
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

22. évfolyam 6. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 15:58 • פרשת לך לך • .8 .11 .2019 • י' חשון תש׳׳פ • Szombat kimenetele: 17:04

Előadás a boldogságról
A Keren Or központ és az 
EMIH sok szeretettel meghív 
mindenkit Zamir Cohen rabbi 
előadására, melynek címe: Út a 
boldogsághoz. A héber nyelvű 
előadást során magyar szink-
rontolmácsolás lesz. 
Időpont: november 17., 20:30
Helyszín: Keren Or központ, 

1052, Bp., Károly krt. 20.
Regisztráció: 

posta@zsido.com
Belépő: 1000 Ft/fő

Mázl tov!
Gratulálunk Horváth Évának, 
a ZsTSz egykori hallgatójá-
nak, és dr. Shoni Engelnek, há-
zasságkötésük alkalmából. Az 
Óbudai zsinagóga előtt tartott 
szertartást Oberlander Báruch 
rabbi végezte. Dr. Engel fog-
orvosi diplomáját Magyaror-
szágon szerezte a 2000-es évek 
elején, jelenleg Rotterdamban 
praktizál. Kívánjuk az újdon-
sült házaspárnak, hogy építse-
nek közösen egy zsidó otthont! 

Újra nyílt nap 
a Maimonidész 
Gimnáziumban

A nagy érdeklődésre való te-
kintettel ismét nyílt nap lesz a 
Maimonidész Gimnáziumban. 
Az érdeklődő diákok és szülők 
négy különböző bemutató órán 
vehetnek részt reggel 08:05 és 
11:30 között zsidó filozófia, 
történelem, héber és, az iskola 
erősségét jelentő, angol témák-
ban. A nyílt órákat követően a 
gimnázium igazgatója, Szilánk 
Zsuzsa ad majd tájékoztatást és 
válaszol a felmerülő kérdésekre.

Időpont: 2019. december 11.
Jelentkezés: 

info@zsidogimnazium.hu 
vagy 0630/160-9703

Zájin chesván – az esőzések kezdetén

Ezen a héten kedden volt ches-
ván hónap hetedik napja, azaz 
zájin chesván. Ez a nap ugyan 
nem ünnep, mégis a zsidó nap-
tár egyik jeles napja.

Amikor még állt a jeruzsá-
lemi Szentély, szukkotkor az 
egész nép a fővárosba zarán-
dokolt, hogy bemutathassa az 
előírt áldozatokat – néhány 
hete az ekkor ünnepelt „vízme-
rítés ünnepéről”, a szimchát bét 
hásoeváról emlékeztünk meg 
ezeken a hasábokon. Ekkor már 
szót ejtettünk az esővíz fontos-
ságáról az ókori Izrael földjén. 
Zájin chesván éppen ennek az 
esőért való könyörgésnek a fon-
tos fordulópontja. 

Szukkot ünnepének végezté-
vel a Jeruzsálemben ünneplő za-
rándokok közül sokakra hosszú, 
akár több hetes út várt otthonu-
kig. A Talmud szerint chesván 
hónap hetedike jelentette azt a 

napot, amikor a legutolsó külföl-
di zarándokok, köztük azok is, 
akik az ünnep után néhány na-
pot még a szent városban töltöt-
tek, átlépték az Eufráteszt, és ha-
zaérkeztek Babilóniába (Táánit 
10a). Így már nem fenyegetett az 
a veszély, hogy ha az esőért való 
ima azonnal meghallgatásra ta-
lál az Örökkévalónál, akkor a ha-
zafelé tartó zarándokok megáz-
nak út közben. Az adott kor út-
viszonyai mellett ugyanis ez le-
hetetlenné tette volna az utazás 
folytatását.

Izraelben az eső áldás – 
gismé bráchá, áldást hozó eső. 
Ettől függ, hogy lesz-e elég ivó-
víz, lesz-e elég termés. „Ha pedig 
jól figyeltek rendeleteimre, melyet 
ma rendeltem nektek, és szeretet-
tel szolgáljátok az Örökkévalót, 
tiszta szívből és egész lélekkel, ak-
kor időben adok esőt földetekre, 
őszi és tavaszi esőt, hogy be tud-

jad gyűjteni gabonádat, musto-
dat és olajodat” – olvassuk na-
ponta kétszer egyik legfontosabb 
imánkban, a Smá Jiszráelben.

Zájin chesvántól kezdve tehát 
várjuk az esőt Izraelben. Szeret-
nénk, ha a ragyogó kék nyári eget 
egyre többször lepnék el a fel-
hők, hogy az áldás esője hulljon 
belőlük. Smini áceretkor hang-
zik el az esőért való ima, és ettől 
kezdve az állóimában, az Ámida 
második áldásában már megem-
lítjük az esőt (az „aki harmatot 
hullat” szavak helyett, melyeket 
nyáron mondunk, az „aki sze-
let fúvat és esőt hullat” formu-
lát használjuk), ám csak chesván 
hetedikének esti imájában kez-
dünk könyörögni az esőért az 
állóima kilencedik áldásában.

Izraelen kívül, a diaszpórá-
ban december negyedike (pol-
gári szökőévben december 5.) 
estéjétől imádkoznak az esőért.
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Imaidők a következő hétre (november 9-15.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 
  8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  16.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
  17.00 Emberáldozat a zsidóságban? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

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: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  18.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
Ábrahám, a különleges

Szakaszunkban –  Lech Lechá 
(1Mózes 12–17.) – indul a zsi-
dó történelem. Isteni utasítás-
ra Ábrahám elhagyja a szülői 
házat és Kánaánba, az Ígéret 
Földjére emigrál, ahol a mo-
noteizmust terjeszti. Különbö-

ző kalandok után – melyek ál-
lomásai Egyiptom, a fi liszteus 
Grár, majd a Ismáél kö rüli bo-
nyodalmak – végül körülme-
téli magát és isteni ígéretet 
kap, hogy felesége, Sá ra, fiút 
fog szülni neki.

Zsidó híradó
Indulatok a Vértanúk 

emlékmű körül
Nagy vihart kavart az október 
31-én újra felavatott Vértanúk 
emlékműve zsidó közösségi 
körökben. Köves Slomó rab-
bi a Neokohnnak nyilatkozott 
arról, miért vett részt az ava-
táson, és mit is mondott pon-
tosan a kommunizmusról be-
szédében.

Az avatáson elhangzott be-
szédében kiemelte, hogy a 
vörösterror volt „az első olyan 
nemzeti tragédia, melynek 
közvetlen oka egy olyan Isten 
nélküli kollektivista eszméből 
fakadt, amely óhatatlanul von-
ta maga után az egyéni morá-
lis felelősség erózióját, felszá-
molását”.

Köves Slomó a Neokohn 
kér désére válaszolva el-
mondta, hogy beszédében „a 
vörösterrort tápláló ideológi-
áról, és nem a terrort kivite-
lező személyekről” szólt. „A 
kommunista diktatúra általá-
nos istentagadása […] nehe-
zen megkérdőjelezhető.”

Mint az EMIH vezető rab-
bija fogalmazott, „a Horthys-
ta éra propagandája a Tanács-

köztársaságot »zsidó terror-
nak« állította be. Elsősorban 
azért, hogy így teremtsen er-
kölcsi hivatkozást a saját an-
tiszemita politikájának és fel-
mentést a fehér terror bűnei-
nek. […] Az is egy választás, 
hogy nem vállalunk közössé-
get a vörösterror áldozataival, 
a tettesek egy részének szár-
mazására hivatkozva, de ezzel 
akaratlanul is ráerősítünk az 
antiszemita narratívára.”

Köves hozzátette: „a ma-
gyar társadalom évszázados 
megosztottsága valószínűleg 
nem feloldható, de a zsidó kö-
zösségnek elemi érdeke, hogy 
ennek a politikai szekértábor 
megosztottságnak a szerep-
osztásából kivonja magát.

Az égő palota

Egy vándor hosszú útja során 
egyszer csak egy égő palotába 
ütközik, mire nagy megdöb-
benésében azt kérdi magától: 
„Előfordulhat, hogy a palotá-
nak nincs gazdája?” Ávrámot 
is hasonló érzések kerítették 
hatalmába, mikor azt kérdezte 
magától: „Lehetséges, hogy a vi-
lágnak nincs gazdája?...” 

Ávrám zavarodottsága telje-
sen érthető volt. Ez az érzékeny 
emberi lény elragadtatva bámul-
ta az eget és a csillagokat, a gyer-
mek születésének a csodáját, az 
óceán tajtékzó hullámait. Olyan 
volt számára a világ, mint egy 
nagy, gazdag, fényárban úszó 
palota.

De azt is látta, hogy ez a gyö-
nyörű palota lángokban áll. 
Hogy a világ tele van igazság-
talansággal, hogy rablók dúlják 
a palotát, s döntik világunkat a 
szenvedés  tragikus csataterévé.

Vajon mi történhetett a palo-
ta gazdájával? Isten miért engedi 
az embernek, hogy így feldúlja a 
világot? Hát csak azért teremtet-
te Isten a világot, hogy aztán ma-
gára hagyja? 

„...A palota gazdája kinézett 
annak ablakán, és azt mondta: 
’Én vagyok a palota gazdája.’ Is-
ten Ábrahámra tekintett, és azt 

mondta: ’Én vagyok a gazda, én 
vagyok a világ ura.’”

Vajon mi a fenti szavak mö-
gött rejlő üzenet?

Mikor a palota égni kezdett, 
annak gazdája nem menekült, és 
még a tüzet sem próbálta elolta-
ni. Csak annyit mondott, hogy 
ő az égő palotának a gazdája. 
Mintha csak segítségért kiáltott 
volna... 

A palotát, bár Isten építette, 
az emberek gyújtották fel, s a tü-
zet is csak ők tudják eloltani. Mi-
kor Ábrahám Istent keresve azt 
kérdi: „Hol vagy?”, Isten azt fe-
leli neki: „Én itt vagyok, te hol 
vagy?” Mikor az ember azt kér-
di Istentől, hogy miért hagyta el 
a világot, Isten azt kérdi: „Te mi-
ért hagytál el engem?”

Így kezdődött a judaizmus je-
lentette forradalmi eszmének a 
terjedése, mely az emberiség bá-
tor próbálkozása volt arra, hogy 
eloltsa az erkölcstelenségnek és a 
vérontásnak a tüzét, és hogy a vi-
lágot ismét azzá a harmonikus és 
szent hellyé varázsolja, amilyen-
nek azt Isten szánta annak meg-
teremtésekor.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yossi Jacobson rabbi írása 

nyomán.
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My history with Chabad goes back to the mid-
1970s, when the Rebbe’s emissaries — Rabbi 
Mendel Lipskar, Rabbi Shalom Ber Groner and 

Rabbi Yossi Goldman — first came to Yeoville, a suburb of 
Johannesburg, South Africa, where I was born and raised. 

I was part of the post-hippie generation trying to find 
spiritual answers. This search drew us to Chabad where we 
found Chasidism and rediscovered the depth and beauty of 
Judaism.

Although I counted myself part of the Chabad community 
back from that time, I did not get to meet the Rebbe until 
nearly ten years later — when I was already married, and 
my wife was having problems conceiving.

In 1983 I joined a special raffle being held to select a 
representative of the community to travel to the Rebbe. I 
won, and I travelled to New York for Passover, where we 
were hosted by Rabbi Goldman’s parents. I finally met the 
Rebbe in person during kos shel bracha, when the Rebbe 
would distribute wine from his cup immediately after the 
holiday. When I told him that I was from South Africa, he 
gave me a huge smile, handed me a small bottle of vodka, 

and said, “My views about South Africa are well known. 
You should go back and celebrate, and remind everyone 
that I said it will all be good.”

The Rebbe was referring to his previous pronouncement 
that the change over from the apartheid government would 
be peaceful and that the Jews of South Africa had nothing 
to fear.

The next day, there was a group audience for about thirty 
people and we had been advised to wait until everyone had 
left the room, and then to go up to the Rebbe and request a 
personal blessing. So we did exactly that.

My wife Maureen spoke. She introduced herself and said, 
“I’ve written to the Rebbe a few times that I cannot have 
children. The prognosis from doctors is very bad — they 
all say that it is hopeless. Yet I’m asking the Rebbe for a 
blessing for children.” 

The Rebbe looked at her for a long time. From the videos 
of the Rebbe that I have seen, I know that his habit was 
to respond quickly, but this time he didn’t. He must have 
stared at Maureen for at least 20 seconds, paying no 
attention to me.  

The Rebbe’s secretary, Rabbi Leibel Groner, seemed to 
sense that something was wrong because he started to 
pull my wife away. He actually grabbed onto her coat and 
was urging her to move. That’s when the Rebbe said, “Gam 
zu l’tovah” — a phrase from the Talmud which translates to 
“This, too, is for the good.”

With that we left but my wife, who is fluent in Hebrew, was 
very upset. It took me about two hours to console her. I kept 
saying, “You got a blessing from the Rebbe,” but she kept 
saying, “When I told the Rebbe I couldn’t have children, he 
said to me ‘this, too, is for the good’.”

It was a statement that could be interpreted in two 
different ways — that good would eventually come from 
this situation and she would become pregnant, or that her 
inability to get pregnant was from G-d and therefore it must 
be seen as a good thing.

Soon, the Rebbe’s meaning became clear.

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 1400 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe áldásával Nelson Mandeláért

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A hetvenes években kerültem 
kapcsolatba a Chábád mozga-
lommal, amikor a Rebbe kül-
döttei, Mendel Lipskar rabbi, 
Sha lom Ber Groner rabbi és Yos - 
si Goldman rabbi eljöttek Yeo-
villbe, a dél-afrikai Johannes-
burg egyik elővárosába, ahol 
ak kor éltem.

A hippi korszak végének 
gyermeke voltam, én is az élet 
nagy kérdéseire kerestem a vá-
laszt. Ezt a Chábádban talál-
tam meg, a hászid filozófia ta-
nulmányozásában, mely segített 
felfedezni a zsidóság mélysé-
gét és szépségét. Bár ezt köve-
tően már magamra is a Chábád 
mozgalom tagjaként tekintet-
tem, a Rebbével mégis csaknem 
egy évtized múltán találkoztam, 
már házasemberként.

1983-ban részt vettem egy 
tombolán, melynek fődíjaként 
én utazhattam a Rebbéhez, hogy 
a közösségünket képviseljem. 
Peszáchra utaztam New York-
ba. A Rebbével a kosz sel bráchá 
szertartás alatt találkoztam sze-
mélyesen, amikor az ünnep vé-
gén bort és áldást osztott a meg-
jelenteknek. 

A következő nap egy cso-
portos találkozóra mentünk a 
Rebbéhez. Azt a tanácsot kap-
tuk, hogy várjuk meg, amíg 
mindenki elhagyja a termet, 
majd kérjünk személyes áldást a 
Rebbétől. A feleségem, Maureen 
a következőt mondta neki: 
„Többször írtam a Rebbének 
arról, hogy nem tudok teherbe 
esni. Az orvosi vizsgálatok nem 
adnak okot a bizakodásra. Azt 
mondják, nincs miben remény-
kednem. Ezzel együtt mégis a 
Rebbe áldását kérem, hogy gyer-
mekem születhessen.” A Rebbe 
hosszú ideig nézett Maureenre. 
A róla készült videókból tudom, 
hogy mindig azonnal reagált a 
hozzá fordulóknak, ám ezúttal 

1990-ben megkerestek Nel-
son Mandela szervezetétől, az 
Afrikai Nemzeti Kongresszus-
tól (ANC) és azt kérték, hogy 
reklámügynökségünk segítsen 
átpozícionálni a felszabadítá-
si szervezetet egy politikai párt-
tá. Ezenfelül azt is szerették vol-
na, hogy mi szervezzük meg a 
párt választási kampányát az 
első demokratikus dél-afrikai 
parlamenti választás előtt. Ami-
kor először beléptem az ANC 
irodájába, egy hatalmas Jasszer 
Arafat kép nézett velem szem-
be. Ekkor elbizonytalanodtam, 
hogy helyesen cselekszem-e, 
így a Rebbe tanácsát kértem az 
ügyben. Ebben egy helyi rabbi, 
Levi Wineberg segítségét kér-
tem, akinek édesapja New York-
ban élt, ő továbbította a kérdé-
semet a Rebbének. Nyugtalaní-
tott az ANC szívélyes kapcsolata 
a PFSZ terrorszervezettel.

A Rebbe azonnal az áldását 
adta a megbízásomra és azt taná-
csolta, hogy a jó dolgokra kon-
centráljak. Egy dolgot kért azon-
ban: egészen a választások végé-
ig tartsam titokban, hogy az ál-
dását adta.

Számos alkalommal sikerült 
meggyőznöm az ANC vezető-
ségét, hogy ne negatív üzeneteik 
legyenek, hanem Dél-Afrika bé-
kés és virágzó jövőjét hirdessék 
az ország minden polgára szá-
mára. Az elkövetkező négy év-
ben folyamatosan arra biztattam 
az ANC politikusait, hogy a jó 
dolgokra koncentráljanak.

Louis Gavin 

zik majd’. Ezt azért nem nevez-
ném jó dolognak” – felelte két-
ségbeesve.

A Rebbe mondatát kétféle-
képpen lehetett értelmezni. Je-
lenthette azt, hogy minden jóra 
fordul és a feleségem végül te-
herbe esik, de azt is, hogy a med-
dősége Isten akarata, és ezért jó 
dologként kell rá tekinteni.

Hamarosan megértettük, 
mire utalt a Rebbe.

Amikor visszatértünk Dél-
Afrikába, felkeresett minket egy 
szociális munkás és felajánlotta, 
hogy fogadjunk örökbe egy gye-
reket. „Egy zsidó anya gyerme-
ket vár, de nem tudja vállalni a 
felnevelését. Egy zsidó házaspárt 
keresünk, aki adoptálná. Önök 
vállalnák?” – kérdezte.

Ismét eltelt egy év, és újra 
megkerestek minket. Ezúttal egy 
lányt fogadtunk örökbe.

Ahogy a gyermekek növeked-
tek, folyamatosan éreztük a Rebbe 
áldását. Minden fontos életese-
ménynél, legyen az bár micva, 
amikor a fiunk fejből mondott el 
egy jiddis nyelvű hászid érteke-
zést vagy esküvő, mindig felem-
legettük a Rebbe szavait: „Gám zu 
letová – ebből is jó dolog szárma-
zik majd”. Amikor a velünk ün-
neplőkkel is megosztottam a tör-
ténetünket, mindig könnyekkel 
teltek meg a szemek.

Még egy történetet szeretnék 
megosztani a Rebbéről, melyből 
megérthetjük, hogy milyen fon-
tos szerepe volt a dél-afrikai ese-
mények alakításában. 

legalább 20 másodpercig csak 
nézte a feleségemet, rám pedig 
ügyet sem vetett, majd megszó-
lalt: „Gám zu letová – ebből is jó 
dolog származik majd”. 

Nagyon szomorúan távoz-
tunk a találkozóról. Két órába 
telt, mire meg tudtam vigasztal-
ni. „De hát megáldott a Rebbe” 
– mondtam. „Amikor azt mond-
tam a Rebbének, hogy nem le-
het gyermekem, azt válaszolta, 
hogy ‚ebből is jó dolog szárma-

Természetesen azonnal meg-
értettük a Rebbe szavainak értel-
mét és gyorsan igent mondtunk. 
A fiú hamarosan megszületett és 
hozzánk került. Hatalmas áldást 
jelentett ez a számunkra.

Egy évvel később ugyanez a 
szo ciális munkás jelentkezett. Is-
mét egy zsidó anya gyermekének 
kerestek befogadó otthont. Azt 
kérdezte, vállalnánk-e. Azonnal 
igent mondtunk, s így hamarosan 
már két gyermeket neveltünk.

Louis Gavin az Open Collaboration cég kreatív igazgatója a dél-
afrikai Benmore-ban. Az interjú 2014 augusztusában készült.
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Kóser konyha
Márványos sütemény

párve

¾ pohár olaj
2 pohár cukor
4 tojás
3 ½ pohár liszt
½ kk. só
4 ek. sütőpor
1 1/3 pohár gyümölcslé
2 ek. vanília-kivonat
1 tábla párve 
  (nem tejes, félédes) 
  csokoládé

Az olajat és a cukrot elke-
verjük, egyenként hozzáad-
juk a tojásokat, majd a szá-
raz hozzávalókat, végül a 
gyümölcslét is beletöltjük, és 
alaposan elkeverjük. A cso-
koládét vízgőz fölött megol-
vasztjuk, a sütemény tésztá-
jából két evőkanállal hozzá-
adunk, ezt is megkeverjük. 
A világos keveréket téglalap 
alakú sütőformába töltjük, a 
csokoládés tésztát a tetejére 
csorgatjuk, és néhány moz-
dulattal kissé belekever-
jük a formában levő tésztá-
ba. Előmelegített, 180 fokos 
sütőben mintegy 45-50 perc 
alatt készre sütjük.

A rabbi válaszol

Milyen mértékben lehet 
egy szegény emberen behajtani a tartozását?

Kedves rabbi!
Mi van, ha egy nagyon szegény 
ember akkora kárt okoz a gaz-
dagnak, hogy a teljes kis vagyon-
kája rámegy a kártérítésre, ezért 
éhen hal a családja? Mi a ma ér-
vényes rabbinikus döntés?

Köszönettel:
Sándor

Kedves Sándor!
Kölcsön – kegyelemmel

Kölcsönt adni egy másik zsidó-
nak bibliai előírás (2Mózes 22:24.; 

Sulchán áruch, Chosen mispát 97:1.). A 
háláchá azt mondja, hogy ami-
kor van esély rá, hogy az adós 
vissza tudja fizetni a kölcsönt, 
akkor ez nagyobb micva, mint 
cödákát, adományt adni, mert 
ezzel meg lehet menteni attól, 
hogy mások könyörületére szo-
ruljon (SÁ uo.). 

A Tóra több korlátot is állít 
a kölcsönadónak: kiköti, hogy 
nem szabad kamatot szedni (2Mó-

zes 22:25., 5Mózes 24:13. Lásd még A rab-

bi válaszol 1. kötet 71. fejezet), valamint 
azt is, hogy nem szabad zaklat-
ni az adóst, ha tudjuk, hogy nem 
tud fizetni (SÁ uo. 2.). A harmadik 
korlát, hogy ha valaki zálogot 
vesz a kölcsön fejében, akkor, ha 
nappal használatos a tárgy, csak 
éjjelre viheti el a kölcsönadó, ha 
éjjel használatos a tárgy, akkor 
csak nappalra (2Mózes 22:25., 5Mózes 

24:13.). A Tóra elvárja, hogy a köl-
csön behajtása és a zálogbavétel 
kegyelemmel történjen. 

A tartozást mindezek elle-
nére mindig meg kell fizetni 
az utolsó fillérig, ebben nincs a 

háláchá az anyagi lehetőségek-
re tekintettel (SÁ uo. 2.). Ahogy 
például a ketubában is olvassuk, 
hogy válás esetén a vállalt köte-
lezettséget a „rajta levő ingből is” 
ki fogja fizetni a férj.

Tartozás a Szentély felé
Egy esetben van, hogy a tarto-
zást a lehetőségekhez mérten 
csak méltányoson lehet behajta-
ni. Egy bibliai utalásból (3Mózes 

27:8.) vezeti le a Talmud (Éráchin 

23b–24a.), hogy a Szentélynek 
való tartozást behajtása eseté-
ben nem lehet mindenét elvenni 
az adósnak: 30 napra elegendő 
pénzt élelem céljából, 12 hónap-
ra elegendő ruhát, ágyat, tfilint, 
cipőt és a szakmája gyakorlá-
sához szükséges szerszámokat 
meg kell neki hagyni. 

Magántartozás
A Talmud egy másik bibliai uta-
lásból levezeti, hogy hasonló a 
helyzet kölcsön tartozás esetén: 
ahogy a Szentély javára történő 
behajtás esetén is meghagynak 
a vagyonból,  úgy a magánsze-
mély felé fennálló tartozásnál is 
meg kell hagyni. Joszéf Chávivá 
spanyolországi rabbi, 15. száza-
di talmudi kommentátor úgy 
értelmezi (Nimuké Joszéf a RIFhez, 

Bává möciá 79b.), hogy „a Tóra 
nem akarja, hogy az adós éhen 
haljon vagy ruhátlanul kelljen 
élnie”. 

A fentiekből azonban kide-
rül, hogy pl. a ház már vagyon-
nak minősül, elvehető az adós-
ság fejében (SáCH a SÁ CMhoz uo. 

14., lásd még Áruch hásulchán uo. 26. vé-

gén). Továbbá nem köteles a köl-
csönadó az adós családja szá-
mára ruhát, pénzt stb. hagyni, 
hiszen az ő ellátásuk nem a köl-
csönadó feladata (SÁ uo. 23.). Ha az 
adósság miatt a család nélkülöz-
ni fog, róluk a cödákával az egész 
zsidó közösségnek kell gondos-
kodnia, de ez nem a kölcsönadó 
kizárólagos kötölezettsége (Áruch 

hásulchán uo.). 

A Sulchán áruchban (uo. 29.) 
két vélemény olvasható arról, 
hogy minden fizetési kötelezett-
ségnél (pl. munkabér, lakbér, 
károkozás) van így, hogy mél-
tányosan hajtjuk be vagy csak 
kölcsön tartozás esetén, a többi 
esetben pedig mindent oda kell 
odaadnia.

Ha az adósnak nincs elég 
vagyona

Kérdezi a Sulchán áruch (uo. 99:1.), 
mi a teendő, ha nincs az adósság 
visszafizetéséhez elég vagyona az 
adósnak. A válasz, hogy innen-
től kezdve az adósnak minden 
bevételéből, ami a saját maga el-
látásán túl megmarad, törleszte-
nie kell a tartozást. Természete-
sen lehetősége van megállapod-
ni a kölcsönadóval, hogy az ön-
kéntesen fogadjon el valamilyen 
csődeljárást, illetve ha van az 
adott országban olyan törvényi 
szabályozás, amely alapján erre 
kényszeríthető a kölcsönadó, ak-
kor az adós élhet vele (lásd Pitché 

chosen, Diné hálváá 2. fejezet 63. lábj.). 
Üdvözlettel: 

Oberlander Báruch


