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Regisztrálj a Judaizmus 
Gyorstalpalóra!

Szeretnél jobban megismer
ked ni a zsidó hagyományok
kal és átfogó képet kapni a zsi
dó történelemről, vallásról? Két 
hét alatt elsajátítanád a héber 
olvasás alapjait? Bekapcsolód
nál a zsidó közösségi élet vérke
ringésébe? A ZSTSZ – Judaiz
mus Gyorstalpaló nyári sze
meszterén a helyed! 

IDőpONTVÁLTOZÁS: 
2017. aug. 20-szept. 1. 

Jelentkezés: posta@zsido.com, 
268-01-83

Újra Zsidó Sátor 
a Sziget fesztiválon

Augusztus 915. között (12., 
szombat kivételével) minden 
nap változatos programok
kal, közös tánccal és zenélés
sel, és interaktív vetélkedőkkel 
és kreatív tanfolyamokkal 
várnak minden érdeklődőt a 
Sziget Fesztivál Zsidó sátránál 
az EMIH és a Chábád mozga
lom önkéntesei. Nem marad el 
a népszerű Kérdezd a rabbit
stand sem és idén is lehető
ség lesz teljesíteni a tfilinrakás 
micváját!

Lemaradtál a Táglitról? 
Még pótolhatod!

Felszabadult pár hely az EMIH 
augusztusi, ingyenes izrae
li útján. A megüresedett he
lyekre olyan 1826 közötti zsi
dó fiatalok jelentkezését vár
ják, akik még nem vettek részt 
szervezett izraeli utazáson. Ne 
hagyd ki a lehetőséget, baran
gold be velünk Izraelt ingyen!

Jelentkezés és további informá
ció: posta@zsido.com 

email címen. 

Miért kívánunk boldog újévet áv hónapban?

Tu beÁv, áv hónap 15. egykor, a 
Szentély idejében a pár válasz
tás ünnepe volt: „Ezeken a na
pokon Jeruzsálem leányai ki
mennek... és a szőlőskertekben 
táncolnak. És mit mondanak? 
Fiatal emberek, emeljétek fel 
tekinteteteket és nézzétek, kit  
választotok magatoknak...” (Táá
ni t 26b) A Talmud ezt a napot 
nagyon különlegesnek tartotta: 
„Azt mondta Simon ben Gám
liél: Nincs nagyobb örömünnep 
a zsidóknak, mint áv hó 15. és 
Jom Kipur.” (uo.) Csakhogy ez a 
különleges fontosságú ünnep a 
Szentély pusztulása után fokoza
tosan elvesztette jelentőségét, és 
lassan majdhogynem a feledésbe 
merült. 

Zalman Leib Estulin rab
bi, 1991ben Tu beÁv után pár 
nap pal tett látogatást a lubavicsi 
Rebbénél, Menáchem Mendel 

Schneerson rabbinál. Estulin 
rabbi felidéze a Rebbének, amit 
egy idős berdicsevi haszidtól 
hallott, miszerint a híres cádik, 
a berdicsevi Lévi Jicchák rabbi 
már áv hó 15től kezdve boldog 
újévet kívánt az embereknek 
(noha Ros Hásáná csak másfél 
hónappal később köszönt be). 
„Jó beírást és jó bepecsételést” 
– ezt kívánta mindenkinek a 
berdicsevi rebbe, utalva arra, 
hogy újévkor az Örökkéva
ló bejegyzi és bepecsételi min
den ember következő évi sor
sát. A Rebbe válaszul elmondta 
Estulin rabbinak, hogy ugyan
ezt feljegyezték a munkácsi 
rebbéről is, aki Lévi Jicchák rab
bi után élt. Tu beÁv napja a nyá
ri napforduló környékén van: 
ilyenkor a leghosszabbak a na
pok és a legtöbb a fény – ugyan
akkor ilyenkor indulunk el az 

egyre rövidülő napokkal az őszi 
ünnepek felé. 

Nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a tényt, hogy Tisa beÁvot, 
a napot, melyen mindkét Szen
télyt lerombolták és Tu beÁvot, 
a napot, melyen zsidó családo
kat alapítottak és amelyen a ké
sőbbiek folyamán engedélyezték 
a különböző törzsek tagjai kö
zötti házasságkötést, nem egész 
egy hét választja el egymástól. 
A Szentély pusztulásához a zsi
dók közötti gyűlölködés veze
tett, míg a a megváltáshoz és a 
harmadik Szentély felépülésé
hez többek között a zsidó csa
ládokon, a családi élet tisztasá
gán, a hagyományok szellemé
ben nevelt újabb és újabb gene
rációkon át vezet az út. 

Írjon be és pecsételjen be ben
nün ket az Örökkévaló egy olyan  
évre, ami elhozza a megváltást!

A lubavicsi Rebbe Zalman Leib Esutlin rabbival beszélget
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Hetiszakasz
A Tízparancsolat ismétlése

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20:15: Délutániesti ima 
péntek: 19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  19:45: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
péntek: 19.00: Tanulás, 
  19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Szakaszunkban – Váetchánán 
(5Mózes 3:23–7:11.) – Mózes 
folytatja monológját, mely
ben elmondja, hogyan imád
kozott, és próbálta megváltoz
tatni azt az ítéletet, melynek 
értelmében nem mehet be az 
Ígéret Földjére. Nem is na
gyon burkolt szemrehányást 

tesz a népnek, amely miatt ez 
a végzet érte, és megismét
li a Tóra főbb pontjait. Külö
nösképpen a bálványimádás 
tilalmára figyelmeztet, majd 
megismétli a Tízparancsola
tot. Ebben a szakaszban talál
kozunk a Smá Jiszráéllal, a zsi
dóság hitvallásával is.

Vásárolja meg augusztus 15-ig  
kedvezményesen,  
16 000 forintos áron!
Eredeti ár: 18 000 forint
Az EMIH gondozásában megjelent  
kétkötetes kiadás a Keren Or Központban  
vásárolható meg.

Elérhetőség és további információ:  
1052 Bp., Károly krt. 20.   
(1) 268 0183 | posta@zsido.com

Megjelent az új Talmud-fordítás

A hét szent növény szimbolikája

„Mert az Örökkévaló, a te Iste
ned elvisz téged jó országba, hol 
vízpatakok vannak, források és 
mélységek, melyek erednek a 
völgyben és a hegyen, oly or
szágba, hol búza, árpa, szőlő, 
füge és gránátalma (terem), oly 
országba, hol olajfa és méz van” 
(5Mózes 8:78.).

Eheti szakaszunkban a Tóra 
azt a hétfajta termést sorolja fel, 
melyek a Szentföld termékeny
ségét hivatottak hirdetni. A ha
szid filozófia azt tanítja, hogy 
ezek a fajták egyben az emberi 
élet különböző megélési módja
inak is a szimbólumai. Kettő kü
lönösen fontos közülük.

Életünk során sokszor érez
zük, hogy az tulajdonképpen 
nem más, mint folyamatos küz
delem. Küzdünk gyermekko
runkban, hogy kialakíthassuk 
saját személyiségünket. Küz
dünk, hogy társat találjunk, 
majd a gyermekneveléssel és a 
megélhetésért. És mindeköz
ben folyamatosan küzd egymás
sal állati és Isteni lelkünk. Előb
bi, hogy kiélje ösztönkésztetése
it, utóbbi, hogy mindig valami 
magasztosat éljen át.

Bölcseink tanítják, hogy 
csakúgy, mint az olíva, mely 

csak akkor adja ki olaját, ha pré
seljük, mi is akkor vagyunk ké
pesek valódi fejlődésre az élet
ben, amikor az élet kihívásai 
küzdelemre késztetnek. 

Az olíva ellenpólusa a dato
lya. Ez a békére, kiegyensúlyo
zottságra való képességet szim
bolizálja. Bár teljesítményünk 
érdekében fontos, hogy időn
ként nyomás alatt legyünk, leg
alább ilyen fontos, hogy béké
ben legyünk önmagunkkal. Lel
künk bizonyos képességei csak 
így fejlődhetnek ki. A datolya a 
lélek azon termése, mely töké
letes egyensúlyban áll önmagá
val, embertársaival, valamint Is
tennel.

Bár az olíva és a datolya két 
teljesen eltérő állapotot ír le, 
mind kettő jelen van  minden 
em berben. Még legnagyobb küz
delmeinkkor is találunk né ha 
lelki békét, s még a legnagyobb 
nyugalom idején is találkozunk 
olyan kihívásokkal, melyek se
gítenek, hogy tovább fejlődhes
sünk, hogy még nagyobb dolgo
kat vihessünk véghez.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Yanki Tauber rabbi 

írása nyomán

Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

97. száma

áll nak a háttérben. De honnan  
és miért kerülnek elő ezek az 
összeesküvéselméletek? Töb
bek között erre keressük a vá
laszt az Egység magazin 97. 
számában Krekó Péter szoci
álpszichológus segítségével.  
Emellett utánajárunk annak 
is, hogy vélekednek Soros 
Györgyről Izraelben vagy ép
pen Amerikában. 

Az Egységben közölt össze
állításunkból megismerhe tik 
az első magyar talmudfordí
tás születésének körülményeit 
és ennek kapcsán két krimibe 
illő történetet is bemutatunk. 
Olvashatnak az egyik legna
gyobb port kavaró talmud

ha misításról, ami 
éppen Magyar
országon történt, 
valamint egy, a 
Holokauszt ár
nyékában zajló 
perről, amelynek 
tétje nem más 
volt, mint a Tal
mud kiadásának 
engedélyeztetése.

Mindezek mel  

Az elmúlt hóna
pokban új kifeje
zés született az  
amúgy is nagyon  
kifejező ma gyar  
nyelvben: „so ro  
sozás”. Háttérha
ta lom, gyík em be
rek, so ros györgy 
– ez mind egyre  
megy, lényeg, 
hogy tud juk kik 

lett exkluzív interjút olvashat
nak David Lauval, Izrael Ál
lam askenáz főrabbijával, aki 
elárulja, miért hagyta el nagy
apja Eperjest, ahol rabbiként 
szolgált, valamint új néző
pontot kapunk Benjamin Ne
tan jahu budapesti látogatásá
nak értékeléséhez. 

***
Az újságot megvásárolhat
ja az EMIH Keren Or Köz
pontjában (1052 Bp., Károly 
krt. 20.), vagy a Kóser Piacon 
(1075 Bp., Dohány utca 36.) 
Ha nem szeretne semmiről 
sem lemaradni, akkor fizessen 
elő a magazinra a www.fizetes.
zsido.com oldalon.
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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
Annak, aki nagy adósságba 
keveredett, mert csodákat 
akart véghezvinni:

Felszólítottak bennün
ket, hogy haladjuk meg a 
korlátainkat – ez azonban 
nem jelenti azt, hogy fel
ugorhatunk a levegőbe anél
kül, hogy elõbb belegondol
tunk volna, hová fogunk 
majd visszaesni!

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbecen kedvenc „unokahúgai”
Nashvilleben nőttem fel, Ten
nes seeben. Édesapám az or vosi 
egyetemre járt, s később itt is 
praktizált háziorvosként. A csa
ládom itt lépett először kapcso
latba a Chábáddal. 

1977ben Crown Heightsbe 
utaztunk az őszi nagyünnepek
re. Ekkor – Smini áceret ünne
pén – kapott a Rebbe szívroha
mot. Hatalmas felbolydulás ke
rekedett az Eastern Parkway 770 
számú épületének Chábád zsi
nagógájában. Az emberek kia
báltak, hogy hagyjuk a Rebbét 
levegőhöz jutni. Apám – mivel 
orvos volt – azonnal a segítségé
re sietett.

Ezután pár napig nem láttuk, 
mivel pár másik orvossal együtt 
mini kórházat állítottak fel, s a 
Rebbéről gondoskodtak.

Egy évvel később, mikor a 
Rebbe már valamelyest felépült, 
vég legesen Crown Heightsbe 
köl  töz tünk. Apám a Rebbe egyik  
orvosa lett, s egy idő után a Reb
becené is.

Közeli kapcsolatuk miatt, 
mikor húgom, Rivky 1983ban 
megszületett, a Rebbecen látni 
akarta őt. Apám engem is magá
val vitt, s ez volt az első alkalom, 
hogy találkoztam vele.

A Rebbecen olyan közel ke
rült Rivkyhez, hogy mikor hú
gom már beszélni tudott, meg
kérte, hogy ne Rebbecennek, 
hanem dodának, azaz nénjének 
szólítsa. Rivky mindig nagyon 
várta ezeket a heti találkozó
kat, melyekre péntekenként ke
rült sor. Ilyenkor mindig hozta a 
mesekönyveit, hogy a Rebbecen 
olvasson neki belőlük.

Egy pénteken – ez 1987
ben volt, mikor 19 éves vol
tam – apám nem tudta Rivkyt 
a Rebbecenhez vinni, így en
gem kért meg rá, hogy vigyem 
el. Azért mentem, hogy gon
doskodjak róla, hogyha bármi
re szüksége van, ne a Rebbecent 
kelljen vele terhelnie.

Ez volt az első olyan találko
zóm amikor személyesen is tud
tam beszélgetni a Rebbecennel. 

Abban az időben én épp a 
siduch (párkeresés – a szerk.) 
küszöbén álltam, így megkér
deztem a Rebbecent, hogy be
szélhetnéke vele erről a té
máról. Ő bátorított, hogy nyu
godtan bízzam rá magam. Ezt 
követően rengeteg hasznos út
mutatást adott, amik aztán so

zám illő fiút. Azt akartam, hogy 
tőlem hallja elsőként, és ne va
laki mástól. Mikor elújságoltam 
neki, hogy a fiút Levi Yitzchak 
Shemtovnak hívják, a Rebbecen 
arca felragyogott. „Nos, nagyon 
boldog vagyok, mert már most 
tudom, hogy a gyerekeidhez jid
disül fogsz beszélni.”

kat segítettek, hogy lássam mik 
a fontos dolgok –  mik azok, 
amiket keresnem kell jövendő 
férjemben.

Azt is említette, hogy jelenleg 
számos Chábád jesivatanuló 
van a világ különböző orszá
gaiban, így biztos találok majd 
közülük hozzám illő férjet. Azt 
mondta: „Talán pont most a jö
vendőbeli férjed éppen ...van” és 
felsorolt több országot is ahol 
jelenleg tanulhatna. Ezek között 
volt Marokkó, amiről aztán ki
derült, hogy későbbi férjem ak
kori tartózkodási helye volt. Va
jon mi késztette rá, hogy pont 
Marokkót is megemlítse?

Egy évvel később megismer
ked tem vőlegényemmel, és már  
az eljegyzés közelében jártunk.  
Mivel annak idején a Reb be cen  
nel beszéltem mielőtt keresés
be kezdtem volna, úgy éreztem 
most is vele kell beszélnem elő
ször, hogy megtaláltam a hoz

Gondolom ezt azért mond
ta, mert családom mindkét ol
dalról nagyon amerikai volt, így 
a Rebbecen mindig angolul be
szélgetett velem, húgommal és 
apámmal is. De Levi és családja 
jiddisül beszéltek, így a Rebbecen 
tudta, hogy a jiddis nyelv is az 
életünk része lesz. Ez láthatóan 
nagyon fontos volt neki.

1988ban, mikor hivatalo
san is eljegyeztük egymást a lá
togatásomat követő vasárna
pon, a Rebbecen felhívott, hogy 
elárasszon minket az áldásaival. 
Sajnos nem emlékszem minden 
egyes szavára, de arra igen, hogy 
olyan érzés volt, mint mikor egy 
szerető nagymama kívánja ne
künk a létező legjobbat.

Bíztam benne, hogy még Le
vit is be tudom neki mutatni, de 
ez sajnos már nem sikerült. Az 
egészségi állapota ugyanis hir
telen leromlott, és kórházba kel
lett szállítani.

Apám ekkor természetesen 
vele volt, s habár a Rebbecent 
ekkor már csak néhány óra vá
lasztotta el attól, hogy végleg itt
hagy ja ezt a világot, nem ma
gáért aggódott. Nem kérdez
te, hogy mi a prognózis vagy 
hogy milyen kezelés következik. 
Ehelyett csak annyit kérdezett 
apámtól: „Mi van az ifjú párral? 
Hogy vannak? Boldogok? Mi
kor lesz az esküvő?”

Miután végleg elment, s már 
túl voltunk a süvén (gyászhét – 
a szerk.), apámnak találkozó
ja volt a Rebbével, aki szintén 
az esküvőmről érdeklődött. Mi
kor megtudta, hogy épp pró
báljuk valahogy kisebbre szab
ni, azt mondta: „Minden men
jen inkább az eredeti terveknek 
megfelelően, ne legyen kisebb, 
mint azt tervezték. Sőt, ha le
het, legyen még nagyobb. Ne 
otthon tartsátok, inkább bérel
jetek ki egy nagy termet. Le
gyen nagy mulatság, zene, tánc. 
A Rebbecen tiszteletére, ő is így 
akarta volna.”

Sarah Shemtov

A Shemtov házaspár (jobb és bal szélen) a közösségük 
fennállásának 18. évfordulójára rendezett ünnepségen. Sarah 

Shemtov és férje, Levi Shemtov rabbi 1992 óta a Rebbe küldöttei 
Riverdaleben, New Yorkban. Az interjú 2008 januárjában készült.
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A rabbi válaszol

Mit tehetünk pereskedés nélkül, hogy visszaszerezzük a tulajdonunkat?

A Sulchán áruch (uo. 4:1.) ez alapján úgy fo
galmaz: „Ha az ember látja a tulajdonát vala
kinek a kezében, aki ellopta, elveheti tőle. Ha 
az illető ellenáll, akkor akár erőszakkal is el 
lehet venni. Ez még akkor is megengedett, ha 

Ennek alapja a következő tórai előírás: 
„Ha kölcsönzöl felebarátodnak bármely köl
csönt, ne menj be házába, hogy elvedd zálo
gát, kinn állj meg és az az ember, akinek köl
csönöztél, hozza ki neked a zálogot az utcá
ra” (5Mózes 24:10–11.), amit a talmudi Bölcsek 
(Bává möciá 113b., SÁ uo. 97:6.) úgy magyaráznak, 
hogy utólag (1) csak bírósági úton lehet zá
logot átvenni kölcsönadott pénzért, és (2) a 
zálogért még a bíróság megbízottja se mehet 
be az adós otthonába. 

Ez az előírás zálogról szól, vagyis olyan 
biztosítékról, ami az adós tulajdonában 
marad továbbra is és a kölcsönadónak nem 
szabad eladnia (SÁ uo. 22.). Még ha behajtás
ról van is szó, akkor sem lehet bemenni a 
házába, hanem az adós hozza ki a holmijait 
(uo. 23.), és a bét din választ közülük, bizo
nyos megkötések szerint, pl. nem lehet el
venni az adós munkaeszközét (uo.). Ez na
gyon komoly védelem a kölcsönvevőnek 
[hasonló a kamatszedés tilalmához (2Mózes 

22:24., 3Mózes 25:36.), ami további védelmet je
lent].  

A fenti védelmek csak kölcsön esetén él
nek, olyan esetben azonban, amikor másfé
le tartozás áll fenn (pl. kártérítés, munkabér 
stb.), megengedett akár erővel bejutni a ház
ba és lefoglalni valamit zálogként (uo. 14., lásd 

még Áruch hásulchán 4:2.). Ez a zálog is csak biz
tosíték, és soha nem szabad eladni.

Egyes vélemények szerint, ha valaki szán
dékosan nem adja meg az adósságát, noha 
lenne miből fizetnie, akkor már nem jár neki 
védelem, és vele szemben erővel is érvényt 
lehet szerezni a jogainknak, de ekkor is csak 
a bíróság megbízottjának szabad bemen
nie az adós házába végrehajtás céljából (SÁ 

uo. 97:15. Lásd Áruch hásulchán uo. 25.; Pitché chosen, 

Diné hálváá 6:3.). 

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

Kedves Báruch!
Szeretném megtudni, hogy milyen szabályok 
vonatkoznak bizonyos sajnálatos esetekre. 

Az első kérdésem arra vonatkozik, ha va
laki ellop egy tárgyat a másiktól. Joga vane a 
károsultnak visszaszerezni a saját tulajdonát 
akár oly módon is, hogy elmegy ahhoz az ille
tőhöz, és ha az nem akarja beengedni a házá
ba, akkor akár fizikai kényszert is alkalmaz
hat, hogy megszerezze az ellopott tárgyat? 
A következő kérdésem pedig az, hogy ha vala
ki kölcsönad pénzt egy ismerősének, és az il
lető nem akarja semmiképpen visszafizetni a 
tartozást, akkor a fent említett példához ha
sonlóan vissza lehete szerezni önhatalmúlag 
a kölcsönadott összeget? 

Köszönöm előre is válaszod,
Méir

Kedves Méir!
Elsőként szeretném leszögezni, hogy az 
alábbiak csak a háláchá álláspontját rögzí
tik. Minden ilyen, vagy ehhez hasonló jogi 
ügyben az adott ország törvényeit is ismerni 
kell, és azok szerint eljárni, hiszen a háláchá 
kötelezőnek ismeri el az állami törvényeket 
(Talmud, Nödárim 28a.; SÁ Chosen mispát 369:2., lásd 

még RöMÁ uo. 11. végén). 

Az ellopott tulajdon visszaszerzése
A Talmud (Bává kámá 27b. végén) foglalkozik 
azzal a kérdéssel, hogy érvényt szerezhe
tünke a jogunknak, akár bíróság kihagyá
sával is, olyan esetben, ha a bíróság biztosan 
a javunkra ítélne.  A Talmud lefekteti, hogy 
olyan helyzetben, amiben helyrehozhatatlan 
kár éri az embert, ha nem cselekszik azon
nal, olyan kár, amit nem lehet megtéríteni a 
bíróságon sem, akkor egyértelműen megen
gedett a közbelépés. Ráv Náchmán szerint 
ez még akkor is megengedett, ha nem hely
rehozhatatlan kárról van szó, azért, hogy ne 
kelljen feleslegesen fáradoznia a bíróságnak. 

nem érné veszteség, ha bíróságon keresztül 
próbálná visszaszerezni a tulajdonát. De csak 
abban az esetben, ha be tudja bizonyítani, 
hogy a tárgy az övé.” Tehát, ha van bizonyí
ték, hogy az övé a tárgy, akkor visszaszerez
heti és ráér később bizonyítani az igazát, ha 
mégis követelné a tolvaj. Ehhez a RöMÁ (uo., 

lásd még Nötivot hámispát uo. 1., Áruch hásulchán uo. 

1.) hozzáteszi, hogy a fizikai erőszak csak ak
kor megengedett, ha később a bíróságon ke
resztül már nem lenne érvényesíthető a jog, 
pl. ha félő, hogy a tolvaj elrejti a tárgyat, stb. 

Érdekes véleményt idéz a Talmud (uo.): „Ben 
BágBág szerint: Ne menjél be a másik ember 
területére engedély nélkül visszaszerezni a tu
lajdonod, mert azt a benyomást fogod kelteni, 
hogy tolvaj vagy. Hanem menjél be [nyíltan] 
és törd össze a fogait”. Ebből két dolog is kide
rül. Egyrészt, hogy be szabad menni valakinek 
a házába is, ha tudjuk, hogy nála van az ellopott 
holmink. Másrészt, hogy csak nyilvánosan sza
bad érvényt szerezni a jogainknak. Utóbbiról 
azonban a törvényhozóknak megoszlik a vé
leménye, hogy elfogadotte a háláchában (lásd 

Ocár möfársé háTálmud, Bává kámá 1. kötet 50–51. oldal). 

Kölcsön és más tartozás behajtása
A bíróság kihagyása csak akkor engedélye
zett, ha a saját tulajdonában lévőt szerzi visz
sza, de tartozásbehajtás esetében nem.


