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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. 

499. szám. 

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-
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szik, inár a XVIL században is találunk zsidókat. Az 
1678-ban tartott nyitramegyei összeírásban egy holicsi zsidó 
mint az ottani vám bérlője van felemlítve. A XVIII. szá-
zad elején a holicsi és sasvári zsidók sokat szenvedtek a 
kuruczok és földesuraik zaklatásaitól.1) 

Az 1736-ban tartott hivatalos zsidó conscriptio szerint 
40 zsidó család lakott ottan, valamennyi báró Gudemus fun-
dúsán, de az egész uradalom 1746-ban lotharingiai Ferencz 
császár birtokába ment át. A zsidók közül sokan saját házuk-
ban laktak és jő módban éltek. Hárman közülök a jezsuiták-
tói, az esztergomi káptalantól és a kapuczinusoktól mészár-
székeket béreltek. Rabbija még nem volt akkor a hitközség-
nek, mert ez időben a magyarországi zsidók a Bécsben lakó 
R. Berend Gábriel Eschkeles, a morvái és a magyar zsidók 
főrabbijának vallási jurisdictiója alatt állottak. Zsinagóga és 
külön temető azonban már volt a holicsiaknak ez évben. 

Tiz évvel később, 1746-ban 50 zsidó család lakott 
ottan2) és 1752-ben már 62. Mint rabbi ez évi összeírásban 
Löbl A ron említtetik, ki a holicsi zsidó községnek valószínű-
leg első papja volt. Nagyon jó módban élhettek akkor holicsi 
liitsorsosaink, mert az összes hitközségi alkalmazottakat abból 
a jövedelemből fizették, amely a hús- és italfogyasztási adó-
ból folyt be, pedig a font húsra és az itcze borra csak egy 
obulust, vagyis egy negyed krajczárt vetettek ki.8) 

Az 1754-iki évből származó összeírásban 63 család van 
feltüntetve, köztük több dohánykereskedő és egy Simon Dávid 
nevű ember, .ki a császári uradalomtól bérbe vett szeszgyár-
ért évenkint 1200 forintot fizetett. Zsidóbíró volt ez évben 
Mayer Löw Schlesinger. 

1771-ben a holicsi zsidó község 1965 forintot fizetett 
türelmi adó fejében, ennél' többet a szakolczai járásban levő 
zsidó községek közül csak a szeniczi és sasvári fizetett.4) 

1774-ben, midőn Holicson 64 zsidó családfő lakott — 
köztük 25 házbirtokos — Jakab Mózes volt a hitközség 
rabbija.5) Az 1795-iki összeírás szerint csak 63 család lakott 
ottan. 

Mint rabbi szerepel abban Juda Strasznitz, ki egy 
1781-ben Szemezen hozott פסק בית יין alatt magát holicsi 
rabbinak mondó Juda Dreznicz-czel bizonyára azonos lehet 
és kinek vetélytársa Aron Spitz volt, kiről az itt következő 
okirat szól. 

J) M. Zs. Szemle 1894, 101 1. 
9) Orsz. Levélt. A. Judaeorum 2. 
*) II. o. A. J. 4. 
 .V. o. 143 ף
 .Conscriptio Judaeor (״
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Ihro Excellenz. • י 

Hochgebohrnér Graff. 
Gnádigst und Hochgebittendester Herr, Herr. 

Euer Excellenz und Gnaden geruhen sicb in tiefester 
Demut wider des Aron Freistadtlers Einwendung yortragen 
zu lassen. Derselbe war im Jahr 1777 durch 24 Contrie-
buenten als ein Prediger, so lange er lebe aufgenommen, 
solches aber nur durch einen Aufwückler*) namens Jákob 
Glasser mit List geschehen und Wüjkel-Vota die Partikularen 
an sich gezogen. Einen Contract auf diese Condition ver-
fertigt, dass nichts von der Juden *Gemeinde Cassa, sondern 
bloss nur von den 24 Personen, so ihme Aaron aufgenom-
men,mit 2 fl. 30 kr. wochentlich zu bezahlen lauthen solle; welches 
gleich mit List geschehen, das nicht bemeldet, auf wie lange 
solcher Contract gültig seye. Und aus diesem eine grosse 
unbeschreibliche Unruhe únd Zánkerei in unserer Juden-
schaft entstanden, indeme der übler Ruf und Würkung des 
Aaron Freistadtler jedem bekannt sey. Dersohalben die übrige 
Judenschaft solchen nicht leiden wollten, sich gesetzt zu 
habén, massen er der Gemeinde zu keinem Nutzen, wohl 
aber zu grösseren Schaden und Unkosten bringet. Alsdann 
ist solcher Yergleich geschehen, dass weilen der Aaron schon 
da war, er sollte 2 Jahre verbleiben, jedoch mit dem Beding, 
dass die ihm versprochenen 2 Fl. 30 kr. Wochentlich von. 
seiner Parthey und etwas von der gegen Parthum nur alle 
Verhindernus bejf der Herrschaft zu habén, zu seinen Behuf 
bewüliigt, aber dannoch nicht von der Gemeinde Cassa zu 
bezahlen, auf welchen Yergleich sich auch beede Partheyen, 
dass der Aaron nicht lánger seyn, noch geduldet werde, in das 
Gemeind Buch eigenhándig unterschrieben. 

Mit Schmerzen habén wir bestimmte 2 Jahr erwartet 
und gleich ihme Aaron Prediger mit Fertigung 40 Personen 
aufgetragen, sich von Holitsch weiter zu begeben, wie es 
auch von ihme nacher Prossnitz ins Mahren erfolgete. 
Allda eben sich für einen Prediger anheischig gemacht, aber 
wegen seinen üblen Ruf ihme nicht gestattett wurde. Auf 
dieses wusste er nicht wohin, und nahme seine Betur nacher 
Holitsch, bei der Ankunft etliche von der Gemeinde mit 
ihrer Freundschaft wegen Spendage und Geld Vorstreckung 
an sich gezohen habe, die ihme für einen Prediger erkannten 
und auf 3 Jahre mit abermaliger Besoldung 2 Fl. 30 kr. 
Wochenltlich von der Gemeind-Cassa ohne anderen Unkosten 
aufgenommen habén. Welches uns ohnmöglich zu ertragen 
ist, solchen* unnützen Last auf uns zu legen, wo doch 

') Aufwiegler. 
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andere umliegende Judensch&ften, die in doppelte Mittel 
gegen uns stehen. ohne Prediger und dannoch nur mit éinem 
Rabiner vergnügt sind. Wie aucb würklich die Sassiner, 
Senitzer und Judengemeind Sobotischt*) vor dem H. Stuhl-
richter Tomka, dass solches wider die jtidische Ordnung ist, 
solchen unniitzen Prediger aufzunehmen, öffentlich Kund 
gemackt habén. Auch irrgends *) herum bey Judenschaften 
gebráuchlich ist, einen Prediger zu haltén, massen jeder 
Rabiner diesemgleich vorstehen kann. "Wir aber ohnehin 
überlegen sind mit verschiedenen Gabereyen3), als: uns k. k. 
Renthamth, Portionén und Tolleranz, die wir zu dato nicht 
subsistiren können, gleich wie wir annoch wegen 40 Pl. 
durch 50 Tag von H. Teerpatak4) JExecution stehen habén. 

Nichtminder Euer Excellenz zu klagen habén, das vor 
altér und bisherige Zeiten das Gemeinde-Buch bey dem 
Rabiner gewesen, um bei all vierteljáhrigen Auflaag als 
Haupt beizuwohnen und der Armetey das Recht zu haltén, 
wie auch andere Unterschleif nicht zu dulden, von der 
Stunde aber, als der Aaron da ist, das Buch weggenommen 
werden und die Auflaag nach Willkühr des Richters und 
seiner Freundschafts Anhang geschiehet. 

Auch ist der Wolf als ein unruhiger Mensch bei Euer 
Excellenz beschrieben worden, dass er weder Palleten 6) noch 
sonsten eine Zahlung leisten will, da er doch die grösste 
Tolleranz-Auflaag traget Jahrlich 55 FI. Und bey erbauung 
der neuen Kirchhofen er alléin 130 FI. gezahlet hat. Schutz-
geld aber in die Renthen 75 FL erieget. Dahero wenden wir 
zu Euer Excellenz unser fussfalligstes Bitten sich unser 
Armen Juden zu erbarmen Mittelst Höchst dero Gnádigster 
Resolution zu urtheilen, dass wir Holitscher Judenschaft 
insgesamt nur mit unseren bereits 27 Jahr dienenden und 
Vergiigenvollen (?) Rabinern so Privillegirt, ohne den un-
nőthigen Prediger zu seyn. Und dem unruhigen Aaron 
Prediger von Holitsch zu gehen schárfesten anzubefehlen 
geruheten; Inden er von dér Zeit, als derselbe da ist eytle 
unruhe und Aufwiklung verursachet; wir aber durch seine 
falsclie Berichte, die er einwendet in seinen In&tanzen in 
unseren Handelschaften stehret und turbiret, vor welche 
Gnad wir ersterben Euer Excellenz 

A1 lerunterhítnigster Juden 
Wolf Burian 

mit Oompage. 40 Mann* 
 .Sasvár, Szenicz és Szobotiszt ( נ
2) Nirgends. 
3 ) Abgaben. 
4) Fejérpataky ? 
 .Bolleten ף
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A külzeten: An Ihro Excellenz Dem Hochgebohrenen 
Graffen Herrn Nicolaum von Forkatsch Consillieur und 'des 
lobi Neytrayer Comitats Obergespann etc. etc. 

Allerunterthánigst innenbemeltes anflehen und bitten 
von der Holitscher Judenschaft Wolf Burian und 40 Mann 
mit Ihme. 

Psent. 5. 9. b. 1781. Judaei Hohczienses instant, ut 
veteranus eorund. Rabinus ultronec ipsis relinquatur. 

Nyitramegyei levéltár. Iratok XXXV/9172. 
Közli: M A N D L BERNJÍT. 




