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A Nemzet Menórája a Fehér Ház előtt

Nemzeti Menórától a Nyugati térig
Ha eltitkoljuk indentitásunkat, nem leszünk kedvesebbek mások szemében

A washingtoni Fehér Ház előtt 
fel állított úgynevezett Nemzeti 
Menórát és az ott tartott gyer-
tyagyújtást a 2016-os ünnepi 
szezon harma dik legnagyobb 
látványossága ként említi az USA 
Today. Az 1979 óta megrende-
zett ünnep ség gyertyatartóját 
Ronald Rea gen elnök nevezte el 
Nemzeti Menórának. A köztéri 
ha nu kiák a Chábád mozgalom 
egyik legsikeresebb, ugyanakkor 
legtöbb port kavart kampányá-
nak eredményei. 

1975-ben hatalmas vitát ka-
vart a köztéren elsőként San 
Franciscóban  felállított hanukai  
gyertyatartó. A gyertyagyújtás  
egyik nagy támogatója az a 
Bernie Sanders volt, aki idén 
Hil lary Clinton kihívója volt az 
el nökjelöltségért. 

A zsidó közösségen belül is 
voltak, akik kritizálták a közté-
ri gyertyagyújtásokat, leginkább 

azért, mert provokációnak hit-
ték, ami antiszemitizmust szül. 
A Reb be így válaszolt a vádakra 
egy levélben, amit a Tennessee-i 
Mo dern Ortodox közösségnek 
írt: „Nehéz elképzelni, hogy az-
után, ami a hitleri Németország-
ban történt, vannak zsidók, akik 
még mindig hirdetik azt az el-
képzelést, hogy ha nem keltenek 
feltűnést és eltitkolják zsidósá-
gukat, azzal érdemeket szerez-
nek a nem-zsidó szomszédaik 
sze mében… Az antiszemitiz-
mus és az előítélet nem igényel 
kül ső indokokat!”

A Chábád mozgalom másik 
na gyon látványos hanukai meg-
mozdulása az, hogy autókra he-
lyeznek menórákat, így teljesít-
ve az ünnepi csoda nyilvános 
hir detését. Míg a ’70-es években 
– elég veszélyes módon – fák-
lyákat gyújtottak meg az autók-
ra szerelt menórákban, ma már 

mo dern ledvilágítás hirdeti vi-
lágszerte autók tízezrein 8 na-
pon át a Makkabeusok hősiessé-
gét és az olaj csodáját. 

Budapest 1998-ban csatlako-
zott a kampányhoz a Nyugati té-
ren felállított menórával. Akkor 
a Nép szabadság „a szabad vallás-
gyakorlást garantáló demokrácia 
szá mára is jelentős eseménynek” 
ne vezte az első gyer tyagyújtást, 
mellyel „Budapest is bekapcsoló-
dott a világ nagy városait beháló zó 
ünnepségsorozatba.” A valamikor 
egyesek számára provoka tív nak 
tűnő megmozdulás ma már ter-
mészetes része az ünnepnek. 

Ezenkívül elektromos köztéri 
ha nukiák világítanak az ünnep 
nap jain Budapest több pont-
ján, így idén is a Madách téren, 
Móricz Zsig mond körtéren, az 
Örs vezér terén, valamint a La-
jos utcában, az Óbudai Zsinagó-
ga előtt.

A szent könyvek 
győzelme

Tévét hó 5. (idén január 3.) kü-
lönleges nap a lu bavicsi haszi-
dok naptárában. 1987-ben ezen 
a napon ítélte oda a szövetsé-
gi bíróság az ún. Schneerson 
könyvtárat teljes egészében a 
mozgalmat képviselő Agudas 
Chassidei Chabad nevű szerve-
zetnek arra hivatkozva, hogy az 
nem az egyes rebbék, ha nem a 
haszid közösség tulajdona.

A perre azért került sor, 
mert a 6. rebbe, Joszéf Jichák 
Schneerson rabbi egyetlen 
uno kája magával vitte nagyap-
ja gyűjteményének néhány fel-
becsülhetetlen értékű darabját. 
A közösség és az akkori rebbe, 
Menáchem Mendel Schneerson 
rabbi azonban vitatták, hogy az 
az ő öröksége lenne.

A per kulcsmondata a 6. 
reb be lányának, és a 7. rebbe 
fe leségének Chaya Mushka 
reb becen vallomásában hang-
zott el: „A könyvek, akárcsak 
az apám, a haszidokhoz tar-
toznak.” A Rebbe a győzelmet 
az egész zsidóság sikerének 
tartotta, és arra kérte követő-
it: tartsanak könyvvásárokat 
ezen a napon, hogy minden-
ki megtölthesse otthonát szent 
könyvekkel. 
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Hetiszakasz
Rabból alkirály

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

Vasárnap-péntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 16:45: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Or-ban), 
  18:00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 
  15:25: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
  5.30: Tanulás, 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás, 18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
Megjelent az Egység hanukai száma

Szakaszunkban – Mikéc (1Mó- 
zes 41:1–44:17.)  – Józsefet a 
börtönből egyenesen a királyi 
palotába szalajtják, hogy meg-
fejtse a Fáraó álmát. Ez sike-
rül is neki, és azonnali hatály-
lyal alkirályi kinevezést kap, 
hogy előkészítse Egyiptomot 
a hét szűk esztendőre. Ami-
kor ez eljön, az éhező orszá-
gokból Egyiptomba jönnek 

ga bonát venni és a Kánaán-
ból jövők között vannak József 
testvérei is, akik annak idején 
eladták őt. Apjának, az idős 
Jákobnak azt mondták, hogy 
vadállat tépte szét. József nem 
fedi fel magát, hanem követeli, 
hozzák le magukkal a „kicsit”, 
Benjámint is. Amikor ez meg-
történik, a József-dráma a vég-
kifejlethez közeledik.

Ebben a hó-
napban kilenc-
venegyedik al-
ka lom mal je-
lent meg az 
Egy ség maga-
zin. A hanukai 
számban a 
mak ka beu sok 
nyomát követ-
jük. A felke-
lők kap csán el-
jutunk a tábo-
ri rabbi nátus 

um megálmo-
dóival és létre-
hozóival, majd 
belekóstolunk a 
világ hanukai fi-
nomságaiba. Vé-
gül, de nem utol-
só sorban Köves 
rabbi a 21. szá-
zadi robot-rab-
bik világába ka-
lauzol bennün-
ket. Tartsanak 
velünk!

A GULÁGOK RABJAINAK VILÁGA, 
ZSIDÓ SORSOK

 
„A Gulágok rabjainak világa, zsidó sorsok” című konferencia a Gulág-emlékév alkalmából kerül 
megrendezésre. Az esemény célja, hogy méltó módon megemlékezzen a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyokról és kényszermunkásokról, ezen belül is az elhurcolt és munkaszolgálatot is 

megjárt zsidókról.

A konferencia neves szakértők előadásain keresztül kívánja bemutatni a történelmi 
eseményeket, új kutatási eredményekkel szolgálva a tudományos közélet és a társadalom 

szélesebb rétegei számára egyaránt.

A KONFERENCIÁRA FELKÉRÉST KAPOTT ELŐADÓK:
 

FÖLDVÁRYNÉ DR. KISS RÉKA, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, elnök 

DR. BOTOS JÁNOS, Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem, egyetemi docens 

DR. HARASZTI GYÖRGY, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos tanácsadó  

SESSLER GYÖRGY, Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete, elnök 

DR. STARK TAMÁS, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

DR. KÖVES SLOMÓ, az EMIH vezető rabbija

IDŐPONT: 2017. FEBRUÁR 16., 16.00
HELYSZÍN: KEREN OR EMIH KÖZPONT – 1052 BUDAPEST, KÁROLY KRT. 20.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: POSTA@ZSIDO.COM
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ירחון יהדות הונגריה

Hanukától ’56-ig
zsidók a szabadságHarcokban

Holokauszt-oktatás 
a Pázmányon: 

Interjú SzuromI SzabolcS rektorral

a nagy 
rubik-kocka dilEMMa

intézményének kialaku lásáig, 
meg ismerkedünk egy való-
di tábori rabbival, aki a  maga 
idejében nem mellesleg újjáé-
pítette a tönkretett Thököly úti 
zsinagógát. Betekintünk 1956 
zsidó vonatkozásába is, lin-
cselésen innen, felragaszokon 
túl. És mint mindennek, a há-
borúnak is vannak háláchikus 
vonzatai, így megtudjuk, ho-
gyan zajlik egy zsidós harc. 

Természetesen ennél derű-
sebb témákat is érintünk: 
meg tudjuk, szabad-e sábesz-
kor kirakni a Rubik-kockát, 
el beszélgetünk a 2017-ben in-
duló Maimonidész Gimnázi-

Az újságot megvásárolhat-
ja az EMIH Keren Or Központ-
jában (1052 Károly krt. 20), 
vagy a Kóser Piacon (1075 Do-
hány utca 36.) Ha nem szeret-
ne semmiről sem lemarad-
ni, akkor fizessen elő a havon-
ta megjelenő Egység maga-
zinra a www.fizetes.zsido.com  
ol dalon a 2017. évre. A 12 lap-
számot mindössze 4000 Ft-ért, 
8 újság áráért kaphatja meg! 
További információért hív ja a 
06 1 2680183-as telefonszámot.

Az újság korábbi lapszáma-
it a www. zsido.com/egység ol-
dalon  találja meg elektroni-
kus formában.

A spiritualitás fajtái

Miként képzelünk el egy igazán 
spirituális embert, egy istenfélő 
nőt vagy férfit? A Tóra megany-
nyi különböző választ kínál ezen 
kérdésre. Eheti szakaszunkban a 
Tóra egyik különleges alakjáról, 
Józsefről olvashatunk.

A Bölcsek mind Józsefet, 
mind testvéreit úgy tartják szá-
mon, mint különleges spiritua-
litással bíró embereket. Habár 
külön-külön mindegyik rendel-
kezett azzal a spirituális erővel, 
mely végül alkalmassá tette őket 
arra, hogy saját törzset alapít-
sanak, József kiemelkedett kö-
zülük, és két törzset is alapított: 
Efráimét és Menaséét. 

A Bölcsek tanítják, hogy a 
legjelentősebb különbség, az 
József és testvérei között volt, 
hogy József volt a szellemi atyja, 
és „menedzsere” Egyiptomban 
az egész országot átívelő, hatal-
mas központosított élelmiszer-
termelő rendszernek, míg test-
vérei egyszerű pásztorok voltak, 
akik viszonylagos elvonultság-
ban töltötték életüket, napköz-
ben nyájaikat hajtva az ősi Ká-
naán vidéki lejtőin.

Vannak emberek, akiknek 
ahhoz, hogy megtalálják az Is-
tennel való kapcsolódásukat, el 

kell szakadniuk az evilági, azaz 
gyakorlati dolgoktól. Nyugodt 
környezetre, a mindennapi ro-
hanó világtól való elzárkózásra 
van szükségük. József testvérei 
is ilyenek voltak.

József ennél magasabb szin-
ten volt. Úgy tudta ápolni az Is-
tennel való kapcsolatát, hogy 
közben kulcsfontosságú szere-
pet játszott egy teljes civilizáció 
működésének a fenntartásában.

Számunkra, a modern, 21. 
századi ember számára mind-
két példa fontos tanítással bír. 
József testvéreinek az elvonult, 
világtól kicsit elzárkózott életét 
kell élnünk a nap bizonyos per-
ceiben, és ugyanez a spirituá-
lis megközelítés segít a szomba-
ti pihenés autentikus megélésé-
ben is.

A hét többi részében azon-
ban József útját kell követnünk. 
Aktívnak kell lennünk, részt 
venni a világ folyásában, hatni 
az abban történő dolgokra, de 
mindezt úgy, hogy közben min-
dig szem előtt tartsuk Istent, s a 
vele való elszakíthatatlan, mély 
kötelékünket.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
írása Tali Loewenthal 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
Bízz és örülj!

Ha bízol abban, hogy a 
Jóteremtő megsegít, akkor 
miért tükröződik az arco-
don szomorúság és aggo-
dalom? Ha igazán bízol, ör-
vendezz!

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

 Az anyagi csőd esete az elfelejtett mezüzével
Mióta csak az eszemet tudom, a 
Rebbe az életem része volt. Leg-
korábbi emlékem róla három-
éves koromból, a hajvágásom 
idejéről való, amikor az egész 
családomnak lehetősége nyílt 
beszélgetni vele. Emlékszem, ők 
az irodában diskuráltak komoly 
dolgokról, míg én a földön ját-
szottam. Egyszer csak a Rebbe 
magához intett, egy gyönyörű, 
nagy almával a kezében. Sosem 
láttam még ilyen szép almát, és 
nagyon megkívántam. A Rebbe 
ezt látva mosolyogva felém 
nyújtotta az almát, és azt mond-
ta: mondj rá egy áldást. A helyes 
áldás az almára „Bojré pri há éc”, 
azaz „Aki a fa gyümölcsét terem-
tette”, de eltévesztettem, és he-
lyette a „Sehákol nihije bidvoro”, 
azaz „Minden Isten szava által 
kel életre” áldást mondtam. 

Apám, aki a Rebbe hűséges 
haszidja volt, a jóság megteste-
sítője, hihetetlenül zavarba jött 
ettől. Láttam ahogy szegény-
nek egy izzadságcsepp gördül 
le a homlokán. A szeretett kicsi 
fia épp a lubavicsi Rebbe előtt 
rontja el az áldást, ennél nincs 
is rosszabb. Ám a Rebbe azon-
nal feloldotta a helyzetet. Azt 
mondta: „Nincs semmi baj, ez 
az áldás ki tudja váltani az ösz-
szes többi kötelező áldást. Min-
den rendben van.” És tényleg 
minden rendben volt, hiszen a 
Rebbe mondta és tórai törvény, 
hogyha véletlenül felcserélik a 
„pri há éc” áldását a „sehákollal”, 
az még rendben van.

Valamikor a bár micvóm kör-
nyékén volt a családomnak még 
egy meghallgatása a Rebbénél, 
amit sosem fogok elfelejteni. Mi-
után beszélt apámmal, felém for-
dult, és úgy szólt hozzám, mint 
egy tábornok a katonájához. „Ha 
felnősz, a személyes küldöttem 
leszel.” Bár fiatal voltam még, 
szavai belém égtek. Ettől kezdve 
mindig közel éreztem magam a 

Rebbéhez, s később ez segített át 
életem nehezebb szakaszain, s ez 
volt mellettem a boldog pillana-
tokban is.

1980-ban hivatalosan is a 
Rebbe küldöttje lettem Kali-
forniában, Los Angeles észa-
ki részén, amit mindenki csak 
Valleynak hívott. Szeretnék el-

tól eltekintve, amit helyben kor-
rigáltunk, a tfilinje is. De az idő 
telt, és barátom anyagi helyze-
te nem javult, sőt, rosszról még 
rosszabbra fordult. A helyzet 
már-már tarthatatlan volt, így 
megint írtam a Rebbének.

Ez alkalommal a Rebbe vá-
lasza ez volt: „Ellenőrizd a 

Egyszer csak a feleség meg-
szólalt: „Emlékszel arra az ajtó-
ra a házban, ami a völgyre nyílik 
és amit beszögeltünk? Az az ajtó 
még mindig megvan csak nem 
használjuk semmire, már a növé-
nyek is benőtték, de azt a mezüzét 
szerintem még nem ellenőriz-
tük.” Azonnal felpattantunk, az 
ajtóhoz rohantunk és eltávolítot-
tuk róla a bozótost, mikor mit lá-
tunk? Egy mezüzét az ajtófélfán.

Mikor szemügyre vettük lát-
tunk rajta egy hibát: a „kime 
hásámájim ál háárec” részből hi-
ányoztak az „ál háárec” szavak. 
Ez a két szó annyit tesz mint „a 
földön”, ami megértettük, hogy 
egyértelműen az ingatlanra utal. 
A mezüzét kijavítottuk, bará-
tom anyagi helyzete ezt köve-
tően szinte azonnal megoldó-
dott. Elképesztő, hogy a Rebbe 
Brooklynból tudta, hogy fél 
kontinenssel arrébb Kaliforniá-
ban egy ház egyik mezüzéje hi-
bás. Nem egyszer, nem kétszer, 
hanem háromszor is felhívta rá 
a figyelmünket, hogy ezzel van a 
baj, egészen addig míg meg nem 
oldódott a helyzet. Ez egészen 
fantasztikus.

Mordechai Einbinder rabbi 

mondani egy történetet arról, 
hogy milyen nagy volt a Rebbe 
hatása az ottani közösségemre is.

Volt a közösségemnek egy 
nagylelkű, gazdag támogató-
ja. Pénzét főleg a tőzsdén keres-
te, kötvényeken és árucikkeken 
keresztül. Egyszer elhatározta, 
hogy pénzét ingatlanba fekteti, 
azonban ez a lépése nem, hogy 
nem sült el jól, de majdnem az 
egész vagyonát elvesztette. Na-
gyon el volt keseredve, így el-
határoztam, hogy a Rebbe taná-
csát kérem ki, miként segíthet-
nék rajta.

A Rebbe ezt válaszolta leve-
lében: „Ellenőrizzétek a tfilinjét 
és a mezüzéit, én meg gondol-
ni fogok rá az imáim alatt.” Így 
elmentünk hozzá, hogy ellen-
őrizzük a mezüzéit. Hatalmas 
háza volt, így komoly mun-
ka volt mindegyiket ellenőriz-
ni. A tfilinjét is ellenőriztük ez 
után. A mezüzéi rendben vol-
tak, és néhány kisebb problémá-

mezüzéket.” A tfilint ezúttal már 
nem említette. Ellenőriztük a 
mezüzéket és mindent rendben 
találtunk. Ezalatt barátom anya-
gi helyzete még az eddiginél is 
rosszabbra fordult, kétségbeesése 
már nem volt tovább fokozható.

Ekkor harmadjára is írtam 
a Rebbének, s megint csak ezt 
írta: „Ellenőrizd a mezüzéket.” 
Tudtuk, hogy a mezüzének mi-
lyen fantasztikus ereje van az 
ember védelmében, mintegy fel-
erősíti az óvó isteni jelenlétet az 
ember otthonában, így a Rebbe 
tanácsát továbbra sem vettük 
félvállról, nem beszélve a tény-
ről, hogy már harmadjára adta 
ugyanazt az instrukciót.

Ekkor Aaron Abendet hív-
tam fel, aki Észak-Hollywood-
ban volt rabbi, s aki a mezüze 
törvényeinek a szakértője volt. 
Eljött, hogy találkozzon bará-
tommal és családjával, majd 
együtt leültünk, hogy kiderítsük, 
vajon mit nem veszünk észre.

Mordechai Einbinder rabbi Chábád küldött Los Angelesben. 
Az interjút Kaliforniában adta, Sherman Oaksban, 

2011 szeptemberében.The Rebbe was part of my life for as long as I
remember. Perhaps my earliest memory of
him dates to when I was three years old, when

I had my Upshernish, the ceremony that takes place
when a chasidic boy’s hair is cut for the first time.

At that time, my whole family had an audience with
the Rebbe. They were in his office, discussing
serious things, and I was doing what a little kid does
— I was running around the floor, playing. The
Rebbe beckoned me over and took out of his drawer
a gold apple which today I know was a “Golden
Delicious.” I’ve never seen an apple like that. My
mouth began to water and the Rebbe smiled at me
and gave me the apple, saying, “Make a blessing.” 

The proper blessing for an apple is Borei pri ha’etz —
“Blessed be G-d… Who creates the fruit of the tree.”
But I got mixed up and instead said Shehakol nihiyeh
bidvaro — “Everything comes into existence with
G-d’s word.” 

My father, a staunch chasid who was a man of
immense humility and kindness and goodness, must

have been mortified. I could see the sweat coming
off his forehead. His little kid just made the wrong
blessing in front of the Lubavitcher Rebbe — my
G-d, what could be worse?

But the Rebbe immediately diffused the situation.
He said, “This is no problem at all because the
Shehakol blessing consolidates all the obligational
blessings. It’s not a problem.” And everything was
good and fine because the Rebbe said so. Of course
that’s the Torah law, if you mistakenly replace the
Ha’etz with Shehakol, it’s okay.

Sometime around my Bar Mitzvah, my family had
another audience with the Rebbe, and this one —
above all — I will never forget. After speaking with
my father, the Rebbe turned to me and addressed
me in a manner of a general speaking to a soldier.
He said me, “When you grow older, you will become
my personal emissary.” These words touched me
very, very deeply, even at that young age. And they
set forth my purpose in life and became my guiding
light. From that moment on, I felt a great connection
to the Rebbe, something which has given me
strength in the difficult times and stood by me in the
good times too. 

In 1980, I became the Rebbe’s emissary in
California, in the area north of Los Angeles known
as the Valley. And here I would like to relate a story
about the Rebbe’s influence on the people of my
community. 

Chabad of the Valley had a special supporter who
made a lot of money through stocks, bonds and
commodities. Then, he decided to invest heavily in
real estate, and not only didn’t it go well, he was in
danger of losing all his money. He was depressed
beyond description, and I wrote to the Rebbe
immediately.  

HERE’S
my

STORY
“MY PERSONAL
EMISSARY”
RABBI MORDECHAI EINBINDER

continued on reverse

An inspiring story for your Shabbos table ב״ה

שבת פרשת בלק, ז׳ תמוז, תשע״ד
Shabbos Parshas Balak, July 5, 2014

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 the 900 videotaped interviews
conducted to date. Please share your comments and suggestions.mystory@jemedia.org
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Hanuka-gelt és ajándékozás
Hanuka idején sokan fordulnak azzal a kérdéssel a rabbihoz: mi a helyzet a gyerekek megajándéko-
zásával? Csak „kárpótolni” akarjuk a gyerekeinket, vagy van zsidó gyökere a szokásnak? Oberlander 
Báruch rabbi mindenkit megnyugtat eheti cikkével!

Régi szokás, hogy Hanuka egyik 
napján megajándékozzuk a gye-
rekeket, bár az, hogy minden 
nap kapnak ajándékot, valóban 
újkeletű dolog, ám mindez egy 
nagyon érdekes, évszázados ha-
gyományból alakult ki. 

Már az 1732-ben Izmirben 
megjelent Chemdát jámim című 
könyvben (2. kötet 82b. oldal) sze-
repel, hogy Hanukakor szo-
kás nagyobb figyelmet fordíta-
ni a „chinuchra” (oktatás), mi-
vel a két szó chánuká és chinuch, 
azonos gyökérre vezethető visz-
sza, ami arra mutat, hogy tar-
talmilag kapcsolódnak. Szo-
kás volt például gondoskodni 
a szegény gyerekek oktatásáról, 
ahogy a fent említett könyv-
ben olvassuk: „Ebből alakult 
ki az a szokás sok helyen, hogy 
Hanukakor a chéderbe járó gye-
rekek pénzt és más ajándékot 
vittek a tanáraiknak, valamint 
az, hogy a szegény zsidó gyere-
kek ilyenkor adományt gyűjtöt-
tek a tanulmányaik folytatására”. 
Ezt az utóbbi szokást megemlíti 
már Ávrahám Gombiner rabbi 
(1635?– 1682) a Sulchán áruch-
hoz írt kommentátárjában (Má-
gén Ávrahám 670. fejezet eleje). Ezek-
ből alakult ki a ma is ismert ha-
nuka-gelt, hanukai pénz.

Emellett Kelet-Európában 
nagyon elterjedt szokás volt, 
hogy Hanuka idején a város rab-
bija végiglátogatta a körzetébe 
tartozó falvakat és tanította a he-
lyi zsidókat, akik ezt pénzzel há-
lálták meg – ennek a szokásnak 
az első említését Jáákov Joszéf 
Polonne-i rabbinál (1710?–
1784?) találjuk a Toldot Jáákov 
Joszéf (Cáv hetiszakasz) című mű-
vében, ami egyébként a haszid-

izmus első nyomtatott könyve. 
Ebből alakult ki az a ma is sok 
helyen létező szokás, hogy a kö-
zösség tagjai hanuka-geltet kül-
denek a rabbijuknak az ünnep 

azonban nem váltott ki általá-
nos tetszést: például Minszkben 
1848-ban jegyzőkönyvbe vették, 
hogy a hitközség a Chevra kasz-
szájából további kilenc ezüst ru-
belt fog adni a kántornak, hogy 
ne járjon körbe pénzt gyűjteni 
(Toldot hájámim 111. dokumentum, Jid-
dise gelt 104. oldal).

Hogy lett ebből a gyerekek 
megajándékozása? Úgy, hogy 
amikor a gyerekeknek pénzt 
adtak a tanáraik számára, ad-
tak nekik is a szüleik, hogy ked-
vet csináljanak a tóratanuláshoz 
(Emet löJáákov, Orách chájim 670. feje-
zet). Sok helyen ezt Hanuka ötö-
dik napjára időzítették, mivel az 
soha nem eshet sábeszra (Nité 
Gávriel, Chánuká 51. fejezet 7. lábjegy-
zet; lásd még Hájom jom kiszlév 28.).

Van, ahol csak a kiskorú 
gyerekeknek adnak hanuka-
geltet, máshol a nagyobbak-
nak is, sőt akár a házasok-
nak is. Nagy rabbik, így példá-
ul a pozsonyi Chátám Szofer és 
a lubavicsi rebbe is, nem csak 
a családjuknak, hanem a jesiva 
bóchereknek is adtak hanuka-
geltet (Nité Gávriel uo.). 

Az utóbbi évtizedekben zsidó 
körökben már sokkal elterjedtebb 
a jólét, mint azelőtt, így egyre töb-
ben adnak Hanuka minden nap-
ján pénzt, illetve azt helyettesítő 
ajándékot a gyerekeiknek. Izrael-
ben ilyenkor új pénzérmét is ad-
nak ki, amit szintén szokás a gye-
rekeknek ajándékozni hanuka-
gelt gyanánt. A saját családunk-
ban mi azt a szokást követjük, 
hogy a gyerekek sábesz kivételével 
minden nap kapnak ajándékot, és 
az ötödik estén, megemlékezve a 
régebbi szokásról, nagyobb aján-
dékkal lepjük meg őket. 

A hozzávalókat sorban tálba 
tesszük, és néhány perc alatt 
rugalmas tésztát gyúrunk 
belőlük (ha szükséges, ad-
junk még hozzá folyadékot, 
fél dl vizet, vagy rumot). 

Az elkészült tésztát leg-
alább egy órán át pihentet-
jük, majd 2 mm-es vastagsá-
gúra nyújtjuk. 

Derelyeszaggatóval te-
nyérnyi rombuszokat vá-
gunk a tésztából, a rombu-
szok közepét bevágjuk, és a 
tészta egyik csücskét áthúz-
zuk a nyíláson. 

Forró olajban 1-2 perc 
alatt mindkét oldalukat pi-
rosra sütjük, és porcukorral 
megszórva tálaljuk.

idején, hogy kifejezzék, mennyi-
re értékelik a munkáját. (Ennél 
is elterjedtebb szokás purim-gelt 
küldése a rabbiknak.) Sok he-
lyen a hanuka-pénz eleve be volt 
kalkulálva a rabbi fizetésébe (lásd 
Yitzchak Rivkind: Jiddise gelt 104. oldal). 

A lubavicsi Rebbe édesapja, 
Lévi Jichák Schneerson (1878–
1944) jekatyerinoszlavi rabbi sze-
rint (Likuté Lévi Jichák 3. kötet 358. ol-
dal) azért alkalmas idő a Hanuka 
a pénzszerzésre, mert írva van a 
Tóra kapcsán: „Hosszú élet van 
jobbjában, baljában gazdagság és 
dicsőség” (Példabeszédek 3:16.). Mi-
vel pedig a Hanuka micváját, a 
gyertyagyújtást a háláchá szerint 
bal oldalon kell teljesíteni (ti. az 
ajtónyílás bal oldalára tesszük a 
gyertyatartót), ezért ehhez az ün-
nephez különösen kapcsolódik a 
pénzszerzés. 

Érdekes, hogy ez a szokás sok 
helyen megtetszett a többi hit-
községi alkalmazottnak is, akik 
ebben az időszakban körbejár-
tak és a megélhetésükre gyűjtöt-
tek pénzt a közösség tagjaitól. Ez 

Az 1980-as hanukai sékel


