
Dov Levi: A név beszél? – A névadás misztériuma 
 
A névadás,életünk egyik fontos eseménye. 
De nézzük meg, hogy mit jelent maga a NÉV? Két csoportra oszthatjuk: 
 
a; az Örökkévaló neve 
b; ember neve 
 
a; Az Örökkévalónak nevei és elnevezései 
Az Örökkévalónak hét neve van és ezeket feleslegesen nem említhetjük, erről szól a 
harmadik parancsolat is, a Tízparancsolatból. 
 
(Ezek alapján például azt is tudhatjuk, hogy a hiábavaló áldás véteknek minősül, 
hiszen itt feleslegesen említettük az Örökkévaló nevét.) 
  
b; Az ember neve 
"Az ember hírnevének sokkal több az értéke, mint a jó olajnak." 
(Híres misna - Pirké Avot) 
 
Chatám Szofer egyik tanítványa, Máhárám Sik  szerint nem szabad, nem zsidó nevet 
viselni. 

Hol fontos még a név?  a; Ketuba-házassági szerződés (hibásan írják, nem túl nagy 
probléma) 
                                         b; Get-válólevél (hibásan írják, hatalmas probléma) Miért 
probléma? Azért, mert amennyiben rossz a get, érvénytelen a válás és amennyiben 
a nőnek születik egy gyereke egy másik férfitől, akkor a gyerek mamzer lesz, hiszen 
a nő hivatalosan, még egy másik férfi feleségének számít, vagyis házasságtörésről 
van szó, ami hatalmas bűnnek számít. 
 
 
Elég nagy probléma a nem zsidó nevek, héber betűkkel történő leírása. 
A getben például a beceneveket is le kell írni, hiszen egyértelműnek kell lennie, az 
azonosításnak. 
(Szükség esetén akár két getet is lehet írni, hogy mindenképpen bebiztosíthassa 
magát, mindkét személy.) 

Amennyiben a tanúk a magyar nevüket használják a ketuba aláírásakor, akkor nem 
lehetünk biztosak abban, hogy tényleg zsidók-e, ezért a Talmudra hivatkozva nagyon 
kell bíznunk abban, hogy a rabbi jól és körültekintően választotta meg a tanúkat. 
 
 
Fontos kérdés még az is, hogy lehet-e halott után elnevezni a gyermekünket? 
Amennyiben fiatalon és szerencsétlenül halt meg az illető, akkor nem szokás, de 
lehetséges, csak ilyenkor nem önmagában, hanem egy másik névvel kiegészítve 
használják. Abban az esetben viszont, ha az illető egészséges és hosszú életkort ért 
el, akkor semmi akadálya ennek, sőt ez megtiszteltetésnek minősül. Ebben a 
dologban egyébként máshogy gondolkoznak a szfárádiak és máshogy az 
áskenázok. A szfárádiak még akár élő személy után is elnevezik a gyermeküket, míg 
az áskenázok, csak halott után. 



 
Utolsó érdekesség pedig az,hogy az 5.parancsolat miatt (Tízparancsolat) Rabbi 
Jehuda Hahaszid szerint(Tisztelt Apádat és Anyádat) nem vehetünk el olyan lányt és 
nem mehetünk hozzá olyan férfihoz,akinek megegyezik a neve a szüleinkével,hiszen 
nem szólíthatjuk nevükön a szüleinket,viszont a feleségünket/férjünket muszáj lenne 
így szólítani. De nagy szerelem esetén persze egy névváltoztatással, megoldható a 
dolog. 
  
Alleen Guttmann szociológus szerint Izraelben a háborúk után a vezérek nevei voltak 
a legnépszerűbbek. 
 
  
A hatnapos háború után például (1967) a Moshe, míg az Öbölháború után (1990) a 
Shai név volt a legnépszerűbb. 
  
A leggyakoribb szokások, ami alapján a szülők eldöntik a születendő gyermekük 
nevét:                       -felmenők,ősök 
                                 -a gyermek születésekor olvasott hetiszakasz, háftára 
                                 -éppen aktuális időszak (Purim:Eszter,Mordecháj) 
  


