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AZ ORSZ. IZR. IRODA LEVELE A HITKÖZSÉGBŐL 
VALÓ KILÉPÉSRŐL. 

Tekintetes Elöljáróság! 
Folyó hó 12-én 185-ik SZ. SL kelt b. átiratára vála-

szunk a következő: 
Az 1895-ik évi XLIII. t.-cz. 25-ik §-a szerint »a be-

vett vallásfelekezetek valamelyikéből kilépett, mindaddig, míg 
valamely bevett vagy elismert vallásfelekezethez nem csatla-
kőzik«, tartozik a törvényben előírt kötelezettségeknek meg-
felelni. A törvénynek ezen rendelkezése nem vonatkozik azon 
esetekre, midőn egy város területén létező izraelita hitközség 
valamely tagja a város területén fennálló, de más szervezet-
hez tartozó izraelita hitközséghez csatlakozik. Mert azáltal, 
hogy valamely izraelita a város területén létező egyik izraelita 
hitközségből a város területén létező másik izraelita hitköz-
séghez csatlakozik, nem tekinthető az egyik felekezetből ki-
lépettnek és a más felekezethez csatlakozónak. Az 1895-ik 
XLIII. t.-cz. csak egy izraelita vallás törvényes befogadásá-
ról szólván, az 1895. XLIII. t.-cz. 25-ik §-a itt alkalmazást 
nem nyerhet, egyébként is ügy az államtörvények, valamint a 
zsidóság szempontjából is csak egy izraelita vallásról lehet 
szó és eszerint a különböző szervezetű izraelita hitközségekből 
való ki- és belépés eseteiben nem az idézett törvény, hanem 
a hitközségek jogviszonyaira vonatkozólag ma is érvényben 
lévő lS׳SS-ik évi junius hó 21-én 1191. eln. sz. a. kiadott 
szabályrendelet 2-ik pontjának azon intézkedése nyer alkal-
mazást mely szerint a valamely izraelita hitközségből — bár 
az ugyanazon helyen fennálló más hitközséghez váló csatla-
hozás, bár ugyanott új hitközség alakítása végett — kilépő 
tagok kötelesek az odahagyott hitközség mindennemű terheit 
a kilépés évén túl még öt éven át oly mértékben viselni, 
mintha azon hitközségnek még tagjai volnának. 

Felekezetünk ügyeit figyelemmel kisérve, van tudomá-
sunk Sopron város közigazgatási bizottságának folyó hó 12-én 
tartot t ülésében a soproni izraelita hitközségnek a minisztérium-
tói hozzá véleményezés végett leküldött alapszabályai tárgyá-
ban a főügyész merőben téves jogi véleménye alapján hozott 
és a fent kifejtettekkel ellentétben álló határozatáról és erős 
elhatározásunk, hogy hitközségük jogát ez ügyben megvédeni 
fogjuk. Minthogy a tek. Elöljáróság vezetése alatt álló hit-
községük statusquo ante alapon áll, csak úgy nyilik módunk, 
hogy ügyükben eljárjunk, ha az iratok a minisztériumhoz 
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ismét visszakerülnek. Szíveskedjenek az iratok visszakül-
désének megtörténtét velünk haladék nélkül közölni, hogy 
jogos érdekükben felső helyen a szükséges lépéseket meg-
tehessük. 

Tett kérdésük folytán értesítjük a tek. Elöljáróságot, 
hogy a törvény, illetve fennálló szabályok világos rendelkezése 
folytán hason vitás hérdés még fel nem merült, de tudtunk-
kai egyedül áll az az eset is, hogy valamely izraelita hitköz-
ség alapszabályaira nézve a közigazgatási bizottság véle-
ménye kéretett volna ki. Az Önök esetében az utóbbi körül-
mény csak úgy érthető meg, hogy hitközségük statusquo 
ante szervezetével minden autonómiáról önként lemond és 
ügyeit teljes mértékben a közigazgatási hatóságoknak szóigál-
tatja ki. 

Hitrokoni üdvözlettel 
Budapest, 1905 október 16. 

Az izraeliták országos irodája: 
Dr. Mezey Ferencz 8. k., Dr. Mezey Mór s. k., 

irodai titkár. irodai elnök. 
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A HOLICSI HITKÖZSÉG MÚLTJÁBÓL. 

E folyóirat tavalyi évfolyamának utolsó számában közölt 
*Landau Ezekiel és a magyar zsidók« czimü érdekes dolgo-
zatban sub voce Holics (320. 1.) felemlíttetik egy Aron Spitz 
nevű rabbi, kiről szerző egy Prosznitzban történt esetet is 
említ, mely arra enged következtetni, hogy azon rabbi össze-
férhetlen természetű ember volt. Ennek illusztrálására közlöm 
alábbiban egy a nyitramegyei levéltárból származó és általam 
másolt okiratot, mely Aron Spitz, alias Áron Freistadtl vesze-
kedő természetét csakugyan kétségtelenné teszi, de amelyből 
egyúttal az is kiviláglik, hogy A. Spitz nem mint rabbi, 
hanem mint maggid működött Holicson és hogy nem Pross-
nitzból került Holicsra, hanem fordítva, csakhogy később, 
rövid idejű ott tartózkodása után megint visszakerült Holicsra, 
hol — amint az alábbi kútfőből látjuk — a talaj alatta oly 
forró lett, hogy bizonyára kapva kapott az alkalmon, midőn 
a rohonczi hitközség rabbijának hívta. Holicson való mükö-
dése alatt mint ottani rabbi Juda Dresnitz szerepel. 

Egyben közlök itt még egy pár adatot a holicsi zsidók 
történetére vonatkozólag: 

Holicson, mely egy régi fontos kereskedelmi úton fek-




