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Chánuká a remény története

Chánuká története arra tanít 
bennünket, hogy a fény sosem 
alszik ki teljesen. Hogy akármi-
lyen kis remény van, akármilyen 
icipici lángocska is, az hatalmas 
világossággá tud lobbanni, el-
űzve a félelem és a gyűlölet sö-
tétjét. Chánuká története arra 
tanít minket, hogy mindig föl 
lehet állni. Hogy akárhányan 
is vesznek oda a küzdelemben, 
akármekkorák is a vesztesége-
ink, akármennyire gyöngék, 
kiszolgáltatottak, reményvesz-
tettek vagyunk is: a végén fel 
tudunk állni. Chánuká története 
arra tanít minket, hogy a harcok 
egyszer véget érnek, hogy eljön 
az ideje annak, hogy felmérjük 
a veszteségeinket, eltemessük 
a halottainkat és új jövőt épít-
sünk. Chánuká története a re-
mény története. A kevesek tör-
ténete. A bátorság, a kitartás és 
az állhatatosság története. 

Az elmúlt hetek és hónapok 
bezártak minket a félelem és a re-
ményvesztettség börtönébe. Az 
egyre rövidülő nappalok, jeges éj-
szakák odakint – az aggódás és a 
szorongás idebent. Nem tudjuk, 
ez a harc mikor ér véget. De azt 
már tudjuk, hogy az élet nem lesz 
olyan újra, mint azelőtt volt. Hiába 
szűkül le újra az életterünk egyre 
kisebbre és kisebbre, muszáj, hogy 
távolabbra nézzünk. Muszáj, hogy 
a jövőért cselekedjünk. Néha csak 
apróságokkal, mint egy láng fel-
lobbantása. Néha olyan hatalmas 
dologgal, mint egy egész Szentély 
megtisztítása. 

A körülöttünk lévő világ saj-
nos sokszor nem szép. Vesztesé-
geink vannak, voltak és lesznek 
is. A mi dolgunk az, hogy fényt 
gyújtsunk. Hogy megtegyük a 
következő lépést. Hogy feláll-
junk, ha elestünk – és felhúzzuk 
a társainkat, ha elestek. Néha 

egészen kicsi dolgoktól lobban 
fel a fény. 

Fénnyel vette kezdetét a vi-
lág teremtése: legyen fény, mond-
ta az Örökkévaló, majd – ahogy a 
midrás tanítja – fehér lepelbe bur-
kolta magát, és annak visszfénye 
világította be az épp születő vilá-
got. Fénnyel köszöntjük és fénnyel 
búcsúzunk ünnepeinktől. Hét-
ről hétre meggyújtjuk a szombati 
lángokat, hogy 25 órával később a 
hávdálá lángjával búcsúzzunk tőle. 
Fénnyel emlékezünk elhunyt sze-
retteinkre, amikor jorcájtgyertyát 
gyújtunk emlékükre. 

És ne feledjük, hogy fény ra-
gyogta be a Szentélyt, amelynek 
ablakai minden más építménytől 
eltérően nem befelé engedték a vi-
lágosságot, hanem kifelé, a külvi-
lágba. Most, amikor estéről estére 
fellobbantjuk a chánukija lángjait, 
mi is fényt hozunk a világba. 

Steiner Zsófia

Idén is ünnepeljük együtt 
a Fény ünnepét! 

A közösség rabbijai 
élő közvetítésekkel 

jelentkeznek Chánuká 
minden napján.

December 10., 17:30
Köves slomó, 

az Óbudai Zsinagóga rabbija 
és a CTeeN

December 11., 13:45
FuChs Jehosua, 

a miskolci közösség rabbija, 

December 12., 19:00
myers meNDy, 

a szentendrei közösség rabbija 
és a CeDeK (szilágyi Nóra)

December 13., 19:00
oberlaNDer báruCh, 

a Vasvári Zsinagóga rabbija 
és a béT meNáChem 

(oberlander batsheva)

December 14., 19:00
FaigeN sámuel, 

a debreceni közösség rabbija 

December 15., 19:00
gliTzeNsTeiN sámuel, 

az újlipóciai közösség rabbija 
és az aleF KiDs (hurwitz Dvora)

December 16., 19:00
FaiTh áser, 

a Budavári Zsinagóga rabbija 
és a maimoNiDész 

(szilánk zsuzsa),
ÁTID (Kovács Gergő)

December 17., 19:00
sTell áJziK, 

az újbudai közösség rabbija 
és az olaJág (szirmai viktor)

élő közvetítésekkel 
jelentkeznek. 

Az események pontos 
menetéről tájékozódhatnak 

honlapunkon (www.zsido.com) 
és Facebook-oldalunkon.
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Zsidó híradó
Tórát írtak a járvány megfékezésére

Imaidők a következő hétre (december 12-18.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Hetiszakasz
József, a szolga

Szakaszunkban – Vájésév (1Mó  - 
zes 37-40.) – a fiatal Jó zsef meg-
utáltatja magát test vé reivel, 
akik halálhírét köl tik, és eladják 
őt vándor kal má roknak, akik 
Egyiptomba vi szik, ahol házi-
szol ga lesz Po tifár, a fáraó egyik 
fő embere há zában. Közben Je-
hu dá eltávolodik testvéreitől, 

ön állósítja magát, megnő sül 
és három fia születik, akik kö-
zül kettő meghal. József köz-
ben Egyiptomban emelkedik a 
ranglétrán, Potifár házának ve-
zetője lesz, majd annak felesé-
ge szemet vet rá, és amikor nem 
sikerül elcsábítania, megvádolja 
és börtönbe juttatja.

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 
  9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök:
  15.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.00 A fáraó álmainak megfejtése
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.00 Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz

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: 17.30 Tanulás 
  18.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
péntek: 
  17.00 Szombatfogadás

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

1752-ben pestisjárvány pusz-
tított a galíciai Medzsibuzsban 
(Medzhybizh, Ukrajna). A 
Báál Sém Tov azt tanácsolta a 
zsi dóknak, hogy fogjanak ösz-
sze, és írjanak egy Széfer Tó-
rát, az majd segít megfékezni 
a pestis terjedését. A legenda 
szerint, amikor a szófér felfes-
tette az utolsó betűt, a járvány 
csodálatos módon megszűnt.

A koronavírus megfékezé-
sére a Báál Sém Tov történeté-
hez hasonlóan egy különleges 
tóratekercs írását kezdemé-
nyezték néhányan, melynek 
betűit meg lehetett vásárol-
ni. Az adományokból befolyó 
összeget, a Tóra megírása mel-
lett, a Chevra Hatzala („Men-
tők Szervezete”) szervezet tá-
mogatására fordították. 

Összesen 304.805 zsidó 
kül dött pénzt a projektre. A 
tó raírás ijár hónapban kezdő-
dött, és múlt hétre el is készült. 
A tóratekercs a befejezése előtt 
egy különleges körutat is tett 

a Flatbush, Lakewood és Boro 
Park háromszögében, hogy 
ko runk ott élő talmudtudósai 
és írhassanak néhány betűt. 

Moshe Klein rabbi, a te-
kercs szóférja magyar idő sze-
rint december 7-én hajnal-
ban fejezte be az „Egység Tó-
ráját”, amit hatalmas koncert 
követett. Az eseményen töb-
bek között fellépett Avraham 
Fried, Lipa Schmeltzer és Shlo-
mo Simcha is. A koncerttel a 
Chevra Hatzala munkáját is 
megköszönték. 

A különleges tóratekercset 
Medzsibuzsban fogják hasz-
nálni, abban a tanházban, ahol 
a Báál Sém Tov a nyilvánosság 
elé lépett és tanítani kezdett. 

Miért szenvednek a cádikok?

1 1Mózes 37:1.; 2 Brésit rábá 84:3. Rási magyarázata az 1Mózes 37:2-höz.

Hetiszakaszunk nyitó szavai-
val1 – „És Jákob lakott” – kap-
csolatban tanítják bölcseink2: 
„Jákob arra vágyott [már], hogy 
nyugalomban élhessen, ami-
kor [egyszeriben] rászakadtak 
József megpróbáltatásai. [Vala-
hányszor] az igazak a nyugodt 
életet keresik, az Örökkévaló azt 
kérdi: „Nem elég az igazaknak, 
ami az Eljövendő Világban vár 
rájuk, még arra is vágynak, hogy 
ebben a világban nyugalomban 
éljenek?”

Isten látszólag nem örült Já-
kob azon kívánságának, hogy 
„nyugalomban éljen.” Vajon mi-
ért?

A cádikok a „nyugodt” szó 
alatt egy olyan életre vágynak, 
amelyben zavartalanul szentel-
hetik magukat az istenszolgálat-
nak. Isten tulajdonképpen erre 
mondott nemet, amivel fontos, 
általános igazságot fogalmazott 
meg Jákob számára: a spirituá-
lisan magasztos és akadálytalan 
élet csak az Eljövendő Világ ju-
talma. Ez a világ a próbatételek-
ről szól.

Fentiek dacára Jákob végül 
már földi élete során részesült a 
nyugalomban, de ennek ára volt: 
először felül kellett kerekednie a 

Józseffel kapcsolatban megta-
pasztalt lelki gyötrelmeken.

Ismeretes, hogy a megpró-
báltatások közepette teljesített 
istenszolgálat felemel, s általa 
olyan lelki-spirituális horizon-
tok tárulnak fel előttünk, ame-
lyeket korábban elképzelni sem 
tudtunk. Jákob először imádko-
zott Istenhez, hogy adjon neki 
nyugalmat, s Isten csak ezután 
teremtette meg számára azt a 
helyzetet, amelyen felülemel-
kedve Jákob képes volt előidézni 
saját, egyéni megváltását.

Ez számunkra is örökérvényű 
tanítással szolgál: ha kérjük Is-
tentől, hogy „nyugalomban lak-
hassunk” – főleg azután, hogy 
már átküzdöttük magunkat a 
„ránk szakadt megpróbáltatáso-
kon” és a gálut jelentette viszon-
tagságokon –, bizonyos, hogy az 
Örökkévaló is eleget tesz a ké-
résünknek, s elhozza számunk-
ra az igaz Messiás általi teljes és 
végső megváltást. Legyen így 
mihamarább!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke a lubavicsi Rebbe tanítá-
sa nyomán (Likuté szichot 30. 

kötet, 176. oldal a Sulchán sábát 
idézetében).
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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 1,500 
videotaped interviews conducted to date. While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation of the Rebbe’s words.
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As a left-wing radical in the 1960s, I was advocating 
an anti-war revolution, until I met the Rebbe who 
drafted me into an entirely different revolution — 

and, while doing so, changed my life. 
I grew up in the 1940s, in the home of my Yiddish-speaking 
grandparents. It was a kosher home, respectful of Judaism, 
but not a Torah-observant home. For my Bar Mitzvah, 
I didn’t put on tefillin although I did learn the Hebrew 
alphabet, but that was about it.
As a kid, I was constantly picked on, and I discovered the 
connection between being picked on and being Jewish. 
That’s when I decided that I would help other people who 
were being picked on and discriminated against. When I 
went to college at the University of Rochester in upstate 
New York, I joined the NAACP (National Association 
for the Advancement of Colored People). I became the 
president of our NAACP chapter and launched a campaign 
to remove racist fraternities from campus. As a result, I 
earned a name as a radical, a reputation which was further 
enhanced when I became involved in the protests against 
nuclear testing, and later against the Vietnam War.
I was majoring in philosophy and reading the early writings 
of Karl Marx, the Jewish originator of Communist theory. 
His writings appealed to me because Marx was very much 
in favor of kindness, very pro people, and very anti letting 

those in power take advantage of the poor. And due to his 
influence, I became an atheist because, as Marx famously 
declared, “religion is the opiate of the masses.” 
As a graduate student, I received a fellowship from 
the Woodrow Wilson Foundation and went to teach at 
Kentucky State College in the midst of the black civil rights 
struggle, to which I was very much committed. Even though 
civil rights workers were being murdered and my own life 
was threatened, I took some big risks in the name of the 
cause.
In 1966, I got married, and both my wife Dina and I were 
hired to teach at the University of Texas in Austin. As a 
left-wing philosophy professor, I was invited to speak at 
an anti-war demonstration in front of the State Capitol. I 
told the crowd of demonstrators gathered there: “It’s a very 
lovely Saturday. It’s nice to have a walk and to go marching 
around, but if we really want the war to end, we have to 
have a revolution.” 
I certainly didn’t have in mind a violent revolution; I just 
meant that there was no way to end the war in Vietnam 
without radical change in America. But the next day on the 
front page of every single newspaper in the State of Texas, 
headlines proclaimed that a professor at the University of 
Texas was advocating a revolution. 
At that time, the president of the United States was 
Lyndon Johnson, a Texas native who was a good friend 
of the chairman of the Board of Regents at the University 
of Texas. Needless to say, the Board of Regents was not 
pleased with my remarks, and the university decided I had 
to go. And that was the end of my teaching career at the 
University of Texas; in fact, it was the end of my career as a 
philosophy professor, since now I was considered a liability 
by prospective employers. 
We returned to upstate New York — to Buffalo — where 
my wife suggested we attend Yom Kippur services. I was 
not interested, but I didn’t oppose it. We heard of a little 
place near the university which didn’t charge for seats and 
where they let you bring your kids. So we went. It turned 
out to be a Chabad House newly opened by Rabbi Noson 
Gurary. The services were an eye-opening experience for 
me because for the first time in my life I saw people acting 
like they should act if they really believed in G-d.
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Velem és a rebbével történt

Éljen a forradalom!

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A hatvanas években radikális 
bal oldali aktivista voltam és egy 
há borúellenes forradalomért 
küz döttem. Azonban, miután 
ta lál koztam a Rebbével, egészen 
más irányt vett az életem.

Gyerekként sokszor inzul-
táltak, és hamar rájöttem, hogy 
ennek lehet valami köze ahhoz, 
hogy zsidó vagyok. Akkor dön-
töttem el, hogy minden erőm-
mel a diszkrimináció ellen fogok 
küzdeni. Amikor beiratkoz tam a 
Rochesteri Egyetemre, beléptem 
az NAACP szervezetbe, mely a 
színesbőrű emberek egyenjogú-
ságáért harcolt. Később én let-
tem a szervezet elnöke. Ez az 
idő felkészített a későbbi küzde-
lemre, melyet a nukleáris fegy-
verkezés és a vietnámi háború el-
len folytattam, radikális aktivis-
taként.

Az egyetemen filozófiát ta-
nultam és sokat foglalkoztam 
Karl Marx korai írásaival. Az ő 
hatására váltam ateistává. A dip-
lomázás után a Kentucky Állami 
Egyetemre kerültem tanítani. 

1966-ban házasodtam ösz-
sze Dinával, és mindketten a Te-
xasi Egyetemen kezdtünk taníta-
ni. Baloldali professzorként gyak-
ran invitáltak háborúellenes tün-
tetésekre. Egyszer így fordultam 
a demonstrálókhoz: „Gyönyörű 
szombatunk van. Remek elfoglalt-
ság ilyenkor felvonulni és tüntetni. 
Azonban, ha valóban azt akarjuk, 
hogy véget érjen a háború, akkor 
forradalmat kell kirobbantanunk”.

Amikor ezt mondtam, egy-
általán nem egy erőszakos for-
radalomra gondoltam, csupán 
arra, hogy radikális változásokra 
van szükség Amerikában, ha vé-
get akarunk vetni a vietnámi há-
borúnak. Másnap azonban min-

Ez azt jelentette, hogy a ko-
rábban a háború ellen, az emberi 
jogokért és más baloldali ügye-
kért kifejtett energiámat ezentúl 
a zsidóságba kell fektetnem. To-
vábbra is radikális maradtam, de 
mostantól a Rebbe ügyéért küz-
döttem.

A Rebbe arra biztatott, hogy 
végre tegyem le a doktori vizs-
gámat, de erre végül nem került 
sor. A Philadelphiában működő 
Beth Jacob iskola adománygyűj-
tője, majd igazgatója lettem.

A tizenkét év alatt, melyet az 
iskolában töltöttem, nagyon sok 
zsidó bevándorló érkezett a vá-
rosba a Szovjetunióból. Egyál-
talán nem voltak vallásosak, hi-
szen a kommunista rendszer-
ben ez tiltott dolognak számí-
tott, így elhatároztam, hogy 
mindent megteszek azért, hogy 
visszataláljanak őseik öröksé-
géhez. Most már a Rebbe for-
radalmáért dolgoztam: oroszul 
nyomtattam szórólapokat és si-
került 120 gyereket az iskolába 
vonzanom. Mivel mindegyikük 
ösztöndíjra szorult, óriási anyagi 
terhet jelentettek, de számomra 
az volt a fontos, hogy teljesítsem 
a Rebbe akaratát: ezeknek a gye-
rekeknek meg kell ismerkedniük 
a zsidósággal. Ez valóban forra-
dalmi gondolat volt akkoriban: 
gondoskodnunk kell arról, hogy 
minden zsidó gyermekhez eljus-
son a Tóra.

Larry Caroline

Akkoriban a Texasból szár-
mazó Lyndon Johnson volt az 
Egyesült Államok elnöke, aki jó 
barátságban állt az egyetem el-
nökével. Nem csoda tehát, hogy 
hamarosan megkaptam az el-
bocsátásomat. Ezzel a filozófiai 
professzori karrieremnek is le-
áldozott, hiszen ezek után más 
egyetemeken sem kívántak al-
kalmazni.

Visszaköltöztünk New York 
államba, és Buffalóban teleped-
tünk le. Közeledett Jom kipur, 
és feleségem azt javasolta, hogy 
menjünk el az ünnepi imák-
ra. Nem lelkesedtem az ötle-
tért, de beleegyeztem. Hallot-
tuk, hogy az egyetem közelében 
működik egy kis zsinagóga, ahol 
nem kell fizetni az ülőhelyekért 
és a gyerekeket is oda lehet vin-
ni. Kiderült, hogy ez egy újon-
nan nyílt Chábád-ház, melyet 

reket, akiken látszott, hogy va-
lóban hisznek Istenben. Ekkor 
kezdtem el igazán érdeklődni 
a zsidóság és a vallásos életvi-
tel iránt. Elkezdtem előadások-
ra járni, ahol sokat hallottam a 
Rebbéről. Fenntartásokkal ke-
zeltem a hallottakat, egészen 
1972 Sávuot ünnepéig, amit 
New Yorkban töltöttem, és így 
lehetőségem nyílt személyesen 
is látni a Rebbét, akiről azonnal 
láttam, hogy nagy ember és egy 
valódi cádik.

1974-ben volt először lehető-
sé gem arra, hogy meghallgatás-
ra menjek hozzá. Beszéltem neki 
a baloldali mozgalmakban be-
töltött szerepemről, és az egye-
temről való eltávolításomról. 
A Rebbe így reagált minderre: 
„Eddig az egyik forradalomért 
küzdött. Mostantól a másik for-
radalomért kell küzdenie”.

den napilap címoldalán az állt, 
hogy a Texasi Egyetem profesz-
szora forradalomra buzdítja az 
embereket.

Noson Gurary rabbi vezetett. 
Nagy hatást gyakoroltak rám az 
ott tapasztaltak, mert életem-
ben először láttam olyan embe-

Facebook Tanház

VIrtuálIs 
Bét MIdrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (23)

Kedd: Hászid történetek és mesék (33)
Csütörtök: Fölösleges volt-e a chánukai csoda?

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Larry Caroline filozófus a pennsylvaniai Elkins Parkban él. 
Korábban adománygyűjtőként és iskolaigazgatóként dolgozott. 

Az interjú 2015 májusában készült.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Bableves
párve, glutén- és tojásmentes

2 pohár száraz fehérbab
3 szál sárgarépa
2 szál halványító zeller, 
  levéllel
1 nagy fej hagyma
6 gerezd fokhagyma
1 piros kaliforniai paprika
friss petrezselyem, koriander 
  és kapor
só, bors, őrölt koriander és 
  római kömény, ízlés szerint
2 babérlevél
2-3 ek. olívaolaj

A babot átmossuk, átválo-
gatjuk, és 6-8 órára vízbe áz-
tatjuk, majd 2 órán át főzzük. 
A répát megtisztítjuk és vé-
konyra karikázzuk, a hagy-
mát és a fokhagymát apróra 
vágjuk, a paprikát is vékony-
ra csíkozzuk. A zellerszára-
kat lemossuk, a leveleket a 
többi zöldfűszerrel együtt 
vízbe áztatjuk. A zöldsége-
ket az olajon néhány percig, 
kevergetés mellett pároljuk, 
hozzáadjuk a megfőzött ba-
bot és annyi vizet, hogy bő-
ségesen ellepje, és nagy lán-
gon felforraljuk. Ha már forr, 
kis lángra vesszük, megfű-
szerezzük. A friss zöldfűsze-
reket átmossuk, vízbe áztat-
juk, majd átvizsgáljuk, ne-
hogy bogár kerüljön általuk 
az ételbe. Finomra aprítva, 
vagy egészben ezeket is a le-
veshez adjuk, és további 40-
45 percen át kis lángon főz-
zük. Tésztával vagy nokedli-
vel, frissen vágott petrezse-
lyemmel, forrón tálaljuk. 

Kérdezd a rabbit!

Kóser-e a ferde chánukijá?
Kedves rabbi!
Láttam egy hirdetést egy beton-
ból készült chánukijáról. Ezen a 
gyertyák nem egy szintben van-
nak, hanem egy ék alakú tartó 
ferde oldalán helyezkednek el. 
Ön szerint kóser az ilyen chá nu-
kai menóra?

Üdvözlettel:
Viktor

Kedves Viktor!
A chánukiják formája sokféle 
lehet, ám vannak bizonyos meg-
kötések a rabbinikus irodalom-
ban. 

A Sulchán áruch (OC 671:4.) a 
Talmud (Sábát 23b.) alapján a kö-
vetkezőket mondja: „Ki egy tálat 
töltött meg olajjal és körülrakta 
gyapotfonallal, ha egy edényt 
borított föléje [külön lyukkal 
minden kanóc számára], ak-
kor minden gyapot külön mécs-
nek számít, ha nem borított fö-
léje edényt, még egy mécsesnek 
sem számít, mert olyan mint egy 
fáklya”. Mivel az előírás az, hogy 
nért azaz gyertyát kell gyújta-
ni, a micvát nem lehet fáklyával 
teljesíteni (lásd RáSI uo.; Or záruá, 

Chánuká 326. fejezet, ídézi a Dárké Mose 

uo.; a prágai Löw rabbi: Nér micvá, Bné 

Brák 1972, 25. oldal végén).

Ehhez a RöMÁ hozzáteszi, 
hogy „emiatt oda kell figyelni és 
egy sorban egyenesen elhelyez-
ni a mécseket, és nem körben, 
mert akkor olyan lesz, mint egy 
fáklya”.

Érdemes figyelmet szentel-
ni az egy sorban, egyenesen ki-
fejezésnek. Mit jelent ez? Hiszen 
egy sor, az egyenes, miért kell 
mindkét kifejezést használni? 

Erre Ábrahám Danzig (1748–
1820) vilnai rabbi a Chájé Ádám 
című könyvében (154:10.) és 
Ganzfried Slomo (1804–1886) 
ungvári rabbi a Sulchán áruch ki-
vonata című könyvében (139:9.) 
azt a magyarázatot adják, hogy a 
két szó két külön követelményt 
jelent. Az egyik, hogy egy sorban 
legyenek, ne összevissza, a má-
sik pedig, hogy egyenesen állja-
nak, vagyis egy szintben legye-

nak és nem olajjal, oda kell figyel-
niük arra, hogy minden gyertya 
egy magasságban legyen.

Sőt Jiszráél Bruná (1400–
1480) német rabbi azt írja a 
könyvében (MáHáRI miBruná res-

pon sum 39. fejezet), hogy előnyös, 
ha minden gyertya egy kicsit 
ma gasabb, mint az előző napi, 
jel képezve, hogy mindig emel-
kedni kell a szentségben. Ezzel 
utalt arra a talmudi vélemény-
re (Sábát 21b.), miszerint azért 
gyúj tunk minden nap eggyel 
több lángot, hogy emelkedjünk 
a szentségben. Bruná rabbi sze-
rint a gyertyák elhelyezkedésé-
nek is ezt kell szimbolizálnia. 
A fenti alapján úgy vélte Levin 
rabbi, hogy ha a gyertyák lehet-
nek különböző méretűek, akkor 
a gyertyatartó ágai is lehetnek 
egyre magasabban. 

Azonban véleményem sze-
rint ezekkel az érvekkel nem le-
het elutasítani Danzig és Ganz-
fried rabbik explicit tiltását. Kü-
lönbséget lehet tenni a gyertyák 
és a gyertyatartó között. Aki vi-
aszgyertyával gyújt, az tudja, 
hogy nem lehet biztosítani, hogy 
a gyertyák egyformán égjenek le, 
mindig van, amelyik gyorsabban 
vagy lassabban ég. Talán ezért 
nem is foglalkoztak a törvényho-
zók a gyertyák azonos magassá-
gának kérdésével.

A fentiek alapján Danzig és 
Ganzfried rabbi véleménye ma-
rad érvényben, miszerint azok 
a gyertyatartók, amelyekben 
nem egy magasságban vannak 
a lángok, nem használhatóak 
Chánukákor.

Oberlander Báruch

nek: „A mécsek egy sorban egy-
forma magasságban álljanak, 
hogy az egyik ne legyen maga-
sabb, mint a másik.”

De Áron Levin (1879–1941), 
a galiciai Rzeszów (jiddisül: 
Rájse) rabbija, aki egyébként a 
lengyel parlamentben, a Szejm-
ben képviselte az ortodox zsidó-
ságot, azon a véleményen volt 
(Ávné chéfec responsum 55. fejezet, idé-

zi a Nité Gávriél, Chánuká 22:3.), hogy 
ez utóbbi nem követelmény. Sze-
rinte kóser egy olyan chánukijá 
is, amelyben nem egy magas-
ságban vannak a lángok, annak 
ellenére, hogy így teljesen más-
hogy néz ki, mint a szentélybeli 
menóra, aminek emlékére meg-
gyújtjuk a chánukai lángokat. 

Álláspontját azzal támasztja 
alá, hogy sehol nincs írva, hogy 
azoknak, akik gyertyával gyújta-

Forrás: sakata/Facebook


