy olyan legyen a lelkünk, 
mint azoké, akik bennünket gyű-
lölnek. Másrészt azért, mert tud-
juk, hogy semmi más nem lesz a 
gyűlöletből, mint újabb gyűlölet.”

Yacov Hadas-Handelsman iz-
raeli nagykövet Raoul Wallen-
bergről és Herzl Tivadarról is 
szólt beszédében: „A zsidó kö-
zösséget érintő veszély nem 
szűnt meg, az ördög nem alszik, 
és 75 évvel a gettó felszabadítá-
sa után ismét nő az antiszemitiz-
mus a világban. Ezért fontos az 
emlékezés, hogy megakadályoz-
zuk, hogy ez még egyszer előfor-
duljon” – jelentette ki. 

Niedermüller Péter, Erzsé-
betváros polgármestere a szem-
benézés felelősségéről beszélt, 

majd a résztvevők a Budapes-
ti Ortodox Rabbinátus veze-
tője, Oberlander Báruch rabbi 
vezetésével gyászimát, kadist 
mondtak az áldozatok emléké-
re és mécseseket gyújtottak az 
emlékfalnál. 

A megemlékezésen hat kö-
zépiskola több mint 200 diák-
ja vett részt, akik a beszédek el-
hangzása után Fahidi Éva túlélő-
vel beszélgettek a Bét Menáchen 
Általános Iskolában. A beszél-
getés nyitásaként Megyeri And-
rás Jonatán beszélt diákok-
nak, az ezt követő beszélgetést a 
Maimonidész Gimnázium taná-
ra, Gaál Julianna vezette. Fahidi 
Éva közvetlen szavai mélyen 
érintették a diákokat, kérdéseik-
re az idős hölgy családja történe-
tén túl a koncentrációs táborban 
töltött napokról, a háború előtti 
és utáni életéről és a kárpótlás le-
hetőségéről is beszélt. 

HANNA KLUB 
– brisz, hajvágás, 

zsidó nevelés
Szeretettel meghívjuk Önt és 
családjának hölgy tagjait a 
Hanna Női Klub következő 
eseményére.
Hogyan lettem mohel? – Kö-
ves Slomó vezető rabbi mesél
– Az élet kezdete – táncelő-
adás a Bét Menáchem iskola 
elő adásában
– Az alternatív iskola előnyei 
és hátrányai – Nahalka István 
oktatáskutató
– Tubisvát és a hajvágás – já-
tékos vetélkedő
– mandalakészítés, kóser va-
csora, tombola és sok barát vár!
Időpont: január 26. 17:00 óra
Belépőjegy: 1500 Ft
Részvételi szándékát, kérjük, 
je lezze a 268 0183-as telefon-
számon vagy e-mailen: 

hannaklub@zsido.com

Márai-est Óbudán

Különleges előadásra vár-
ták az érdeklődőket az Óbu-
dai zsinagógában: Hegedűs D. 
Géza színművész önálló estjén 
Márai Sándor Hallgatni akar-
tam című művéből adott elő. A 
teltházas előadáson különleges 
betekintést nyerhettek a nézők 
az Anschlusstól a háború utá-
nig terjedő időszakba: a ma-
gánéleti szálakkal átszőtt val-
lomás olyan pontos történelmi 
beszámoló, melyet csak a kor-
szakot átélő és megélő szerző 
nyújthat az utókornak. A Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas szín-
művész előadása testközelbe 
hozta a ma is fájdalmasan ak-
tuális visszaemlékezést.
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Imaidők a következő hétre (január 25-január 31.):
Talmud Egylet 

– Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  16.05 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  16.15 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
  17.00 A tíz csapás kabbalisztikus jelentősége
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 
Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  18.30 Szombat-
  fogadás, Kidus

Hetiszakasz
A tíz csapás

Szakaszunkban – Váérá (2Mó-
zes 6:2–9:35.) – a tíz csa pás  
szabadul Egyip tomra, amely-
nek királya még mindig nem 
fogja fel, hogy nem az álta-
la jól ismert bálványok egyi-
ke „áll ki” a héber rabszolgák 
mellett, hanem a világ Terem-
tője, a zsidók Istene. A fáraó, 

Mózes figyelmeztetése elle-
nére, megkeményíti szívét, és 
csak fokról fokra hódol be az 
újabb és újabb csapások hatá-
sára. 

Szemünk előtt válnak a kis-
hitű, elnyomott, meg félem lí-
tett, gáluti zsidók a megváltás 
letéteményeseivé.

Zsidó híradó
Mark Spitz Magyarországon 

lett bár micvá

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  18.30 Kábálát Sábát, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

ben a fizikai erő. Sokkal in-
kább az intellektuális erő.”

A beszámoló kitér rá, hogy 
Spitz magyar felmenőkkel is 
rendelkezik, ráadásul „rabbi 
is volt felmenői között, zsidó-
sága gyermekkorától kezdve 
meghatározó szerepet játszik 
életében.” Ennek ellenére az 
úszóbajnokból lett üzletember 
és motivációs tanácsadó még 
sosem tette fel a tfilint azelőtt, 
így itt, Magyarországon lett 
bár micvá, amikor a beszélge-
tés végén az óbudai zsinagóga 
másodrabbija, Stell Jichák se-
gítségével felvette az imaszí-
jakat. Spitz a beszámoló sze-
rint „meghatottan követte a 
rövid imádsággal kísért cere-
móniát.”

A világ leghíresebb zsidó 
sportolója, az olimpikon úszó 
Mark Spitz látogatott Magyar-
országra az Év Sportolója Gála 
díszvendégeként. 

Itt tartózkodása alatt spor-
tolókkal és rajongókkal is ta-
lálkozott egy, a Maccabi VAC 
egyesület által szervezett ta-
lálkozón. A találkozóról a 
Neokohn hírportál is beszá-
molt. 

Mint írják, az egyre erősö-
dő antiszemitizmus kapcsán 
Spitz határozott véleményt fo-
galmazott meg egy résztve-
vő kérdése nyomán: „a meg-
félemlítők természete olyan, 
hogy az elején csak próbálkoz-
nak, felmérik a terepet, hogy 
kire lehet agresszióval hat-
ni. Amennyiben nincs azon-
nal erélyes és a megfélemlítő-
nél erősebb viszontválaszunk, 
ak kor mi magunk prédává vá-
lunk” – mondta, majd hoz-
zátette: „Nem azt mon dom, 
hogy a legfőbb eszköz az anti-
szemitizmus elleni küzdelem-

Két dudás egy csárdában?

Mózes nem tudott, és nem is 
akart egyedüli vezető lenni. 
Áronnak is ott kellett lennie 
mel lette. Ő azonban sosem volt 
az a hagyományos másodhege-
dűs típus. Áron az emberek 
kö rében jóval népszerűbb volt, 
mint öccse. Egyfajta jófiú volt, 
a béke nagykövete, akit igazán 
könnyű volt szeretni.

Mózes más volt. Ő inkább ta-
nár volt, mint tanácsadó; tör-
vényalkotó, és nem terapeuta. 
Nem volt túl népszerű, tekint-
ve, hogy mindig a megalkuvás 
nélküli igazságnak volt az élhar-
cosa. Az, aki az igazságot kere-
si, időnként konfliktusokkal fog 
szembesülni. Az, aki pedig szün-
telenül keresi az igazságot, állan-
dó súrlódásban áll a világgal. Az 
ilyen ember lehet jó vezető, de 
csak ritkán válik a közösség ked-
vencévé.

A testvérpár által képviselt 
kettősség még haláluk után sem 
ért véget. Áron temetésén csak-
nem kétszer annyian jelentek 
meg, mint Mózesén. Nem meg-
lepő módon azonban Mózes, és 
nem Áron halála volt az, amely-
nek hatására a népen tömeges 
kétségbeesés és tanácstalanság 
söpört végig. Áron halála gyászt, 
Mózesé félelmet idézett elő. A jó 

vezető olyan, mint a pénz, csak 
akkor értékelik, ha már nincs.

Mózes tehát az igazságot tes-
tesítette meg, Áron pedig a békét. 
Az igazság a becsületességet kö-
veteli meg, míg a béke a kompro-
misszumra való készséget. A zsi-
dó nép Tóra-alapú megszervezé-
séhez azonban mindkettejükre 
szükség volt: Mózesre és Áron-
ra is, avagy igazságra és békére 
egyaránt.

Ha az igazsággal szemben a 
békét részesítjük előnyben csak 
azért, mert előbbi időnként súr-
lódásokkal és kényelmetlensé-
gekkel jár, akkor egy tiszavirág 
életű békéért nemcsak az igaz-
ságot fogjuk feláldozni – már 
rövid távon is – de hosszú távon 
még magát a békét is. Az igaz-
ság azonban nem elég, ha öncé-
lú, annak végső soron mindig a 
békét kell szolgálnia.

Legyünk hívek az öröksé-
günkhöz, és mindennapi éle-
tünk során se feledjük soha: a 
zsidó folytonosság biztosításá-
nak nincs kizárólagos letétemé-
nyese, a mózesi és ároni minták-
ra egyaránt szükségünk van.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Shimon Posner rabbi írása 

nyomán. 
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Velem és a Rebbével történt

Miért kell mindig imakönyvből imádkozni?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Elchonon Lisbon rabbi 1982 óta vezeti a Park Heights-i Chábád-
központot Baltimore-ban. Az interjú 2016 júniusában készült.

A Massachusetts állambeli Wor-
ces terben nőttem fel. Chá bád ál-
talános iskolába jártam, így már 
korán megismerkedtem a hászid 
tanításokkal. A bár mic vám 
alkalmával az egyik ta ná rom, 
Velvel Konikov rabbi el vitt magá-
val a Rebbéhez. Azt a ta lálkozót 
sohasem fogom elfelejteni. 

Miután visszatértem Worces-
terbe, elhatároztam, hogy a Reb-
be hászidja leszek. Ez 1967-ben 
történt, a hatnapos háború ide-
jén, amikor a Rebbe meghirdet-
te a tfilin-kampányt. Minden 
zsidó férfit arra biztatott, hogy 
tfilinben imádkozzon, mert ez 
a micva védelmet nyújt Izrael-
nek az ellenségeivel szemben. Ez 
nem volt egyszerű feladat. Idege-
neket kellett megállítani az utcán 
és rábeszélni őket, hogy vegyék 
fel a tfilint. De mivel ez volt a 
Rebbe kérése, én is ez tettem.

Egy nap behívott az irodá-
jába Hershel Fogelman rabbi, 
az iskola igazgatója, és megkér-
dezte: „Te is részt vettél a tfilin-
kampányban tegnap?” Elmond-
tam, hogy így volt és azt is, hogy 
melyik belvárosi utcákat jártam 
végig. „Tudod, kinek a házába 
kopogtattál be? Worcester pol-
gármesterébe! Tudd meg, hogy 
nagyon örült, amiért lehetőséget 
adtál neki, hogy tfilint rakjon!”

Ebbe az iskolába a 11. osztá-
lyig jártam, majd a Rebbe taná-
csára követtem bátyámat, aki a 
montreali Chábád jesivában ta-
nult. Ezzel azonban volt egy kis 
probléma. Bár apám nagyon 
örült, hogy mindketten ilyen 
komolyan vesszük a zsidóságot, 
mégis azt szerette volna, hogy 
ha a saját jövőnket is építjük, 
és egyetemre jelentkezünk. Azt 
mondta, hogy ideje elhagynunk 
a jesivát. Eleve nem értett telje-

sen egyet a döntésünkkel, és idő-
vel egyre eltökéltebb lett. Elhatá-
rozta, hogy ellátogat a Rebbéhez. 
Tudta, hogy a Rebbe is járt egye-
temre, így azt remélte, hogy majd 
sikerül meggyőznie arról, hogy 
nekünk is ezt tanácsolja.

Amikor értesültem a tervéről, 
nagyon ideges lettem. Apámnak 
nagyon határozott elképzelése 
volt az oktatásunkról, és féltem, 
hogy nem tudja majd türtőztet-
ni magát a Rebbe jelenlétében, és 
tiszteletlen lesz.

Felesleges volt aggódnom. 
Egy kellemes, húsz perces be-
szélgetést folytattak, mely során 
a Rebbének sikerült meggyőznie 

apámat. Később apám elmesélte, 
hogy nagyon szívélyesen fogad-
ta a Rebbe, így ő sem viselked-
hetett másként. Ezzel együtt elő-
adta az álláspontját. Elmondta, 
hogy nem kell ahhoz állandóan 
a jesivában ülni, hogy valaki val-
lásos zsidóként éljen. Az egyik 
bátyámat hozta fel példának, aki 
egyetemet végzett, tanárként he-
lyezkedett el, mégis vallásos zsi-
dóként élt. Elmondta, hogy ezt 
az utat szánja a többi gyerekének 

is. „Ha csak jesivában tanulnak, 
honnan lesz megélhetésük?” – 
tette fel a kérdést. A Rebbe meg-
nyugtatta apámat, hogy nem 
kell aggódnia, mert az Örökké-
való gondoskodik rólunk. Min-
den embernek más az élethiva-
tása és Isten képes mindenkit el-
látni, bármi is legyen a feladata 
ebben a világban. 

Érdekes módon apám elfo-
gadta a Rebbe érvelését. Később 
sokszor elmesélte ezt a történetet 
nekem, mindig mosollyal az ar-
cán. Mivel apám a megszokott-
nál több időt töltött a Rebbénél, 
a titkára, Groner rabbi többször 
belépett megnézni, hogy mi tör-

ténik. A harmadik alkalommal a 
Rebbe felemelkedett a székéből 
és megkérte, hogy zárja be az aj-
tót. Nagyon megérintette apá-
mat, hogy a Rebbe ennyire fon-
tosnak tartotta a beszélgetésü-
ket. A Rebbe képes volt rá, hogy 
egy találkozó alatt teljesen átfor-
málja apám gondolkodását és le-
szerelje az ellenkezését.

A későbbiekben én is több-
ször találkoztam a Rebbével. 
Egy alkalommal azért kértem 

áldást tőle, hogy megfelelően 
tudjak imádkozni. Attól féltem, 
hogy nem ejtem ki elég ponto-
san a szavakat, és ehhez kértem 
a segítségét. A Rebbe a követke-
zőt javasolta: „Amikor imádko-
zol, nagyon figyelj oda és min-
dig használd az imakönyvedet. 
Még egy egészen rövid ima al-
kalmával is”.

Meglepődtem, hogy ezt 
mond ta, mert ez eddig is evi-
dens volt a számomra. A Rebbe 
is mindig imakönyvből imádko-
zott, még akkor is, amikor csak 
egy áldást mondott el egy darab 
sütemény felett. Később értettem 
meg, hogy mi volt a célja. Ami-
kor csoportvezetőként dolgoz-
tam egy gyerektáborban, nem 
tudtam imakönyvből imádkoz-
ni, mert nekem kellett több száz 
gyerekre felügyelnem az imák 
ideje alatt. Ekkor vált világossá, 
hogy a Rebbe azt akarta mon-
dani, hogy amikor lehetőségem 
van, mindig imakönyvből imád-
kozzam, még a legrövidebb imák 
esetében is, mert eljön majd az 
idő, amikor imakönyv nélkül kell 
elmondanom az imákat.

A Rebbe minden egyes talál-
kozó végeztével rám nézett egy 
másodpercre. Ezeket a pillanato-
kat sohasem felejtem el. Mintha 
azt mondta volna: „Megmond-
tam, mit kell tenned, most menj 
és tedd meg! A hászidom vagy, 
én pedig a Rebbéd és ezeket kell 
megtenned nekem.”

Elchonon Lisbon

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 1,400 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 DOWN TO 
EARTH BLESSING 
RABBI ELCHONON LISBON

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת לך לך, ז‘ חשון, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Lech Lecha, October 27, 2017

Iwas born and raised in Worcester, Massachusetts, 
where I attended the local Chabad day school and, 
therefore, I got a good grounding in Chassidic teachings 

as a child.
When I reached Bar Mitzvah age, one of my teachers, 
Rabbi Velvel Konikov, took me to see the Rebbe, and it 
was an experience I will never forget. I remember the 
Rebbe asking me if I received his letter of blessings for 
the occasion. I replied that I hadn’t. He immediately 
made a note to make sure that it should be sent out 
a second time, and then he gave me a most beautiful 
blessing. 
When I returned to Worcester, I resolved to be a chasid 
of the Rebbe. This was in 1967, at the time of the Six 
Day War, just after the Rebbe had launched his tefillin 
campaign urging every Jew to put on tefillin in order to 
win added merit for the security of Israel.
It was not an easy thing to do — to go out in the street, 
walk up to total strangers and ask them to put on tefillin. 
But the Rebbe said to do it, so I did. 

The day after I did it, Rabbi Hershel Fogelman, the dean 
of my school, called me in and asked, “Did you go out on 
the tefillin campaign yesterday?” I said that I did, and I 
told him where I had gone — a suburban neighborhood 
where I knocked on many doors.
“Do you know whose house you went to?!” he responded. 
“The Mayor of Worcester! And he was so excited that 
you gave him a chance to put on tefillin.”
As the Rebbe directed, I stayed in Worcester until the 
11th grade, and then I joined my brother at the Chabad 
yeshivah in Montreal. 
But then a problem arose. While our father was happy 
that my brother and I were so strongly connected to 
Yiddishkeit, he felt that he wanted us to make something 
more of ourselves and, to do that, we had to attend 
university. Although we wanted to stay in yeshivah, our 
father was adamant that the time had come for us to 
leave. His initial consent that we go to yeshivah in the first 
place had been quite reluctant, and he was not happy that 
we were still there. He had a strong resentment brewing 
inside him, and he decided to go see the Rebbe about it. 
He knew that the Rebbe had attended university, and he 
was sure that he could convince the Rebbe to tell us to 
go university as well. 
When I heard that he was going to see the Rebbe, I 
immediately felt anxious. My father had very strong 
opinions about our education, and I wasn’t sure that he 
would be able to contain himself in the presence of the 
Rebbe. I feared that perhaps he’d express himself in an 
inappropriate way. 
I needn’t have worried. They had a wonderful 
conversation, lasting about twenty minutes, which 
totally disarmed my father.
As my father later told me, when he walked in, the Rebbe 
greeted him warmly, and my father had to respond in 
kind. But, of course, he made his position known — he 
argued that his sons do not have to learn in yeshivah all 
day to be Torah observant Jews. He gave the example 
of our older brother who went to university and became 
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A tálaláshoz: szárazon pirí-
tott mandulaszeletek; felap-
rított friss koriander 

A fűszerkeverékhez:
1 citrom reszelt héja; só, ízlés 
szerint; durvára darált bors, 
ízlés szerint; 1 kk. kurkuma; 
5 nagy fokhagymagerezd 
összetörve; egy darabka 
gyömbér lereszelve; ½ kk. ró-
mai kömény; 1 kk. őrölt ko-
riander; 1 kk. fahéj

A tagine aljában olajat heví-
tünk. Ennek hiányában egy-
szerű lábosban is elkészíthet-
jük, ekkor figyeljünk, hogy 
az elpárolgott folyadékot pó-
toljuk. Beledobjuk a húst, rá-
szórjuk a fűszerkeveréket, 
minden oldaláról átpirítjuk. 
Kivesszük az edényből a húst 
beletesszük a lilahagymát. 
Hozzáadjuk a szilánt, a bort, 
az aszalt szilvát és barackot, 
majd elkeverjük a hozzávaló-
kat. Visszatesszük az edénybe 
a húst, és lezárjuk a tagine-t. 
Tálalás előtt szárazon pirított 
mandulával és friss korian-
derrel megszórjuk.

Kóser konyha

Gyümölcsös 
csirketagine

húsos
glutén- és tojásmentes

2 kg csirkecomb és -mell ve-
gyesen; olaj; 2 nagy fej lila-
hagyma szeletelve; egy-egy 
maréknyi aszalt szilva, szá-
rított sárgabarack és szele-
telt, hámozott mandula; ¾ 
pohár szilán (datolyaméz); 1 
dl kóser fehérbor; víz

Kérdezd a rabbit!

Lehet-e zsidó nevet adni egy halottnak?
Tisztelt rabbi úr!
A … Hitközség vezetőségének 
ne vében kénytelenek vagyunk 
Ön höz fordulni. A tegnapi nap 
során történtek miatt… A gyász-
imában az elhunyt neve László 
ben Avrohomként [a cikkben az 
elhunyt méltóságának megőrzé-
se érdekében nem a valódi nevet 
használjuk] hangzott el! Ez hogy 
lehetséges? Lehet-e a László ben 
Avrohom nevet bemondani han-
gosan a Kél molé ráchamimba?... 

A … Hitközség vezetősége

Tisztelt Vezetőség! 
Minden zsidónak „jár”, hogy 
zsidó neve legyen, amit ideá-
lis esetben születése után rövid 
idővel meg is kap. Ilyenkor a 
szülők döntenek a gyerek nevé-
ről és azt ki is hirdetik a lányok 
esetében a tóraolvasások (lásd A 
rabbi válaszol 1. kötet 63. fejezet eleje), 
fiúk esetében a körülmetélési 
szer tartás folytatásaként (lásd uo. 
2. kötet 26. fejezet). 

Sajnos napjainkban sok zsidó 
van Magyarországon is, aki szü-
letésekor nem kapott héber ne-
vet. Ez azonban az ember éle-
te során bármikor orvosolható: 
van lehetőség akár felnőttként 
is dönteni erről, és felvenni egy 
héber nevet, amit az illető ma-
gának választ. Ezt ugyanúgy, 
mint az újszülöttnél, kihirdetik, 
és onnantól ezt a nevet viselhe-
ti. Azonban a névadásról kisko-
rú esetén a szülő, felnőtt eseté-
ben pedig csak ő maga dönthet, 
másnak nincs joga elnevezni őt 
az akarata és beleegyezése nél-
kül.

Rábénu Áser (1250?–1327), 
akit leginkább a ROS mozaik-
szóból eredő nevével ismert, be-
szél egy emberről, aki annyira 
szégyellte, hogy az apja kitért, 
hogy felvett egy kitalált apai ne-

vet a valódi helyett, és ezt hasz-
nálta pl. amikor felhívták a Tó-
rához. Később el szeretett vol-
na válni és a válólevélen ezt a 
kitalált apai nevet akarta hasz-
nálni. A ROS azonban úgy dön-
tött (Sut háRos 17:12.), hogy az em-
ber csak a saját nevét változtat-
hatja meg, az apjáét nem, így a 
válólevélben nem használhatja a 
kitalált nevet. A véleményét idé-
zi a Sulchán áruch (EH 129:10. lásd 
még Oholé sém 1:3.). 

Schreiber-Szofér Mose (1762–
1839) pozsonyi rabbi még ehhez 

hal. Neki ilyenkor, temetése-
kor adnak nevet a szülők, azért, 
hogy „Isten emlékezzen meg 
róla és keljen fel a halottak fel-
támadásakor” (SÁ JD 263:5.). Fon-
tos kiemelni, hogy egy elhunyt 
újszülött még semmilyen nevet 
nem kapott, márpedig jár neki 
az elnevezés, ráadásul a szülők-
nek joga van gyermekük számá-
ra nevet választani és kihirdetni 
azt. Ez azonban nem áll a kér-
désben említett esetre, hiszen ő 
nagykorú, és már használt egy 
(polgári) nevet. 

hozzátette (Chátám Szofer responsum 
EH 2. kötet 17. fejezet), hogy ha sen-
ki már nem ismeri őt az apja va-
lódi nevével, akkor azzal sem ír-
hat válólevelet, amíg ismertté 
nem teszi. Egyetlen lehetősége 
az, hogy visszaveszi apja valódi 
nevét, azt használja 30 napon ke-
resztül, ami idő alatt legalább há-
romszor fel kell hogy hívják a va-
lódi apai nevével a Tórához. Így 
ez a név eléggé ismert lesz ahhoz, 
hogy érvényes válólevelet tudjon 
ezt viselve adni. 

Egyetlen eset kivételével egy 
halottnak nem lehet zsidó ne-
vet adni. A kivétel az, ha chász 
vösólem, Isten őrizzen, egy kis-
baba még a névadása előtt meg-

Aki tehát úgy, mint esetünk-
ben, felnőttként, de zsidó név nél-
kül hunyt el, annak halála után 
– vagyis a beleegyezése nélkül – 
senki nem tud zsidó nevet adni. 
Ezt sajnos korrigálni már nem 
lehet. Ha vele kapcsolatban va-
laki mondjuk a kitalált Áron ne-
vet használná, akkor az egyálta-
lán nem kapcsolódna hozzá. Ezt 
az itt maradottaknak – ha szívfáj-
dalommal is, de – el kell fogadni-
uk, és az elhunyt által egész életé-
ben viselt polgári nevet használ-
ni a temetési szertartás során is, 
és László ben Avrohomként em-
lékezni az elhunytra.

Tisztelettel
Oberlander Báruch


