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SZAB XYYZAT
a ma,rya,r és erd'élyhoni izraelita hítkózségek szenrezóse tárgyában.

Holyi és jarasközség.

1. S.

A magyar és erdéIyhoni izraelita községek, kizáróIag hitközségek,

a szokásos izraehtta isterrtiszteleti, szertartási, oktatási és jótékonysági in-

tézeteknek kebelökben fentartása és azoknak alkalmas tisztviselök á]tali

vezetése és kezeltetés e czéIjahóI.

2. $.

Azotr izraelita községek, melyek az el.stj $-barr érintett irltézménye-

ket tinmagok erejébijl lótesiteni és fentartani, és a nregfeleltj hivatalszeméIyeket

alkalmazrri képtelenek lévérr, e végből más községekkel járáskozséggé egye-

stiltek t vasy oly hitkö zséghez csatlakoztak, melyben a kérdéses intézmények

léteznek: azok e kc;zségi kötelékben tovríbbra is megmarad'ni tartoznak.

Hol azonban ily egyestilés vagy csatlakozás még nern törtélr:rt, ott az,

ezerr szab ályzat kihirdetéséttjl számitva legfolébb egy év alatt eszkt,izlendö,

a menrryiben az illetti község ezen határidö alatt a híányzó intézményeket

nem létesiti s a megfelelö hivatalszemélyeket nem alkaltllazza.

Lz ország }ratárain kiviil esö hitközségekkel való egyesülés,'vagy ahhoz

r.aIó csatlakozás azonban semmi szin alatt meg nem engedtetik. 
,



3. $.

Á járásközséggé egyestilt \,agy helyi községiiez csat'lakozott egyes
kozségek csak a közös intézetek és hivatalszemélyzet fentartására sziikséges
járulékok frzet'éséte kötelezlretijk.

Az ebbeli viszonyok tiizetesebb nregáIlapitása, va]anrint a közös
hivatalszemélyek váIaszt,ásáta gyakorlarrcló befolyás meghatározása az illető
községek szabad" egyezkedésének hagyatik fenn.

4. $.

Egyes községek a fennálló járásktizsógek kötelékébíjl csak az esetberr

váIhatnak ki, ha öná1ló községekk{, sző"ndékoznak alakulrli. A kir'álás
mód.ozatai iránt az illettj kozségek a járáskozséggel szabadon megállapoclhat-
nak, s hol ez nem sikerül, ott a kozségi keriileti biróság itélete dcint.

5. $.

A járáskcizség ingatlan vagyoláta az annak kötelékéböI kiléptí ktjzség,
a mennyiben ez irá;nt szerzt3dés rrern létezik, igéuyt rrein tarthat 1 a közösen
r'állalt kötelezettségek tekintetében azonban, mig ezek ferrrrállnak 1 - to-
vábbra is kotelezve marad.

6. $.

Az izraelita hitközségek a rnegfelelii testtileti jogokkal felrrr.lrázott,

autonom, és egynrástól fuggetlen testtileteket képeznek.

7. $.

Minclen izraeLít,a ktiteles magtít vagy lakhelyének izraelita hítköz.
sógébe, vagy' a mennyiben ott hitközség nem léteznék, ' a7'ol1 iz,-ae|ita lritköz-
ségbe bekebeleztetni, melyhez a helysógbeIi többi tztaeliták tattoznak. - A
hitközségi kotelékbe va}ó fölvétel a kozség részérő1 sem meg nem tagadtat-
hatik, sem bármely felvételi dij fizetésétől Íiiggövé nern tétethetik.
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8. $.

Ha kivtile lakhelyén más iztaelita lakos nincsenl usF köteles magát
a keriiletében lévtj egyik szomszéd }ritközségbe felvétetni, s ezt á11andó letele-
pedésétőI számitva legÍ.öIebb 3 hónap alatt eszközöltetrri.

Ha több izrae]'ka 1akik egy lrelységben, a nélkül, hogy még valamely
szomszéd. hitközséghez tattoznának: ugy azt,, hogy mely szomszéd' hitközséghez
csatlakozzanak,, egyiittesen, maguk kozt,,, szavazattöbbséggel cltintik eL. Szavazat-
egyenlőség esetében a község-keriileti képvisel et határoz.

A.z egy helyben lakó iztaeliták semmi szin alatt külcinboző hitköz.
ségekhez nem tartozhatnak.

. e.$.
...'. A hitkozségbe kebelezett tagok annak kebeléből csak lakhelyiik

változtat'ása esetében léphetnek- ki.

10. $.

Bgy és ugyanazon helységben csak egy izraelita hitközség állhat fenn.

11. $.

Ha valamely községben a tagok 
"gy 

része a kr;zségben fennállótól
eltérö istentiszteleti intézményt kiván maga részére életbe léptetrri s imaházi
egyesiiletet képezni, ugl ez fel van jogositva:

a) imaházat berendezni,
b) saktert, és

c) hitszónokot, illetőleg dajant alkalmazni.
Ily intézkedések á,ttal azonban sem a hitközség ktizig azgaft,ásának,

se'n. a kr;zség rabbinatusi hivatalának egysége, sem pedig a község jclve-
delrne csorbát nem szenvet1het, sőt az ily imaházi egyesiilet tagjai to-
vábbra is ép ugy kcitelesek a községi koltségek fedezéséh ez kozvetJen s köz-
vetett illetményeikkeI járulni, mínt azelőtt.

Ha a kozség tagjainak egy része i|y imaházi egyesület alakitására
magát az okból látja indittatva, mert a hitközség a kebeléberr fennáIló istentisz-
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teleti rendnek áta}akitását e\hafr'átozta s keresztiilvibte, ugy a hitközség aZ

imaItázi egyesületnek évenkénti segélyt tartozik kiszolgáltatni.
zen segé1yösszeg a községi köItségvetésbiíl kittinő aZoÍ1 atány szerint

mér.end.ö ki, rneIy szerint az hnaházi egyresü1et tagjai a hitközségiimabázhoz
és a megfelelő hivatalszeméIyzet, fizetéséhez járulnak.

hitközség elö}járósá gáná,! bejelentendö.
oly k<izségekben, hol a congressus megnyitásakor két kiilön imaház

Iétezett és a hitközségi pénziárból fentartatott, ott e viszony mindaddig, *ig
az ílletök önkérrt ujra nem egyesiilnelr, továbbra is fentartand"ó.

Hitközségi tagok.

t2. $.

Mindenhitközségitagegyaránt fel van jogositva, az il7ető hitközségi
szabá|yzat hatátozatai szerint, a hitközségi intéznrényeket használnil S á zsina-

gógában szokásos jogokat gyakorolni.

13. $.

[linden hitközség, sziikségleteirrek fetlezése végett, ad"óképes

közvetlen és közvetett illetékeket róhat, d.e

összsztikségletének egy ötöd része közr'etlen
a rend'es községi ktiltségvetés
járulékok által fedezendő.

14. $.

A hitközségi hivatalszemélyek, tanitók és más fizetéses kozségi hiva;
talnokok a krizség tagiainak tekintend'ök, a közvetlen illetékek fizetése alól
azonban felmentvék. A hitközségi képviseletnek szabadságában á1I, más
tagokat is kivételképeu és idölegesen a közvetlen járulékok fizetése atól fel-
menteni.

15. $.

A hitközségnek mind'en nagykoru férfi tagja, mely a hitközségi sziik-
séglet fed'ezéséhez Le,ga\áhb évent.énti két forintryi közvet}eu illetménynyel járul,
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s az utóbbmult évi.járulékleal hátralékbarl nincsen, valamint a hivatalszemé1yek,tanitók, és más fizetéses község"i lrivatalnokok, ha köz'vetlen járulékokat nemfizetnek is, a községi választások alkalmával szayar'at,kepességgel birnak.Kivétetnek:
a) a kt;zönséges biintettek miatt elitéltek, ha a büntetés kiállása óta eg;'év még le rrem folyt;
b) vagyonbukottak, *ig a csőd megszüntetve nincsen 

1c) gyámi hatalom alatt' állók;
d) kik községi Yagyon kezeléseköriili számtételre trtasit,tatv án, aközségihatátonat szabta záthat,áridötől számitandó egy hó alatt ebbeli kö-teIezettségöknek meg nem feIeltek.

16. S.
}íinden váIasztó egyszersmind választható i*, azonban a 14. $-banérintett hitközségi hivatalszemélyek, tanitók és más fizetéses községi hivatal.nokok a hitközségi elölj:írríságba be nem r.álaszthatók.

-:

77. $.. Ha valamely községi tag lakhelyét megválto ztat1a, távozása előtta reá kivetett esé1z évi kcizségi itt"t,'.e,.;-"k.t kifizetni kc;teles. - Ha valamelyk.izségi tagelhaláIozik,a hitko.)ségirek.|ogában álI azelhúnytnak folyó éviköz-ségi járulékait annak hagyatékábóI besz etezni.

Hitközségi igazgatás.

18. $.
Az izrae\ita hitkcizség iga,zgatása s képviselete a községi képviselet és

elöljáróság által történik, *"ly"k u, összes választóképes községi tagok által
választatnak, és ]rivatalaikat clíjtalanrrl látják el.

í
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1e.$.

A képviselőség tagjainak számó,t, mind.en községnek kttlon sz,a-

báIyr'ata határozza meg. A képviseltjség azonlsan százötvennél tobb taghól

nem állhat. 
20. $.

' Az elciljáróság egy e}ntik, pénrÁátnok és megfelelő számu tagokból

á11. - E tagok szárrla, a választás rnódja, s a hivataloskodás tartamá,ra nézve

minden kcizségnek fennálló vagy alkotancló külön.szab ályzat,a irányadó.

21. $.

A képviselijk váIasztásának napja a helyenként szokásos módorr .* de

legalább 14 nappa1 aváLasztás elött --- kelltj iryilvárrclssággal kozhíyÍé teendö.

22. $.

A képviselők választá saszavazartijegyekkel történik, melyekre minden

választó annyi választható tag nevét irja, a hány képviselií választarrd'ó. A vá-

lasztás korttl a szavazatok viszonylagos többsége hahároz,, - szavazaÍ,-egyen*

löség esetéberr pedig az eldöntés sorshrr zás á!ta! történik. -- A választás leze-

tése és az ered.mo,,y t.id"'itésére, a községi kiilön-szab áIyzat,határozaft,a szerinti

bizottság alakítand.ó.
23. $.

A választás befejezésével a kikiild.citt bizottság elnöke a vál'asztottak

treveit azonnal kihirdeti 1 lra a váIasztottak egyike vagy másika a váLaszt,ást el

nen-r Íbgadja, annak helyébe megválasztottuak tekintetik az, ki a sza;lazatszed.és

eredményénét fogja viszonylag legtöbb szavazatot nyert.

24. *.

A képviselők három évre váIasztatnak.

25. S.

A r'álasztott képviselöség a váIasztott elötjáIósággal egytitt képezi a

kö zg;.ü1ést. A kozgyüIéseket az eloljárósági elnök vezeti"
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26. $.

Ktizgytilés évenkint legalább egyszer tartandó; azonkivül rendkivtili

ben is, ba ezt a községi elöljáróság sziikségestrek találja, vagy a }iépvíselök

része ezt az elöljáróságtól indokolt irásbeli beadványnyal kÍvánj

LorgJiilést az elciIjárósági elnök szokásos ktizhírrététel vagy rneghivójegyek

bírja össze, mely alkalomnral egyszersmir.rd a tárgyalandó kérdések is
enclök.

27. $.
A , 1.. ..1, . ! t | -- -r-l-l- ^-^L^1!--^ ^- ^1-Ervényes közgyülésí határoz atokbozafr,a|át a az elnök ön kíviil legalább

eh;tjárósági tagnak s a képviselök felének jelenléte szükséges; ha a

helbk elegendtí számmal meg nem jelentek, aZ elnök megfelelti idő

uj közgyíitést hí egybe, mely mirrd'enesetre határozatképes, mi hason-

kijzhirré teendtj l vagl a meghivó jegyekre világosan fe$egyzendö.

28. $.

A közgyülés tárgyalásai nyilvánosak.

2e. $.

A ktizgyülés hatásk öréhez t'artozik:

a) az összes tiszteletbeli s fizetéses községi hivatalnokok, ugy a hitk özség-

tanirrtézetekben alkalmazandó tanitók és a tanitóntík választása s elbocsátása.

kozségi rabbi vagy községi hitszónok váIasztása s végleges aIkalmazásáná|

, akózgyülés határozataa.z összeg választóképes községi tagok szavazata

bocsátand'ó oly mód<ln., hogy mindenki szavazatijegyére csak ,,igen..-t

nnem..-et írhat; au &edményt a szavazatok kétharmada donti e}.

b) A kerületi képviselök választása. (57.s.)

c) A lrözségi hivatq,l., tan- és szolgaszenéIyzet fizetésének meg.

d) Tökék kamatositása, vagy ingatlanok és egyéb haszonélvezeti jogok,

pétdáu1 a húskraj czát sat. bérbe, illetőleg haszonbérbe adása körüli in-

!
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. 37. $.

Lz elr;ljá,róság hivatalos teerrdőit i'lilljlírtisrígi tilé."ir|,err l'égzi, rrrelr-e-

ket az elnök a sztikséghez képest }rír, össze, s rrrelr-ek'*i-ii r'errdes jegvzö-
könyv vezetendő.

38. $.

Az elriljárósríg mind.en igazgatási év végén a lrözgviilé's elé az

összes bevételek és lriadásoliról teljes kirrrrrtatást, ugy eljárásáról jeleritést

tenni tartozik. A kozgyti}és az elöter;jesztést átvizsgálás és jóvtíhag).ás rrtán

a községi tagoknak kellőképen tuclomllsára hozandja.

3e. $.

A hitlrözségi tanirttézetek tekintetében minclen lritközség köteles {1,?1

állam-törvényeknek és az iskolai sza}>á|yzatban foglalt lratározatt'rkrrak irregfe-

lelni, és tanintézetei vezénylete s ellerrtjrzése czéljábóI liiizgr-illésileg egy
szakértökböl á11ó isko]ai bizottságot választani.

4t-t. t*.

Mindeu helyi- s iáráskc;zségneli Í.err1r1g.r-atik a,Áon szo]rí:l.'s .jogu,
hogy rabbiját szabadorr választlratja. g ]1t,.1"r- tzz'el ug). a11ia1ri'irztatí-.írl:rk

tartamára, rnint meghatározc;tt fizetése és g:r-é]-r clíjai s iárarrclóstí:.lrirli riézr-e

szerzödésre léphet.
4t. s.

A .jelenleg liivataloskocló rabbik alkalrrraztat/rsa ott, }'ro1 ez ir.il': -tt'f-
zöd.és nein létezik, életlrosszig,laninalr teliirrttrrclil. ttgy, hogy a rar.|.,J.,i ...,ú il
kozség-keriileti biróság itélete folytán (66. s ) rnozdítható el lrivatal,í;.;i.

42.5.
Egyéb krilcsönös jogok és kötelesség.eli tekintetéberr hasonlag :r*['ad-

ságában áll a hitközségnek rabbijával rneg-állapodásra 1épni, s elTe T"..;l|.l;1t-

:

t
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kozó|ag szabáIyzatot alkotni, nrely azorrbarr a k'övetkező határozatokkal ellen_
rnoncltísba.n nem álllrat.

43. $.
Minden rabbi fel van jogosítva s egyszersmind. kötelezve:
a) A nyilvárros isteni tiszteletre rittralis és lithurgiai tekirrtetben fel-

tigyelni, ugy a községi zsinagógai rendtartás szerint őt illetéj hivatalos teen.
döket ellátni.

b) Templomi s alkalmi szónoklatokat tartani.
c) Elöforduló alkalomrnal az e|o\1átóság felszóIitására vagy azzalegyet-

értőleg rend.ezett reirclkiviili isterti tiszteletnek szertartási rendjét rnegállapítani'
d) A talmud tanrrlmányozására törekvtí s kellő eltjismerettel ellátott

ifiakat e tantárgyban tor'ább oktatni.
e) Egyesei< vag'y a hitlrözségi eti-iljáróság á\tal hozzá intézett vallás.

beli kérdésekre feleletet adiri. Az eloljáróság kivárratára a felelet irásban és
irrclokoltan is kiadandó.

f) A fizetóses hitkr)zségi hivat"alnokok és sakterelr eljárása, valarrrint
aZ isteutiszteleti s ritualis irrtézrnérryekirek szabá]yszerií kezelése fr;tc;tt a
rrrr'saico-tabbirricus tarr értelméberr tjrkt]clrli, az ezeknél mtíkodö személyzetnek
a sztikséges' utasitztsokat aclni, rletárri törvéi5'elleiiességek ellráritása végett
intézkedrf , Yagy ily iirtézl<edéseket az eloljáróseíg áItal eszközö1tetni, és
ta1lasztalt képtelensóg, engedetlcrxég, vagy harryagság esetében a lritközségi''
e1il1járóság elött, aZ illctij hivatalrroli r.agy szolga ellerr a köriilményekhez
képest, a fegye1riri eljaírás folyanratba tételét, felftiggesztést vagy elmozdítást
indítványba hozni.

g) A ktizség kebelében elöforduló esketéseket, házassági feIbontást, és
.,c1ralicza(. szertartást végezrri, vagy saját feleIössége mellctt más által végez-
tetni, és a rretalárr rrregkivzíntató iilnököket ott, hol rabbinatusi ü1nökök (Daja-
nim) ál1-i:lclóarr aIkalmazva rrfurcserrek, esetrőI esetre választaiú.

i') A sztiletési, esketési s halálozási arryakönyveket vezetni, megőrizni,
s az ar'za1összekt;tijtt hivatalos teendtjket te1jesiterri, a rlrenrryibeu a hitközségben
az alya:.örryvek r'ezetóse iránt más intézked.és fenrr nem áIlana.

i
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i) A rabtri befoIyását'az isuság oktatásátaaziskolai szabáIyzat hatá-
tozza meg.

44.5.
A ratlbi hivatalköre csak sqját hitkozségéreterjed.ki. Ezen meghatáro-

zással rretalán ellenlreztj régibb szerződések mindadt1ig, mig a szerzödő sze-
rnélyek élrrek, épségükben fenhagyatnak.

45.$.

A községnek külfelé való képviselésére a rabbi csak akkor van jogo.
sitva, ha erre nézve öt a hitközség ktilonösen felhatalm azza.

46. $.

Minden rabbi kciteles a }ritközséggel folytatott levelezése, valamint a

43. $. g) pontjában e]ősorolt hivatalos csele]<mények és általa kiríllitott hivatn]os
okmányokról rendes eljárási jegyzökonyvet vezetni.

47. S.

Mind.ennemii hivatalos eljárásában a rabbi a rnegfelelö hitközségi sza-
bályokat figyelemben tartani koteles. Ily szabályok nregállapitása ott, hol ez idij
szerint nem léteznek, valamint azoknak koronkérrti módositása, csak a hitkozség.
és rabbiközötti egyetértés esetében történhetik

48. S.

A hitközségi eloljáróság va,gy közgytilés tanácskozásaiban való sze-
rnélyes' részvételre a rabbi mirrdanrryiszclt köteles, d.e csakis akkor van feljogo-
sitva, lra ezekhez kÍilörrösen meglrivatik.

4e.$.

Ha a rabbi valamely személyét érd.eklö, vagy más fontos tárgy szóbeli
t tl, . , , , ,elöterjesztése végett rendkivüli kozgyiilés egytlehivását kivárrja, etrtreli óhaját az

cioljárósríggal irásban kcizli, mely utóbbi a közgytilést az iigy sttrgösségének
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nlegfeleltí idö}.ren egybelrivrri tartozik. A lrözgyiilés a rabbi nleglrallgatása utárr
a rabbi jeierrlétébel}7 vagy arrrralc az i-rlésbőI tc;rtént e|távozása utárr tanácskozik.

50. s.
|}gy az eltiljrirtiságnak,mint a közg.yülésnek jclga s kötclessége a rabbit

- ha ennek részér:tjl a litizségi elt;ljárós ág, elijzetes szóbeli figyelnteztetése után
is, hivatalos ktitelességének folytatott elhanyagolását vagy i.,Jt"lt rnegszegését,
avagy jogkörének tírtlépését tapasztalja - irásbeli nyilatk ozatta, fe1világositá.s
aclására, Vagy eIjárásárrak igazo\ásár:a illtj mód'orr felhivni, mely felhivástól szárni-
tarrdó rlégy lrét alatt a rabbi r1yilatkoziri tartozik. Ha ezt a rabbi megtagadja,
vagy Lta, az adott rryilatlrozatot a közgytilés Iiielégitönek rrern találj ill - ogy u
felhivás azoll nregirrtésseI isrnétlencltj, lrogy a közgyiilés az iigyet esetleg a

]<tlzségkeriileti 
biróság e}é terjesztelrdi. A viszáIyos tlgynek a biróság elé ter-

Jesztése zr,zclrrban csak akktlr t<jrtérrlretik, lra a r'abbi a nregintós napjátó1 szá_
rnitott két hó lefolyása alatt a közgyülést kielégitö nyilatkozatot nern ad.ott, \Iag'Y
az ilgy kiilönberr ki rreru egyerrlíttetett.

51.S.
Hasorrlóul Ítlg a rabbi a hitközségi igazgatással szemben eljárni, ha ez

lrir'atalos vagy személyes jogain sérelrnet követ el.

52.$.
A rabbi és hitközség kozc;tti 1ler esetében 1 amaz hivatalos mtíkodését

rnindacldig folytatja, s retrcles fizetésót, trgy mirlt egyéb járarrdóságait élvezi, mig
a községkertileti birósirg az tigyet itéletiteg el rrem d'tjrrtötte. A biróság azonban
az tigyet at,árgyalá,s rrregkezdésétöl számitva három hó alatt itélettel ellátrri tartozik.

53.S.
A rendes per-rrtra ug)r a község, rnint a rabbi csak eríjszakoskodás eseté.

ben és csak a tónyleges eíllapot fentartása végett léphet.
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54.S.
A hitközség és egyéb fizetéses hivatalnoirai k.izötti r-isz.,nsnak szabálr.o:

Í:::':.]:,PTég kiilorr szabá|yzattírrak, és a rrieg,felelil elj.ír:.íji j tírási rrtii'sitti-. okrrakhagyatik fenn.

Az összes magyar

Község-keriilet.

55. $.

és erdélylroni izr. hitközség ek 26 kozség-keriiletre
oszlanak.

Az elsij községkeriilethez taúozal< a Pozsorry, lVroson megyékberr ésaz e megyebeli sz. kir. városolcban levő hitlrözségek.
A második község-keriiietlr ez tartoznak a Nyitr'a megyében fekvij hit-

községek és a szako\czaihitközség
A harmadik kozség-keriilethez tartozna.k a Tr.encséir irregyéberr és

Trerrcsén sz. k. városban levő hitközségek.
A negyedik község-kerülethez tatt<lznak az Á.uu, T}rrrrócz és Liptó

megyebeli hitközségek.
Az ötödik község-kerülethez tartoznak a Zóly<lm, Bars, Hont, Nógrác1

nregyékben és aZ e megyebeli sz. k. várclsr'ilrban levő hitlrrizségek.
A hatodik kcizség-l<eriilethez tartozrra.k a Pest-Pilis-,$olt e. rnegyélrberr

és az e megyebeli sz. k. r,árosokban levtj hitközségek.
A heteclik község-kertilethez tartozirak a Bács-Bodrog rrreg.véberr és

az e megyebeli sz. kir. városokbarr, valatniirt a Kis-Kunságban le,r.ő 1ritki'lzsés.eli'A nyolczadik község-]<eriilethe z tartozttil<a Soproir ós Yas nre3'vé})g11
és az e megyebeli sz. kir. városokbarr levő hitközségek.

A kilerrczedil< község-keriile thez tartoztak aZalaés Somcrg;- irregr-tlheirlevő hitközsógek.

A t'izedik község-keriilethez tartoznak a
levő hitkozségek, és a pécsi hitközség.

Tolira, Baranya rrregrékllerr

A tizenegyedik község-keriilet}rez tarto znaf,<aVeszprérn és Fehér nrrg.r.é-
berr levij hitközségek és a székesfehérvári }ritközség.

{
d{s

i
r

l.



+-

i
I

i

-*-

i

1 l'r

A tizerrlrettecli]r község-kerii|ctlrez tartozrrak az n]szterg.()m' Konrtíroit',
Gyiír megyékbetr és aZ e lneg)rebeli sz. k. r,tírostliibarr 1cvij lritl<özségek.

A tizen}rarmadik l<özségltertiletlreztartoztra'k a Szepesség.ben és Sáros me-
gyében ler'ij és :rz e terii]etbeli sz. ]<. várclsokbarr fekr.ö hitközségek.

A tizenrregyedik kozségkeriiletlrez tartozrrak a Zetnplérr megyében levő
lritközségek.

A tizenötörli]r ]cözs.lreriilethezt,artoznak ar'Ábauj, T'orna és Gömör rrre-
g;ében felrr'Íj lritközsógek a kassai iritiiözséggel egytitt.

A tizerr}ratodik kc;zségkerületh ez tal:toznalr a Bolsod, I{eves megyékberr,
a Jász:ág és N. Krurságbarr fekvö lritlirizségek.

A tizerllretedik községkerületlrez tartoznak az tTngh és Bereg megyékben
fekvij liitktizségelr.

A tizenrryolczaclik községkcr.iilet}rez tartoznak a Máramaros
rilegyékbeir fekvö hitkc;zségek.

és LTgcrcsa

A tizerrkilenczedik kozségkt.i.iilethez tartoznak a Szatmár, Kraszna és
K. Szo1rrolr megyékben és az e meg.yelleli sz. k. városokbanl ugF a Kövár:r,icléklrerr
fekvtj hitkcizségek.

Á }r-r'rsz ar] ik lrözségkcriiletlrez tartozrrak
dukerületben ler,ij liitközségelr.

a Szabtllcs rneg.yében és a Haj-

Alrrrszonegyedikkcizségkeriilelthcztnrto znakaBilrarr és Békésberr levő hit_
ktizségek és a c.lebr:e c:zeni hitközség.

Alruszcin]rettccli]rkcizsi:El<ertiletlrez tartozrra|r a CsorrEr.ád, C--sarr:íc.[ és To-
rontál megyékberr {.ekvij hitl<iizségelr és a szegecli hitközség.

A huszonharmaclik liözség1<eriilethez tartoznak az Arac1, Krasstí, .|elnes
megyékben és az e megyebeli sz. ]<ir. városokban fekvÍj }ritközségek.

A huszonrregyeclik irözsép.l<criilethez tartclzrrak :r, Belsij-Szoltlo]i, r)oboka,
Iioiosrnegye, Ar:atryosszék, I{.asztid, Besztetczevidék és Alsó-Torrla rrregyébeir és
az e teriiletekerr fekvö sz. k. városokbarr ler,'ö hitközségek.

A }rusz ontitö clik lrö zség.keriilethez tartoziralr a Ktikttllő, T ordaniegye felsij
keriilel.éherr, },{a,rrrsszi:k, Csii<szí:li, t]clvarlrclyszék, Segesvát.széli, }Iedgycsszéli
és a,z e teriiletell<en fekvii sz. ]<ir. v:trosokllan ler,lj hitki)zségek.

4
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A huszonahto dik községkerülothez tartoznak a Z ar ánd, Alsó-, T'elsi j -tr.e-

hér s Hunyadmegyékben, a HárornsnéL<, Szebenszéi<, Naglsiukszól<, Szerdalrely-

,lzék, Snászvárosszék, Köhalornszél<, t"ij.egyházsr'ék, Szászsetlesszék, }-ogaras és

Brassó vidékén é,s ane tei'tileteken fekvij sz. k. városokbarr levtj hitközségek.

56. S.

A kerület,ben levií összes hitlrözségeket köztjs iigyeik tekintetében a ke-

rületi képviselet és elt;}járóság képviseli.

57.$.

A kerületi képviseletbe nrinden helyi és járásközség, mely szá,znál ke-
vesebb vá]asztóképes tagbóI áll, egy-egy képviselijt válaszÍ. Nagyobb helyi

és járáskcizségek minclen száz váIasztólrépes tag rrtán egy képviselcít váIaszta-

nak. Az ötvenet meghalad.ó törtszámok száz gyanánt vétetnek.

58. $.

Mirrden lreriileti képr'iselet lre"beióbííl egy elntikot l egl e1n(;k1re1;'ettest

s kilencz elöljárós1lgi tagot választ, kik ktiz'til egyik lnint pénztt,rrrrok' cgvi1r peÉtig

mint j egyzö mtílröclik.
5e. $.

tTgy a keriileti képr,iseltik, mint az elnök s az eloljárósági tagok 3 évre

választatnak s hivatalaikat clrjtalanul 1átják el.

60.$.

A keriileti képviselet lratáskö réheztartozik :
a) tanácskozá,s s határozat}rozatal az orczágrls iroda (71. $.) utjálr kiizlijtt

korrnány-rencleletelr s leiratok, a keriilet eg)res lrelyi és iár1lsjrözsógeirrek Jlead.-

ványai s egyéb a kertiieti községeket illetö rigyekben ' a mennviberr .:zek az

autonom-közs é gek illetéke ss é géhez nem tarto znak 
1

b) a keriileti közös tan- és jótékorrysági irrtézetek vezérrvlete és fel-

tigyelése 1 vaIamint a kerületbeli t;sszes tatr- és nevel{jjirtézete]i felemi t-elik\.elet;

c) mindenrremü illetékességi koré}rez ta,-toző folyamotlriitlv',h = llead.*

ványoli átvéte1e s elintézése 
1

j__
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d) az iroclai sztikséglet s a kertileti képviselr,ik rrtazási átalányára vo-rratkrlzó i:verrkirrti költségvetésrrek rnegállapitása s enrreli a képüselők szám-aráiryálroz kópest egy alakítairdrj r,i".,tt*ag általi kivetése a kerület egyes köz-ségeire;

c) a j<ertilctbeli kcizséqek és }fl.atalnokaik, vagy a község egy része,ug'l- a kertiletbeli egyik s rrrtísik község kt;zott felrnertilt s eléje terjesztett pe-res tig;rgk elintézése s itélettel eldöntése az e végbőI alakíta,.áó ko"*égkeriiletibiróság által,

A keriileti képviseletet .a -3j;"l, e}nök egy hóval az iilés rrap.ja elöttttleghivók utián hívja egybe, melyekkel a képviselök az tilés napja, helye és atárEvalandó tigyek irárrt azza| értesittetr."k, Logy ;*il.oi"" nézve egybizorrvos idő alatt nyilatkoz za4ak. 
a.J ----a'vrvl|vpu[

Ha a képviseltík két.harmada megjelenését rrem igéri, vagy ha ezekrrrjiatkozatrrk ellerrére lneg no'II jeIerrrrénef,, o kertileti elrrok uj gyülést híve.',.r-be. mely alkalorrllnal a képviselcik egy har.rnad.a lratározatképes, rrri a meg-hi-r.ókorr l.ilágosarr rrregjegyzendö.

62. S.
A keriileti képviselet rendszerirrt egyszer ü1 össze évenkérrt, és pedigezell szab áIyzat életbelépte trttín legeltiszci, nii, hcll a kertilet legrragyobb izraelitalritknz.sége létezik. .- Jovöre a képviseltjség mindenkor előre hiá,o,,a, el leg-k.''izelebbi iilésének helvét.

63. $.
A kertileti elr;ljáróság gondoskodik a keriileti elnökc;k határozatainakr-égrehajtásáról, e|határozza a rerrdkiviili gyülések egybehívását, és képviseli akerii]etet harrnad'ik szernélyekkel szernben. A keriileti képviselet rrevében kiállí.tairdó okmányokat az elnök vagy helyettese s a jegyző irják a|á.

64.$.
A kertileti eluök veszi át a Pesterr székelö izraelitaországos iroda utjánhozzá érkező kor.irizítryrendeleteket s a kertiIeti képvisele thez irrt,ézett irorná*".

,1
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kat, melyeket vagy szétktild, vagy
ter'leszt.

maga elint,éz, vagy a kerti]eti képviselet elé

65. S.
A kerületi elnök hir'atalos eljfuásáéú, valamint a keriileti levéltár keze-léseért a kerületi képviseletnek felelös.

66. $.
A krizségkerületi biróság ktivetkezökép alakittatik: a kerületi kép-viseIet évenkénti üléséberr 24 képviselő tug s]o,shuuá* utján vá|asztahk, kikkciztil az első kisorsolt 12 tag az év elsö felében, a másik 12 tag pedig az évmásik felében mint birák mtiködnek. A keriileti képviselet a birák mindkét

oszt,áIyának számára saját kebeIéböl *ég a sorshuzás elött egy.egy elnökcit
s elnok-helyettest választ, kik mirrclnyájan a keriileti eloljáróság k"u.ib" azonna|
fogarlást tesznek. Kisebb kerÍi]etekbett csak 72 tagsoroltatik ki birónak, kikazonban az egész éven át miíkodnek.

trIőforrluló per esetében rnindenik fél jogában ál1, a birák köziil hármatkijelölni, kik a fenforgó esetben nem biráskodhatnak. A többi hat az elnök

ffi{.:-",.T1tesével 
oÍ:,:"' 

,a 
kozségkerületi biróságot. Ha egyik vagy másik'*óJ lar@DIA

T:Y-l Y* "' 
p'": 

:T"} 
érdekelve vaul ugy hel;,ébe a.oá*il. osztályból, ottpedig, hol csak 12 b:!ró lett kisorsolva, a többi képviselők sorából sorshuzásutján helyettes váIasztand'ó. 

L vvt UvrDuuz.'E

67. $.
A kozségkerületi biróság a peres ügyeket renclszer-int ott s akkor tár-gyaUa s intézi el, hol s mikor éperr a kertileti képr.iselet összegviil.
A biróság mindazon ált,al a peres felek folyamodására ezen id.ön kivti]

l .. - ' -] ' 
- -lJ !!u4\ vóÚ} l IJDZ(

:"":l.:.,':"ii.l.l1l'l.n":,:* 
o:i.u* helyére is összeirivathatik és mtikodh"tik, *"1y

w l,vrvD auavr\ rLlJa[lutlasara gzen 1is a birósági elnök lakhelyére, Vagy ha valamely község és annak egv része

l!urJesetben a pervesztes féI a felmertilt atazási s egyéb költségeket r-ise]rri tartozik.

68. S.
A kcizségkerületi biróság tárgyalásai nyilvánosak. Én-énr-es batátozat

lrozatalára legalább cit tagnak jelenléte szükség"*. Au itéletek a fetetn*k irásban
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j ogeriir'el 1lirn ak, s ellerrök felfolyamo dás-

A korÍileti elnÖkÖk gytilése.

6e. s.
A keriiIeti elnc;kök évenként egyszer s pedig marcius hrjban Pesten

l'viilrrek össze s ezen iilési idöre kebelülrbijl elnököt s elnöki helyettest váIasz-
tanak. Ha a község-kertileti képviselőségek egy harrnad.a a kerületi elnökök
rericlkiviili egybegyiilését kwánná, s ezt a mult tilés alkalmára megválaszt,ot,t
einökliel vagy helyettesér'el irásban tr'rdatják, ez a kerületi elnökök tilését teg-
tblebb egyhó alatt egybehir'andja, hol ismét rrj elnök és elnökihelyettesválaszta,tik.

Az egybeg},ult elnökök n";l.,u;ez követk ezö t,fugyak tartoznak:
a) az izraeLít,a országos iskolai alap kezelésének ellenőrzése, aZ en.e

nézve megállapitott szab áIyzat értelrnében, és jelentéstéteI ez iránt az izrae|ita
.'.-sztígos egyetemes gyiiléshez;

b) a rendszerint hároméverrként, vagy szükség esetéberr tartand.ó r:encl-
kiviili orsz. egyetemes gytilés egybehivása, mely utóbbihoz azonban legalább
a keriileti képviseletek felének beleegyezése kivzíntatik;

c) ki;zös kc;ltségen felállitott, fentartott, vagy segélyezett iztae|ita
.rrszágos tan- és jótékonyseígi intézetek fö1ötti feltigyelet, az eZ irtirrt meg-
tíllapitott szabályok l vagF az egyetenies gyülés egyes llat,ározatai értelrnébeu;

d) a magyar- és erdély}roni izraelitákat közösen érdeklő inditvárr;'ok
tárgyalása, ezeknek a község-kerületek, vagy az egyetemes gyülés elé terjesz-
tése czéIjából;

e) az egyeteures gyü1és határozatairrak végrehajtása, a tneiuryiben ez
aZ egyes község-lrerületek illetékességének fentartva nincserr.

s. 71.
Az egybegytilt kertileti elnökijk saját kebelc;kböl évenké nt az országos

iroda elntikétil egy tagot választanak, kinek állandóan Pesten kel1 lalrnia. --

j
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Ez átveszi a kormárryrendeleteket, és a keriileti elnölcöklrez intézett egvéb ira-
tokat, s gondosko.dik azoknak a lrertileti e}nökségekhez va1ó szétkti1dése és
közlésértjI.

72. $.

Érvényes határozatok hozatalához legalább a iiertileti elirökök felének
jelenléte szükséges. A határozatok általános szótöbbséggel lroza.tnak, a lrti-
lönvélemények jegyzőkönyvbe igtathatók.

73. S.

Az egybegyült keriileti elrrökök az elnöki iroda költségvetését, jóvá,-

hagyás végett 1 aZ egyretemes gytilés elé terjeszt,eni tartoznak, rne1ynek jóvá-
hagyása nélktil kiadásokat nem tehetnek.

74. $.

Lz országos iroda koltségei az izraelita országos iskolai alapból fe-
deztetnek, és az egyetemes gyüIés által megszavazarrdd országos kriltségr.etésbe +
felveendök.

A keriileti elnökok közcis'Í*-u"*o"" hozottminderr haÍ,áror',aitrkért
az izraelita egyetemes gytilósnek, és az országos iroda elnöke lrivatalos eljá-
rásá&t a keriiletek egybegyült elnökeinek felelös.

Egyetemes gytilés.

" 76. $.

Az izraelita egyetemes gyiilés az összes magyar- és erdé1yhorri izrae-
' , litáknak a váIasztási szabá|yzat határozatathoz képest szabadorr választott 86

; képviselcijébijl á11ó gyiilése.
I

riFi 77. S.i-i
T Lz egyetemes gyülés Pesten iil össze, s a megállapitott 1ráz- és .{-

: : iigyrend szerirrt tanácskozik és hatátoz.
'l
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78. $.

Az egvetel}les gyülés Iratásköréhez következij tárgyak tartoznak:

') az izrae|ita országos iskolai alap kezelése, iltetőleg kezelésének
ellenőrzése 

1

b) * izraelita országos iskolai alap jövedelrnei hovaford.itásának meg-
hatá;tozása, és egyes keriiletek Vagy községek számáta az iskolai utupb]l
rryujtarrdó segéIy engedéIye zése 

1

e) az egyetemes gyülés és országos iroda, valamint az
kerüIeti elnökök koltségeinek megállapítása az ezutóbbiak által
koltségvetés alapján;

d) a kerületi elncikcik gyüléseiről 'szóló jelentés át,véte!e, ezek száma.
dásainak megvizsgáIása, s irányukban a feloldó határozat !rcz.at,ala;

e) az izraelita országos tan- és jótékonys ági intézetek állapo táróI szóIó
jelentés átvétele, s az ez irányban sziikséges hatátozat,ok hozatala 

1

f) a keriileti elnökcik gyüléséuek ooty egyes gyülési tagoknak előterjesz-
tése s inditványai, ugy egyes kc;zségek és személyek folyarnodvány.ai fö1ötti
tanácskozás és határozdt,hozataI, a mennyiben ezek izrae\it,a hitfelek ezeti
ügyekre vonatkoznak, de aZ egyes arrtorrom hitközségek és község - keriiletek
i]]etékessé géhez netn tartoznak1

g) az iztaelíta községszervezési,iskolai s választási szabályzatok ne-
táni módositása.

7s. $.

Az egyetemes gyiilés illetékességi köréböl az izrae|tta vallást és szer.
tartásokat illető tárgyak ki vannak zátva.

egybegyiilt
előterjesztett



VÁLASZTÁS I IZABÁ LYZAT
a magyar és erdélyhoni izraeliták egyetemes gyüIései számára.

1. S.

A magyar és erdélyhoni izraelita lakosság egyeteines gytiléseire r-o-
natkozó válas ztások ezellszaháIyzaÍ, hatfuozafr,ai szerint eszkcizöltetrrek.

Az egyetemes gyiilés
joggal birnak, és a magyar
viselői.

2. S.

86 tagbóI á1l' kik mindannyian egyenlci snavazat,i
é^s erdélyhoni izraelita lakosság törvényes kép-

3. $.
Az egyetemes gyülés tagiai közvetve, vá|aszt,óÍ.ér{iak által, választatrrak.
A választások eszktjzlése r.égett a magyar és erdélylroni izraelita lakos-

ság B{3 választókeriiletre osztatik fel:

riilirt
szillályzat 55. $-ában ko-

községkeriiletekre következőleg osztatik fei, u.
az első község.keriiletre esik három
a második 

,J

a harmadik 
,,

a negyedik 
,,,,

az ötödik 
,,,

a hatodik 
11

a hetedik 
n

a nyolczadik j,

In.

vál. keriilet.
uöt
11

J1

,,

11

,1

11

három
két
két
tíz
három
három

1) l'.1

Ji i1

J1 ij

1' 11

11 11

,) 11

11 11
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a kilenczeclik kozségkeriiletre esik 'égy vál. kerület
a tizedik ,, 1, három. u 11

a tizenegyedik 
'' ', négy )1 1,

a tizenkettedik )) ,, három ,, 1,

a hzenhatmadik 1, ), három ,1 ,J

a ttzennegyedik 11 ,, öt 1, 11

a tizenötödik 11 1, három ,, ,1

a tizenhatodik 11 ), négy 1, ,1

a tizenhetedik 11 J, négy 1, )1

a hzennyolczadik j)

a tizenkilenczedik ),

. a huszadik 1,

a huszonegyedik ,,

a huszonkettedik ,,

a huszonharmadik j,

a huszonnegyedik 
1,,

a htrszonötödik 
))

a huszonhatodik

u négy )1 ),
a,,, narom D ,1

11 '. három 11 ,,

,, .narom D 
"1,,, narom )1 n

,, három ,, ,,

,, e9I )1 11

u eSI 'i1 
n

u eSI )', 11

Avégleges keriileti képviselet, rnegalakulása után azonnal, a kozség-ke-
rtiletet az izrae|ita Iakosság számarányának tekintetbe vételével annyi lehetőleg
egyenlö váIasztó-keriiletekre osztand'ia, a rnerrnyi a község-keriiletre esik, s egy-
szersmind" - a lélekszá;m arányához képest, és azon alapelv szerneltartása mellett,
hogy száz lélek után egy váIasztó férfi kiilclessék -- megállapítandja, hogy a
keriilet minden hitközsége hány vá'Iasztóférfit kiildjr;n az iztaeLita egyetemes
gyiilési képviselti vá"Iasztásához.

4.$. :

YáLasztó nrirrclen iztaelitaféffi' ki az orszá"g valamely helységében m.int
lakos illetékes, és

-) tekintet nélkiil minden további minöségóre: ok]eveles rabbi,]tud'crr,
közhivatalnok, tanár, orvos' ügyvéd, ok]eveles mérnök, a magyar tuclományos
akatlerrria tagja , akaclemiai miivész, nyivános tanintézetekben mtíkticlö tanitó,

:.

!
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I

t
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Vagy aZ offiz.ág valamely hitközségéberl alka]mazott, hitszónok, rabbinattrsi ülnö1r,
.jegyző, kárrtor vagy előimádkozó 

;

b) az ország valamely izrae\ita hitkcizsógének nagykoru tagia, a merrnyi-
bcrr legalább évenkénti két forintrryi közvetlen áIlami ac]ót frzet, A választói jog
tekintetében a hitközség tagjainak tekirrtenclők minclazok, kik a hitközség kote-
lékébe bekebleztetés utján íelvétettek, vagy a községi konyvekbe ber.ezet ettkoz-
ségi tagok nagykoru, törvényes fiai.

Az a) alatt emlitett egyének cselekvő választói jogtrkat azor- hitköz-
ségberr gyakorolják, melynek kerüIetében állandóarr laknak, a b) atatt emlitett
váIasztók ellenben a.,o'. hitközségberr, rnelyrrek tagiai.

5. $.

A választói jog gyakorlat,ából kizárvák:
a) kik otyui hatalom, gyámság Vagy gond'nokság alatt állanak;
b) kik a folyó évlren rryilvános jótékcnysági intézetek részéréjl se-

gélyben részesültek, ininönek azonban a tandíj fizetése alóli rnentesség nem
tekintetih;

c) koztudomás szerinti koldusok;
d) vagyonbukottak , mís a csőd. megsztintetve rrincsen 

1

e) kik valamely kr;zonséges btintett nriatt elitéltettek, a mennyiben btin-
tetésök kiállása óta egy év még le nem Íblyt.

6. $.

A kerületi etoljáróság részéröI a vá|asztások eszközlésére felhiv ott köz-
ué$ e}öljárók kötelesek legfelebb 14 nap alatt a községökbeli választók tel-
jes .jegyzékét saját Í.e}e1ősségölr alatt két példányban elkészíttetni, s az elo71áró
és jegyzöl YasF errnek helyettese áIta1 a1áiratui.

7. $.. Ezenjegyzék kiáIlitása után köteles a községi elöljáró ugy azi11.a_
házakban vaIó kihirdetés , mint faIragaszok áltat kozhirré tenni:

a) }rogy a váIasztók lajstroma közelebb meghatátozaruló nyolc z na_
perrr át az irnaházak ktilfalán kiÍiiggesztve Ieend.;

t

t

i-.



b)
tartandja 

I

c)

d)

képviselője

azo|l helyiség megjelölését, hol a

a trapot, rnelyen a választó.férfr,ak
a napclt és a helyet, a mikor és
vá'Lasztattri fog.

B. $.

A községi eltitjáróság által elkészitett néviegy zék a 7 . $.ban em-
litett hirdetményben köriilirt rryolcz napor} át ar' irnaházak ktlfalán olyképen
tartandó kiftiggesztve, hclgy azt rninderil<i könnyen elolvashassa.

Ezen nyolcz rlap a|att községi közgyülés tartandó, melyben áItaLá,-
]}os szavazattöbbség utján egy öttagr-r váIasztási bizottság és egy kilencz-
tagrr igazoló bizottság választatik. A közgyillés napja nyo\cz nappal előbb
koz]rir.ré teerrrlö. 

9. s.
A választási bizottság tagjai Llgyanazon közgyülésben az elnök ke-

zeihez következö fogadást tesznek:
,,É' N. I{. becsiiletszavalnra fogad.om, hogy részrehajlatlanul és

lelkismereteserr teljesitendem urindazt, rrri nekern, rnint e község választási
bizottsága tagjának, tisztemben álland.

10. $.

A választási bizottság koteles a 8. $-ban meghatár ozott nyo\cz nap le-
folyása után további nyolc z nap alatt a szombat- és ünnepnapokat bele nem
szárnitva naponként üIést tartani, s a választók lajstloma ellen beérkező
felszólamlásokat átvenni.

11. $.

Ezen nyalcz nap alatt mirrdenkinek jogában á1I, a vá|asztók név-
jegyzékébőI akár: az abba felvett nem választóképes egyérrek neveinek kitör-
lését, akát az abba fel nem vett választóképes egyének neveinek utólagos
beiktatását kérelnrezni.Flzen kérelem avá|asztásibizottság etött irásban vagy
szóv alb ej elenterr d'ti 

"

25

választási bizottság üléseit

választása rlregejtetrri , végül
a hcll a kerület congressusi
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A 9. $-ban érintett határidÍj lcfolyása után
ellerr felszólamlások el nem fogadtatnak.

a vá|aszt,ók jegyzéke

12. $.
A választási bizottság a vá|asztók névjegyzéke ellen beérkezett összesfelszólarrrlásokat megvizsgálni , a kc;zsÁgi 

"t.;5a'o.a 
g áka] átadott választókjegy.zékét kiigzítani s iil,óseit naponkirrt mindadclig folytatni tartozik, *igaZ összes felszólamIásokat el nern intézte és a vá|asztók jegyzékét ki rrem

igazított'a, mely a váIaszt,ási bizottság legalább 3 tagjá nak a?áwásáva1 e1látandó.

13. S.
L váIasztási bizottság ülései nyilvánosak.
A bizottság legalább 3 tag jelenlétében határozatképes.

14. $.
Mihelyt a vá|aszt,ási bizottság a választók kiigazitot t jegyzékét elké-

szített,e, nyilvános üIést rendelend , tnelyre az összes választók meghivandók.A rneghivás legalább 3 rrappal elöbb falragaszok és az iilést megelőzö szom-
batrraporr az imaházakban való kihirrletés otjá'' eszközlendő.

E,zet nyilvános üIósberr a váIaszt,óJr kisorsolás rrtján lelretőleg egyenlő
számu tagokból álló annyi osztályba sorozanclók, a hány váIasztóféyfi a kóz-
ségre esik.

A kisorsolás aképerr történik, lrogy a kiigazito t,t jegyzékbe bevezetett min-
den válas ztó nevének olvasásáirál egy biutt,ágl tag a megfeIelö oszt,ály számá.val ellátott jegyet huz ki az urnábóI. Az rrrnába annyi j"gy teend.ő, a hányválasztó Van a kiigazított jegyzékbe felvéve.

oly községekben, melyelc tcibb heIység izraeltta lakosaíbóI állanak,egy hely'ség izraelita lakosai, kisorsolás nélkiil i, "gy osztá|ynak vétethetnek, haannyiarr vannak, hogy magukban egy ktilon osztályt. képezhetnek. 
- Azon-

ban ezen helyeken és osztáIyoknál is Irizárólag a járásk o,ségközgytilésében ala-kított választási bizottság }átja el azon teendőket, -"ty"t eu!,' szabáIyzat
szerint e bizottságot iltetik.

h*
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15. S.

Azorl közgyülés, melyberr a váIaszt,ási bizottság alakittatik, az esetre,
ira aválasztóks osztályoknagy szárnzirrálfogva aszav^Zatszeclésre 5 egyén nem
elégséges, a szi1kséges segédszemélyeket is kelltj számban megválasztanclja, kik
azonban kizárólag csak a választásrrál s szavazatszedésnél mtikodhetnek, d.e
lleln egyszersmind a váIasztók .jegyzékének kiigazítás ánáI.

Ezek hasonlag átalános szavazatt'öbbséggelvá|asztat;lak s a g.ik $-ban
ktlriilir't fogadással köteleztctrrek.

16.$.
A választóférfiak választása a7 egy kertiletheztartozó r,alamennyi hit.

k;jzségben egy s ugyanazon a kerilleti képviselet által meghatár ozott napon
166{nik.

A keriileti eloljáróság ezer-|latározatot, valamintazt,is, hogy a váIasz-
t.ikertilet congressllsi képviselöje hol s rnikor fog választatni, a választ ói jeg;,zé-
k"k elkészitésére való fellrivással egyidejüleg a hitközségi etoljáróságokkal hi-
r atalosau tudatand,i a.

17.$.
A választási bizottság meg}r atározza az ótát s a helyet, valamint szük-

ség esetére az osztályok srirrencljét is, inelyben a s,áIasztófér:fiak választásameg-
ejterrri fog, s ezt a választás előtt legalább 8 nappa1 falragaszok s irna'lrázak-
ban való kihirdetés utjárr közzéteendi.

18.$.
Mirrden osztály egy válas zt,óférfit, váIaszt.

1e.$.
A választás titkos szavazattal s szav azatíjegyekkel történik, melyek a

választási, illettíleg szavazatszedő bízottságnak személyesen átadarrdók, s me-
Iyek az osztáIy szavazásának befejezésével a szavazartszedés megkezdéseig 3 bi-
zottsá,gi tag pecsétj ével ellátva rnegörzendök
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Ha a szavazás s szavaza,-""u1l."ukerti1eti képr.iseIet áltai meghatár ozott
választási napon be nerrr fejeztethetnék, :ug)T aZ a közvet}en következö napo-
kon folytatandó, mig végképen be nem fejeztetik.

27. $.

tTgy a szavazati jegyek átarlása mint a szavazatszedés is a választók
nyilvános tilésében történik.

22.5.
Választó-férfinak megválasztottnak tekintend ő, ki az egy osztálynáI be.

adott szavazatok ríltalános többségét rryerte.
Ha az általános többséget egy osztályban senki seln nyerte el, avá|asz-

tási bizottság az illető osztáIylyal a szavazatszedés befejeztével azonnal ujabb
szavazást iendez, melynél azonban a sziikebb választás csak azon két egyén kozott
történik, kik az e1stl szav azásná,I a legnagyobb viszonlagos többséget nyer.ték.

Ki ezek köztil a második szav azásnáf több szavazatot nyer. az vá-
Iasztófétűnak tekintenclő.

23. $.

Yálasztó-férfinak vá|aszt,ható mindenki , ki ezen, szabáI,rzat 4. s 5.
$S-ai értelmében cselekvő választá,si joggal bir.

24. $.

A választási, illetöleg szwazat'szedő bizottság üléseiröl s a választás
menetéröI jegyzőkönyvet vezetend, mely a bizottság tegalább 3 tagjárrak alá-
irásával ellátandó.

25. S.

A szavazatszedés befejeztével 
^ választási bizottság jegyzőkönyveit

a rnegválasztott vá|asztóférfiak lajstromával és á7, osztályonként rendezett
szavazat'i jegyekkel együtt a községi elciljáróságnak átadandja.

I
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28. $.
A kcizségi elc;Ijáróság a választás eredményét az imahá,zakban Í.el-

olvasás s falragaszok utján kcizhirré teendi.

Minden választ,ó fel varr,.,il.'|"' 1 eze..kihirdetés után 8 nap a|att,
egy vagy több vagy valamennyi osztály vá|asztásának érvényessége e1leni ki-
fogásait a községi irodában benyujtani. E határidcj leteltével a választások
érvényessége ellen felszólamlások többé elnem fogadhattík.

28. $.

A 8. $ értelmében választott igazoló bizottság ezen 8 napi határidő
leteltével nyilvános ülést tart, melyben a vá|asztási bizottság jegyzőkönyveit
s munkálatait, valamint a beérkezett felszólarnlásokat pontosan megvizsgálja s
mindegyik váIasztó-férfirrak megválas ztásat, érvényesnek vagy semmisnek nyit-
vánítja.

2e.s.
Munkálatá:nak megkezdése előtt s azonnal a nyilvános ülés megrryitása

aián azigazo\ó bizottság tagjai ajelenlevö legidősbközségi tagkezébekcivetkező
fogadást tesznek:

Én N. I{. becsületszavamra fogaclom, hogy az ezen' községben megej-
tett váIasztrlf&fiak megválasztása fcilc;tt legjobb lelkiismeretem s trrd.omásom
szerint rnind.en részrehajlás nélktil itélendek.

30.$.
Aválasztási bizottság tagja nem itélhet azon oszt,áIyváIaszt,ásának érvé-

nyessége fciltitt , mely öt magát vagy oly egyént választott, kivel Íbl vagy le-
menö ágban, vagy a másod fokig oldalrokon vagy sógor.

31. $.

Az igazoLó bizottság öt tag jelenlétében határozatképes, s határo zatai
ellen, akfu igazolók, akár megsemrnisitők legyenek, semminemti felr-.bfog'6''.k
vagy panasznak helye nincs.
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32.$.

Ha az igazo\ó bizottság vala'mely osztálynak választását rnegsemmi-

sítette, azonnal az illető osztáIy részére uj választást rend'eI. tTgyanez történik,

ha valaki megválaszt,atását' el nem fogadja vagy tcibb osztály által lett meg-

vá1asztva

Auqj választás helye s napja 8 nappal elÜbb a 17-ik $-barr körülirt

módon kozhirré teend.ő.

33.$.

.Lz vj választásnál ugyanazon váIasztási bizottság m{ikodik , mely az

e1sö vá1asztá"sra kirencleltetett, s itt is ugyanazon eljárás követendö, Lnint az első

váIasztásnál.

34. $.

Lz igazoló bizotts ág azon. váLasztóférfiaknak, kiknek megválas ztatását

érvényeseknek nyilvánitotta, igazohátyokat acl , melyek a congressusi kép-

viselő v áIasztásánál személyiik azonosságának kittintetésére szolgálnak.

35. $.

A községi eloljáró akozségben történt váLasztá,s befejeztével, az ere-

deti választói lajstromot, a váIasztási bizottságnak a vá'Iasztói jegyzék kiigazitá.

sára vonatkozc1, ugyan ennek a váIaszt,ásróI felvett, valamitft' az igazoló bizott-

ság jegyzijkonyveit s a váIasztóférúak netalán kiigazitott lajstromát is a ke-

rületi eltiljároságnak megktildi.

36. $.

A keriileti e1oljáróság a választóf&fiak lajstromát mind.en váIaszt,ó-

kerület részére összeá1litja és azokat a hivatalos pecséttel s 3 tagiának aIá-

irásával, kik a lajstroin hitelességeér't felelösek, ellátja.

3?. $.

A kerületi képviselet azon ülésben, melyben mind.en választókeriiletre

nézve a választóférfiak r.álasztásának napját, valamint a congressusi képviselö

{,

::n:
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-' r.r.;i|252tásának rrapját és hel;zét meghatár oz7'a) akozség-kerület minderr. ]]lt-ztrj]rertiletére 3 tag- s 2 póttagbóI á1ló egy.egy szavazatszedij bizottsá-;. : kirerrclel; e7'eT| 5 egvén egyike elnök, 

"g].il" elnöki heIyettes , egyike
. =:rzii s egyike jegyzó-helyettá.

A kerületi 
-elöljáróság 

a 
"uij-",1*rfiak lajstromát az i|Iető váIasztó..;tllli]et szas,azatszedő bizoftsIgának adja át.

3e. $.

';l"---'.'-.^{...:::g'".*risi 
képviselők az egy község-kertilethez tartozóvalamennyi

. tt1iü-Zt' 'ket'tiletben egy s ugyanazon napon' legkésőbben azonban 30 nappal
i-j"Z eEJ-eteues gyiilés megnyitása előtt, választatnak.

'\z elnök vagy annak n.,,T*"L a váIasztóeyülést a meghat átozotttálaoztási helyen s napon déIelőtti 9 órakor nyitja meg.Á választás megkezd.ése elött a szavazatszedő bizottság tagjai a je-]cu]el-ij legiclősb váIasztófér:fi kezébe következö fogadást tesznek:
,,É' I{. N. becsiiletszavamra fogadom, hogy mind.azt, mi az előt-rtirrk ler.ő izr. cong'ressusi képviseltí l.áIas ztására vonatkozólag tisztemben á1-trarrd, minden részrehajlás nélkül, hiven s lelkiismeretesen teljesitendem...

41. $.
A vá|asztóférfiak a cong.ressusi képviselőt titko s szavazattaI a válasz-tási jegyek személyes átadása melIett általános szótöbbséggel váIasztják.Ezze| ellenkeztj szavazási nlód meg nem engedtetik.
Minden választóférfi csak egy osztályt képviselhet és csak egy sza.

vazattal bir.

,{
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42. S.

A szaYazatsledő bizottság a kertileti elöljáróságtól átvett hiteles

laistronr a1apján eszlrözli a szayazást,. Kinek neve a lajstromban felvéve

nincs, az semmi szin alatt nem szavazhat.

A vá}asztóféffiak magtrkat a szavazáslá| igazolványokkal ígazolják.

43. $.

L szavazás a választás napján déli 1'2 óralror fejeztetik be. Bz óra
elteItével szavazahi j"gy többé el netrr fogad.tatik.

A- szavazás befejezte uLánt a szavazatszedő bizottság a szuvazatokafr,

nyilvánosan azclnnal clsszeszánritja s a választás ereclrnényét kihirdeti.

44. S"

Ha az elsö választás alkalmával a beadott szavazaÍ'ok általános több_

ségét senki el nern rrycrte, azol)' két jelöIt ktlzött, kik viszonlag legtöbb sza-

ya,zatot nyertek, szükebb választás eszköz}endlj.

Ezen szükebb választás ugyanazon rrróclon tcirtérrik, mint az elsö

választás. A választás anrrap d.élután 3 órakor kezd.ödik s este 6 órakor vég-

zödik. Esti 6 óta :után szavazarti j"gy többé el nem fogadtatik. Ki a két

ielölt koztil a második szavazásnál a szwazatok tobbségét nyette,, az a vá.
lasztókerület izt. egyetenies gyiilési képviselője.

45. $.

A másod ik szavazás után a szavazatszed'ö bizottság a szavazatokat

hasonlag azonnal rryilvánosan összeszámítati s a választás eredményét kihir-

detni taú,ozik.
46. $.

A választás menetéröl a szavazatszedij bizottság rend'es jegyzökönyvet

vezetend., mely a váIasztási rilésben bezárancló s lrét egyerrltj példányban kiáI-

Iitva a szavazatszedő bizottszíg miíkoclő tagjai áItaI aláirandó.

A jegyzökörryv egyik példánya a megválasztott congressrrsi képvise-

1örrek, a másik, a szayanatszed'ö bizottság tagjainak pecsétjével elzárt szaya-

líiffin :-r*

il-#!{- ll'-llirJ

*,r:5.r.
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hrfr ivekkel egyiitt a kerüIeti elciljáróságnak, a kerületi irattárbarr leendö
negtirzés végett, átadatik.

47.$.
oly hitközségekben, hol több congressusi képviselö váIasztahik, az

doljáróság a választóférfiak névjegyzékénelr e szabá|yzat,28-33. $$-ai értel.
nében eszközlött megállap ítása után azonnal nyilvános tilést rendelend., .és
rrnak helyét és napját legalább három nappal előbb az imahá"za|úan ilr,i,.
detés és falragaszok utján kozhirré teerrdi.

Ily hitközségben a váIasztóférfiak annyi egyenlö számu tagokból
iIIó osztáIyba soro zt,atnak, a hány képviselö a községben választandó.

48. $.

A választóférfiaknak osztáIyokba sorozása az elöbbi $-ban emlitett
nrilrános ülésben kisorsolás utján történik olyképen, hogy a vederbe annyi

tétetik, a }'ány váIaszt,ó féifi van a községben. Minden jegyre egy oszt,á|yL Yeu @ AVzD!ólJErr. lYl-lt.ll,t-tirlJt,gJr.e egy osz[ary
w:íma irarrdó, s mind.en számból annyi j"gy teend.ő u ,."d",tá, u hány vá-
la"sztó férfi esik egy osztáLyra.

Ezek után a váIasztóférfiak tévjegyzéke felolvastatik, és minden név
felolvasásánáI az egyik eloljáró a vederbőI egy-egy jegyet kihuz; minden
választdférfi aZ.On osztályba soroztatik, a melynek számával van a nevének
felolYasásakor kihu zott jegy ellátva.

4s. $.

Ily hitközségekben minden osztáIy ktiltin választdkeriiletet képez, és
ktilr;n váIaszt egyetemes gyülési képviselőt.

50. $.

Egytemes gyiilési képviseltínek válas ztható, a ki ezen szabáIyzat 4. s
5. $$-ai érte}rnében cselekvö váIasztási joggal bir, ha magyarul vagy németiil
beszél, olvas és ír.

33
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51. $.

Ki szenvedö választásí képességgel bir, az az ország bármely váIasz-
tókeriiletében congressusi képviselőnek megváLaszt,ható, azonban egynél több
választókerületet senki sem képviselhet.

52. $.

A megváIasztott egyetemes gyüIési képviselőnek a kezélnez ad'ott
jegyztíkonyv igazolványul szolgál. -- A választás érvényessége fcilott aZ egye-
temes gyülés az tigy'rendben foglalt szabályok értelnrében határoz.

53. $.

Az egyetemes gyiilési képviselölret sern visszahivni, sem azoknali trtasí-

tásokat adni nem lehet.
A congressusi képviselö megbizása

megnyitásának napjátóI számitva, mely a

ször tartatik.

három évig érvényes, azon' ülés

rrregejtett váIasztás után legelö-

H a az egyetemes gyüIés "-,::";síti, vagy rnfu okból üresed'és álI be, ugy
uj választást rend.el.

Az 53. $-ban meghatározot,t három évi
képviselönek megbizása, hasonlóul eze:r.. három
nik meg.

képviselönek válas ztását megsemmi.
aZ aZ il1etö kertileti elriljáróság utján

időszak alatt
évi időszak

55. $.

Sem az iisválasztóknak, sem a váIasztóférfiaknak a választásnál sem
botokkal sem egyéb fegyverekkel megjelenni nem szabad'.

56. $.

Ugy u váIaszt'óférfiak, mint az egyetemes gyülési képvise1ot váIaszt,ásá-
rrá1 a rend. és csend fentartásáróI a mtiköd'ő szvazatszedö, illetőleE választ'ási

megválasztott,
elteltóvel szii-



:i:.::ság elnökei gond.oskoclnak, kik fel
n :at,iságok és fegyveres erő segédkezét

35

vannak jogositva., szükség esetében
is igénybe venni.

ő7. $.

A választási-, igazoIó- s szaYazatszedő bizottságok tagjai, valamint a
i'e:égi elciljárók, aZ ezen szahá|yzat áIt,al rájok bizott mrikcidéstikben az
.i.''alntÍjn'ények véd.elme alatt állanak, és minden rajtok e1követett sére1em
l.. tnrádilag fenyittetik.

58. $.

Az ösválasztók összeirásával, a választási lajstrom kiigazitásával s a
. iirrsztóférfiak választásával járó koltségeket, valamint a congressusi képviselö
tuiia.sztására kikiildött választóférúak költségeit is azonkozség viseli, melyben az

-]'etii 
.váLasztóférfiak vá,Iasztattak,

}{inden hitközség maga hatátozza eI, valjon s minő kciltségek térittes.
serrek meg a választásnál rnükticlö egyének s választóférfiak tészére, mely
l-'atározat az emlitett egyénekre nézve kcitelezö.

5e. $.

A congressusi képviselök választá,sára kikiildött szavazatszedő bizotf-
költségeit azon köizségkerület viseli, melyhez a váIasztdkerület tartozik.

Yaljon s minö kciltségek térittessenek meg ezen szavazatszedő bi.
zottságok tagjainak, azt mind.en egyes községkertileti képviselet maga hatá,-
tozza el, s ezen hatátozat a községkerületben levő valameunyi váIasztókerület
szavazatszedő bizottságok tagjaira né,zve kötelezö.

60. s.
Az egyetemes gyíiIés tagjainak a congtessus üléseinek tartama alatt

5 forintryi napidíj s 30 ft"n havi takbér-illetmény jár, mit senki vissza
nem utasíthat.

{
1

'

il

Szabadsággal távclllevö képviselőknek szabadságuk idejére napidíj
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63. $.

Ezen szabál;. zat végrehajtásával a kertileti eldljáróságok bizatrrak me$,
kik eze\l szabályzat, hat:ározat,ainak pontos megtartása foltitt őrktidni, S &
rntíktidő ktizegek netáni kérdéseire felvilágositást adni tartoznak.

n4 öot. B.

Az egyetenles gyülés köItségeit a községkeriiletek választókertileteik
számának megfelelő arányban viselik, úgy, hogy mind.en községkeriiletre az
összes egyetemes gyiilési ktiltségek annyiac].része esik, a hánl, választókeriilet
van területén.

62. $.

'Lz iztaelita egyetemes gytilés egybehivása iránt a községszervezési
sz ab áIy z aÍ, inté zke d.ik.

tr

1869. Pelti ktinyYnJrom.l&.részYénytárru1ct. (Eold utczo 4' rz.)
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HATÁRoZAT ",

a Chewa-kadÍsának a községhez vall vÍszonya tárryában.
(f,'|iggelék a községszervezési szabályzathoz.)

Minderr Chewa.kadisa.egyl*' **""* a kozségi szewenet,kihirtletéséttil
pjrnitva legftilebb egy év alatt magát ahelyi viszonyoknak megfelelö szabályok.
t.l ellátni, melyekbe egJrszersrnintl a temetkezési dijak megszabása is felveend'ö.

2. $.

Átalános irányelvril szolgáljon, hogy a Chewa.kadisa a hitközségpek
felügyelete alatt áll, s hogy ezt' a Chewa.kadisa ügy. s pénzkezelése ktiriil az
ellenörzés j ogu ílleti.

3. $.

Netaláni per esetéb en afr illetö ktizségkeriileti birós ágbatátoz.
.:

AChevra-kadisa, utup*"uuaffi a községi ettiljáróság által ellenjegy.
zettegyik példányát, akeriiletieltiljáróságnak, akeriileti levéItárba leenilőelhety9.
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HATAROZAT
a,z anyakön3vek tárgyában.

1. $.

Azanyakönyvvezetéshitlrözségiintézménynekrev1nf|n|endö,minden

hitközség tat"r"" i"riaképen gondoskoíni arról, h"gy a sztr1etési:.*".u*i s ha'á-

lozási anyalrönyvek mindaddig, *'* ",'*n 
*i 

:*í"uedés 
nem történik, az a), b)

és c) alatti mintázatok szerirrt "uu"í,",*"nek 
és r'og; e ktiriil az oszá'g törvényei-

nek határ ozakaipontosan megtartassanak.

2. $.

ott,holazarryakönyvekeddigeléarabliáltalvezettettelrésöriztettek'
e szokás továbbra is fenmar*a. e inul*egi elti'járóság azclnban mind"enesetre fe'

van jogositva, stjt ktjtel e7'Íe1 u, *yuut,1ryu"k"t 
'áo.in'* 

megtekinteni és netán

tap asztalt,uoaai"* ss ég ek es etéb en a sziiks é gesek ir ánt intézke dni.

3, $'

AzanYakönyvekszabályszerubetend;n,ése,,lezel,éseésmegörzéséteTrézve

a hitközségi "tJua"o 
*ág., u,*:l;; vezetett adatok és kiá'litott kivonatolr he}yes.

sép1ére l6zye,*,-. uuí''.u"*otfiuteltisu kit o t,itt.ou* .gaz anyakönyvekvezeté-

sével meglcizott. 4. s.

Ajárásktlzségelrbenanegésnjárástilletijanyakönyvekaftíkozségben

vezettetnek és őriztetnek. e"o,'t'ui u,u ugy"* ko"*éga. kötelesek, saját fele'össé.

gö1r atatt uu u'ffinrv ve'z:f-i'", "gy 
uil.ut,"-- "*inntmegbizni,ki 

aközségben

elöforduló szt.'etési, esketési é-;;i;*ási ese1}<e i * 
'. 

$-ban érintett rnintázatok

szerint e'őjegvezrri s az "löj"g.;;;-ui"t 
l.u"onkint a ftihitkijzség anyakönyv ye%e-

téséhez beszolgáltatni tartoz,-];;i^;;;k a já,ásbeli anyakönyvbe bevezettetnek.
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ermENETI INT rzrcEDÉSEK.

1. S.

A vallás- és közoktatási minister a községszervezési szahályzat kihirde-
#se után közvetlerrtil minden kozségkeriilet számáta, a kertilet valamely iztaeIita
L.nk;'z'ségérrek tagjai ktiztil egybiztost nevezend"ki, ki kineveztetéséttjl számitandó
: nap alatt a kertiletbeli lritközségeket felszólitandja, hogy a hivatkozoit szabáIy-
Z:lt 5.s. 

"R.a 
szerirlt reájok esö kertileti képviselöket elöIjárók választ,ő,sára

'Yrin.len kr;zségben eddig fennálIó mócl szerint - vá"Iaszszák meg.

A kertileti biztos e választások sikeresebb és gyorsabb keresztülvi-
rcle czéljából' egy vagy tötib megyérrként a szíikséges teenclök el1átásával

albiztost is bizhat meg.

2. $.

Minden község tartozik a foganatositott képviselöi váIaszt,ás eredmé-

nrét a kertileti biztosnak azowal tudomására hozni, ki is a megválas ztott

hépviseIőket legfelebb egy hó mulva egy bizonyos napla, a kerület közép-

pontjához lehetőleg közel esö s különben is a}kalmas helyre egybehivandja.

3. $.

A kozségek egybegytilt képviselöi - tekintet néIkiil arta. hogy
mind'en kerületbeli kcizség választott-e képviselöket, és hogy valamennyi
képviseltl megjelent-e, a kerületi biztos elnöklete alatt saját kebelökböI

kerüIeti elnöktit, eInökhelyettest és eloljáróságot váIaszt,atak, és mint ideig-

lenes kertileti képviselet megalakulván, a szetYeaési szabályzat 66. s. érteI-

mében a kerületi biróságot kirendelik'

r
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+. s.

Az ideigIenes keriileti képviselet megalakulásáról a kerüIeti biztos a

vaIlás. és közoktatási ministernek jelentést tesz, és ezze| hivatalos miíktid'ése

befejezettnekésmeghatalmazásamegszüntnektekintendő.

-c. 
$.

A kertileti biztos költségeit a keriiletbeli ktizségek megtériteni tar.

toznak. Az előterjesztett ktiltségjJgy zéket a keriileti képviselet elsö tilésében

megvizsgálván és megáilupit,,a,{ I sztikségelt összeg et az egyes községekre

kiveti' 
6. $.

Azid.eígteneskerületiképviseletzároshatáridőttuzki,melyalatt
minclen község a szervezési szabályzat ér.te]mében szervezked.ni, képviselö.

ségét és e1tiljáróságát megválasztani, ktilönszabzltyzatot (29. $. j) alkotni, s

ott, h'ol ez idti szerint a szervezési szabáLyzat 10 $-ával ellentétben tényleg

két község léteznék, a község közigazgatási s rabbinátusi egységét.' -- ha-

bár a kii]on imaházak fennhagyása rnellett is - helyreállitani tartclzik.

A netalán ez iránt,, ..áiu*i,.t a járásközségek területeinek megálla.

pitása, s az egyes izraelitáknak egyik vagy másik ktizségbe való belreblez-

tetése ktlriil támadó pereket mennyiben a záros határidti a'att békés ki-

egyenlitésnemsikerirlne---aktizségkeriiletibiróságintéziel.

7. S.

Minden hitközség megtörtént

megváIas r,tásfuóI a keriileti elnöknek

bil,Lyzxának egy példányát, a keriileti

szervezkedéséről s képviseliJségének

azonnal jelentést tesz, rrgy kiilöTtsz,a-

levéItárba leend.ő letétel végett, bekiildi.

A keriileti elnök, s

6. $-ban érintett zárlratáritlö

8. $.

akadályoztatása esetében annak helyettese' a,

után legfelebb egy hó mulva a keriileti eloljáró-

\

J.
*
E\
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*,{eut egybehivja, mely is megrerrdeli, hogy a kerület rninden községe egvt,;íz,.rr}}os napon a végleges keriileti képviseletbe kü1dendő képviselö it .vá_
La':LJZd meg.

e. $.
Az ideiglenes keriileti képviselet tagiai a végleges kerületi képvise_üotbe is rnegválaszthatók.

Minden 
|o",:u.q 

végleges -"1l;.|, képviselőjének megválas ztásáró|, azi.'Je{lerres kerületi elnöknek, a megvál asztott képviselö rrevének megemlitésé-.rel. jelentést tenni tar-tozik.

11. S.

Mihe1yt az ideiglenes kerületi elnökhöz beérkezett jelentésekbő1 ki-íinik, hogy a kerületi községek l<étharrnacla képviselőjét megr'álas ztotta, azi,Jciglerres kerületi elr;ljáróság korlevél rrtján a kerület ..ulu,*á''yi községé-nck képviselőit egy bizonyos napra s azon }relyre, hol a kerület leg,'ugyo-t,t,
Lrraelita hitkozség e létezík, egybehivandja.

t2. $.

Az ezen meghivás folytán egybegyíílt képviselök az ideiglenes ke-rtileti elnök vagy helyettesének elnöklete alatt a végleges keriileti elnököt,
elrrokhelyettest és kerületi eloljáróságot három évi időszakra megválas ztj,ák,é. trrint végleges lrertileti képviselet megalakuh,árr, a, szervezés i szabá|yzattjrj. $.a értelmében a végleges lrerületi biróságot kirendelik.

13. $.

A végl eges keriileti képr,iselet megalakulása rrtárr, az íd,e i gl enes
kertileti képviselet és urinclen tagjárrak uregbizr{sa megszürrik. 
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74. S.

A végleges keriileti képviselet megtörtént megalakulásáról, a kertileti
elnök, B nap alatt, avallás. és kozoktatásügyi miniszternek, avonatkozó j"gy-
zök.önyv bektildése meIlett, jelentést tenni tartozik.

15. $.

Az ots,zág összes kerületi képviseleteinek megalakulása rrtán a val-
lás- és közoktatásügp miniszter a kerületi eInöktik egyikét nregbizandja, hogy
ez a kerü}etek elnökeit egy bizonyos határnapra Pestre hivja egybe.

16. S.

Az egybegyült kerii]eti elnökök e gyülés idejére elnokcit választanak,
az elsfj izraelita egyetemes gyiités által hoz zájok utasitott iratokat átveszik,
az izraelrita országos iroda (71. $.) L7gy aZ irattár berendezése és kezelése kö-
rü} sziikséges teendöket ellátják, és a r'allás- és közoktatásügyi ministernek a
megválasztott fizet,és nélkiili irodai elnök nevét feljelentendik.
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SZABÁ LYZAT
a Begyer.és erdéIyhoni izr. elemi népiskolák tárgyában.

A) Eitfeleke zeti népÍskolák.
f. Szakasz.

Lz izr. elemi népiskolák felállitásáróI.

1. $.

lz á|talános országos népiskola-törvényben foglalt hatátozat.ok az izt.
m*pni;kc'lákra is kotelezök. E törvény aIóI csak azon kivételek enged'hetök meg,
w'.lrek a jelen szaháLyzat,ba felvétettek.

2. S.

il{indlen önálló izr. hitközség, mely rnint olyan megalakrrlt, vagy jövő-
hen alakulni fog, köteles izr. elemi népiskolát á[ítani s fentartani.

3. $.

E,zen kötelezet,tség alóI a felsőbb izr. népiskolai hatós ág áItaI azon köz-

'egek felmenthetök :

a) melyek vagyontalan állapot miatt izr. hitfeIekezeti iskolát fentartani
képtelenek;

b) hol közös iskolák felállittatnak, s a kozség többsége felekezeti iskola
feláIlítása ellen nviIatkozik.

ff. Szakasz.

.év izt. elemi népiskolák fentartásáról.

4. $.
Lz izt. népiskolák fentartatnak :



t
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a) a községi eloljáróság s helyi iskolai bizottmány áItal közösen meg-
áIlapított tandíjakból ;

b) a helykrizségi pénztárból nyert segélyezésböl, az orczágos népiskolai
törvény 25. $-a szerint 

1

c) esetleges hagyományok- s ajándékokbóI;
d) a hiányzó összeget pótló, valamennyi községi tagra kivetett

aclóból;
e) a rrragyar izt. országos iskola-alapból esetlegesen rryert segély-

pénzből.

5. S.

Szegény sziilők gyermekei az clktatásban irrgyen részesülnek s a sziik-
séges tanszerekkel eltáttatnak. trbbeli határo zatok a helyi iskolai bizottmánytól
függnek.

Iil. Szakasz.
Az izr. elemi rrépiskolák czéIja és betlsztása.

6. S.

"Lz izr" elemi népiskolák czéIja: a mindkét nembeli tank<iteles iz,r. gyer.
mekeket, az otszágos népiskolai törvény 11. $.ában megszabott tantárgyakon
kiviil, a zsidó vallásból arra is oktatni, minek ismerete a vallásos s erkölcsi érzet'
élesztésére, a zsidó valláskötelmek teljesitésére, vallástrs életmód követésére
szükséges; a figyerrnekekkel pedig a bibtia eredeti szövegébill legalább annyi
ismereteket megszereztetni, melyek minden izrae|it,áta nézve, állásktilc;nbség
nélkül, megkivántatnak.

7. S.

Lz izr. elemi népiskolákban' egy szobábanl egl tanitó vagy segécltanitó
által két évfolyarn tarritvárryairrál több rrem taruttathatik.

8. $.

. Mindenizr. elemi iskola megnyitása' egy hórrappal előbb, aúizt.iskolai
j ár ás hatóságán ak bej eI enterrdö.

: : ll: !4j,:?:-.
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IT. Szakasz.
A tan- any agrdl"

e. $.
A hat oszt,á|yból álló izr. clerni népisktllábarl a kiilönleges zsitló tan*

anyag a kcivetkező :

a) hit- s erkölcstarr 
1

b) szabatos héber olvasás 
;

c) biblia, eredeti szövegben, héber nyelvtanrral egybekötve 
;

d) imarés zletek forditása 
;

e) zsidó történelem, a második templom-lerombolásig.

10. s.
A 9. $-ban a) b) c) d) és e) alatt érintett tan-anyag az iz,*, eleirli

rrépiskolánál mind a hat osztályta, a felsijbb osztáIybeliek nagyobb képes-
ségére való tekintettel , felosztarrdó 1 a biblia tarritása azclnbarr csak aklror
kezclödjék, mid.őn a tanulók arra rnár e1éggé eliíkés zitve varrnak ; a hittair,
:mirlt kiilön tantárgy, csak az ötödik os"tálybalr kezdenclő meg.

11. $.

t\z izt. elerni népiskolákbarr a bibliaoktatás legkisebb mértéke: Mózes
' r kiirryvébtjl, Jozsrra- s a birálr- és a niipislrclla,i tanulók képességérrek meg.illelö Salarnon nrrlrrtlatai- s a zso\tárok elgygg részleteiből átl. Ha azorlbatr
'z aclott viszonyokrtál fogva a tan-anyag nagYobb nlérvberr is rrytljtathatrrék,

a rrrég eIőadanrló részletek a helyi iskolai bizclttrneiny áItal rr'eg1.ot,í.'ozandó]r.

12. S.

érintett tantár.gyak , a biblia kivételével, a lcárrytanu-
A 9. g-ban

I,jkra is koteIezők.

Az országos
p.ügár.il valamint az

13. $.

népislrolai törvérly IlI. ftjezetének 11. $-ábarl érirrtctt
eze,l szaTláIyzat g. $-ábarr megszabcltt héber tarr-arryag
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az iru. helyi

t4. $.

iskolai bizottmány által meg.

A tankönyvek, az oktatá,ú' rend.szer s áItalában a tanitási módszer,
,,az országos népiskolai törvény 11. $.a értelmében, az izt. h"lro iskotai bi-

zottnány s a.1) illető tanitó áItaI kozösen"meghatározandó, '

15. S.

Bármely tauuló a köteles felekezeti tantárgyaknak csak egyike a1ó1, és

csak a helyi iskolai bizottmány beleegyezéséveI, menthetö fel.

16.S.

A héber tantárgyakbani oktatással, az elöbbi
adott tantárgy ismétlése összekötendö.

osztályokban már elö-

V. Szakasz.
A tanítás idejéröl.

17. $.

A hetenkénti tarrórák szánta: az I. osztáIyban 20-25 óra; a II.

-]V. osztályig bezár,3lag 26-30 óra, rueIyek koztil 16-18 óra a polgári,
s 10-12 óra a héber tarttárgyakra forditandó; az v. és VI. osztályban
30. 33 óta, a szerint, a mint hetenkint egy vagy két déIutáni sziinet á11a-

píttatik meg.

18.$.

Az iskolai idő egy tanévben, 10 hónál tovább nem tarthat. A sziin-
idök kezdödnek Elut közepén, és végzödnek Tisri végével ; továbbá a téli
félévben Niszan ll-töl 25.éig tartanak. Nagyobb városokban azonban a helyi
isko1ai.bizottmányazisko1aévvégét14nappale1ö6breisteheti.

46

felosztása, a tanév kezd"ete elött,
állapítandó.
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1e.s.
Ezenkiviil egyes szünnapok a tarrév tartama alatt :

a) minden szombat I

b) egy-két délután mind.en héten;
c) Chanuka elsö és utolsó napja;
d) Purim mindkét napja s Taanith-Eszter 

1

e) Tebeth 10-ike, Tamusz 17.ike, Ab B.ika s g-ike, s végre
f) Sebat 15-ének s Lag-bo- aumernek délutánja.

Tf. Szaka.sz.

A tanitók képessége- s felvételéröl.

20.$.

Mind.en izr. elerni népiskolánál miikodő tanitó tartozik: az országos
eierrri népiskolai törvényben megszabott képességrtjl, vallásos, erkölcsi il}aga-

'.i.cletéröI, valamint aZ izr. tanitó-képezdénél, 
^Z 

izr. rrépiskolai tanitókra
r'ézre megállapitott héber tudományokbani jártasságáróI szóLó bizonyitványt
t.huutatni.

21.S.

.Lz izr. elemi rrépiskoláknál általá:n az osztályrendszer alkalmazandó,
azouban, a helyi izr. iskolai bizottmány beleegyezésével, a szakrendszer is meg-
eugedhetö.

22.5.

A tanitó a helyi iskolai bizottmány javaslatára, a község közgyülése
által vétetik fel.

23. S.

Minden a 20. $. szerint képesitett tanitó ]"-3 évre ideiglenesen fel-
vétetik. Felmondás' ugy a község rnint a tanitó rész&őI, a szetztjclött idtj eltelte

elött rrégy hór'al történendö. Ha az érirrtett iclö alatt felmorrclás nern törtérrt, a
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felvétel véglegesrrek tekirrtetik, s a t-arlitónak a közs ég részéröl többé felmondani
nem-lelret. Ha azonban a tanitó átlomását cinkényt elhagyni akarj4,, a községet
erről 4 hóval előbb tudósifnia }ell.

24. $.

A véglegesen alkalmazott tanitónak állomásátóli elmozditása, yagy aZ
. 1 . I ar T ,, ,icleiglerresen alkalmazot,t tanitónak a 23, $.ban meghatározott idő előtti elbo-
csátísa, csak isrnételt kcitelességmulasztásl vasy vallásellenes és erkö]cstelerr

ryagaviselet folytárr, és csak a felsőbb izr. hatóság beleegyezésével tör-
ténhetik.

,AR2v. ő.

Az alkalmazott tanitó az egJrenes községi adó alól ment.

T.II. Szakasz.

A kc;zségi iskola vezényLet&ől.

,G, R,!v. Ü.

Minden.izr. elemi népiskola közvetleníil az izr. hitközség alatt á11.

A kcizség annak felügyeletét s vezényletét, az áLta\a választott helyi
.1t.1.,,iskolai bizottmárrv által eszközli.-----'--../

'.."',' 27'S'
E czé7t-a rtrittcletr ki;zségberr legalább öt kebelbeli tag, a rabbi, és

I .. 
' 

. . r a ,1a községi iskolák egy-egy tanitójából ál1ó bizottmő,rry alakittatik. A tanitó-
tlak azotrbarl csak tarrácsadó szava van.

,!rz

es

28. S.

iskolai trizottrr-rárly saját kebeléből vá]'aszt': €gy pénztárnokot
egy.éb illetékek beszedésére, s egy' gorrdnokot a ház,tattásra.tandijak
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2e. s.
IVIíntlen iskolai bizottmányi tagnak szabadságában áll, bármely idő.bon az iskolát látogatni s az osztályktinyvet megtekinteni; azonban aZ

okmatiíst netán -rosszaló megjegyzéseket a tanulók jelenlétében tenni nem*"bad.

30.s.
Minden izr. elemi népiskolánál a tanév végével nyilvános vízsga

tartandó, azonban fél- s negyedévenÉint is tartathatik vizsgálát, melyek nyil-n-dnosak is lehetnek.

31.S.
Bizonyitványok, az izr. elemi népiskolákban megszabott tantárgyak

o[íl5111.g]{"ár,al, a tanuld kivánatáxa, a helyi iskolai bizottmány által megál-
trapitott díj mellett, minden tanév végével, kiszolgáltatandók.

32.S.
A beiratások a vezényl',i! tanitó s az iskolai bizottságtól kiküldött

É!'Tik tag jelenlétében történnekl S & tanév kezdete előtt be kell végződnic;k.
Késöbben jelerrtkezö tarrulók felvétele fuánt,a helyi iskolai bizottmány

határoz.
-.

33. $.

A helyi iskolai bizottrrrárr y a tanév végével az iskola állása- s hala.-Jrís{ó]' 
'val1mint 

a pénztát kezeléséröl s állásáról a községnek évi jelentést
tcDni tartozik.

TIII. Szakasz.
.!v izt. felsöbb iskolai hatóságról.

34.$.

hatóságot a kerületi képviselőség képezi,
előadót vá|aszt az iskolai ügyekre nézve,
kerületi iskolákat meglátogutoi t*to,rruk.,

A felsöbb izr. népiskolai
1rrnely egy vagy töbt, felügyeIőt és

kik évenkirrt legalább egyszer a



50

.Lz
izr.felsöbb

35. S.

e szabályzatban érintett viszályos kérdések végelcltintése is ezen

rrépiskolai hatóságra bizatik.

:. . .:..

ia. d a ..'IX. Szakasz.

A tanitók évi frzetése. s nyugclijazrfuáról.

36. S.

Minden okleveles néptanitónak évi fizetése legalább 4ő0_500 fo:

rint o. é., a segédtanitóé 300-.350 frt o. é. ; nagyobb városokban s községek'

tlen á tanitóé 550-600 Íit o. é. s a segédtanitóé 400-50o frtban o. é- ii,llann,'ln

meg. A fövárosban azonban a tanitónak fizetése a ktlriilményekhez képest még

magasabbra ernelerrd.ő.

37. $.

. Mind.en tanitónak fizetéséböl évenkint 2o/6 nyugdíjczélokra levona.

tik. Hasontóként tartoznak az illetö hitközségek ugyan azo:r] czéLta a tanitók

fizetéséne1.3o7o-valjáruIni.Ezerr5o/0.esösszeg.bölországosnyugctíj-iltézet,ala-
pitandó ízt. népt,anitók számáta,

38.$.
A OI' C.t\ o l. $-ban érintett. nyugitíj-int,ézethez az oryzágos iz,r. iskolai alap

. ,, 1 ., t
éveukint 4-5000 forinttaljárul. 

.

Jegyzet. A nyugdíj -szabá,lyzat kidolg őzásával egy e czé|ta kiktildenclő

bizottság megbizandó.

X' Szakasz'

Az i-*etio ottutá**ot.

3e. $.

Minden Ízr. elemi népiskolával valamennyi tantárgyakra vonatkozó

ismétlö oktatás hozandó kapcsolatba, melyben aZ 
:W. 

növendékek, kik. a
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szerintfuesitendők.

B) A hítoktatásrót.

40. s.

*:,":.f::-11i1l ::ll"n' 
felekezeti iskola felállitása alól e szabá|yzat

:*t"""T"j*Ío:: 1:T::i':1.i. 
nl,,u"odát ta"to",.;il-;iil;'l..l""',í::",,"::;

l 27. $-ban emlitett iskolai bizottmány felrigyje," ;i;;;;u.

Azon fiu. s leánytanu,un, 
n*'i u,"," 

felekezeti 
' se'nEogatnak, tartoznak- mind'en év végével valame'' *'i"J"".ilolánál 

]]pautot letenni a kcivetl ező tantátgyakból :

a) hit. d er'kolcstanból;
b) bibliai történelernböl ;

c) szabatos héber olvasásból;
d) a lényegesb imarészletek forditásából, és késöbben
e) bibliai részletekb ő| az eredeti uuöuugb",,.

hittanodát nem
izr. elemi n'ép-

1

'j
-i
"l
.á
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A HITTANITÁSRŐL.
Közé p tarro d' ák- s á1l ami t anitó-képezdéknél.

(Függelék a népiskolai szabá|yzathoz.)

f. Szakasz.

A hittanitásbani tészv ét kötelezettségéröl.

1. $.

A középtanodák (al. s felgymnasium s felreáltanod.a, felsöbb nép- s

polgári iskoIa) s állami tanitó-képezdéknél a tanuló ifiuság a törvényesen meg-

szabott hittanitásb aI^L, aZ e czé|ta alkalmazott hittanárnál, részt venni tartozik.

fl. Sza,kasz.

A hittanró1.
2. $.

Minden izr. hittanárnak a középtanodák

ugy az általános nevelészeti, rnint azorr küIönleges
s áIlami tanitó-képezdéknél,
zsidó tud'ományokbani isme-

retekkel, melyek a köteles hit- s esetlegesen ezen iskolai szabá,|yzatban megál.

lapitott terjedelmesb héber oktatásbarr megkivántatnak' tökéletesen kell birnia.

3. S.

ott' hol a helybeli rabbi kellö képességgel bir, s hivatalos teend.ői

azi1y hittarritás elvállalását errgedik1 az a községtöl elsö sorban hozan.cló ja-

vaslatba; ellenkező esetben tartozik a községi etöIjáróság hittanárt a fel.

scíbb izr. iskolai hatóságnak kinevezés végett javaslatba hozni.
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4. S.

A hittanár fizetése a középtanodáknál fedeztetik :

a) oly tanpénzekböl, melyek a felsőbb izr. iskolai hatóság
negállapittatnak s a helyi iskolai bizottmány által beszed.etnek 

1

b) az orczá,gos izr. iskolai alapbóI nyert segélyezés által.
Szegény tanulók, valamint tanitó-jelöltek i*, minderr tandíj

,,-ar.trrak mentve.

részórtjl

alól fel

flf. Szakasz.

A tananyagról.

5. $.

A hittanitás a közép-tanoclákrráI a követk ező t,alytárgyakból ál1 :

L) Az algymnasíum s alreáltanodáknál.
Az I. és II. tarrévben :

a) a régibb prdféták (nebiim risorrim), és Mdzes öt körryvének ismét-
.ése a héber nyelvtan folytonos tekirrtetbevételével 

;

b) Salamon mond.ásai s a liturgiába felvett zsoltárok.

A III. és IV. tanévben:

a) zsidó történelem folytatása a második templom lerornbo1ásától az
,;iabb korig;

b) hit- s erkölcstan 
1

c) Salamon mond.ásai s a zsoltárokbót rrehány részlet.

B) A felgymnasíum s felreáltanod,áknál.
Az I. és II. tanévben :

a) választ,ott szakaszok a próféták- és hagiografokból ' a haftorah
irekintetbevételével 

;

b) terjeclelmes clktatás a zsicló történelenrben.
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. a) a zsidó

b) ethica,

telével.-

A lII. és IV. tarrévben :

irod'alomtörténet legkiválóbb mozzanatai 1

pirke-aboth s niás" ide vonatkozó müvek tekinletbevé.

ru' Szakasz'

.Xz' osztályok s idtj beosztásáról.

6. S.

Akozép-tanodánakmind'enosztáIyareudszerirrtkülörr
részesítenclö 1 a köriilményekhez képest azonban két osztály

csolható.

7. $.

Afe1-sa1reá1tarrod"a,v.alamintafelsönép.spolgáriiskolákbaiáró
tanulók, ha elkülönitett hitoktatásban nern részesillnek, azt a gymnasium meg:

feIelö osztáIyaival együtt nyerhetik.

-Lzállamiképezdéketlátógatótanitó-jeloltekazonhitoktatásbanré-
szesii1nek,,' me'y. u r"tgy,onasium részére megszabatott 1 azonkiviil nyernek

oktatást a hittan "ut""hlti"us 
kezelésében is.

e. s.

Ktizéptanodáknálahitoktatásrahetenkintkétóraállapíttatikrneg.

10. s.

A ktizép-tanodákat s állami tanitó-képezdéket tátogató valamennyi

-tanulók 
, kötelesek szornbati isteni tiszteletbe" 'uY: ]:T', 

melI azonban

Iehettjleg küIön, a hittanár vezénylete"alatt, tartandó meg.

hitoktatásban
is egybekaP-



TI. Szalrusz.

A hittanitás feltigyeletéről.

11. $.

hitoktatás a Éoú,ép-tanodák. s,áIlami
közvetlen felügvelete, s a felsöbb izr.

képezctéknéL az lst<oiái' li-
iskolai lratóság főfelügyelete
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HATARO ZAT
a ra,bbi.képzö intézet felállítása tárgyában.

-!yz ízr.egyetemes gyiilés J :;,"u*",

álIó rabbiJ<épző intér,et felállitását hat,átozza eI,

rok és talmudthora-tanitókat képezdéje, s általában

mánynak tanirrtézete legyen.

A rabbi.képztí
álland; a talmucl és a
kod.and, ; egyszersmind

is kelI hogy tökéletesen

3. $.

'['z izt. egyetemes gyülés ezel 
,intézet 

szervezési és tantervnek ki-

d.olgozásár a,, szakférfiakból átio trottagu bizottságot választ, mely a tervezetet,

éIetileléptetés végett, a legközelebbi egyetemes gyülés elé terjesztendi.

iskolai pénzalapból egy ön-

mel;' egyszersmind hittaná-

a zsidó theologiai tudo.

2. $.

int'ézet szorosan a mozaiko-rabbinikus tan alapján

szertartási törvények tanitásáróI különösen gond'os-

azonban a tud.omány mai állása követelményeinek

megfeleljen.
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HATAROZAT
a talnutlthora.inté zetek felállitása tárgyában.

1. S.

Az izr. egyetemes gyülés aZ országos iskolai pénzalapból talmud-
:t-:'ra-intézetek felállitását, illetöIeg segélyezését határo zza e|, melyekbe n az izt.
:*m,ti]ó ifinság terjedelmes héber oktatást nyerend., illetőleg a tanitók épezde.
:l.ggJ- rabbi-képzij intézetre eltjkészülend.

2. $.

A talmrrtlthora-irrtézetek a következij szervezési határozatok szerint
renr]ezendők be.

A talmud.íslrola gzervezése.

L A talmud.iskola feladatáról.

1. $.

A talmud-iskola felad.ata, a é]ymnasiumok és reáltanodák, illetőleg
o magasb néP., polgári s egyéb iskolák tanulóit, kik a lréber tudomány alapo-
"abb tanulmányozásáta törekszenek, legkivált pedig, Hk magukat a tanitói
\agy rabbi.pályáta szánjfu, a sztikséges hit- és a bibliai talmud-tud.ománv
,-,ktatásában részesiteni.

II. A talmud-iskola beos ztásfuóI.

2. S.

A talmud-iskola két főosztá'|vzat'ból á11:
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a) az alsó

débe, és

b) u fe}sö

készittetnek elti.

osztályzatbó1,

osztályzalhóL,

- rrl !
hrll a tröverrclexer

hol a rabbi.képzti

az ízrae]itta

intézetbe

tanitó-képez-

való felvételre

osztályzatok mindegyike két osztályból á11. két.kétévi tan.
E,ze.n

folyammal.

m. A nirvendékek felvétele-, átmen ete- é s

$.

előtanulm nyátóL

elbocsátásáró1.

A növendék ftilvétele annak tétetik fuggiívé.

A talmud-iskola e 1s ö

5. $.

osztályába csak az vétetik föI:

; fi;öö " n"-" osztiyafi' lT":I]T"1':{"1,:I'"u;
?, i:-}trf'::.;"'""*;^'""*'*o rászét, valamint a héber igé-

nek rendes hajlitását tudja.

A növendékek

6.$

renclesen az iskolaév kezcletével vétetnek fel.

7. $.

olynövendék,kiatalmud.-iskolánakegy'magasabbosztályavagy
tanévére sziikségelt elöismeretekkel már bir, és a-Le[ő kort is elérte, az illetö

osztályba mi,,d."í idöben felvétethetik

8. $.

Aniivendékfelsijbbosztálybacsakakkorléphet.!",}ialegktizelebbi
alsóbb osztálynak minden tantárgyairól a vizsgát kielégitöen letet.te.
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e. $.

A talmrrcl-iskola azon növendékei, kik az alsó osztályokat jó sikerrel

' *:eztékl mint a tanitó-kép ezd.ére,, és azok, kik a Í'elsö osztáIyokat jó sikerreI

'i.:eztékl mint a rabbi.képzij intézetre kellőerr elkészültek, bocsáttatnak el.

Iv. A tanitási iclöröl.

A tanitási idö a talmud-,--"il;": - minthogy valamennyi növend.ék
n :alnrtrd-iskolán kivül még rnás iskolát látogat - naponkinti 2, illetclleg 3 órá-
: ali állapittatik meg.

11. $.

A naponkirrti két tanóra akként osztarrcló be egy déIelőtti és egy dél-
':r{ni tarrórára, hngy a tantrlók a kc;zépiskolából közvetlerrtil a ta1mud-iskolába
.: viszorrt innen a ktizépiskolába mehessenek.

1,2. $.

A talnrtrd-iskolában aZ oktatás -- ha lehetséges - valamennyi osz-
:.ilrban egy s vg)ranazon iclijberr törtéujék.

v. A tant á,gy akról.

13.$.
A talmurl.iskolában következő tant,áygyak taníttatnak :

a) a szentirás az ősi szöveg szerint hóber - mint Raschi és más -cornrrrentárral együtt ;

b) héber nyelr,"tan 
1

c) Misnajoth és Bertniora ;

d) talmud, és pedig kétféIeképen :
a) Raschi, Thoszafoth, Maharsah és más a talmud alapos értelmét

elösegítö comrnentárolikal, és 
. 

**



ó) csakis Raschi commentárral;

e) Targum-onkelosz, aramaei nyelvtannal egytitt ;

f) hitbölcsészet, mint Choboth-hal'baboth, Ikarim és mások;

g) zsidó irod.alorntörténet, a népszerti biblia- s talmud'-commentárok
jellemzéstanávaI ; és végre

h) irásbeli dolgozatok héber nyelverr.

14. $.

A tantárgyak, a helyi iskola-bizottrnány belátása szerint, részben rna-

g),ar, részberr német rlyelveu adandók eIö.

vI. A tantárgyak felo sztása.

15. $"

E tantárgyak, tekintettel a nreghat ározott tarritási idöre, következtj-

kép osztatnalr fel.

16. S.

.Xz I. osztáLy eIső tanévében mindkét tanórábarr a pentatetrch adatik

elij, ktilön tekintettel a nyelvtani magyarázatokra; a második tanévben egy óra

rraponta Mischnajoth és egy óra részben a régibb próféták (rrebiirrr risclnim) és

Daniel, Eztaés l{ehernia ered.eti szövegérrek oktatására, részben a pentateuchnak

alkalmas Raschi-részek felvételével leenclő ismétlésére fordittatik.

t7. $.

A II. osztáIy első tanévében 6 óra Mirrajothra, a megfelelő conrmentár-

ral, 3 óra x{isler e, 2 ótaa héber nyelvtan rendszeres elöadására és egy óra (szc,rn-

batorr) a folyó heti szakasz e]őarlására fordittatik. A második tarrévberr Misclrrra-

joth helyett könnyü ta1nrud'-rész1et, Ntislé helyett a zsoltárok, valamint a többi,

mát az elstj tarrévben elöfordtrló tantárgyak, a nregállapitott órarendben plo-

gressiv rnóclon aclatnak elö.

l
Tlt

+.1:

!1.

!t

\- \:.

F-*
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18. S.

-\ trI. osztá|yÍ:an mindkét tanér.ben hetenkint 5 óra a talnrud tarrtrlására
5l','m,*:LJ é. Toszafottal együtt,), 2 órafolytatólagos talnrucl-tanitásra , 2 órakéstjbbi
nr d=:'..i]u nebiim acharonim) és Hagiografokra (ketrrbirrr), rryelvtani és törtérreti
'l''gi*dtdt:trs nragyarázatokkal,2 óta lritbölcsészetre, és végre egy óra (szombaton)
n rc:í szakasz előadására, tekirrtettel a Targum-orrkelosz- és aramaei nyelvtani
m"lrnuT erázatokr.a fordítandó.

1e. $.

A Iv. osztáIy rnindkét tanévében ugyanazon tantársyak, rnelyek a III.
'nnnm*il1r-ban tanittattak és ugyan azon' iclörend szerint, csalclrcrgy folrozatos móclorr
l'.um'xdk elö. Igy p. a beható talmrrd-tanitásnál folytatólag oly ktilonbozö tal.
uu; i-conrmentárok veerrd'ök fel, melyek a talmud'-tételek rendszeres és viIágos
*:l.a']ására itányozvák, mint Alfari, Asri és rnások.

LTgyszintén a többi tantárgyak is alaposabban és gorrdosabban keze]en-
r'rh- tj tantárgyat ez oszt,átyban cilalr a héber irásbelí dolgozatok és a zsic1ó
:r'ialomtörténet képez.

vII. A vizsg ák- és bizonyitvá,nyokró1.

20. s.
A vizsgák éverrkint és csak mirrtárl a növenclékek a gymirasirrrrri, illető.

..1 a reáliskolai vizsgát lctették, tartanclók. Azonkivül :

21.$.

A II. osztá|y elsö tanévének növerrclékeivel egy fíívizsga tartand.ó,
::'elyen az elbocsátarrdól< az a|só osztá|yzatban előatlott tisszes tantárayakbó1
oizsgát tenni, és a tanitóképezdébe való felvételrei érettségiiket igazolni tar-
tr rz[&k.

22. $.

A felsö osztáIyzatból való kilépéskor az elbocsátandók a felstj crsz-
táIyzatban előaclott összes tantárgyakból, a ra.bbi-kép zij ittézetbe való fe1vételre
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szirkségelt érettségöket biz<lnyító vizsgát terrrri ta'l.tozlrak. A tobbi tarrév nö.

r.errr1ókcicsat.ist.ula-lrítogatásibizorryitvárrytrryerrrelr.

23. $.

Csakisa21.és22.$$.o1rba'rrernlitettelbocsátandónövenclékek
lrapual< lryorntatrltt llizorryitv1,rryc,1<at, nrelyek az osztilytanárok és a tanitásra

Í.e'íigye.ij bizottinárry elnöke áttal aláiratrrzr,k és a talmud.is'rola pecqetjével

elláttatnak.

YTIT.Ataltnud.iskr,1avez,érrylete-ésfeliigyeletérií1.
24. $.

Atalinrrd.-iskolavezéilyleteésÍ.eliigyeleteegytágasb-ésegyszii-
keblrre ""-i'; tágasb feliigyelettel egy, a kilzség által váIasztott szakérttjkbtjl

á'1ci bizottrritíny bizatik' mes,,,."tyo"iralórr ahelyirabbi á11'ésme'ynek feladata:

általárr az oktatásra felügyelni, 
"ki''"u"ué* 

végett a felsö izr. iskolai bizottság.

rrak tarrítóka't aján1ani, meghatá,uu,'i a misnah., talmucl. és rnás tantárgyakból

tanitaircló "gy". 
rószleteket, valamirrt a fijvizsgákat lritiízui és vezényleni;

b) zr, talmtrd-iskola sztikebb vezénylete az intézet vezényltj-tanárának

lratásiröré hez taytozil{,ki egyszersrnirrd az oktatási bízottmány tagja, és ki rnirrd"-

anilak porrtcrs eszkozlésértjl, rni a tantervberr nregállapitva van' a bizottmány

}ratározatai szerint felelös, és a növerrd.ékek ou1L*o*-"rko1csi rnagavise'etére

felilgyel. 
2b. $.

A talrnrrd'-isktlla bárrnely clszláIyzata. s osztályábarr az oktatás díj-

iréIkiili. Ép ..,gy zr, bizclrlyitváiryrlk is d.íjrnentesek.

26. S.

A talrnuc1.iskola lrörryvtára a bizottinárry feliiuyele,te alatt á11.
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HATARO ZAT

^z 
oTs7,éIgos izr. ískolai pénzalap hovafortlitása tárgyában.

1. $.

'Lz országos izr. iskolai pénzalap jör'ed.elme kizá,tóIaE magyar zsidó

rrépnevelési czélokra forditandó.

2. S.

A .jovedelem elsö sorban azon íntézetek- és czéIokra ford'itanfló, me-

lyek a magyar- és erdélyhoni összes zsidóság }ritfelekezeti kiképzéséte hivat-

vák, és pedig a következö sorrend'ben:

a) rabbiképzö iskola;
b) tanitó-képezd'ék;
c) a középtanodákban nyujtandó hitoktatás, - és az iskolai szabá|yzat

értelinéb en feláIlitandó talmud-thora iskolák segéIy er'ésére 
1

d) az iskolai szabáLyzat értelmébell aZ otszágos izr. tanitói nyugdíjalap

éveukénti gyarapitására 1

e) hitfelekezeti tankönyvek kiadásának elömozditására, a biblia magyar

forditásának tekintetb e vételével.

3. S.

A még azlltán fenrnaradó jövedelem

a) szegényebb hitközségek lritfelekezeli népiskoláinak segélyezésére, és

b) netáni ösztöndíjak alapitására forditarrdó.

4. $.

Az isko1ai pénzalap jör,edelme a2. $-ban érintettt intézetek egymás-

rrtárri életbeléptetésére azon aránybarr forditandó, a mely arányban foIyóvá lesz

és gyarapodik.



5. $.
. 1 ,lyezeti,segélyezések az illetii ktizse-

magas kormány által 1ar """.9"": . - T1.o,'}d'ri sec,élvezések olvkép

geknek 
j"il:á:'fiilTJ'fi;{1TÍ:*:*:;m,'ru?i;-"d[\".$i::

3eknek az engedélyezés t,arÍaurö .1 
keriiletbe'i községek segélve-

d-irténnek, hogy a kertileti kórv]s1l1t* "":"1::-.,1" '.t'rr vó]eméuyt aclnak, mely-

:J:ilT ?:i'--#.;"#,, li "i'' ;,'t *" goi" s g á1 ás rrt án v éleméuyt acln ak, mel y -

l ^t.i." o1r tpkintetbe vételér'el-
T"t:ilffi ':T;:#Iffi'l1ffi .;;iltu|1"^'*ainaktekintetbevételér'e'-

az egyetemes gyülés határoz.

t
.1

r

: '- j=;;-jS



HATARO ZAT
a jtivtl izr" ogy" gytílés házi. és tigyrenclje tá,rgyában.

1. $.

A.jelen conglessirs szárnára a vallás és kijzoktatási rninister ,.rr ő nmsgzr
riltal 1ri:rtlott icleiglerrcs lrázi ós Íigyr:errd a.jör.tí izr. egy. aytilés megalakrrlásáraér-
r-étry l l elr 1r agyatili, azclrr nró i1r l sit/lssal azonb arr, 1ro g;r

n.) inilielyt an oszt,ályolinak a korelirrilrlrc;z beadott.jelentései szerint leg-
lrlri.llll liirrnritrcz 1répvisclii van igazoltúl kije1errtve, a korelnök azonnal összcs
t1lést lrí (issze és a corrgresslls tisztviseltjirrek megválasztásáhozfog. (13. $.)

b) 1ratárclza.t liozatalra negyverrnégy tag jelenlétesziikséges. (60. $.)
c) a felsztílarrr1ólr a l<ópviselők megválasztrí,sa e1Ien beadott óváshoz, az

csetleg elrencleleirdií vizsgálat költségeinek fedezéseiil' egyszersmind két'száz ftot
rlelléliellrii tartozrrark. Ezen összeg néltrtilbeérkezett felszólanrlások tekintetbe nem
r'elretők.

2. S.

Tanácskozási rerrdje tekiirtetében a jovií egy. gytil és házi. és ügyrendet
l)raga késziteitd"
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azízt.',"T,.ffi*[3-í*;*,ában. 
l

- HATARO ZATIHl_I az ízr. mintatanodák fdlhagyása tárgyában.
-
-r
-
-r 1.$.r 1.s. IÜ. 

l

I A pesti, pécsi, temesváriéss.-a.-rrjhe}yi mirrtatanodák átváltoztatandók l-- -- -.)

l népiskolákká, melyek az iI}ető hitktizségek által lesznek fiirrtartanclók. 
lIrr ' q R ]

- 2.$. 
II

I A végleges kerületi képviseletek teend.őihez tartozi\<: e 1ratározat,o.t, az l
I in"ta községekkeli egyetértésllerr és az alkalrrrazott tarritók uragánjogi viszo- 

]

! nyainak megóvása mellett, foganatositani. ..l

II*<
I 3.$. i

- ;r.' .r ..r ,,,,- 11 - ^-^.1 ,.^ It A Pest kerületi képviselet teendöihez taúozik ezenkiviil arról gond'cls= lr : , .,,1 , 1 r l .r r-:.,-!-^t^- llr^l I

l kodni, hogy a Pesterr fenrrálló tanitóképezcle vaIarnelyik hitktizség által 
]

l fentartarrdó - népiskolával összektittetésben marad.jon. .jri- *lri
T

.t
lI

I
I
I
Ir{ ..!ti
IrI
I ,.{t ,.,{9t :-r:i':

.:i
- .!l.É

! '.-,*
- :,::1 

|

*..".:-.t,-i'.,- ;J
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c|z or,szdqos izr, iskola-pétzz-

lctkosstíq dltal l,eenclő uissza_

HATAROZAT
gyiilés kriltsógei feclezése czélj riból

.{elut,tt osszegtlek az orszt|í,gcls izr.

f z etá's e td,r o y tÍb cut''

{tz izr. egyetentes

akLpbóI elÍilegkép

lil r. $.

ltf
I ll A magyar- és erdély}rorri izr:aeliták egyetemes gyiilése |<é,tgzázlltgz

t i I képviselöbijl állváLl, aZ összes lriac]ásr,k rrgiyal}ennyi részre osztanclók, olyatén-

l il i<éperr. hogy rninclcrr választó-kerilletre a lröltségek annyiat1része vetenclti lri, a

i u htírr"y lrépviselií esilr reá"lH ú

Iü 2. $.

l H A választó-ker'iiletre estj összeg a keriilet váIasztási elnij]rónelc, és azorr

| 1 vtír'osoklrarr, trrelyek iirráll.óarr választottak képviseli.ilret, a krizség elöljtirójárrak

i l trrclornására }rozandó.
,{if :r' s'

' il A választási e]ntjk a választó.keríiletre esij ]rcizségek elö}jtírilit a vá.
it

I ií ]asztási helyre egy bizotlycls uapra meghivja 1 azo7) megjegyzésse}, hoay a

l t|i riregjelenij elöljár'ók a nem képvi-selt községek terhelése fc;lott is határozzanak.

llíi
[ ,lt 4. $.liil
l iil A rrregjelerrt krizségi eloljrir'ók, a kertilet minclen egyes községé1e

l iil esij congr.esgllsi költség-részietet, szótobbséggel vetilr ki, és azrrtárr kebeltikbijl

l 
.E keriileti pérrztárrrrlkot vztlasztatak. A vrílasztási elnök csalr azorr esetben bir

| ;|í . a | .t , . 1,.a|, , .

l lffi szavazatí joggal, ha egyszersinirrd községi e1öljáró is"

lrI lii

IliL$- --
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t

r. 5.

Az egyes községre, és ltozzá tartozó ktill.rk. --..sl" .:*"* yqlígÚülmümr. qnll
a lrözség, valamcurtyi aclólrépes tagjaíra, ve.ti ki. :a.irir s. .l.,:'--:i fllr'rü] tu*iul[il
llel ós féllravi részletekben, az esed.ékes lramatolil'al cgv{irr. i.. s.r:*-.ttt' Í#.l'Il'D-

tárnokhoz t,eszi át.

6. $.

,\ lreriileti pérrzttír.rrok fc1 varl lratahllazva' lrogy a késeclc}rrrezíik rllcl,.
egyszeri irásbeli rncgirités rrtárri rrégy }rét lefolytával, végrelrajtást esz]iözölj;-irr.

7. $.

A lrözponti pélztitLrrok azorrrral átszolgáltatja a beórkezett összegelret
a nln. vallás- és közolrtatási rrriilister.itrrn íItal c vógre kijeli;lt lrözeglrcz.

8. S.

tnálló választó hitk(izsógeli rrragtrk vctik ki, lrajtják be és teszili át az
cmlitett közegek}iez a rcájvk esij rószletekct.

e. $.

A közpoirti választrnányok ált,a| az országcls izi.. iskolai pórrzalapból
válasz,tási liiiltsí:gek fejéberr Í'elvett e1tj1cgck tekiirtetóben, e1rrölrei azorr közpoirti
r.iílasztmtírryolrnak, melyek előleget rryer.tck, fclszóliL.lird.ók, rrriszeriirt jelentséli
be, minij cisszegek esrrek abból aZ egyes választó-kerii1ete]<re. E részlete}< az

illetij választó-kcriiletek crrngressrrsi kciltség-eilrez ad.arrd.ók, és eze]rliel egyerrlő
irróclotl Íizeterrd.ijlr r.issza"
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