
A fények ünnepe: Hanuka

A zsidó naptár szerint ebben az esz-

tendõben december 8-án kezdõ-

dött s – folyóiratunk decemberi

száma megjelenésének napján –

december 15-én ér véget a zsidóság

nyolc napig tartó ünnepe, a hanuka.
Egy három évig tartó szabadság-

harc utolsó, s a rákövetkezõ béke

elsõ – máig ható – eseményére em-

lékeznek ilyenkor.

A zsidó szabadságharcosok, a

Makkabeusok, három évig tartó

küzdelem után felszabadították ha-

zájukat, s annak legfõbb városát a

megszálló szíriai görögöktõl. A harc

idõszámításunk elõtt 165-ben, Je-

ruzsálemben ért véget.

A hanuka „felavatást” jelent. A

gyõztesek ugyanis újra birtokba ve-

hették a zsidók szentélyét, a jeru-

zsálemi templomot. Ahhoz, hogy

ismét hitük szerint, vallási célra

használhassák, újra fel kellett avat-

ni, hiszen korábban a pogányok tartottak benne min-

denféle szertartásokat. A legyõzött és menekülve távo-

zó ellenség ráadásul annyi idõt még szakított magá-

nak, hogy megszentségtelenítse a szent olajat tartal-

mazó korsókat. A Talmud elbeszélése szerint Juda

Makkabi, a zsidó szabadságharcosok vezetõje a szen-

tély örökmécsesének meggyújtásához csak egyetlen

korsó olajat talált…

A Talmud így számol be errõl a dicsõséges napról:

„amikor a gyõztesek bementek a szentélybe olajat keresve, a hogy
meggyújtsák a lángot a hétkarú kandeláberen, mindössze egy kis
korsó olajat találtak, amely érintetlen volt, és rajta volt a fõpap
pecsétje. Csak egy napra való olaj volt a korsóban, de csoda tör-
tént: a láng nyolc napig égett”.

Bár ezt az ünnepet, a Misna (az elsõ héber írásos zsi-

dó törvénygyûjtemény) nem említi, már az esemény el-

sõ évfordulóján imádkozással és énekszóval emlékez-

tek meg a nevezetes csodáról. Chátám Szófer, a jeles po-

zsonyi rabbi szerint a Misnából való mellõzése egysze-

rû okokra vezethetõ vissza. Jehuda, a Misna szerkesztõ-

je, Dávid király leszármazottja volt, azok pedig, akik a

szír-görög elnyomók elleni felkelést vezették leviták

voltak, akik nem tartoztak az uralkodó Júda törzshöz.

Jehuda, a fejedelem ezért trónbitorlóknak tekintette

õket, s meg sem emlékezett a tetteikrõl.

Mint minden igazi ünnepnek, ennek is megvannak a

maga külsõségei. A legfontosabb kellék az úgynevezett

hanuka-gyertyatartó, ami 8+1 ágú. Minden naplemen-

tekor eggyel több gyertyát gyújtanak meg (ezért a nyolc

kar), de egy kilencedik õrláng is lobog mellettük, mert

errõl a kisegítõ gyertyalángról gyújtják meg a többit (ez

a szerepe a kilencedik ágnak). A kilencedik gyertyakar

általában a középsõre merõleges, ezért nem látszik

szembõl csak a – hanuka-menórának is – nevezett gyer-

tyatartóban egymás mellett sorakozó nyolc viaszrúd.

Naftali Kraus egy, a hanukáról írt tanulmányában meg-

jegyzi: a hanukának van egy különleges jellege. Kötelezõ

ugyanis ilyenkor a csodát közhírré tenni (pirszum

hánész), ezért a Menórát ki kell tenni az ablakba.

A hanuka nyolc napja alatt a zsidó körökben nem

mondanak gyászbeszédet, és nem böjtölnek, hanem

bõséges lakomával, nemcsak a szûk családi, hanem a

tágabb baráti körben is ünnepelnek. Az ünnepi asztal-

ról szinte elmaradhatatlan a fánk és a karikára szelt,

olajban kisütött burgonya.

A zsidó vallási körben a gyerekeknek a hanuka bekö-

szönte az ajándékosztó nap. Mikulásuk és karácsonyuk

nem lévén, õk ilyenkor kapják meg szeretteiktõl a várva

várt meglepetéseket.
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