
3 7 7 KÚTFŐK. 

Az iskolaszék szervezete. 

Az iskolaszék hét tagból áll, kiket a hitközségi köz-
gyűlés választ. 

A főrabbi, a hitközségi elnök és az igazgató-tanító hiva-
tálból tagjai. 

Az iskolaszék saját kebeléből választ titkos szavazás 
útján elnököt, alelnököt és jegyzőt. 

Mindezekről az irodát oly felhívással értesítem, gondos-
kodjék, hogy az izr. anyahitközségeknek, és fiókhitközségeknek 
imaházi egyesületeknek jövőben alkotandó alapszabályai ezzel 
•ellenkező rendelkezéseket ne tartalmazzanak. 

Az izr. fiókhitközségek és imaházi egyesületek alapsza-
bályainak egy-egy példánya a törvényhatósági levéltárban fog 
•őriztetni. 

Budapest, 1906. július hó 13-án. 
Apponyi. 

802. szám. 

PÓTLÉKOK A MAGYAR-ZSIDÓ OKLEVÉLTÁR 
I. KÖTETÉHEZ. 

I. 
1260 márcz. 10. IV. Béla király Bázs mesternek a trencséni várhoz 
tartozó Arlócz nevű birtokban egynéhány hold földet adományoz. 

. . . quod magister Baas fidelis noster ad nostram accedens 
praesentiam proposuit, a JFouca genero Oeorgii Jndei baptizati, 
quem dixit sine heredum solatio decessisse, de terra Arlouch 
ad duo aratra separatam certis metis se dudum emptione 
titulo possedisse etc. , 

Kiadta Wenzel, Árpád-kori uj Okmánytár. II. 319. 
Ezen Bázs volt országbíró, Trencsén, Gömör és Szolgagyőrmegye 
főispánja. Tőle származott a barsmegyei (Garan-) Mikolai 
család (v. ö. Századok 1897. évf. 39—43). 

II. 
1336 mároz. 15. Jakab, Pozsony városának bírája tanúsítja, hogy 
Yezzel nevű pozsonyi zsidó Olgy&i Fakóval bizonyos pozsonyi ház 

dolgában egyezséget kötött. 

Nos Comes Jacobus judex et jurati, ceterique cives in 
Posonio, significamus quibus expedit tenore praesentium uni-
versis, quod Ruedlinus dictus Baldner, civis in Posoniensi 
(sic!) judexque Judeorum ibidem et Yezzel judeus de eadem 
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civitate, ad nostram personaliter accedentes praesentiam vivae 
vocis mini8terio proposuerunt in hunc modum, quod quam-
qnam inter partes, yidelicet inter ipsos ex una parte, nobilem-
que virum magistrum scilicet Fakonem seu Farkasium filium 
Petri de Ovgya, qui etiam praesens aetitit coram nobis, ex 
altéra, super facto unius fundi curiae cum aedificiis eius, 8eu 
una domo in eadem civitate Posoniense ex opposito domus 
quondam Leopoldi Scriptoris in acie ubi vícus per poriam 
parvam civitatis ducit ad Danubium existens, mota fuisset 
matéria quaestionis ét diutius judiciario processu ventilata in 
praesentia domini nostri regis extitisset, ad ultimum tamen, 
quod nullum jus neque aliquam justitiam ad ipsam domum 
seu curiam se babere competissent, nec ordine judiciario habere 
potuissent, sed ipsum magistrum Fokonem vigore efficacium 
litterarum seu instrumentorum evidentem justitiam et jus 
efíicax habere persensissent, ideo ipsam domum seu curiam 
quemadmodum prius et antea ipsius magistri Fokonis de . . • 
extitit et fűit, sic exnunc cujuslibet litis, modo praemisso pro 
dicta domo ventilatae, matéria jam penitus sedata silentio 
perpetuo seu sopta, eidem magistro Fokoni et per eum suis 
heredibus ac successoribus universis resignarent et restituerent, 
imo coram nobis restituerunt 8eu resignaverunt ipsi magistro 
Fokoni pleno suo jure, prout idem magister Foko voluerit, 
perpetuo possidendam, tenendam pacifice et habendam. 
Nihilominus ipse judeus Yezzel universas litteras suas et 
valimdiores (sic!) quibus mediantibus ad ipsam domum se 
jus habere asserebat, penitus et omnino vigoribus vacuavit. 
In cuius restitutionis et resignationis ac quietationis memóriám 
praesentes valló nostri sigilli consignantes duximus concedendas. 
Dátum feria sexta proxima post dominicam Laetare, anno 
domini Millesinno CCC° XXX m 0 sexto. 

A három tornyot ábrázoló pecsét vörös selyemzsinóron 
függ. Eredetije a pozsonyi káptalan világi levéltárában, Capsa 
14, fasc. 15. Nr. 5 alatt őriztetik. 

* * 
* 

Az itt szereplő Olgyai Farkas (vagyis rövidítve: Fakó) 
a Pozsonymegyei Csallóközben még most is létező Olgya nevű. 
helységben törzsökös Olgyai-család tagja, elég ismert személy. 
Anyai ágon ő az Árpádok ivadéka (v. ö. Századok 1889. évf. 
634—638); felmerül 1291Tben. 1331. aug. 18-tól 1332. nov. 1. 
Pozsonymegye alispánja s pozsonyi várnagy. Utoljára talál-
kozunk vele 1345 jún. 3-án (a Kondé-család levéltárában.) 

Vele s András (Andocs) nevü fivérével kihalt a család 
ezen aga. 

Mazda. Közli: D R . W E R T N E R M Ó E . 




