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Jelen füzet kivonata, illetve tetemesen röviditett
átdolgozása nagyobb munkámnak: Az 1848
49-iki
magyar szabadsághaicz és a zsidók, melyet az
izraelita magvar irodalmi társulat adott ki. (Budapest, 1898. VIII. és 344. 1.)
Munkámat annak idején Jókai Mór, a nagy
idk halhatatlan szemtanuja, azzal tüntette ki,
hogy elszavat irt hozzá.
Ez elszót itt is adjuk, mert tanúságtétele
változatlanul fennáll a rövidebbre fogott történetre
is és mi joggal
hivatkozunk arra minden alka-

—

lommal.

A források megnevezésének el kellett maradni a rövidség kedvéért, azért is e tekintetben
mindenkit nagyobb munkánkra utalunk, ahol adataink összes kutforrásait megtalálja.
Most pedig oly lelkes olvasókat kívánunk e
történetnek,
amily
lelkes
hazafiakról szól
elbeszélése
!

Szombathely, 1906. június 28.

A szerz.

Elszó.
Szomorú jelenség
kozni,

volna,

Magyarországon

korban

hogy az emberi

ha még

a jelen-

a fölöli

kellene

és polgári

jogok

minden lakójára nézve általánosak
megállapitják törvényeink;

még

de

vilala

haza

legj^enek. Ezl

szilárdabbá

teszi a közérzület.

Ámde

az

örök

ész-tan

igazság eszményi fölfogásán
vált tényállás biztositja

az

szabályain
felül

irott

maga

túl,

az

az életté

törvények

szi-

lárdságát.

Magyarországon a Mózes hitvallás népe, a
faj mindenkor a legbuzgóbb hive volt és
maradt a magyar állameszmének, a szabadságnak.

héber

A legnagyobb

megpróbáltatás korszakában,

a 48/49-iki szabadságharcz alatt

bizonyította ezt

be legigazabban.

Amidn
lajai,

amelyekkel

osztotta,

minden másajku népmagyar szabadságát meg-

a hazának
a

amelynek

szabaditolta, földeiken

fiait

úrrá

jobbágyságból
tette,

—

fel-

fegyverrel

--

ellene,

lániadtük

iif^yanakkor

a

héber

Taj

vérét, vagyonát és szelleméi hozta áldozatul a
magyar nemzet, az alkotmányos szabadság megaz a héber faj, melyei egyedül
védelmezésére
:

ki a

felejtett

—

törvényhozás az alkotmány sánczai-

mely egyedül nem kapott
egyenlséget
e haza milliói között.
polgárjogot,
Mégis szerelte a' hazáját.
Ezen csodálatos hazaszeretetnek nagyszánui

ból, az a zsidó néi),

adatait találják e

Én,

eseményeit

körök

könyvben összegyjtve.
múltnak dics és gyászos

ki e tanulságos

keresztül

akkori

csak

arról

tehetek

rendbeszedett

adatok

közelében,

közvetlen

lanuságol,

hogy

ezek

a

intéz

az

éltem,

ualódiak.

A történelirodalom köszönetlel
az

és rendez kéznek.

tüzoszlopként

fog

tartozik értük

összegyjt
A magyar közönség sok megszívlelend tanulságot fog ezekbl merilhetni.
A magyar zsidók kzött pedig ama bibliai
vezetül

világítani

követésre

méltó eldeik példája.

Üdv

az olvasónak

Budapesten,

1íS9(S.

!

augusztus 21-én.
íJr.

Jókai Mór.

KLSÖ FKJEZET.

A

szabadságharcz eltt.

Az a nagy átalakulásokat létesít nevezetes
korszak, mely a magyar nemzet örökké dics
szabadságharczát közvetlenül megelzte, nem volt
teljesen medd a magyar zsidókra nézve sem.
Igaz, hogy polgári jogot nem nyertek, nem voltak egyenlk a nem-nemesekkel sem de már
1840 óta haladtak, ha lassan is, ama várva-várt
kor felé, melyben ket is édes-gyermekeivé fogadja a magyar haza Az 1839/40-iki dics országgylés alsó táblája oly trvényjavaslatot fogadott el, mely a magyar honban él zsidókat a

nem-nemesekkel mindenben egyenjoguakká

teszi,

de amire ez a javaslat, végigjárván az illetékes
forumokat, törvénynyé lett, nem maradt belle,
más, mint könyöradomány az 1840. XXIX. t. -ez.
Ez megengedi a zsidóknak, hogy a bányavárosokat kivéve mindenütt lakhatnak, kereskedést és
mesterséget szabadon folytathatnak wazon tudományokat és szép mesterségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is gyakorolhatjáku.
Nagyon rövid lépés volt ez a kijelölt hosszú
úton, mely ket az Ígéret földére elvezesse, annál
:

;

is

ink;'il)l).

meri

iiu'j^

nuii(lif{

szé^yeiik'U's és inár-már

iiyoinla

\állaikMt a

elviselhelellen

iürelnii

Kain-bélycg, melyet Mária-Teivzia
királyn iixonioU a niaí^yar zsidókra, sok keserséget és hajt okozott nekik. Eltekintve attól, liof^y
minden rendes adón felül egyedül azért kellett
ezt lizetniök, mert zsidók voltak és mint ilyenek
csak megtrtek a királyn jóvoltából, eltekintve
ennek a lénynek anyagi és erkölcsi kárától, még
számtalan belviszályra is adott okot, meri a
megyénként kirótt összeget maguknak a zsidóknak
kelleti
egyénenként kivetni és behajtani, mert
egyetemlegesen felelssé tette ket érte a királyn
adó.

Iv/.

a

rendelete.

Sokszor kísérlettek meg a magyar zsidók,
hogy szabadulhassanak e kinos tehertl, de nem
sikerült nekik egész 1846-ig. Ekkor végre levette róluk V. Ferdinánd ezt a gyalázatot, amikor
megengedte, hogy 1.200.000 Trltal véglegesen
megváltliatják a magyar zsidók az épp száz
évig viselt türelmi adót.
Nagy volt ennek a vivmánynak erkölcsi ériéke
és pedig annál nagyobb, mert az 1843/44-iki
azt a javaslatot, melyet az elz,
az l(S39'40-iki igazi szabadelvüséggel elfogadott,
hogy a zsidók a nem-nemesekkel egyenjogúak
legyenek, 35 szóval 13 ellen elvetette. És amint
ez a határozott visszaesés a zsidók egyenjogusitási
ügyére nézve lever volt, épp oly szomorú kilátást nyújtott nekik az az elcsatározás, mely az
1847/48-iki országgylésre
való
utasitásokban
folyt le, amelyek általában emancipációellcnesen

országgylés

hangzottak.

Nem

is

hozott az 1847/48-iki

országgylés,

különben reformtörvényeivel eltörölhetellen
magaszlos emlékei hizlositolt magának hazánk
történetében, amely emléket ma is ünnepli a
hivatalos Magyarország minden évnek április
iiu'ly

11-én,

nem

hozott az az

rendi

utolsó

ország-

magyar zsidóknak semmit, Kivül hagyta
ket teljesen az alkotmány sorompóin, nem akarta

gylés

a

ket egyen joguakká
val,

tenni az ország többi lakosaipedig csak ügy viselték a terheket, mint ezek.
St tovább is ment az 1847/48-iki ország-

gylés;

tárgyalásai közben oly türelmetlen és
gylöletes beszédek hangzottak el a zsidók ellen,
amelyek sehogy sem illettek ahoz a fenkölt
szellemhez, mely a
lobbi, igazán a szabadság

egyenlség elveit szolgáló reformokban megnyilatkozott. És igaza volt az akkori wPesti
))Jellemzö
Hirlap'' tudósítójának, mikor azt irta
dolog, hogy a zsidók elleni, részint igen túlságos
fos igazságtalan nyilatkozatok nagy tetszéssel

és

:

gadtattak". Bizony jellemz volt ez az országgylés
túlnyomó többségének gondolkodására és ez a
tény nem csekély hatással volt a magyar zsidók
közel jövjének kedveztlen alakulására.
Mert igaz, hogy a márczius 15-ike az ország
fvárosában oly magasztos megnyilatkozása volt
a szabadság, egyenlség és testvériség elveinek,

amelyben minden rangú

és felekezet polgárság
egyaránt lelkesedve vett részt és a 12 pont
negyedike igy hangzott Törvény eltti egyenl:

igaz, hogy a
Jókai, Vasvári és Irinyi
mellett ))egy izraelita vallású fiatal orvosa is
fejtegette a jöv szép
kilátásait és igaz, hogy a
zsidók mindenütt, ahol a nemzetrséget szervezték,

ség polgári és vallási
fellelkesült

tömegnek

tekintetén

;
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oiikéiil
jelenlkc/lck s/.()l^ál;ilr;i, siijnos
a/.onhan a márczius l;)-ike íogadalmai és esküi
nem vallották valóra ama boldogitó reményeket,
;i/,()nii:il

melyeket mindenkiben és igy a magyarországi
zsidókban is kellellek.
Hüvidesen meggyzdhettek errl. Az országgylés bezárult április 1 1-éii anélkül, bogy a
zsidók jogai érdekében egyetlen határozatot is
hozott volna Nem kaplak tehát a magyar zsidók
egyenjogúságot, hanem jött rájuk e helyett más
üldözietés ors~ágszi'rii'. Nem jön számilásba oly
árlallan tüntetés, mini Sopronban és Pécseit volt,
ahol elég volt a miniszteri rendelet, mely a zsidók
kizésére vonalkozó, de végre nem hajtott határozatot megsemmisiletle és ezzel rendben voll
a dolog, de sokkal komolyabb és veszedelmesebb
esetek fordultak el nem egy helyen.
:

így Székesfehérvárott április -én népgylés
elhatározza, hogy a zsidók a városból, ahol csak
az 1<S40:XXIX. t.-cz. alnj)ján telepedtek meg, kitakarodjanak, amit azután tényleg meg is kellett
cselekedniök. Csak a kiküldött kormánybiztos,
Pulszky Ferencz csinált azután rendet; megsemmisítette április 9-én a törvényellenes határozatot
))azon nyilvánitással, hogy a törvénytelenség melletti izgatók, vagy a csend és béke
háborgatására lázilók a következésekért vagyonukkal és személyükkel felelsek. « Minthogy
katonaságot is rendelt oda Pulszky, lett hatása
fellépésének és az nap délután visszatérhetlek
a zsidók elhagyott lakásaikba

Nem
nyuló
helyen,

ily

iráí'olyl le a zsidók ellen
megnyilatkozása: Szombatáprilis 4-én megtámadták garázda

simán

))ellenszenv«
Itt
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(MnlKTck :i zsidók lakásait, ü/.leleil és kiíbszlollák azokat; pincz^^ikel feltörték, az olt lev bort,
pálinkát kifolyatták. Méí^ többet is tettek, A zsidó
templomot mcgrobanták, belsejében mindent elpusztilottak, a tóratekercseket a frigyszekrényböl kiragadva összevagdalták és kútba dobták,
»s nem remélt szerencsének tekinthet - mondja
bogy kisebbmaga a városi jegyzkönyv,
nagyobb, de életveszélynélkiili sebzéseken kivül

—

lázadásban egy élet sem esett áldozatul. « Másazután népgyiilésen elhatározzák, hogy a
zsidók Szombathelyrl és a közvetlen mellette
lev helységekbl kiüzendk, senki nekik Szt.György nap után helyiséget bérbe ne adjon, még
házaló kereskedést se folytathassanak itt.
Igaz ugyan, hogy a Vas, Zala, Veszprém,
Sopron megyékbe és Sopron, Kszeg, Ruszt városokba kiküldött kormánybiztosok április 24-én
megsemmisitik a törvényellenes határozatokat és
a város közönsége abba szó nélkül belenyugszik,
de a megkárositott és bántalmazott zsidók semmiféle kárpótlást vagy elégtételt nem -kapnak.
De hisz nemcsak a vidéken majd mindenfvárosában is sikerült
felé, hanem az ors'ág
a cscseléknek április 19-én zsidóüldözést rendezni; megtámadván a Terézvárost, hol a zsidók
nagy része lakott, elkezdte ket fosztogatni, tettleg
bántalmazni, mig csak katonaság véget nem vetett a hosszabb ideig tartó garázdálkodásnak. Itt
is puszta miniszteri
rendelet jön a rablás után
és kimondja
a zavargók üldözését, folytatása
azonban nem lett, csak a papiron maradt.
Majd következett Pozsony hires németsége a
a

nap

maga

féktelen

zsidógyülöletével

és

ugyancsak

12

abból a czclból, hogy
vnroshan lakó és ü/.iclli'l biró zsidükal
onnan kiszorilsa, olyan es/közökliöz
lolyaniodik,
melyek ugyan törvénybe
ütkö/nck, (le leghamarabb és leghi/.losabban
eredményre vezetnek. Április 23-án éjjel a jól
szervezeti tömeg megrohanja a zsidók összes
üzleteit és lakásait, melyek a ghettón, a Várhegyen kiviil voltak, kirabolja azokat és a
;i

zsákmányt szertehurczolja. A zsidó

iskolát

tel-

lerombolják, csak a í'alai maradnak meg,
még a zsidó temet csendjét is megháboritják,
döntenek ki. A
az ört elzik és sirköveket
nemzetrség nem hogy föllépne a rablók ellen,
még a polgárokkal egyetemben támadja a városi
tanácsot, hogy miért nem tiltja ki a zsidókat a
városból. Nos, ez is megtörténik és a zsidók
összeszorulnak a Várhegyen, úgy, hogy ott az
orvosok állitása szerint ragályos betegségek kitörésétl lehet félni.
A zsidó község a nagy szerencsétlenség
után azonnal a minisztériumhoz fordul orvoslásért s ez április 2-én kinevezi Tarnóczy Káz-

jesen

mért kormánybiztossá, hogy a Pozsonyban történt wrabló merényla megvizsgálja és szigorúan
intézkedjék. A kormánybiztos vizsgálatot indit,
sok tanút kihallgat, 120 egyént elfogat és az elitélteket Komárom várába szállíttatja. A városi
tanács kérelmére néhány nap múlva a rögtönitélö bíróság felállítását rendeli el a minisztérium
és ezzel helyreáll a nyugalom. A zsidók a szenvedett károkért kárpótlást nem kapnak, csak egy
csekély része az elrabolt holminak térid meg.
Kisebb-nagyobb mértékben egész Pozsony- és
Xyitramegyében is fordulnak elö zavargások,
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amire a belügyniiniszler kiierjeszti
kormánybiztos hatáskörét, liogy olt

a
is

pozsonyi
teremtsen

rendet.

A

legvégzetesebb

leggyalázatosabb

és

voll

azonban a zsidók üldözése Vág-Uj helyen, május
1-én. Leikellen

bujtogatok

elhitették

a

néppel,

hogy a ))császár parancsa « kivánja a zsidók kizését és a feltüzelt tömeg, mely a város és a
környék tót lakosságából verdött össze, nem is
kiméit senkit és semmit, ami zsidóé volt
600
zsidó család vagyonát 2,000.000 frt értékben tették tönkre és a 20 órán át tartó vandalizmusnak,
melynek emberélet is több esett áldozatul, csak
a Trencsénböl érkez nemzetörök, gróf Csáky
Móriczczal az élükön, vetettek véget.
A kárhozatos példa némi utánzásra talál a

környéken
fölállítják a

is,

mig nem Trencsénmegj'ében

rögtönitélö

biróságot

és

is

Tarnóczy

kormánybiztos elmegy oda is, hogy vizsgálatot
indítson a zavargók ellen. Ennek bizony kevés
eredménye lett és a kárvallott zsidók hiába panaszkodtak, elégtételt nem kaptak. A kormány a
veszedelmes kihágások elnyomására megtette
ugyan intézkedéseit, de mindig csak post festa
és azért nem menthet eljárása, hogy kezdetben,
az els komolyabb esetnél nem lépett föl erélyesebben, ami által elriasztotta volna a garázda
bujtogatókat gyászos munkájuktól. A miniszté-

rium azonban nemcsak ezt nem tette, de akarvanem akarva a rosszlelkü izgatók malmára hajtotta a vizet, mikor pl. az 1848: XXII. t.-cz. világos rendelkezése ellenére, miszerint a nemzetrségben minden honlakos fegyveres szolgálatot
tenni tartozik, megengedte április 22-iki rendé-
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lolpvt'l, hogy Budapesten, az ország fövárosfibnn
hivatalosan kizárják a zsidókat a nemzetrségbl, csak azért, mert a türelmetlen gylölködés
ezt igy kivánla. St még tovább is meni a kormány és április 25-iki rendeletével eiszedeti a
pesti zsidóktól az összes fegyvereket.
Hogy Pozsony e téren is elöljárt a jó példával, az érthet. Már márczius 19-én falragaszokon hirdeti a városi tanács, hogy zsidókat a
nemzetrségbe nem vesz fel, hogy igy ne szítsanak ))ingeriiltséget(( a nép között a zsidók ellen. Hogy mennyit használt ez a jóakaró intézkedés, azt megmutatta egy hónappal késbb az
a gyalázatos rablás és pusztítás, mely méltó kifejezése lett a pozsonyi nyárspolgárok wingerült-

ségének.tt

Sajnos azonban, nemcsak Pozsony, a német
város tünl ki ilyen magatartás által a nemzetri
ügyben, hanem tiszta magyar városok is ridegen
visszaulasitották a zsidókat, mikor ezek kész
örömmel, hazafias lelkesedéssel akartak a nemzetrség soraiba állani, st alázatos folyamodványokkal járulnak ezért a városi tanácsokhoz.
Igy pl. Komáromban a zsidó hitközség nevében beadott kérelem elmondja, hogy wezen
nemes városban lakozó izraelita községnek a

magyar

hon

rajzolni

fölöslegesnek

iránti

cselekvés terén

tékben

tartván,

holt

hetükben

ellenben

azt

a

annyival nagyobb mérkészek lévén, alázatosan ki-

tettleg

kimutatni

nyilatkoztatjuk,

vonzalmát

hogy

a

körülményekhez képest

csend fentartására, st a Magyarhoiit kívülrl fenyegethet veszélyeknek elhárítására községünknek minden egyes tagjai s
a

bels rend

és
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egyetemben egész községünk

is

vagyonával

és

A

városi közgylés
azonban az ismeretes wellenszenvw miatt, mely
az izraeliták ellen mutatkozik, a kérelmet teljesithetönek nem tartja és a zsidókat a nemzetörségbe fölvenni nem hajlandó.
Hasonlókép jártak a veszprémi zsidók lelkes
ajánlkozásukkal, akik azután új beadványban
nemes bosszút állottak a nemzetörségi választmányon; mert mikor elpanaszolják, hogy »szivünk mélly fájdalmára férfm kezünktl, melly
hazánk ellenségei ellen fegyvert ragadni mindig
életével áldozni elhatározta. «

készen áll, a' haza védelme, vagyon és személybiztonság fentartása megtagad tatoltw, azt kérik,
hogy addig is, mig a cselekedetek tere megnyílik
majd elttük, fogadják el tlük azt az összeget,
melyet az örsereg elleges költségeinek fedezésére
azt igy ))a legszentebb
összeszedtek, hogy
helyre, a haza oltárára letehessékw.
maPápa városa sem bánik külömben az
gyar érzelm zsidaival, st tovább megy és a
minisztériumhoz folyamodik, hogy miután ott is
))némi(( jelei az ellenszenvnek tünedeznek, mentse

k

))hogy az izraelitákat a kefel a várost attól,
resztény nemzetörök közé beirni és besorozni

kény telenittessék«
Székesfehérvárott pedig nyilt piaczon szavaztatják a 12 nemzetri századot, hogy vájjon
befogadják-e a zsidókat, vagy nem? Es ámbár
a többség kivánta a zsidók besorozását, még
sem történt az meg.
így volt ez általában az egész országban
részük lett a zsidóknak majd mindenütt e megalázásban, mely joggal sértette hazafias önérze-
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lüket. Ignz ugyiin, hogy a városok emez eljárás.i
csak addig tarlóit, inig koinolyabl)ra nem fordult
a haza sorsa és mihelyt a nemzetrségnek a/

ellenség ellen kelleti vonulnia, ott vollak a zsi
is a soraikban. Így látjuk ezt \'eszi)rémh('ii.
hol az összeirási lajstromok szerint a nemzetrség egy hatodrésze zsidó voll, akik szintén el
mentek a többiekkel a Dráva mellé. h.pp ig\
Pápán, hol a Dráva mellé mozgósitoll nemzclörök nevei jegyzkönyvileg vannak niegörökilve,
hogy ))élelök s saját értékjük föláldozásával is
Hazánk védelmére használt készségökel a kés
maradék emlékül lálhassaw és ahol a 318
álló hat szakaszban (Sí) zsidó voll. Ezek közöli
vonult be az akkori pápai rabbi, a nagynev
Löw Lipót, ki a sellyei laborban tüzelte hiveit
a haza bátor védelmében és vele volt a zsidó
Bláuer Ignácz, P2hrenfeld
iskola három lanilója
Lipót és Szinger Manó is. Ez utóbbiak közül
Bláuer Ignácz a schwecháti ütközeltl fogva egész
Komárom vára feladásáig részt vett a szabadságharczban és mint százados távozott a hirkoszoruzolt iionvédségbl. Moórolt az összes 448 nemzetr között 48 zsidó van közlük több' idn

dók

fbl

:

;

mint Kosenthal .József nagykeresked, aki 61 éves korában beáll a rendes
nemzetrségbe. Aradon, mel}' a sz. kir. városok
közölt az els volt, mely június 10-iki ülésében
felül

önkéntesen,

hogy a zsidókat a nemzetrségbe
besorozza, még a 24 lovas nemzetr közöli is
st megtörtént olt az a nevezetes
voll 3 zsidó
dolog is, hogy wa zsidó nemzetrökkel egy sorban szolgált tiz aradi minorita isw.
Akadunk azután még más örvendetes jelen-

elhatározza,

;
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Sátoraljaújhelyen
besorozva és
vonul, m'kor rákerült a sor, Kassa felé; közöttük
lrénkéi József káplár és Frietlliuher Albert rmester, ki egy kurucz dallamra éneklend versel
szerzett, amelynek hangjai mellett indult a nemzetrség úljára. Nagy Károlyban a lovas nemzetrségnél a zászlótarló zsidó, st Bezdán a kapitány is az, Loschitz Vilmos és Szegeden, mikor az 50 éven felni levk, az u. n. öregek
csapatja megalakul, kapitányává három jelölt
közül Kohn A. kereskedt választja és ennek
nejét kéri fel zászlajának felszentelésére zászlóségokrt'

is

c

léreii,

mintegy 100 zsidó

igy

pl.

nemzetr

lelt

anyának.
Lassanként tehát elsimullak azok a vészes
hullámok, melyeket a zsidók ellen szitolt gylölet
létrehozott, amit a zsidók azután kellen méltányoltak is; de nem csodálhatjuk azt. ha abban
a szomorú idben, mely a zsidók számára a hirdetett szabadság, egyenlség és testvériség ellenkezjét hozla, ha elkeseredésükben a valósággal

üldözések miatt, menteszköz után
lett legyen az bár szalmaszál. Ilyen
menteszköznek tnt fel egyes köröknek: az
Amerikába való kivándorlás.
Május els fejében megalakul Pesten wa központi kivándorlási egylelw, mely »Fölszólitás Magyarország zsidóságához az Amerikába való kivándorlásrau czimü kiáltványában joggal festi
élénk színekkel azt a végtelen nyomort, melyei
az üldözések elidéztek és panaszolja el azt a
jogtalanságot, mely elvétette tlük a törvényengedte fegyvereket is, mintegy utolsó jogukat,

középkori

kapkodnak,

a jogot saját vletük

megvédésére

kobozván igy
2
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A/ egylel vc/ctösége mcgtes/.i n kell
hogy beszerezze a szükséges adatokai, melyek alapján a kivándorlási eszközölheti és egész komolyan loghilkozik a köréhe vágó
kérdésekkel. A lölszólitás, amint ;iz adott \iszony(jk
közölt csak természetes volt, sok helyi'ill visszhangra lalál
az egylet vezetségéhez sokan fordulnak kérdésekkel a kivándorlás módjára, költségeire és idejére nézve, amire azután kell íolvilágositást kapnak. St rK')kegyl('le is alakul a
központinak és pedig, mint az könnyen erthel
Pozsonyban.

el

löli'ik.

intézkedóst'kel,

;

:

))A pozsonyi izraeliták közötl alakult kivándorlási társaság elleges értesitvényea május 21-én
fordul a közönséghez és miután elniontlja, hogy
mi inditja tagjait arra, hogy oiy államnak ajánlják fel any^agi és szellemi erejüket, wmely poli-

tikai

alkotmányánál és egyes tagjainak

ségénél

mvelt-

fogva, felfegyverkezett férfiaktól a fegyvert el nem ragadja, védtelen teremtéseket nem
üldöz, törvényeket nem gyaláz, hanem a szó
nemesebb értelmében a szabadságot érli, felfogja
és foganatosítja isw, kifejti a kivándorlásra vonatkozó terveit és egyúttal a jószivü hitrokonokboz
fordul segélyért, hogy a teljesen vagyontalanokat
az útra valóval elláthassa. Alaptkét is gyjt a
társaság, mely 70 tagból állt, törlesztéses köksönt
is
akar fölvenni, egyengeti tervének útját, de
azért nem sokra megy. Nem is jut abba a helyzetbe, hogy nagyobb csapatot indítson útnak,
még szeptember elején is a gyjtit segélyt sürgeti és pedig eredmény nélkül. Néhány hétlel
késbb a kivándorló-társaság igazgatója nem
útrakelésre, hanem a tótok és horvátok ellen
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való harczra szólilja n pozsonyi zsidókai és n
kiváiulorlü-lársasá^ lielyiscgc nem az Amerikába
szándékozók, hanem az önkéntes magyar seregbe
lépk jelentkezésére szolgál
És bár joggal panaszkodhattak a magyarországi zsidók, hogy mig a régi, kárhozlaloll elnyomatás korszakában legalább rendezett viszonyok áldását élvezték, megvédte ket a hatalom erszakos támadások ellen, addig az uj,
egekig magasztalt szabadság idejében ki lettek
szolgáltatva az welökelö és alantos cscselék önkényénekw joggal mondták: »Aíárczius lö-ike
;

Ígéreteibl nem kaptunk mi eddig semmit, nem
tapasztaltunk eddig sem szabadságot, sem egyenlséget és legkevésbbé testvériséget^ és ezt erwAz
sítette meg ^'örösma^ty is. júniusban irván
egyenlség és testvériség áldásai csak egy népei
hagytak érintetlenül, a szenvedéseiben örök zsidót«,
mindamellett a magyarországi zsidók föitétlenül
a magyar ügy pártjára állottak az egész országban es kapva kaplak az alkalmon, hogy tettekkel
bizonyíthassák becsületes hazafiságukat, a magyar hazához való áldozatkész ragaszkodásukat,
ami azután teljesen sikerült is nekik.
;

:

MÁSODIK FEJEZET.

A

szabadságharcz

alatt.

Mikor 1848. április 11-én a reformtörvények
szép sorozata szentesítést nyert és az utolsó rendi
országgylést a magyar király személyesen rekesztette be, joggal remélte a magyar nemzet,
liogy új, boldog korszaknak néz elébe, amelyben
2*

'J(»

kiri'jlhcli

majd

eddii^

clnyomoll

U'ln'lséfíeil

('"s

nu'ginulatja a világnak, ho^y )>Mug\ arország iicin
\()ll, lianein lc'sz«. liizoiiy
lu-in gondolta sem a

szabadság

vívmányainak

ujjongó néj), sem az
magyar minisztérium, hogy oly
súlyos megpróbáltatásoknak mennek elébe, amint
azok róvid idó múlva esstül zúdultak az országra. Az osztrák reakczió azonban nem birta

els

fiiggellen

átkos irigységtl tápált rövidlátásában felfogni,
hogy Ausztriának is jobb és hasznosabb ha szabad, önálló és virágzó Magyarország áll mellette
és erszakkal vissza akarta szorítani hazánkat a
régi
tartományi szerepre
hogy pedig bnös
ezélját elérje, nem riadt vissza semmi eszköztl.
A bécsi kamarilia elkezdte csakhamar akna;

munkáját, hogy visszaszívassa a magyar királyaz általa szentesilelt törvényeket és rövidesen semmivé tegye Magyarországnak ig^zi ujjáalkolásál raegalapiló eredményeit. Halalmába ejtette
a gyönge, de jólelk császárt és királyt, V. Ferdinándot és fölbujtötta a magyar haza ellen
az ennek zsírján hizó nemzetiségekel. Szomorú és
küzdelmes id következeti most Magyarországra,
a várt békés és nyugodt fejldés helyett. Elkeseredett élet-halálharczba hajtották bele alattomos
ellenségei és csak a magyar nemzet bámulatos életerejének, csodálatos vitézségének sikerült a véglyal

veszélybl diadallal kikerülni. De föl is lám;jdt
mikor erre lánglelkü vezérek
szólították, a milliókaru nép és harczba ment

a haza védelmére,

minden fegyverfogható

akiben magyar

lia,

s/iv

és lélek lakott.

Ezek közé tartoztak
zsidók

is,

akiket pedig

a

Magyarországban lakó

nem

tekintettek az ország
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áe iikik azért nem dugták be fülöket
haza vészkiáltására és megható lelkesedéssel
sorakoztak a harczhamenök táborába.
x\ magyarországi zsidók a lehel legnagyobl)
mértékben vettek részt a szabadságharcz íegyveres küzdelmeiben
hangsúlyoznunk kell ezl különös nyomatékkal, mert még mindig fel-felüli
fejét az az alaptalan rágalom, hogy a zsidó, mini
katona nem állja meg helyét, hogy nem felel
meg a háborúban természetes feladatának, st
[><)lg;'ir:iinak,

a

;

nem

is arra való.
Csak ezért kell kimutatnunk,
hogy a magyar nemzet egyik legdicsöbb és Jegnehezebb közdelmében a zsidók nemcsak számarányuklioz képest, de jóval azon felül, önkéntes

odaadással, határtalan lelkesedéssel vettek részt,
csakúgy, mint bármely más vallású magyar ember. Sajnos, nem mutathatjuk ki ezt az utolsó
részletig,
nem bizonyíthatjuk nyomról- nyomra,
meri nem állanak rendelkezésünkre a megfelel
adatok a maguk teljességében
AH ez azonban nemcsak a zsidókra, banem
általában a haza összes lelkes védire nézve
1848-ban. Es ez csak természetes is. Az az ezer
veszélytl környezett és számtalan, sürgsnél
sürgsebb teendvel túlhalmozott hazai kormány
és közigazgatás nem lehetett abban a helyzetben, hogy a honvédelem eszközlirl pontos,
Írott okmányokat szerezzen és hagyjon meg az
utókor részére. Még kevésbbé volt ez az eset a
zsidókra nézve. Elhihetjük Görgei szavára, amint
levelében irta nekem, hogy ))legkisebb gondunk
is nagyobb volt annál, hogy azt fürkésszük, közülünk vajon ki-ki melyiknek, a római pápának,
Calvinnak, Luthernek a\agy Mózesnek tanai sze-
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iinádja-c a közös Kgy magyar Isteni, akinek
nevében, akiben bizva fegyvert ragadtunk iiiindnyájanw. Nem keresték bizony, hogy milyen \ állású a honvéd, lianein szivesen fogadtak mindtnkit, aki a haza
védelmére sietett, Ks a zsidók

riiit

jöttek szives
Mikor a

örömmel.
magyar kormány önkéntessereg

fel-

határozza el és kiáltványt bocsát ki az
ország lakosaihoz ez ügyben, minden fogadó helyen jeleni kéznek zsidók is, így a pesti zászlóaljnak majdnem egy harmada zsidó, akikhez
június 22-én Schwab Löw, pesti rabbi intéz lelkesít beszédet, mieltt a Dráva mellé mennek
és többek között azt mondja nekik
wBizonyuljatok Magyarhon igaz fiainak, úgy, mint a hs
Makkabeusok méltó utódainak. Négy dolog az,
mire figyelmeztetlek benneteket
Ti önként és
szabadon választottátok hivatástokat az ügy, melyért küzdtök, igaz, szent ügy; magatarlástoktól
függ becsületetek, mint zsidóké; életetek és sorsotok Isten kezeben van.«
állitását

:

:

;

Tényleg az a feladat is jutott osztályrészül
önkénteseknek, hogy megnmtassák magaviseletükkel, mily egyenérték tagjai
a honvédelemnek más polgártársaikkal. Jogos reményt
nyújtott is erre szinte lelkesedésük, hisz oly
példa is volt soraikban, mint Utasi-Strasser Vilmo.sé, aki a fölhivás ulán néhány napra életével
együtt 10.000 frtnyi vagyonát is felajátdolta a
haza oltárára, azonfelül, hogy mindennel maga
látja el magát.
Hogy pedig nemcsak Pesten, de mindenütt
az országban sieitek a zsidók az önkéntesek
közé, azt bizouyitja az egyes fenmaradt adalo-

a zsidó

k
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kon kivül a legkiválóbb szemtanuk egyikének
szavahihet áUitása: ))Kn, úgymond Klapka
György tábornok idevonatkozó levelében, a 6.
(vcs/.prémi) zászlóalj aiakitásával voltam megbízva és emlékszem, hogy azon 800' ember között, akikbl zászlóaljunk állolt, majd egy 12-ed
rész zsidó volt. Kp oly számosan voltak a 3.
(szegedi) zászlóaljban találhatók, akik közé fleg
a Bácska zsidósága állott. Sok zsidó volt a 4.
(gyri) és a 9. (kassai), úgy mint a többi zászlóaljak legnag}'obb részében.
A zsidó ifjak csatlakozása az önkéntesekhez
ismeretes volt különben a közvéleményben, amipl. a ))Népelem« egyik júliusi vezérczikkében kifejezést is ad. Miért nem eyyenjogusitják
a zsidókat? kérdi. wAvagy gyáváknak mutatkoztak-e a zsidók? Nem vettek-e legélénkebben
részt minden mozgalomban, melyet a nép az
önkény ellen tesz? Féltek-e a fegyvertl, midn

nek,

nemzetrséget összeírlak? Nem mutatkozik-e
kedvezbb arány az önkéntesek között
akár melli) liiifelekezetnél ? Folyt-e ujabb id-

a

részükre

ben a közügyért magyar vér, hol zsidó vérrel
nem keveredett volna ?«
És mikor a pesti egyetemen a katonai kurzus nyilik meg, a zsidó egyetemi ifjak tódulnak
oda úgy, hogy a résztvevk egy ötödét teszik
ki, amint azt Török István képvisel deczember
10-én az országgylésen jelenti, mikor is azért
tör lándzsát, hogy wa magyar hadi tanodábaa
úgymond
zsidó ifjak is felvétessenek, mert
))a
mi izraelitáink, kiknek dicsségére legyen
mondva, a hon megmentésének erdekében igen
sok lelkesedést tüntettek ki, méltán jogositvák

—

—
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nrrn,

lioj^y

lelhe

homrdclmi

inlczv ('nyciiikiK-l

Ickiii-

t''le.ssiMU'k.«

\

De nemcsak

magyarok Indiák azt, liogy
a
honíilársak mily lelkesedéssel csallakoziiak az
igaz ügyükhöz, hanem a lázadó nemzetiségek is. Meg is fizettek érte a zsidóknak,
a zsidí)

Újvidéken menekülniük kell, mert nem a
tartottak. Zentán pedig a szerl)ek a
zsidó község jó részéi, valamint rabhiját. Ullmann
Iszeil fölkonczoiják. Ugyanilyen sorsra jutott a
látogatóban olt idözö adai rabbi, Hcilprin Jakab;
továbbá az egykori hires ó-budai rabbi. Münz
Mózes íia, Jakab és mindama zsidók, akik nem
tudtak idejekorán menekülni a vérszomjas rablók
elö]. A zenlai hitközség ma is rzi a magyar ügv
e vértanúinak emlékét, évenként gyászistentiszpl.

így

móczokkal

teletet

tartván érettük (sebat 9-én).

A ravasz

illyr

propaganda, mikor

látta,

hogy

zsidók a nemzetiségi vidékeken mindenütt a
magyar seregbe állanak, fölszclitást intéz a bács-,
torontál-, Csongrád- és aradmegyei zsidókhoz, a
maga részére akarván ökel megnyerni, wMi
a

—

mindig azt láttuk,
liogy a zsidó minden

úgymond

fölszólítása

—

okosnak muannál inkább csodálkozunk a ti mos-

tatkozott,
tani viselkedésieken,

eljárásában

midn

ellen akartok fegyvert fogni.

elleniük, az illyrek
Mi csatol bennete-

ket a magyarokhoz? Mi indil benneteket oly
nagy buzgalomra, hogy az önkéntes csapatokba

álljaiok"^ Talán a pozsonyi húsvét? vagy az a
nemes bánásmód, melylyel Pesten találkoztatok ?
Elbb elnyomlak, kizártak bennelekel a
nemzetrség soraiból és most fölszólítanak, hogy
fegyvert ragadjatok ellenünk. Vigyázzatok! Leg.

.

.
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közeU'bh, li;« már nem kcllol.'k löhhc', újm reátok
kerül a sür!«
A kélséglelenül ügyes csábilásnak azonban
semmi foganatja nem lett, a zsidók távol állottak attó), hogy a szenvedett sérelmekért és jogos
kívánságaik megtagadásáért árulással állottak

volna bosszút, ok kitartottak a magyar ügy melbizonyos, hogy nem a
lett kezdettl végig és
nemzetiségekkel való együttmködés miatt sarczolta meg Schlick tábornok 184Í). augusztusban
az aradi zsidókat 10.000 frt és 1700 kartács
erejéig. l\s míg arról senki sem fog adatot szolgáltatni, hogy a zsidók a szerbekkel vagy oláhokkal czimboráltak volna, azl hitelesen tudjuk,
hogy pl. Aradon, a város els ostrománál, 1848.
októberben Schwarcz Ignácz zsidó timár vezényelt a császáriak ellen egy hat fontos ágyul és
midn deczemberben a császári dzsidások el-

nyomnia sát Kun János tartolta vissza, hogy az
a honvédek visszavonulhatlak, a hsies
munkában Chorin Samu honvéd sietett az öreg
Vag}'. hogy 1849. februárban
tüzér segítségére

alatt

Ivannovics rnagyot az ar.:di Szép-utcza végén
egy izraelita pinczér ltte le, amire a vezérét
vesztette osztrák csapat hanyatthomlok futásnak
eredt. És bizonyos az is, hogy ugyanazon idben
Rosenberg Károlyt, az aradi hitközség jegyzjét
nem osztrák érzelmei miatt szúrták le a granicsárok.

A zsidókra nem igen számithaltak a lázadó
nemzetiségek seho], de annál inkább a százfell
szorongatott magyarok,
^^kor Jelacsics betör
Magyarországba és feltartóztatás nélkül nyomul
Székesfehérvárig,

a

horvát sereg ellen kirendelt
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ncmzelörök, önkéntesek és népfölkelök közölt
niindcnünnen víinnnk zsidók. Ks azon löhb kálozdi lakos k()/.öll, kik a bán csúfos vercséifc
után Kütli és l^hiiippovics seregét életük koezkáztalásával fellaitóztalták, úgy, hogy azt Perezel
el lóghatta, ott volt
Spitzer Dávid is, ki joggal
osztozkodott a honvédehiii bizottmány köszönetében. Es mikor a bán fegYverszimetet kér, az
arra vonatkozó tárgyalásoknál magyar részrl
egy abonyi zsidó, Fispán Ignácz is szolgált mint
hirnök.
Pesten azt hitték, hogy oda is eljön a
bán és védekezéshez láttak. És ekkor
irja
Horváth Mihály
wa zsidók, kiket a nemzetörségben a polgárság nem trt meg maga melleit,
e sérelmük
daczára is külön, csaknem
ezerre
zászlóaljat gyjtitek keblökben !«
Vagy mini egy szemtanú írja: »és ott hányták a

—

—

hs

men

sáiu'zot Buda alatt urak és mesterlegények, tanuló iíjak és ösz princzipálisok, finom hölgyek

papok és zsidók, jobb és balpárti
követek, egymásnak adván kézröl-kézre a földdel leli kosarat«.
és szolgálók,

•lellacsics

hanem Bécs

azonban

felé

nem ment

vette egérúljál.

Pest

ellen,

Október

elején

Magyar Ovárnál táborozik és a pozsonyiak azt
hogy oda is ellátogat. A horvátok ellen

hiszik,

meg

a Nyitra- és Trencsénlázadás alkalmat ad a pozsonyi zsidóknak is hazaíiságuk kimulaiására.
Korn Fülöp, a kivándorlási társaság elnöke intéz
ekkor lángoló szózatot hitsorsosaihoz, hogy csat-

való

készüldés,

megyében

kitört

tót

lakozzanak a rtpozsonyi izraelita önkéntes seregjehezu és e czélból
irónia?
i'gy-tí mily

—

—
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lenlkezzenek a kiváiiíiorlási egylet helyiségében.
Jolentkezlek is vagy 2H0-an, többen, mint a kivándorlásra és készek arra, hogy október 18-án
a köpc'sényi táborba vonuljanak. A népfölkelök
vezére azonban, valami von Pergelt, nem hajlandó a zsidókat befogadni, ö nem vezet ))ilyen
szemét népetw mond nagy büszkén, inkább kész
egy második húsvéti kravall fölidézésére. A zsidók ügyéi azonban Fauer parancsnok a magáévá
teszi és diadalra is viszi, von Pergelt pedig távozik vezeti tisztségébl. Közben a megbántott
zsidók egy része elszéled, a másik azonban a
táborba indul és részt vesz a szerencsétlen schwecháti ütközetben. Toborzójuk, Korn Fülöp, késbb
a német légióba lép és mint annak századosa
küzdi végig a szabadságba rczot.
Nem is kételkedhetik ezek után elfogulatlan
ember abban, hogy a zsidók mindütt követték a
magyar kormány fölszólitását és beléptek az önkéntes csapatokba, épügy, mint bizonyos, hogy
a honvédsereg számára való ujonczozásnál sem
hagyták ki a zsidókat sehol, bár kielégít adatok
e tekintetben sem állanak rendelkezésünkre. A

magyar hadseregrl szóló törvény azonban világosan kimondja: ))A most megajánlott ujonczállilás alá esik Magyarországnak s a kapcsolt
részeknek minden állandó lakosa, ki éleiének
H)-ik évét betöllötle, sors- és valláskülömbség
nélkültt. Elég érdekes, miként hatolt a törvény
világos kifejezése, mert pl. Veszprémmegyében
hadkötelesek

bizottkirendelt
összeírására
beveszik a más vallású
lelkészek mellett
a rabbikat is. Ki is állították a zsidó ifjakból a köteles ujonczokal, ha

a

mányokban mindenütt

—
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i"ilk:'ii

(•s:il<

nkndiink

lajslioiuoktii,

Pápnn, hol

is

inclyt'klx)!
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rciuii.iradt
c/,

iijoiiczo/iisi

kitnik,

mini

j)k

öves

zsidó iijoncz 'A\) voll,
ukikel fel esk élés ük nlkalinával, noveiiiher 2r)-;'in
LÖNV Lipót rabbi biizdit a haza odaadó szolgálatára
vagj' Koniároniban szeptember (>, és <S-iki
összeírásnál 12 zsidó ujonczot találunk. Nem
kevésbbé jellemz lény, hogy Buíhin, deczemberl)en a zsidó ifjak [)ontosabban jelennek meg a
sorshúzás czéijából, mint a más vallásnak és 14
közülök beválik; amire azután a Kossutli hírlapja azt jegyzi meg: piruljon el a budai keresztény polgár a l)udai zsidó elölt. Sót Pécs zsidóközsége 3 ujonczol ajánl meg a saját köllsf-gén
1<S48. novemberben, bár a városi tanács elismeri,
hogy a >kebelbeli izraelita közönség családjaiban
a törvény éitelme szerint összeírás alá esö il'jak
jelenleg nem lalállatlak«. Mindez és hozzá hah'

;

sonló adatok azonban csak porszemek, melyek
l'enakadlak az idö viszontagságai mell el
is és
mi csak mozaikszer képet nyújthatunk
arról az elismerésre méltó részvéteirl, nielylyel
a magyar zsid()k a fegyverfogható honfiak közé sorakoztak. Mert liisz elnu'nt akkor
mindenki, aki csak tudott, hisz elküldték anyák
a fiaikat, hitvesek a férjeiket, menyasszonyok a
vlegényeiket, hogy a harczmezn onlsák ha
kell, vérüket a hazáért
még serdül iskolás fiuk
itt-ott

l

;

megragadták

k

is
nehéz fegyvert, hogy
üthessenek egyet a haza ellenségén, kerüljön az
bár életükbe. tLs ha a sok rendkivüli esetbl
csak egy-egy juthat tudomásunkra, érdemes azt

is

a

feljegyezni.
így l"rendenb(>rg

Márkus,

mini

h kinlélyes
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UtMcskedo halt cl nem régibe'i Szabadkán, a
halódik gimnáziumi osztályba járt, mikor a szabadsághari'z kürlji' riadót Tiijt. (lycMige testalkata
miatl nem akarják a honvéítek közé bevenni, de
ó nem nyugszik addig, mig Mészáros hadügyminiszter, külön engedélyévd czélját el nem éri.
Belép a földvári zászlóaljba, melylyel a hires
tiszaioldvári csatában vesz részt, ahol az elesettek
között a hivatalos kimutatás szerint, jNhiyer Mózes
és Uosenfeld Lipót önkénlesek is voltak. Majd
a 17. zászlóaljba lép át mint tizedes és kitünteti
magát a keresztúri csatánál, hol egy hadi kaland folytán az ellenség háta mögé került csapatjával, amiért Klapka hadnagynak nevezi ki.
Mint ilyen részesült abban a szerencsében, hogy
a Jászberénybe érkez Kossuth lakása eltt a
diszrségett vezényli. Résztvett Budavár ostromában, eljutott egész N'ilágosig, de már mint osztrák
fogoly.

A sok lélekemel példa között is kiválik
Springer Izsák,
székely-udvarhelyi hitsorsos,
kinek hét fia harczolt a magyar szabadságért,
n hét Springer testvér: Dani, Dávid, József,
Juda, Mór, Salamon és Samu. Springer Mór,
fogarasi lakos, nyugdíjas honvéd-hadnagy, huszár
szabadcsapatnál szolgált Bem táborában részt;

dics harczokban

fehértemplomi
csatában kitüntetvén magát, ezüst érdemkoszorut
kapott. Ugyanezt szerezte meg magának Dani
fivére, ki b. Kemény Farkas
vezérrnagy megbizottja volt és mint hadi kém kitn szolgálatokat tett. József mint tizedes szolgált
Bocskai
néven élt végül Budapesten. Sanm és Salamon
Udvarhelyen haltak el, mig Dávid fehérvári és
veit az erdélyi

és a

;

Juua, niedgyesi lakos,

an

Ii^nzi

lioiilcányhoz

Anna Pnpán

iik'IIó.

mikor

I'scrliolTer

volegtMiyél, l'isclii'r .líuiást

l>n/.(lilja,

hogy a honvédek közé iilljon, amit n/ meg is teli.
Ks azok közöli, iikiket a haza vészkiáltása a
messze idegenben is meghatott, nogy éU'lük koczkázlalásávai, a katonai fegyeleni semniihe vételével, sietlek a haza segítségére, azok közíilt is
volt nem egy zsidó.
Ilyen vitézrl emlékezik meg Virág Lajos,
iiádorhuszár naplója oklober 1 l-rol, följegyezvén
következt: ))Néhány napra ezután (Isillag (Sterni.
egy zsidó születés íiatal huszártizedes íS.') eml)errel kísérletté meg a szökést (Rahonitz-böl). De a
vakmer vállalat balul ütött ki, meri a csapatot,
14 ember kivételével, elfogták és lefegyverezték.
megmenekült s haza ér(Csillag valami módon
kezvén, a Hunyadi huszárok közé állt.«
Weiner Jakab, bellatinczi (Vasm.) lakos,

nyugdíjas honvéd, a Radetzky-huszárezredben
Milánóban, mikor az ottani lázadás folytán
1K48. márcziusi)an 46 társával együtt dezertál
Sumits rmester vezetése alatt és Fels-Ausztrián
ál hazaérkezik, hogy a honvédek közé állhasson.
Meg is állotta helyét a harcz végéig és többször
kitüntetve magát, czimzetes rmesterig vitte.
zsidók a
ott
voltak a
Bizony, nemcsak
magyar táborban kezdettl fogva mindvégig,

szolgált

hanem

ki

is

tüntették

magukat kiváló módon.

wMindjárt a hadjárat kezdetén, irja Klapka
erre vonatkozólag, vitézül és kitüntetéssel harc/.ollak és késbb is, egészen a háború szerencséllen
kimeneteléig és a világosi kalasztrólaig. Sokan
közülök elestek a külömböz csatatereken, nagy
részük tisztekké lépeti el, kik közül sokan még
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(Mnek. Többeken a zsidó liszlek kö/.ül a
bebizonyilütl vitézségükérl a katonai
érdem renddel lellek kitünletve.«
És hozzá csatlakozik (iörgey fvezér tanu-

ma

is

(•salaiéren

midn

sága,

zsidó katonáiról

azt

állilja

wNeni

:

emlékszem, hogy védelmi haiczunk egész tartama
akár hivatalos jelentési, akár
alatt
valaha
privát tudüsitást vettem volna olyat, mely szerint
l)ármely íegyvernemü csapathoz lartozott zsidó
honvéd közlegények, al- vagy íotiszlek kisebb
mértékben feleltek volna meg hon védi kötelességeiknek, mint akármely más vallású bajlársaik«.

—

St

—

ellenkezleg, arról

honvédek

mellett,

is

bizonyságot tesz a zsidó

hogy nézek fegyelmezettségben,

—

tehát
személyes bátorság és szívós kitartásban
derekasan versenyeztek többi bajtársaikkal. És miután az osztrák
és orosz föhadakkal a honvédsereg épp azon
része
a gyászos vég temesvári csatát kivéve
mindig és nem minden jó siker nélkül
állott szemben, melyet én vezényeltem, bátran
konstatálhatom, hogy a többi önállóan mködött
magyar vezérek tapasztalatai sem lehettek e te-

minden katonai erényben

—

—

—

kintetben az enyémnél kedveztlenebbek.
r.s mi hozzátehetjük, bizonyára nem. íme,
néhány példa az általános vélemények igazolására
Bogsabányán azok között, kik elsknek rohantak fel a torlaszokra, Weisz Ignácz zsidó
((

:

közr

is

ott volt.

Budavár visszavételénél a sebesültek között
voltak a Közlöny kimutatása szerint: Lebovits
Dániel, Löwy József, Schwarz Izsák és Spitzer
József, azokon kivül, kik könnyebb sérüléseket
szenvedtek. Ugyanott nevezte

ki

Aulich tábor-

^2

nok a siker délelöüjru. Kisfalvi-Klcin .lakahol
hadnagyijává, laiuisilotl vilézségcérl
A hraiiyiszkói szoros
támadói közül,
nu'rl (liiyoii OOO embere mind valódi hssé váll

hs

oU, szegényen

éli

öregségéhen Hu<iai)eslen

:

I.e-

dennann Márk.
Hirscli Lipol közviléz menlelle

meg Palánká-

gróf DessewlTy, a
századosa kalonái eloU háromszor megölelle.
Hüirmann Adolf voll nyíregyházi lakos, nyugdíjas honvédhadnagy, egy keicsztény társával
egyiill mentelte meg Bálori Schultz Bódog honvédtábornokot az 1841). április 4-iki bicskei csata
nál a honvédzászlól,

után,

amiéri

hogy a megáradt

Tápi(')

mocsarába nem

A

nagysallói ütközetben kél sebei kapott
és úgy kilüntelle magát, hogy 13arta Endre kapitánya állal ajánlva hadnagyi rangot nyert.
Weisz Ágoston, százados a vitézségi éremmel lelt kitüntetve hadi Ideiért; mint magánzó
halt meg Komáromban 1890. novembei" 2r)-én.
Lord .lózsef, ki a márczius l-ikél Pesten
élte át, hol akkor üzleti ügyben járt, késbb a
veszett.

honvédseregben szolgált és tettekkel bizojiyitolla
lelkesedését a magyar hazáért, melynek nyelvét
ugyan nem beszélte, de melynek odaadó, buzgó
hive volt. Századosi langig vitte a harczléren és
Isaszeghnél szuronydöfés által megsebesült. Majd
(iörgey csapatánál szolgált és a szabadsfigharcz
vége felé maga ajánlkozott, hogy Kossuthnak
levelét elveszi Komáromba Klapkához, akit Kossuth
kitartásra buzdit levelében. Lord parasztnak öltözve el is érte czéljál és ezzel nagy szolgálatot

A szabadságtelt a komáromi ostromlót laknak.
harcz leverelése után is szenvedett Loiii hazati-
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több havi fogságra ilélte.
Trencsénbe ment,
késbb földhérl lett és lcSi)U-ben halt meg Pomint zsidó.
zsonyiján, sajnos azonban már nem
Ugyanezt kell mondanunk Csemegi (Nascher)

ságáért, haditörvényszék

Mikor

Idszabadiilt, szülhelyére,

—

Károly, a hires curiai biróról és kodiílkatorról.
gróf Ratthányi Kázmér országos

A nagy idben

biztos megbizásából egy zászlóalj gyalogságot és
egy század lovasságot alakított és e csapat, melynek
volt rnagya és parancsnoka, végigküzdötte a bánáti és bácskai hadjáratot, mig nem
Lúgosnál telte le a fegyvert. A temesvári várban hosszabb fogságot szenvedett el, majd a
haditörvényszék a császári seregbe sorozta be,
de alkalmatlannak találtatott és hónapok múlva,
miután felülvizsgálaton ment át, elbocsátották.
Aranyi-Goldner Károly, huszárörnagy, kiváló
módon felelt meg hivatásának. 1848. augusztus
28-án Écskánál még mint fhadnagy verte vissza
a szerbeket, majd október 13-án mint százados
kergeti szét a zichyfalvi rség élén a közelben táborozó szerb csapatot. A szerencsétlen vég
vízaknai csatában
is elfogták és Nagy-Szebenben zárták el, ahonnan azonban egy hónap múlva
kiszabadult, mikor Bem ritka dicsséggel bevette
a várost márczius 11-én. Május 5-én mint rnagy megtámadja Oraviczánál az ö 800 emberével
az 1300 fnyi osztrák rséget és kemény harcz
után beveszi a várost. Az utolsó ütközet, melyben
részt vett, a szászsebesi volt augusztus 1-én,
azután nemsokára — külföldre menekült.
Aranyi-Goldner Mór, százados, Czibakházánál 1849. februárban gróf Leiningen tábornokot
mentette ki merész támadása által a fogságból.

t
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Csutak Kálmán,

taiból a
lilést

aradi fogsága alaü irt adakövi'tkezöl einellu'ljiik ki: "Kiilön ein-

lennem egy Weisz Anlal nev héber
fiatal honvédrl, ki magát a többiek

kell

származású

között bátorság s hadi gyakorlatokban való jártassága által kitüntette, miért is öt késbb hadnagygyá léptette el a kormány, a világosi örök
emlék catastropha azonban már mint fhadnagyot találta. Mindenütt látni leheteti t, hol a
C!>ata leghevesebben folyt s nem ritkán szigorú
parancs s fenyegetéssel valék kénytelen saját
állomására visszarendelni«
Az ilyen emlékek elölt mindenkinek hazafias tiszteletlel kell megállani és csak azt sajnálhatjuk, hogy e. nekünk különösen drága emlékek
nagy részét elnyelte a feledésnek feneketlen sirja,
amelybl nincs számukra föltámadás.
Osztozik különben e sorsban számos lénye
és emléke a szabadságharcznak, ami nemcsak
zsidókra vonatkozik. így az elesetlek számát és
neveit sohasem lehetett pontosan megállapítani,
mert a csapattestek nem küldték be jelentéseikel
az illetékes helyre, hogy az megrizte volna az
utókor számára. E tekintetben valóban ür marad
a szabadságharcz történetében.
Eddigi adatainkhoz, melyek tárgyunkat kü-

lönböz

oldalról

világítják

meg,

egy

minden

részletében érdekes és fontos levelet toldhatunk,
meh^et az ez évben elhalálozott Mikár Zsigmond,

központi honvédegyleli tiikár intézett 1898-ban,
az idközben szintén elhunyt Bláuer Ignácz századoshoz, hogy azzal nagyobb munkám czélját
szolgálja

:

))Megkerestél engemet az iránt,

hogy közöl-

3r.

ném vélled mii Uulok én magyar zsidóinknak
az 1848-49-iki szabadságharcznak nevezett önvédelmi hadjáratunkban tanusitott részvételükrl?
A megkeresés felette megtisztel tetlled és
jogosult is két irányban: 1. mert csakugyan
számosan veitek részt, s ha tekintetbe vesszük
mint olyanok
a társaazt, hogy a zsidók
:

—

—

dalmunkban számot nem

teltek,

annyival inkább

2. jogosan fordulcsekélységemhez, mert fel kellett tenned,
hogy mint azon egyén, ki közel 40 éve szakadatlanul foglalkozom az emlitelt évekbeli harczosok, ma már wöreg honvédeknek^ nevezett
egyéni dolgaikkal, a legbvebb alkalmam is le-

figyelmet érdemel a kérdés;
haltál

hetett wa zsidókról kizárólag
legalább is
jegyezni valót

—

isu

—

a legtöbb

meg-

emlékezetemben

megtarthatnom.

De hát valljuk meg szintén, ki foglalkozott
komolyan ezzel, mint valamely önállóságra számító dologgal? Avagy mit tapasztaltál erre nézve
els sorban rólam egyebet, mint azt, hogy valahányszor egy-egy zsidóval ismers lettem, olyannal, ki 1848 — 49-es sorainkban harczolt, nem-e
bizonyos megelégedéssel, talán örömmel, s megnevezve t különösen, mint zsidót, mutattam be
egykori bajtársainknak.
St állithatom, de hallhattad is, hogy honvédegyleteink megalakitásától (1867. tavaszán) a
mai napig fentartoltam azt az elvet, hogy a
budapesti honvédegyletben, melylyel a honvédügyet kezdeményeztem, mint a honvédegyleteink

központjában

is,

hogy

a lehetség szerint

mindig

legyen a választmányban vagy bizottságokban egykét zsidó volt kombattans.
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Mindezzel azonban, lia jeleztem is annyira,
a zsidóság részi veti az 1<S48 — -ii)-es lionvédse regünkben s hogy hazalias értelmiségünk,
löleg pedig az említett évekbeli honvédek a volt
zsidó honvédtársakat értékük szerint apprecziálni
tudták, ügyannyira, hogy e téren a zsidók részérl soha sehol, a legcsekélyebb panaszt sem
lehetett eddig hallani, s nem is képzelem, hogy.
honvédegyleteink keretében ez iránt valahol almégis
kalom vagy ok mutatkozhatott volna
a
csak nagyon távolról közelithetem meg
azt
magam szerény felfogása szerint legalább
a pontot, amelyben határozott állítással mutathatnék a számra, hogy rnegközelitleg legalább
ennyien vagy annyian voltak a sorainkban.
Tény azonban az, tagadhatatlan tény, hogy
a saa honvédségünkben volt zsidók között
több volt a kiváló
ját számai anyukhoz képest
egyén, mint aránylag a más népfajokból.
Érdemes lett volna, hogy legalább is mióta
honvédegyleteink fennállanak, erre nézve jegyzetek tétettek volna, Jia egyáltalán van ennek a
dolognak valamely értelme vagy értéke ma azt
kimeriteni s mint valamely tökéletes tartalmú
adatot összeálhtani, tökélletesen lehetetlen, de
talán hiányzik is hozzá a magasabb czél, mert
emiitett évekbeli örökké emlékezetes honvédségünk vallási vagy népfaji dolgokkal absolute

hogy

;

—

—

—

—

;

nem

foglalkozott.

Soha testvériesebb összefüggés valamely
hadseregben nem létezhetett, mint az az 1848
49-iki honvédségben meg volt
Számarányban nem örömest szóllok a dologhoz, mert találkoztam egyénekkel, kik számos
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szerelik tenni a volt zsidó honvédek
annyival
létszámát, ami egyáltalában nem állhat
érdemesebb egyénileg foglalkozni a dologgal.
Kezdeni ennélfogva saját ezredemnél,
a 9-ik

ezrekre

;

—

—

egyént ismertem,
huszárezrednél
amelyben
(ioldberger Samu fhadnagy, Friedmann Mór
rmester (zsinórverö) és Schönfeld Samu, szintén
rmester. Szóllok az egész ezredrl azért, mert
meg^jövén 1848. kora elején az ezredhez a renaz a hazába fog
delet, hogy a tavasz folytán
helyeztetni, az ezredes az ezredet tettl-talpig
újjá öltöztette, ami végbl 130 mesteremberrel
Austerlitzbe lettem rendelve, hol pár hónap alatt
el is készülvén, május hó 2-ik felében Trencsén
szép völgyében be is vonultam a hazába.
Említett munkálkodásom alatt az ezred
mindannyi 8 századából volt egy-egy káplár, s
ez a társaság nekem alkalmat nyújtott az egész
ezred viszonyairól teljes tudomást szerezhetnem,
s igy Friedmann strázsamesterrl elmondhatom,
hogy p. o. a nagy .'ovassági összecsapásnál vetélkedve egy másik rmesterünkkel (német ember és vívómester volt, mieltt ezredünkbe belépett, ahol azonnal rmesteri rangban fogadtalolt) pár perczig egy helyen álltak s a köröttük
forgó német lovasoknak, kinek jobbról, kinek
balról tapogatták meg a füle tövét, mig aztán
maguk is a már jó távol, Moórban futó huszártársaik után indultak. A német strázsamester
iriüy dühbl a zsidónak háborút üzent
a másik
strázsamester (Schönfeld Samu) végigharczolta a
hadjáratunkat s besoroztatván aztán közkatonának az I. számú huszárezredbe, ott megint összejöttünk és a Schönfeld Samu csakhamar megint
visszanyerte rangját.
.'}

;
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A

Samu
késbben mint

Goldberj^cr

de

katona,

pedig
hazaíi

nemcsak
is

mini

kiváló volt.

Midn

1849. februárban (iörgci Arlhur hadserege
felé elíutamodoll gróf Schlick hadtestét
megkö/elitc'tle, (1. S. fhadnagy h'll kiküidvc
félszázaddal Schlick távolságáról biztos tudomást
hozni; feladatát úgy oldotta meg, hogy huszárjaival az egész éjjelen át addig száguldott, mig
bizonyítékul az ellenfél elvédjébl egy gróf
Civalart ezredbeli dzsidást fogott és reggel magával hozta.
a

Rozsó

A

hadjárat után a derék fiút közsorozták egy gyalogezredbe, gyakori
leveleket váltottunk, állapotát, vagy talán még
inkább a közállapotokat annyira szivére vette,
hogy a bécsi katonai tébolvdába jutott, hol
1852-ben, midn a hadsereg központi lovardájálezajlott

katonává

ban vettem

megint láttuk egymást, irilátott a megváltozott arany
zsinórzatu öltönyben. En azon év végével haza
búcsúztam,
még ott maradt, nemsokára azonban
szive megédes anyja levele szerint
gyelt, de

részt,

s

nem örömest

—

—

tört,

kiszenvedett.

Ez

a vitéz lett volna az egyedüli, ki az

—

em-

a ftiszti kar ajánlatára
érdemjellel leendett vala kitünletve, de
ez sem teljesedett be; pedig az az ezred sem
volt az utolsók közzül való !«
Hogy az a vitéz fhadnagy mennyire megérdemelte volna a kitüntet érdemjelet, bizonyltja
a felhozottakon kivül a következ jelentés is,
mely a Közlöny 1849. július 15-iki számában
foglalt helyet: nGoldberger 9-ik huszárezredbeli
fhadnagy a Szent-Márton melletti ütközet alkal-

iitett

íl-ik

—

huszárezredbl
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mával az elszéledt lovasságot jeles vezényli
gyorsasággal össze- és fölállítván, ezen csapatjával a gyalogságunkat
nemcsak visszatarlá,
gel vissza is

nyomta,

üldöz

két

kozák osztályt

hanem

tettemes veszteségmiáltal a részünkrli na-

gyobb veszteséget megakadályozá, mely hsies
tettét,

s

hazája iránti lángszerelmét nevezett

hadnagy úrnak dics elismeréssel bocsátjuk
domására a közönségnek((.

ftu-

—

szól tovább a nagyérdekü lemásutt is hadjáratunk alatt zsidó honvédtársakat, de nem sokat. így az I. honvédzászlóaljból, mely Pesten alakult, az egész hadjáraton
19
át láttam Klopfstock Mórt, gyönyör szép, 18
egy alkalommal egy ágyú gáéves fiatal volt
zolván rajta keresztül, nyomorékan került haza,
itt nyomorog a fvárosban.
Többet ismertem a 14-ik honvédzászlóaljban,
mely szintén Pesten alakult, névszerint Becsági
(Ehrenzweig) Miskát, ki századosi rangig felvitte
a két Perlgrund fivért, mindkett rmester, s
ugyanabban a zászlóaljban volt Hazay-Hauser
Lipót, ki mint nyugalmazott fhadnagy ma is
még Budapesten él, úgyszintén a két Weisz fivért,
mindkett csonkakaru.
Többekkel ismerkedtem meg, mindenesetre
a hadjárat után, a honvédigazolások folyamata
30 éven át bvebb alkalmat nyújtott rá.

))Ismertem

vél

—

—

;

így

Aradon

Tiszti

él

Lajos,

kiváló

hirlap-

szerkeszt, ki ugyan már, mint tudom, nem
zsidó, de 14 éves zsidógyermek gyanánt íett
Sátoralja-Ujhelyen honvéd s mint tüzér végigküzdte a hadjáratot ugyancsak Sátoralja-Ujhelyen
halt meg Jung Simon, mint nyugdijas, egykori
;

honvédhadnagy.
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A biharvármegyei
zóit

honv(''degylell)öl

szárma-

a lö városba (Irosz-Í^satáry Lajos, ki
-49-es honvédségben századosi rangig

fel

1848

az
fel-

vitte,
most a magyar államvasutak igazgató
orvosa gyanánt a miniszteri tanácsosi rang tisz-

teletét

élvezi.

))Bémet,

erdélyi

hadjárata

alatt,

hadsegéde, egy orozva történt támadás
alkalmával, személyes vitézséggel megmentette.

mint

Herculcsi

De

erej

!«

(Jókai.)

ne ismerné Csemegi (elbb Nnscher)
Károly nevét, ki az országnak egyik els jogásza;
1848 49-ben az egész hadjárat alatt nemzetöri
rnagy gyanánt vett részt. Ennek testvére Csemegi
Ignácz 1849-ben fhadnagy, a jelenlegi honvédki

—

ségbl kapitányi rangban van nyugdíjazva.
A fvárosban élt Orosz Henrik, volt honvédségi élelmezési rnagy, ennek öcscse Grosz Mór,
ugy Egyessy Vincze és Teitelbaum All)ert élelmezési századosok, mindhárman a mily szegényen
mentek 1848-ban a honvédségbe, épp oly szegényen jöttek 1849. végével abból vissza.
Hasonlókép Szakács József volt fhadnagy,
ki nyomorában leginkább egy katholikus plébánosnál talál támogatásra, aki alatta, mint altiszt
évek eltt
szolgált és midn ezen [)lébános
látta el a
országos képviselvé lelt választva,
kell pénzervel, hogy kettjük számára illend
lakást tarthatott és együtt laktak.
Kiváltak annak idején az orvosi pályán
Kunewalder Zsigmond, ki törzsorvosi rangig felAdler Károly, Bleucher Lipót, Deutsch
vitte,

mint százados
hadnagy rangbéli forvosok.
Vannak ezeken kivül. kik fegyverrel

Bernát és Goldner Miksa,

és

f-

a kéz-
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olt emelkedtek törzs- és ftiszti
rangra. így (loIdner-Aranyi Károly, huszáröi nagy,
Singer-Dallos Elek, ki a jelenlegi honvédségbl
mint alezredes ment iiyugdijba a hires Beltelheim-

ben szolgáltak és

;

huszárkapitány, Kövy Zsigmond
tüzérszázados, kinek a csatatéren vitte
el
az
ellenség golyója egyik lábát.
Dr. Halasy Vilmos, ki mint egykori hadnagy
Veszprémben, a honvédegyletnek tisztes elnöke.
Komárom vára hadseregébl megemlitend Hollaender Leó, ki élelmezési fbiztos gyanánt, rnagyi rangban teljesítette hazafias szolgálatait és
Bleuer Ignácz százados, ki az utolsó levélbeli tudósitást vitte Komárom várából Görgey Arthur tábor-

Gajáry Antal

onnan Görgey válaszát vissza is hozta.
nagy azoknak száma, kiket itt felsoroltam, vannak és voltak bizonyára még sokan,
kik az egykori babérkoszorus honvédségben, ki
nokhoz

és

Nem

fegyverrel kézben, ki

más minségben

teljesítette

—

hazafiul kötelességét, s mondhatom részemrl
bséges tapasztalat alapján
hogy a hadjárat

—

végével a legjobb visszaemlékezéssel térhettek
abból vissza, mert a fegyvertársak a legjobb indulattal szólottak róluk minden alkalommal és
szólanak jelenleg is, ha szóba jönnek.
lm >, a nagy idk egyik elfogulatlan szemtanújának rövid visszaemlékezése is csak azt
bizonyitja, hogy sok figyelemre és feljegyzésre
méltó adat veszett el számunkra az 1848 49-es
zsidó honvédek dics történetébl.
Nem kell azért is azt hánytorgatnunk,
vájjon igaza lehet-e Einhorn Ignácznak, ki azt
Írja
1851-ben, hogy a zsidó honvédek száma
20.000 volt, vagy akár csak Korn Fülöp honvéd-

—

4'2

századosnak, ki 1852-bcii azl állilja, hogy 10 000nél löbb zsidó harczoll a viléz honvédségben;
sem tudjuk, de ez nem
ezl bebizonyilani úgy
változtat semmit azon az elvilázhatlan tényen,
hogy a magyarországi zsidók 1(S48 49-ben tényleg nemcsak a köteles ujonczok számát állitották ki, amit semmi esetre sem engedtek el nekik,

hanem épp

úgy, mint a többi

magyar érzelm

fe-

lekezetek, önkéntesen, igaz lelkesedéssel szállottak seregesen táborba a magyar haza védelmére.
továbbá azt az érdekes
Megállapíthatjuk

hogy a magyar zsidók, kik hazánkban
évszázadokon át teljesen ki voltak zárva a
katonai pályáról, hisz törvény értelmében pénzszolgálatot,
zel kelleti megváltaniok a tényleges
akik tehát nem voltak a katona hivatására nevelve és szoktatva, mégis egyéni kiválóságuk és
rátermettségük által méltó helyet bizlositottak
maguknak a 48-as honvédségben, i-!.s épp szabadsághaczunkban. midn úgyszólván varázs-

tényt,

ütésre termettek el a
csapatok, amikor tehát

harczra kész magyar
a katonai kiképzés
és gyakorlat, hanem a veleszületett képesség, a
természetes ész és tehetség volt. az egyéni bátorságon és lelkesedésen kivl. a mértékadó, valóban nem kicsinylendö fontossággal birt a zsidóknak e tekintetben bebizonyitott faji tulajdonsága.
mely egyedül képesítette a magyar zsidókat is
arra, hogy a háborúban dönt befolyással bíró
tisztikar számára oly kiváló mértékben szolgáltattak hasznos, kitn anyagot.
Vezérl egyéniséget a harczot intéz tái)orkar részére nem szolgáltathatlak a zsidó honvédek, erre iiiányoztak náluk az összes elöföltéte-

nem
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csapalparancsnokokat is csak néhányai,
akikrl már szóltunk, de anélkül, hogy túlzotl
következtetésekbe bocsátkoznánk n zsidó honvédek mködését tekintve, azt be kell látni minden
elfogulatlanul Ítélkeznek, hogy a szabadsághaicz
egész folyásában nevezetes tényezt képeztek a
zsidó honvédek és honvédtisztek, ha nem is számuknál, úgy egyéni súlyuknál tbgva.
lek;

1848

Ezt látjuk abból a névsorból is, melyet az
49-es zsidó hon^édek neveibl sok után-

—

járással összeállítani birtunk és mely a teljességet meg sem közelíti. Ezt elérni lehetetlenség

immár, de az

a hiányos névsor is, e füzet végén,
fontossággal és rendkívüli érdekességgel
bir számunkra, az sök hazaliságát és áldozatkészségét utánzó utódok számára.
Ha azonban a zsidók részvételénél a 48-as
függetlenségi harczban a fsúlyt a személyes, fegyveres szolgálat kimutatására helyezzük is és ennek
föltétlen elismerését szorgalmazzuk, rá kell azért
térnünk még egyéb szolgálataikra is, amelyekkel
nem kevésbbé bizonyították hségüket és ragaszkodásukat a magyar hazához.
Mikor a hazát vész fenyegette, a kormánynak pénzre volt szüksége, hogy feladatainak megfelelbessen; minthogy pedig nem állt az rendelkezésére az állami jövedelmekben, a polgárok jó szívéhez fordul, adakozásra szólítván fel ket. És
mikor országszerte csodásan nyilvánul a magyar
hazafiság, áldozatkészsége, mikor a haza esd
szavára megnyílnak nem az erszények, hanem a
szivek és nem volt oly szegény hazafi, aki ne

kiváló

örömmel
aki

tette

volna

boldognak ne

le

a haza oltárára,
volna magát, ha ado-

filléreit

larlotla
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máiivni n hon védelmére felajánlhaüa, akkor niina zsidók is. Ahol a bi/.ollságok gyjteni mentek az egész országban, sze(lenütl jekMitkeztek

génynél és gazdagnál egyaránt bekopogtatva, a
zsidók mindenütt készséggel járulnak a többi
polgárokkal egyetemben a gyjtéshez. Ezt bizonyítják az egyes levéltárakban megrzött adakozási lajstromok, ezt a

hivatalos lap

kimutatásai.

Lehetetlen volna, ha akarnánk is, aminthogy azt szükségesnek nem tartjuk, kimutatni,
hogy az állam pénztárába befolyt néhány millió
forint adományból mennyi volt a zsidók része
de azt kimutathatjuk, hogy a zsidók tudták
48-baii is, hog^' nekik többet kell tenniök, hogy
elismerésre találjanak, nekik jobban kell kitünniök, mint más vallású polgártársaiknak és azért
amellett, hogy a közös gyjtéseknél adtak, külön
is elhozzák áldozataikat egyesek
és hitközségek.
És azok a kapzsinak tartott zsidók nem is az
utolsók között vannak, hanem elöljárnak a legszebb példákkal, úgy, hogy joggal irja ))A .Iövö«
1848. december 12-én: wÉs ha önkénles áldozatra tesz fölhívást a haza, a zsidóság sohasem
marad hátra. Példákat tudunk, hogy a középszer vagyonú zsidó ugyanazon helységben többet áldozott önkéntesen nem rég is a haza oltárára, mint dúsgazdag földesura.
I-^s bizonyára jellemz, hogy az els adakozók közölt jelenik meg a pesti zsidó hitközség
O.OOO frttal, amellett, hogy tagjai között külön
gyjtést rendez és még vagy 40.000 frtot szolgáltat be ez utón. De még többet is tesz ugyancsak a gyjtés kezdetén leszedi templomában a
tóra ékszereit és 856 ezüstjét felajánlja a haza;

;
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Clievra KaHozzájuk sorakoznak tehetségük szerint a budai és ó-budai hitközségek,
valamint a vidékiek. Es a hitközségek rabbijai
nak, úgy mini a pesti szent-egylet:

(lisa

1U);S lat ezüstjét.

nemcsak s/óval, de tettel is buzditják hiveiket
a nemes munkára; Singer Péter, várpalotai rabbi
ezüst serlegét, Perls Mayer, bonyhádi rabbi szent
edényeit, Kohn Schwerin Götz, bajai rabbi ékszereket és ezüstöt, Becher Gábor Álayer, köttsei
rabbi helyettes czin-szédertálját adja oda adományul a szent czélra.
Ks pedig nemcsak kezdetben, de egész a
harcz végéig mindenütt vetélkedtek a zsidók áldozatkészségben a többi polgárokkal. Ahol szükség volt, és bizony abban a vészes idben igen
sok helyen volt szükség, az önkéntesek, népfölkelök vagy honvédek felszereléséhez segítséget
nyújtani, ott

nem maradtak

el.

És mikor a háború mindjobban szedte áldozatait, szaporodtak a sebesültek és az országnak

nem volt elég eszköze, hogy a súlyos feladatnak
megfeleljen, megint a honfiak és honleányok áldozatkészségéhez fordul. És ahol tábori kórház
volt, ahol sebesültek számára valamit gyjtöttek,
ott nem hiányoznak a zsidók sem. Ott vannak,
a hivatalos kimutatás szerint, a liptói
magyar
sereg számára fehérruhát adakozók között, úgy,
mint Féltorony és Nezsiderben felállitott tábori
kórház felszereléséhez hozzájárulok, a lajtai tábor részére, a debreczeni tábori kórházban lev
sebesültek számára élelmezést, fehérruhát és
ágynemt gyújtók és adakozók között; nemkülönben a nagy-károlyi, naszódi, beszterczei és
miskolczi kórházak szükségleteit fedezk között.
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nemcsak

l'^s

clkeriilhellcMi,

köteles

adako-

zásoknál laláijiik ökel, hanem olyan szép és
nemes pékiákal nyujlanak buzgalmukban zsidó
lerliak és zsidó nk, hogy azok abban a csodáfeltnnek. így
latos versengésben a hazáért
is
között
pl. Langsleld Fülöp
a pesti zsidó

nk

három hét leforgása a!alt oly tekintélyes gyjteményét a fehérruha, ágynem és tépetnek szála katonai kórházba, hogy külön elismeérdemel. Hasonlót végeznek Pollákné és
Spitzerné asszonyok, kik szintén kizárólag hitsorsosaik között rendeznek gyjtést, melynek eredlitja

l)e

rést

ményét 1848. deczemberjjen szolgáltatják át dr.
Stáhlynak. Vagy pedig Kunewakíer Józsefné és
Eleonóra, Grünhut Sarolta, Róth Mari, Vaisz Józsefné, W. Z. Popper asszonyok és Fischliof

—

igy irja a Pesti Hirlap 1849. máj.
Dávid, wakik
26-án
Pestnek ostromállapotában a magyar hadseregben sebesült harczíiak számára lassanként gyjtögetett fehér ruhanem és tépetkészleteiket dr. Hrabovskynak a hadsereg nevé-

—

ben

tett

egyszeri felszólitására, oUy mennyiségben

küldték a radikál kör épületébe, hogy a helybeli
kórházak szükségletén kivül a komáromi várban
fekv sebesültek számára is szép mennyiséget
lehetett

már ebbl

elküldeni.

Följegyzést

érde-

mel különösen Fischhof Dávid szegényes zsidó
azon nemes tette, hogy
még a bitorlók
ittlétében mind maga, mind a fölszólilott ismersök által készített tépetbl és ruhanemüekbl
ernyedetlen buzgósággal annyi készletet gyjtött
össze, hogy már eddig a körbe szekérszámra
néhányszor szállított ilycket.w Tény, hogy a zsidók megtették e téren is kötelességüket, egyé-
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és községenként, ha nem is lelt ez mindig külön az ö nevükben följegyezve, amit a
hazafias adakozók bizonyára nem is kivántak.
De bár rendkivül fontosak, söt nélkülözhetlenek voltak ezek a kegyes adományok, mikor
rendes úton lehetetlen volt elteremteni mindazt, amire a rendkívüli viszonyok közölt szükség volt, de még fontosabb és kiválóbb volt az
a személyes szolgálat, melyet a sebesültek ápolása és gyógyítása megkívánt és melybl oroszlánrészt vettek ki a zsidó orvosok.
Ismeretes tény, hogy mindenütt az orvosi
pálya volt az els a tudományos pályák között,
mely a zsidók eltt megnyílt igy volt ez hazánkban is már a 18-ik század végén és azért
zsidó orvos volt már elég, mikor zsidó ügyvédrl még hallani sem lehetett. Tény az is, hogy
a szabadságharczban a katonai orvosok jó része
zsidó volt, akiknek áldásos mködését nem lehet
általános szólamokkal méltatni hisz ha valahol,
ügy a háborúban megbecsülhetlen, állami és emberbaráti szempontból az orvosnak ezer meg
ezer esetben igazán életment tevékenysége.
A zsidó orvosok pedig, bátran elmondhatjuk, megfeleltek annak a rendkivül súlyos és
nagy feladatnak, mely épp a szabadságharczban,
az egészségügyi intézmények hiányos volta folytán sokszoros teherrel nehezedett reájuk és társaikra. Nem egy zsidó orvos emelkedett a harcz
folyamán törzsorvosi rangra, számos volt közöttük a forvos és kórházigazgató különösen beváltak a hirtelen szükségessé vált tábori kórházak szervezésében.
íme tehát, ott voltak a zsidók az adoma-

nnként

;

;

;
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nyozók

egészségügyi szolgálatot leljcsitök
csak úgy, mini más felekezet polgártársaik, gyakran a legelsk közölt, de olt voltak
egy másik, hasonlóképp kiválóan fontos léren,
hol úgyszólván egyednl urallak a helyzetet és
ez volt
a különböz szállítások tere.
A magyar hadsereg szállítói legnagyobbrészt
zsidók voltak, ami nem is igen lehetett másként,
és az

közölt,

—

miután a kereskedelem majdnem kizárólag az ö
kezükben volt. i'.s ezen a téren voltak a leginkább nélkülözhetellenek és teljesítettek rendkívüli
szolgálatokat. Mert élelem és ruha nélkül a legvitézebb hadsereg is elveszti erélyét és halad a
demoralizáció lejtjén lefelé.
A magyar hadsereg nem létezett, mikor az
országot a háború örvényébe hajtolta a bécsi
kamarilla
annál kevésbbé létezett a hadsereg
számára szükséges kellékek készlete. Hiányzott
minden, amire hadseregnek nemcsak háborúban,
de békében is szüksége van. Tény bizony, hogy
könnyebb volt összetoborozni a zászlóaljakat,
mint azokat ruhával és felszereléssel ellátni. De
eleinte csak ment valahogyan. Mikor azonban az
;

másként
itt volt és elzárta a határokat,
minden. Az országban magában, ipara egy-

ellenség
lett

készlet nem volt,
életveszélyes csemj)észés
útján lehetett kisebb-nagyobb mennyiség árul
behozni, amihez azután a zsidóknak évszázados
foglalkozásánál kiélesedett kereskedi, vállalkozói
szellemére, vagy ha úgy tetszik, furfangjára volt
szükség. Ekkor azután a zsidók megíizethellen
szolgálatot tettek a magyar hadseregnek, szállit-

általában

külföldrl

nem

lévén,

pedig

elegend

csak

ván számára mindent, amire szüksége

volt.
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Jól tudta ezt az osztrák vezérek mindegyike.
jelenti ki 1849. február 11-iki

Windischgraiz azért

proklaniácziójában, hogy miután tudja, hogy loleg
a zsidók a wrebeliisekw szállitói, miníien zsidót,
kit ilyen vétségen rajta kapnak, hadi törvényszék
elé állíttat, a hitközség pedig, melyhez az illet
tartozik, 20.000 frt sarczot fizet. Tényleg nyilt is
alkalma neki és másoknak is a zsidókat ezért a
bnért alaposan megsarczolni.
És ha a szabadságharcz leveretése után
Haynau és a katonai parancsnokság folyton azt
hangozlatja, hogy a magyar zsidók büntetést érdeinehiek, mert ))a Magyarországon lev izraeliták legnagyobb része érzelmeik és gonosz cseaz ottani
lekvésmódjuk által elmozdították
forradalmat, mely az ö közremködésük nélkül
soha sem nyerhetett volna oly terjedelmet((, akkor
természetes, nem érthetjük ezt a fegyveres szolgálatra, melyben a zsidók számarányuknál fogva
minden buzgalmuk mellett is csak megfelelen
kis mértékben vehettek részt, de igenis lefoglalhatjuk teljes mértékben a magyar hadsereg zsidó

számára.
Érdekesen beszéli

szállitói

utólérhetlen

el

Eötvös Károly a maga
a Balaton körül

modorában (Utazás

154—160. 1.), miként szerezte meg Brachfeld
1.
Arnold lókeresked a horvátok betörése eltt a
Mészáros hadügyminiszter által kivánt 900 huszárlovat 8 nap helyett 4 nap alatt. Mint mozlógósította az
sáfárját, Krausz Adolfot, az

külömb

másikFülöp
zsidók. Csepelen, Sziget-Szt.-Miklóson. Laczházán
Veszprémben
a Szúnyog, az Engel és a Hermán
kupeczeit,

nál.

kiknek

Zsámbékon

egyike

a Fischer, a

volt a

Dávid

és

a

;

4

ftO

Sárbogárdon n Kohn Mózes és a Kohn
Simon, Fehérváron Kraiis/, O.c'C/.én Braun és igy
tovább, mind kész a liaza érdekében szép szóéri
meglenni azt, amit pénzzel megvásárolni nem

Bojnilzer,

lehet.

Es bizony nem egv keresked zsidó játszolt
az életévei, csakhogy a magyar hadsereg részére
szállilását
eszközölhesse, fleg mikor a változó
hadiszerencse folytán egyes városok és vidékek
hirtelen osztrák kézre kerüllek, amely ezután a
kíméletlenül
wfelforgató párttal szövetkezketa
üldözte.
Hogy kik voltak névszerint azok, kik a magyar ügyet e téren igazán önfeláldozóan és pótolhatlanul szolgálták, vagy akik ezért különféle
üldöztetésen mentek keresztül, azt megállapítani
nem tudjuk, de ez végre is mellékes. Tény az,
hogy a zsidók, mint ügyes kereskedk és szállítók is megtették hazafias kötelességüket és pedig
bátran állithatjuk, hogy inkább mint hazafiak,
sem mint kereskedk vállalkoztak a szállítás nehéz munkájára, mert bizony nem kecsegtetett ez
mikor a magyar korelég pénze a szükségletek
fedezésére és csak a kibocsátott papírpénzre,
mint biztosíték nélkül való kölcsönre volt utalva,
amellett pedig rendesen hitelbe vett és tizetési
képessége gyakran kétessé vált a háborúnak bi-

valami biztos haszonnal,

mánynak nem

volt

zonytalanságában.
A zsidók azonban a magyar ügyért lelkesedtek és ezért támogatták azt minden módon tlük
telhetleg; azért voltak a kormánynak segítségére a magyar pénz értékesítésének nehéz munkájában azért terjesztettek a magyar gyzelmek;
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gyakran nem is a szomorú valóságnak
megfelelket; azért lettek a magyar hadseregnek
ügyes és megbizható kémei, amint Windischgratz
mindezt szemükre veti az ö proklamáczióiban.
Ezen kivül még egy téren kitntek, éles
lül híreket,

eszükkel és tollúkkal egyaránt a magyar függetlenség és szabadság érdekében harczolva, és pedig
n hiiinpirás terén. Jelentékenyek voltak e
teldnletben; Mauksch Benedek a ))Pesther Zeitungé szerkesztje, amikor az a magyar ügyel
szolgálta; Einhorn Ignácz ))I)er Ungaru munkatársa, majd ))Der ungarische Israelitw szerkesztje. Klein Ármin, ki a wDer Ungar« czimü
napilapot 1842-ben alapitotla és 1848. közepéig
szerkesztette, igen bátran küzdve ,a magyarság
Diósy Márton,
igazáért Fmunkatársai voltak
a miniszterelnöki
ki a szabadságba rcz idején
hivatalban nyert titkári állást és dr. Saphir Zsigmond, ki ))Der vvahre Ungar« szerkesztje lett;
Heilprin Mihály, ki 1849. júniusban a belügyminisztérium irodalmi osztályában mködött,
mint fogalmazó. Nem az utolsók közül való dr.
Vasíi-Eisler Mór, az ))Opposition« szerkesztje
és dr. Zerffy-Hirsch Gusztáv, ki 1848. elejéig
))Die Morgenröthew szépirodalmi lapot szerkesztette, majd a ))Reform«,
késbb ))Der Ungar«
szerkesztje lett. Mindezek többnyire ugyan német nyelven de igaz magyar érzéssel szolgálták
a haza ügyét a legtisztább odaadással.
:

:

Mindaz azonban, amit mi itt csak halovány
meg, amint az átszrdik
hozzánk a szórványos adatok gyjtlencséjén
keresztül, ami a magyar zsidóknak a magyar
szabadságharczban való odaadó részvétét és báfénynj'el világithatunk
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nuilatra ragadó viselkedéséi illeli, az a maga
lüklelü elevenségében és tiszta világosságában
volt ismeretes a magyar iuggellen kormány elölt,
mely azért nem is akarta elbb beadni a kulcsot,

amig jóvá nem

telte nagy mulasztásai, melyei a
magyarországi zsidókkal szemben elkövetett.
Szegeden, a nemzetgylés utolsó ülésében,
1849. július 28-án lerjesztelte be Szemere Bertalan belügyminiszter rövid törvényjavaslalát a
zsidók egyenjogusilásáról. A nemzetgylés egybangulag, lelkesedéssel tette azt magáévá. Ha
azonban a törvény formailag meg is volt, gyakorlati értékkel nem birt, mert végrehajtására
nem is gondolhatott már a magyar kormány,
Mindazonállal nagy jelentség
attól elkésett.
tény volt az, hogy a nemzetgylés végóráiban
ezt a törvényt meghozta és még inkább az a
mód, melylyel ezt tetle, mikor egyhangúlag csat-

lakozott

ahoz,

a

magyar zsidókat

gloriíikáló beszédhez,

valósággal

melyben Szemere a niagyar

haza és közvélemény osztatlan elismerését fejezte
ki a zsidók eléggé nem dicsérhet magatartásáért.
Ez a beszéd feléri egy szép lettel és ez
nekünk örök idkre büszkeségünk marad,
fényes bizonyítvány számunkra, melyre mindig
önérzetlel hivatkozhatunk, ha a magyar szabadságharczról és a zsidókról van szó.
))Méllóztassanak megengedni, igy szólt Szemere, ha azoknak ismét elegei nem lehelek,
akik a formához most is szerfelelt ragaszkodnak, meg nem fontolván, hogy forradahni idben a formák elveszitik a hazát, békés idben
megmentik. Azonban kénytelen vagyok a l. ház
hgyelmét egy nagy elvre, egy néposztályra lelhivni.
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Kn

Magyarországol most úgy képzelem,
ennek különböz népei össze vágynak
gylve egy lakomázó nagy asztal körül. Az
asztalra el van rakva a népek vagyona, élete,

hogy

békéje, szabadsága, becsülete, dicssége, szerencséje, reménye a jövendnek, áldás a maradóknak. Magyarország minden népei az asztal körül
vannak és védelmezik az utolsó csepp vérig, a
halálig. Oldalt áll azonban egy néposztály, mely
kelt a kincsekkel megtelt
szintén védelmére
szabadsága nincs az asztaasztalnak, pedig az
jogai azon jogok között, melyeknek
lon, az
megvédésében részt vett, ezen asztalon nincsenek
biztosítva, tehát úgylátszik idegen jogot, becsületet,

szabadságot

védelmez,

ontván

azonban

vérét a többivel egyenln. Ezen néposztály a
zsidó néposztály. (Éljen).
Uraim, ha a zsidó nép szinte ott van a
csatatéren, és vérét ontja egy oly hazáért, melyvagyomég nem kijelentett polgára, ha
nek
nát, életét örömest feláldozza azon szabadságért,
melyet csak reményi, azon jogokért, melyeket
még nem bir, mit birnak a többiek, kik vele
harczolnak, az igazság kivánja, hogy mig egyrészrl az ellenség még nagyobb számokkal, terhekkel tetézi, mint a többi népeket, eljött az id.
hogy a nemzetgylés azon szent elvi kijelentését
tovább ne halaszsza, miszerint a zsidók is a
hazának polgárai (Igaz), jogban, kötelességben
(kitör éljenzés) a többiekkel egj^'enlk.
Én azon magyarázatot, ha csak a t. ház
nem kivánja, melylyel a törvényjavaslatot kisé-

rem, nem fogom felolvasni, nemhogy a házat ne
untassam, hanem mivel a törvényjavaslatban oly
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igazságok roglallMtiiak, iiK'lyokcl iieiii magyarázni,
hanem csak sziviMiikliez nyúlva, érezni lehel.
Mintán l)e(lig a rövid lörvényjavaslalol Icloi'vasla,
))I^s

így íblylalla:

már most ennek

l'olytál)an

kérésem a

házhoz
1. Figyelembe
véve a rendkiviili köriihiiényekel, amikor valamit halasztani annyi, mint
veszélyeztetni a hazát, a formáktól e törvényjavaslat tárgyalására és elfogadására nézve méltóztassanak elállni,
ha
e törvényjavaslatot,
2. Méltóztassanak

úgy tetszik, tanácskozás alá venni és mindenesetre módosítással vagy anélkül törvényes erre
emelni. (P.líbgadjuk).
Azt hiszem, hogy az eddig haladt hiba, ha
tovább is halad, még nagyobb hiba, mert eljött
az id, hogy az egyenlség elve a háromszázezerbl álló népre is alkalmaztassék, eljött az
id. hogy e népé is legyen a szabadság, melyért
vérét ontja és áldozta vagyonát, eljött az ideje e
nép polgárosodásának ezer év után s a magyar
forradalom nem lehet ügyének veszélyeztetése
nélkül elveinek egyik legnemesbikén htlen.
))Közhelyesléssel'' elfogadja a nemzetgylés
az eladottakat és ezzel becsületbeli tartozását
leróva a magyar zsidók iránt eloszlott, hogy
menekülhessenek tagjai az erszak elöl, mely a
maga teljességében ránehezedett rövid hetek
múlva egész Magyarországra.
Elkövetkezett a dics küzdelemnek gyászos
vége, a hsi munkának szomorú befejezése. Ks
az az id, mely beköszöntött, az elnyomatás, az
önkényuralom ideje nem választotta el a zsidókat
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magyar ügytl, ellenkezleg, még jobban sszejoiTasztoUa vele. Együll szenvedtek és várták a
lobi) kori, mely kél
évtized múlva érkezett el
Magyarország és a magyar zsidók számára.
:i

HAIÍMADIK FEJEZET.

A

szabadságharcz után.

örökké
történetében

sötét

emlék

Világos,

magyar nemzet
magyarok egyik

lesz a

ahol a

leghsiesebb küzdelme oly szánalmas véget ért.
látszott akkor, hogy hiába ömlött a hazafiak

Ugy

vére, hiába volt a tengernjá szenvedés, hiába a
töméntelen áldozat, melyet az ország minden
igaz íia másfél éven át annyi lelkesedéssel és
odaadással hozott. A magyar sereg zöme letette

fegyvert föltétel nélkül, a magyar kormány
külföldre menekült és átvette az ország sorsának
intézését
Haynau, a bresciai véreb. Jót nem
várhatott tle a letört ország, de hogy annyi
szomorú emléket fog hagyni, mint amennyit hagyott, azt nem akarta senki hinni, legkevésbbé
a tizenhárom aradi vértanú.
A zsidók, kik a magyar ügy mellett mindvégig kitartottak, számíthattak arra, hogy nem
fogja ket elkerülni a véreb szimatja. Különben
már elbb is tapasztalhatták, hogy az osztrák
a

—

gyzk

mily külön mértékkel mérnek számukra.
Mihelyt Windischgrátz 1849. elején a fvárosba ért és azt hitte, hogy lábainál hever
egész Magyarország, kénye-kedve szerint uralkodhatik, böszavú proklaraáczióiban, melyeket a
magyarok elrettentésére világnak bocsátott, igy
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1 1-éii :» Végül fifíyelmeztetni akarom
és pesti, különösen pedig az ó-i)ii(lai
hogy a felségsért Kossuthtal, az ú. ii.
honvédelmi bizollmáiiynyal és a rebellisek or-

s/.ül

február

a budai
zsidükal,

szággylésével minden néven nevezend összekötbizonyságot szereztem magamnak arról, hogy épp az izraeliták
engedik magukat a rebellisek kémei és szállítói
gyanánt felhasználni, úgy mint feladatuknak
tetéstl tartózkodjannk, miután

tartják,

hogy hamis híreket terjesszenek a rebelgyzelmeirl és az által félelmet

lisek állítólagos

azért is minden izraelitáért,
miatt hadi- vagy rögtön
ítél bíróság által elítéltetik, azon zsidó község,
melyhez tartozik, 20.000 vp. frtot fizet büntetésül.
mikor erre
Fenyegetését be is váltja,
márczius végén alkalma nyílik és elitéli Kohn
és gyanút keltsejiek
aki a fenn jelzett

;

bnök

Jakab,

születés

pesti

sapkacsinálót

12

évi,

(irneke Károly Henrik berlini születés, budapesti lakos paszományost
10 évi és Spitzer
Ignácz. aszódi születés fuvarost 8 évi nehéz
mivelhogy
vasban
sánczmunkára,
végzend
nagyobb mennyiség katonai felszerelést akartak
a táborba szállítani, amin ket rajtaérték, amikor
is áruikat elkobozták. Azonfelül az els kettért
a

pesti

hitközséget

erejéig, amit az

sarczolja

hségesen

le

is

meg
fizet

40.000
;

frt.

Spitzerért

volna 20.000
ha ugyan lehetséges lett volna.
Májusban az ó-budai hitközség kénytelen
egy zsidó szállítóért 24 óra alatt 20.000 ' frtot

pedig az aszódi hitközségen akart
frtot behajtani,

fizetni.

St még
és

elkeresi

a

múltba is visszanyúl Windischgrátz
magyar-zsidó bnösöket. így

a
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Dávid irót, wWicn und Pestli 1 Novemberw
szimü cikke miatt, MÍegy veres íellázadásrai elvasban töltend várfogsegítés miatt« 5 évi
Kiih

ságra

1

iléli.

HoíTmann Károlyt pedig ))Lied des Wehrmannesu költeményeért 2 évi vasban töltend
várfogságra.

Ugyancsak ö fogatta el hírlapi mködése
miatt Neuwírth xAdolf lehetséges újságírót, akit
azután, mikor Magyarországot el kellelt hagynia,
több fogolylyal együtt
Ítélet
nélkül elvitetett
Laibachba. Októberben visszahozták és halálra
ítélték, majd kegyelem úlján 20 évi várfogságra
változtatják büntetését, amibl 14 évet töltött el
Olmützben, míg bele nem rült.
Hasonlókép sújtottak le külön a zsidókra
más osztrák vezérek. így Vogel tábornok 1849.
februárban Liptó-Szent-Míklósra jön és els teendje, hogj^

))tekintve

azon hallatlan

vakmersé-

melylyel a lípló-szt.-míklósi zsidók a rebellisek lázadását minden elképzelhet módon elmozditották((, 20.000 frt sarczot ró a községre,
mit az 3 nap leforgása alatt tartozik lefizetni, különben a hitközség épületeit rommá löveti.
A szegény miklósi zsidók kérnek- könyörögnek, hogy képtelenek eleget tenni a túlzott követelésnek, míg végre a kegyes tábornok úr megalkuszik velük 8000 frtban, amit azután meg
is kap.
Schlick tábornok pedig 1849. augusztusban
az aradi zsidókkal fizettet 10.000- frtot és 1700
get,

kartácsot.
Ilyen ízelítk után bizton

.gyar zsidók a

megfelel

várhatták

folytatást,

mely

a mamegfi-
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iiiagy;ir hazához. Haynau
hagyja soká kcMséghcn kfl etVlöl. (iyörhi'ii, július
1-éu igy vógzi egyik kiáUváuyál
>»Zsidó községek, melyeknek tagjai a rchelhs kormány által elkohzotl jószágot megszereznek, annak visszaszolgál tatásán kívül még érzékeny
pénzbüntetéssel
sujtandók; ezen büntetés alá
esnék valamely zsidó község abban az esetben
lázadóknak kémekül szolgálnak
is, ha tagjai a
vagy azoknak bármely módon segítséget nyúj-

vcliik híísí'f^iikel

/.('lloli

lUMii

;i

is

tottak.

De még mást is tesz Gyrben. Woiiiz Adolf,
gyri születés, ntlen izraelitát, mivelhogy jun.
29-én egy rségen lev csapat közé vegyült és
ott lázító

bítsa

beszédet

tartolt,

hogy hitszegésre csáazt, vétke napján

vagy elcsüggedésre bírja

ngyonlöuetie.
Mikor pedig bevonul Pestre, csakhamar oly
hirdetménynyel lepi meg a pest-ó-budai zsidókat, hogy annak hallalára elállhatott szívük veóriási mennyiség
katonai felszerelérése. Oly
sek sarczál rójja ki rájuk, hogy azt elteremteni
teljesen kéjjtelenek voltak, még ha a túlnyomó
résznek összes vagyonát veszik is el, amint azt
késbb a vizsgálatot tartó katonai j)arancsnokság be is látta.
Haynau meg akarta torolni azt, hogy waz

ó-budai és pesti izraeliták közönsége ismétel
gyalázatos és törvényellenes magaviseletet nemcsak általában, de különösen a lázadóknak törvényes Császár és Királyuk ellen nyújtott kedvezmények által oly világosan tanúsított.
Majd tovább indul dél leié és ütjál zsidók
sarczolása jelzi. Kecskemét, Nagy-Krös, Czegléd
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és Irsa zsidó községeit iigynnazon oki)ól akarja
büntetni, mint a pestit és ó-budait és azokra is
oly méretii szállítást vet ki, amit soha sem tudtak leróni, bármint fenyegették és üldözték ket

késbb

is.

Szeged és Szabadka községeire is gondol,
hogy ugyancsak wgyalázatos és törvényellenes
viselkedésük miattw 20—25.000 pár német ezipöt
szállítson mindegyik, a kivetés napjától, augusztus 6-tóI számítva 3 hétre az els részletet, a
8 napi idközökben; minden elmulasztöbbit 8
tott napért pedig 200 frt büntetést fizetnek.
Nemsokára teljesen úrrá lett az embertelen zsarnok Magyarországon és megkezdhette
véres munkáját. A Gyrben kivégzett Woitiz
Adolfon kivül, még két zsidó vértanút ismerünk
névleg abból a szomorú idbl. 1849. augusztusban ltték agyon a sNeugebáudew udvarán
GalHzeustein Mór honvédcsapiárost és 1850. jan.
Bencze Farkas,
23-áii végezték ki Kszegen:
helyesebben Schöníag Bernát nev íiatal embert,
mert állítólag részt vett ama horvátoknak üldö-

—

zésében, kik az elfogott Róth és Philippovics
seregébl arra vették útjukat.
Nem tudjuk, vájjon ezeken kivül hány zsidó
vesztette életét a háború befejezése után a magyar ügy védelme miatt és azt sem tudjuk pontosan, hogy csekély ürügyek alatt hányan szenvedtek kínos rabságot vagy váltak családjuktól,
hazájukból elüldözve hontalanná, bujdosóvá; de
példákkal világithatjuk meg azt a tényt, hogy
hitsorsosaink sem kerülték el a kegyetlen boszuló
haragját és megérezték azt, amint csak alkalom
kínálkozott reá.
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így Dculscli Ignácz. me/ö-szent-györgyi lakos
A havi vasban löltendö ft-gyházal kapóit, meri
egy 10 frtos Kossiilh-jegyel fizetés gyanánt clfogadoll Hayiiau tiltó rendelele után is.
Weiner Salamon, nagymegyeri lakos WieselKossulli-bankjegyt-l
mann Adellieidlól
tVt
havi
veti és nem szolgáltatta át a ható^ságnak,
vasban töltend (egyházat kap, üzletfele pedig 3
havi börtönt.
Lederer József, pesti szabósegédet, mivel 51
kr.
Kossuth-pénzt visszatartott, 5 havi
frt 18
vasban töltend fegyházra Ítélik.
Fleischmann Jakab, keresked Bicskén és
ennek 16 éves íia, Simon, egy egyenes kasza eltitkolása miatt 2 évi sánczmunkára könny vasban, illetve 6 havi vasban töltend fegyházra

20

Ítéltettek.

Pollák József, üveges,

mivel

egy

bizonyos

mennyiség ólomgolyót, mire mesterségéhez
szüksége, visszatartott, 6 havi

fegyház

volt

bünteté-

sében részesül.
Wellisch Móricz, hamis hadi hirek terjesztéséért 4 havi vasban töltend fegyházra Ítéltetett.
Grosz Herrman azonban sokkal jobban bnhdik, mert a ))felkelknek« Pestre való bevonulása után az ottani kereskedk áruit összeírta

ket a karhatalommal való fenyegetés által a
felkelknek való szállításra bírta, nyervén ezért
2 évi sánczmunkát könny vasban.

és

Gross I.ipót és Rosenfeld Simon ó-budai
1
zsidókat pedig ruhanem szállítása miatt 1
évi vasban töltend fegyházzal sújtják.
Irgalmasabb volt a táborszernagy-helytartó
az ország két nagj'nev rabbijával, Schwab Lönv-

—
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vei és

Löw

Lipóttal szcniben.

Mindkettt

eliléli,

mert a függetlenségi nyilatkozat niegiinneplésére

Több

heti fogság után
protcktorok közbenjárása folytán, kiszabadullak
Mindez persze csak egy csöpp abban a tengernyi szenvedésben, mely abban a végtelenül
szomorú korszakban az egész ország lakosságát
érte. Nem is akarunk mi a feihozottakból külön
vértanu-koszorul fonni a zsidók feje köré, csak
arra akartunk utalni, hogy mint magyarok szenvedtek ök is a gvöztes ellenfél bosszújától, mert
mint magyarok vettek részt a szabadságharcz
istentiszteletet tartottak.

azonban,

nagy befolyású

minden munkájában és

ezt az

ellenség

igen

jól

tudta.

Ámde mindama büntetések, melyekbl egyebven kijutott és melyek az ille-

seknek elég

tkre nézve

elég

szomorú következménynyel jár-

elenyésznek ama hallatlan nagyságú hadisarczokkal szemben, melyek, ha tényleg behajtják, egész zsidó községeket tesznek tönkre, tagjaikat teljesen koldusbotra ju tatván.
Szeged hitközsége beszállította a 83.988 frtot
kitev 25.000 pár bakkancsot, mert hiába folyamodott annak elengedéseért a cs. kir. helytarwa folyamodó izraelita közlóság azt mondja
ségnek a forradalom alatt tanúsított igen rossz
magaviselete következtében folyamodásí kéreltak,

;

:

mének egyáltalán helyt nem adhatott.
A pesti hitközség is beszolgáltatott 4 nap
alatt még júliusban 61.098-33 frt áru lovat, szerszámot és egyéb felszerelést, mit Haynau reája
hitközséggel egyetemben szállítandó
kívül kivetett, de a többi
beszerzéshez hozzá sem foghat, csak elkészüleaz ó-budai
óriási

mennyiségen

teket tesz.
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kiderül, hogy úgy a pesti, mini
községek képtelenek a követelt
elteremteni és lolyamodnak ellene. A

Csakhamar
a

leni nevezell

sarczot
h;ulügyminis/.lerium nenisoki'ira, már szej)U'nil)er
17-iki rendeletével engedményt tesz a hitközségeknek és elhatározza, hogy nem termeszeiben
kell a sarczot leróni, hanem 2,1^00.000 frt pénzösszegével. Teszi ezt pedig a maga érdekéhen,
ha a közséamint azt be is vallja
mert,
gek he akarják szerezni a kirótt hadi fölszereléseket, annyira megdrágítják azokat még kül-

—

—

földön is, hogy a hadsereg számára szükséges
egyéb szállításokat igen megnehezítik.
A községek azonban ezt az óriási összegei
pénzben sem képesek lefizetni és minthogy nem
tehetnek egyebet, folyamodással élnek a legfelsbb halósághoz Ennek els eredménye az, hogy
egy október 22-iki rendelet a sarcz összegéi
többé nem az eredetileg kijelölt 6 községtl
Pest, Ó-Bnda, Kecskemét, Nagy-Körös, Czegléd

—

—

m

igyarorköveteli, hanem az egész
és Irsa
szági zsidóságtól. Persze igy már biztosabban
várhatja terve sikerét, amit határozata megokolásában elég szintén föltár a katonai kincstár.
azon
úgymond e rendelet
))Miulán
községek között, melyekre eddig a kontribuczió
mely ugyan nagyobb
ki volt róva, több van,
bnösségére való tekintettel nagyobb büntetést
érdemel, de tekintettel viszont arra, hogy vagyoni helyzetüket teljesen tönkre ne legyek, és
minthogy a Mcujyaiorszáijon leuö izrnclilákiiak
legnnyijobb része érzelmeik és gonosz cseleknés-

—

—

módjiik állni az otlani forrndalmuL mely az
ö közremködésük nélkül soha sem nyerhetett
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volna olyan
is

kiterjedést,

elmozclitottáli,

azéri

Magyar korona országában
községekre, vagyonuk és csa-

fenti végösszeget a

lev

összes zsidó
ládjaik száma szerint, tartjuk kivetendönek.«
De bizony ez sem ment könnyen folyton
érkeznek folyamodások és reklamácziók a kivetés
;

ellen.
látta,

Mikor

azután

katonai

a

parancsnokság

az óriási sarcz
új tervvel lép a

mennyi nehézségbe ütközik

márczius 10-én
elé, miszerint felmenteinek egyesek vagy községek a sarczíizetés alól, ha egy e
czélra összeállilott bizottság eltt okmányok vagy
tanuk által bebizonyítják, hogy sem szóval, sem
lettel,
sem erkölcsi, sem anyagi eszközökkel
egyállalán részt nem vettek a forradalomban.
A magyar zsidók becsületére válik azonban,

kivetése,

18f>0.

magyar zsidók

hogy ebbl a

wpurifikáczióbóla

nem

kértek

és

kereken visszautasitollák az ajánlatot, mely új
gyalázatot jelentene számukra. Felajánlanak azonban 0-600.000 frtot országos iskolaalapra,
amivel lojalitásuknak akarják bizonyitékát szolgáltatni.

Ö felsége azonban véget vet a hosszadalmas,
kinos eljárásnak, amikor 180. szeptember 20-án
kelt elhatározásával elrendeli, hogy a zsidókra
kivetett sarcz elengedtessék, de a helyett fizessenek be a zsidók legalább 1,000.000 frtot izraelita iskolaalapra.
Ez meg is történik
az egész ország zsidósága járul hozzá az iskolaalaphoz minden kivétel
nélkül, amint azt a türelmi adó megváltásának
módjára egy bizottság kivetette. Az alap azután
;

O

felsége legfelsbb elhatározása szerint mint
osztatlan alap kezelend és jövedelme a kormány
terve szerint használandó fel.
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Kmiek

iskolaalnpnnk joM'delinrlx)! lélcfenn az országos rabbi-képz intézel, az országos izraelita taniloképzö, valamint
különibözü alai)it\áiiyok sikelnéniák és vakok
süll

t's

i\7

tarlalik

részére.

Ez az iskolaalap

tebát örök

bizonyitéka a

magyar zsidók baznfiságának, mert büntetés belyett jutalommá váll, jutalmává a becsületesen,
odaadással és lelkesedéssel teljesitetl bazafiui
kötelességeknek.
Láttuk tehát, hogy az osztrák gyözö önkényét megszenvedték hitsorsosaink is, megszenvedték összességükben és egyénenként is, megszenvedték vagyonúkban vagy személj'ükben, de
legalább a haza löldjén maradhatlak.
Sokan azonban, menekülve az üldözknek
bosszúja ell elhagyták szeretett hazájukat, hogy
kietlen idegenben várják meg, mit hoz számukra
a bizonytalan jöv.
Ki tudná megmérni fájdalmát azoknak, kik
olyanok vollak. mint »a hajónak tört roncsai,
melyeket a szélvész a homokra dobott egy sivatagon «, mikor idegen földön kétszeresen érezték
a honfiúi bánatot, mely a haza szomorú sorsa

minden igaz fiát eltöltötte.
Hogy hányan ették a magyar honliak közül
számkivetés keser kenyerét, mert az osztrák

miatt
a

önkényuralom enyhüléséig hazájukba
térhettek, ázt

nem

pontosan meghatározni

vissza

nem

egyáltalán

lehet.

Hogy hány
gár társaival

a

más vallású polsorsában, azt sincs

zsidó osztozott

számzetés

kimeri tén felderiieni. Nem állapithatjuk meg, mit adjunk a feketesárga félhivata-

módúkban

65

Zeitunga ama hirére, melyei ludósiaugusztus 23-án küld Kalafatból,
hogy Kossuth az eltte való uapon szállott ott
hajóra nagyszámú kísérettel, amelyben különösen sok zsidó volt, akik közül a tudósító Ullmannlos ))Pester

1849.

tója

Szitányi Frigyest felismerte. Azt azonban ebbl
is látjuk, hogy a zsidókat itt is kiváló íigyelmében részesiti az osztrák tel, ügy mint kivételes
módon bánt el velük a hazában is.
Ama 62 név, melyet az idevágó forrásokból
mint zsidó emigrál'akét sikerült kiböngésznünk,
megint csak azt bizonyítja, liogy úgy mint elbb
a szabadságharcz küzdelmében, úgy késbb a
haza fölszabadítására irányuló, bár hiuságosnak
.

bizonyult

törekvésekben

is

legjobb

tehetségük

nem

hoztak szésem, ellen-

szerint resztvettek a zsidók és

a magyar névre a külföldön
kezleg nem egy igazán becsületet szerzett

gyent

neki.

Ezek

közül
kiemeljük a legkíválóbbakat.
hogy állitásunk mellett tanúskodjanak.
x\ranyi-Goldner Károly huszárrnagy, kirl
fent szóltunk, az amnesztia után hazatért és hívatalnoskodott. Óreg napjaira kórházba került és
ott halt meg 1892-ben.
Báthory Ignácz, ott volt Komárom vára feladásánál,
mint fhadnagy, Amerikába ment,
az ottani hadseregbe lépett be és tábornoki
rangra vitte abban.
Diósy Márton, ki a miniszterelnöki hivatalban viselt titkári állást, Komáromból menlevéllel

majd Londonban mint
keresked elkel szerepet vitt. Titkára
volt amaz angol bizottságnak, mely az emigránsok segélypénzét kezelte, ügyessége és megAngolországba távozott,
tekintélj^es
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hizhatósága által

kiliuit

c-s

angol ismersei

foly-

tán sikeresen haladt elöre.
Heilprin Mihály, lengyel születés volt, de
magyar lett érzésben és nyelvben egyaránt. Kiváló tehetség volt, 13 nyelven irt és beszélt. A
szabadságharczban lelkesít költeményét teszi

közzé: Kaszához, ki magyar!, beszédeket tart
népgyléseken, hogy a magyar ügy igazságát
hirdesse, 1849-ben ))Kóztársasági dalokw kötetét
adja
ki,
aminek czime már eleget mond.
Hamburg, Brssel, Paris volt menekülésének
útja; az utóbbi helyen
ott

él magyarokkal,

Szemere

összeköttetésbe lépett az
úgyszintén volt fnökével.

Bertalan, belügyminiszterrel.

Amerikába

vándorolt

meg

hogy

arról,

és

ott

sem

Magyarország

lett

1856-ban
feledkezett

második

hazája; az ott él magyarokat, kik bajba kerültek, tle telhetleg támogatta, Kossuth nvérével
együtt keresvén fel ket. New-Yorkban halt meg
1888-ben, mint elkel állású iró.
Helfy-Heller
mellé
Ignácz,
kinek
neve
Kertbeny 1864-ben még odatehette az ))Isr,(( jel-

zt. Hogy mint szolgálta ö, késbb wKossuth
palatinusaw, a magyar függetlenség eszméjét, az
eléggé ismeretes.

Horn

I,

Ede, ki Einhorn

Ignácz

név

alatt

szerepelt a szabadságharcz mozgalmaiban, mint
a pesti reform-egylet lelkésze és miután Haynau
bevonult Pestre, sikerült neki Komáromba menekülni, hol Klapka tábori lelkésznek nevezte ki.
A kapituláczió után Németországba ment. 1850-

ben Lipcsében irja meg müvét Die Revolution
und die Juden in Ungarn, mely kis nmnka ama
körülménynél fogva, hogy szerzje a leirt ese:
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menyek szemtanuja
fölvilágosítást nyujl,

volt,

egyes esetekben hiteles
azonban puszta
és igen
kevés adatot

különben

általánosságban mozog
dolgoz fel.
1852-ben Brüsselben, majd Parisban mködik b. Jósika Miklós melleit, aki a magyar propagandát intézi az európai sajtóban. 1869-ben
hazatért, országgylési képvisel, majd
pedig
az els és eddigelé egyetlen zsidó államtitkár
lett

Magyarországban. E

tisztséget

azonban nem

sokáig viselte, kineveztetése évében, 1875-ben
meghalt.
Kom Fülöp, ki Pozsonyban jelentékeny szerepet játszott az önkéntes csapat toborzásában
és végigküzdte a háborút. Török földrl Amerikába ment, ott is hazája érdekében mködik,
kiadta két kötetes munkáját Die neueste Chronik der Magyarén (Hamburg und New-York 1852),
mely a magyar szabadságharczról és az orosz
invázióról szól.
Mauksch Benedek szerkeszt, a komáromi
kapituláczió után Hamburgba, majd Londonba
:

megy

tzsdére

és a

jár.

mint rmester szolhonvédseregben; 1860-ban Olaszországban

Ováry-Altstádter Lipót,
gált a

küzd a garibaldisták soraiban és a csatatéren,
mint százados, ezüst érmet szerez magának.
1861-ben

Nápolyban

a

magyar légióban
majd hazatér.

szolgál,

késbb

él,

Reinfeld Dénes

Dániel,

rohonczi születés,

a német légióban küzdte végig a szabadságharczot. Mint rnagy tette le a fegyvert és miután X. -Váradon több tiszttársával reverzálist
irt

alá,

hogy parancsra

bármikor

jelentkezik,
5*

f)8

szabadon

l)()csálják,

oklólx'ilx'ii

Neugebaudeha

azoiihaii

zárják,

el-

fogoly
liszllársaival közös lapon örökilik meg cgyüllSzülelc'shclyére küldik
kényszerlevélk'tiikel.
Icl,
de ült nem sokáig marad, külföldre menekül, hol mini ügyes keresked vagyoni sze1860-ban szintén garibaldisla, liS61-ben a
rez.

fogják

ós

a

magyar légióban

szolgál

mint

hol

rnagy, késbb

függetlenségi l)izottságnak is tagja. Majd Turin
mellett birtokot vesz és Kossuthtal állandó összeköttetést tart fenn egész haláláig.
Reményi-HotTmann Ede, a világhirü heged-

a

mvész. A szabadságharczban Görgey
és tábori

hegedse,

ben. 1849-ben

segédtisztje

résztvett a pelerdi

komáromi

menlevéllel

ütközet-

Hamburgba

majd Franczia- és Angolországban hangversenyez rendkivüli sikerrel. 18G0-ban amnesztiát
kapott és visszatért hazájába, beutazta az országol és mindenütt ritka kitüntetéssel fogadták.
() kezdeményezte a Petli-szoborra való gyjtést
és jelentékeny részét, 57,000 frlot, maga hegedülte össze a szó legszebb értelmében. Majd újra
Parisban telepedett le, mignem Amerikába vándorolt és olt halt meg 1898-ban.
Rólh Mátyás dr., a szabadságharczban, mint
a tábori orvosi kar figazgatója szerepelt. Külföldi küldetésben járva, Ausztriában elfogták, de
szavára szabadon bocsátották és 1849-ben már
Angliában telepedett le, hol is kiváló orvosi iró
és gyakorló orvos hirét szerezte meg magának.
Schiller-Szinessy S. M. 1848-ig Eperjesen
Hollaender Leó által berendezett imaházban
ködik, mint hitszónok és az ottani református
kollégiumban tanár, de a szabadság hivó szózatávozik,

m-
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tára ö

is

a honvédek
közzé. Mint utász
háborúban egész annak végéig, az-

beáll

veit részt a

után külföldre menekült.

ben rabbiállási
egyetemi tanár

foglalt el,

180-ben Manchestermajd Cambridge-ben

és könyvtáros.
Szarvady-Hirschl Frigyes, 1848-ban Parisba
Teleki László grófhoz lett kiküldve, ahonnan
többször hazajött és újra visszautazott a kormány megbízásából. A szabadságharcz leveretése
után ternjészelesen ott is maradt, úgy mint Teleki, aki leveleiben többször eniliti
a Parisban

él

és összetartó

magyar emigránsok

közt.

Vasfi-Eisler Móricz dr. 1848-ban, márczius
után az éles ellenzéki ))Opposition(( szerkesztje,

1849-ben honvédorvos Temesvár és Aradnál.
Fels-Magyarországon keresztül Prágába menekül, onnan Lipcsébe és kitn czikkeket ir a
))Grenzbote((-ba a magyar ügy érdekében. Ugyanott adja ki Kertbenyvel a forradalmi dalok gyjteményét ))Hangok a multból(( czim alatt, mely
10 év múlva második kiadást ért.
Majd 1851-ben Parisba meg}^ hol szintén
irodalmilag mködik, kiadja ugyancsak Kertbenyvel a forradalmi dalok német fordítását
„Nationallieder der Magyarenu czim alatt. 1853-ban
Amerikába megy és New-Yorkban mint orvos
:

mködik,

amellett

német

Zerfy-Hirsch Gusztáv

és

magyar nyelven

dr.,

sebbnémet

))A

lap, ))Der Ungarw szerkesztje,
róla Szilágyi Sándor. Elbb színész vala

vén Magyarhonba,

ír.

legtekintélye-

mondja
;

bejö-

))Honder(( mellett segédkezett. A kormánynak pestrlí másodszori kivonulása után Pancsovára ment, ottan akarván

német lapot

kiadni.

a

Különben

honvéd-százados
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élez, sok tiuloniány, de semmi
1849. májiisl)aii Budapest fparancsnokának, Scliweidel József láhornoknak
adjutánsa. A harcz szerencsétlen vége után menekül és egy ideig Belgrádban a franczia konzulnál dolgozik, 18r)2-ben Parisban, 185H-ban
Londonban él és a Royal Medical College tagja.
Végére jutottunk ezzel ama rövidre fogott
történetnek, mely a magyar zsidók részvételél
mutatja a magyar nemzet utolsó fegyveres szabadságharczában. Küzdöttek, harczoltak és áldoztak ök abban, mint zsidó magyarok, szenvedtek
azért mint zsidók és szenvedtek mint magyarok.
Kivételes volt a belyzetük a liazában, mert
nem tekintették ket polgároknak és ök mégis
mint a haza legjobb liai teljesítették kötelességüket, szolgálták hazájukat; el kell ismerni ezt
a tárgyilagos történetírásnak, mert számolnia kell
a megczáfolhatlan tényekkel, melyeket munkánk
történeti hséggel felderített.

vala.

Sok sz, sok

j)olilikai

belátás. «

Zsidó honvédek 1848/49-ben.

rnagyok
Aranyi-Goldner Károly, Bu

Hollander Leó, Eperjes.

Neumann

József, Pápa.
Reinfeld Dénes Dániel,
emigrált föszázados,

dapest.

(]semcgi-Nascher Károly,
kúriai biró, Budapest
Grosz Henrik, Budapest.

Tausz

M., Zala.

Századosok
Aranyi- Goldsleln Márk,

15

Aranyi

-

Goldner Mór,

Pécs.
Becsági- Ehrenzweig M.,

Budapest.
Bettelheim-Gajáry Ant.,
Arad.
5 Blau Bernát, Budapest.
Bleuer Ignácz, magánzó,
Buda.
Csatáry-Grosz Lajos, államv. ig. orv., Bpest.
Cseraegi Ignácz, nyg.
honv. rnagy, Bpest.
Egyessi Vincze, élelmezési sz., Budapest.
10 Fekete Dániel, Budapest.
Franki Jakab, Budapest
Fra3'nd, lengyel emigr.
Grósz Mór, Nagyvárad.

Hirschmann Aradról,
Bécs.

Hollander Gyula, Debreczen.
Keller N., emigrált.
Kohn-PapVilmos Arad.
Korn Fülöp, Pozsony,
emigrált.

Pécs.

Kornslein Ign. Ungvár.
20 Kövy-Stein Zsigmond,
tüzér, emigrált.
Krausz Károly, Arad.

Lord

József, Pozsony.

Lövv Bonyhád, megh.
1885 Pápa.
Lülei Manó, lengyel
emigrált.
Mandel N emigrált.
Schlesinger N., emigr.
Stern Samu, Budapest.
Weisz Ágoston, vitéz,

'25

,

ségiérem, Komárom.
30 Zerffy-Hirsch Gusztáv,
emigrált.
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Fhadnagyok
Bánki-Lövin<*er J., volt
kerületi orvos, Buda.

Báthory

l<í,nÁcz,

L")

emij^r.

Goldherger S., Budapest
Hatsek Igiiáez, ni. k. térképíró tüzér, Bpest.
10 Hazai-Hauser Lipót ügynök, Budapest.
Horovitz Adolf, Arad.

Jelnek

.1.,

Adolf,

I^ustig

munka-

mester, egészségügyi
oszt Arad.
Márványi Jak., nyugd.,

BuxbiUini M., Budapcsl.
Eiscnstadlcr -Vasvári I.
de Buziás, Temesvár,
á Fiiiály Henrik, e. t. Kolozsvár.
F'ischer Fercncz Ford.
vállaik. Sz. -Fehérvár.
Glück Zsigm., Budapest.

Leilner Henrik, ügyn.,
Budapest.

,

Ungvár
May Sámuel,

ny. Arad.

Menczl Adolf, bizt. felügyel, Budapest.
20

Neumann

.Ármin Bpest.

Op|)enheimer M.
Piotics Mih.,

Bjjest.

X -Abony.

.Schlesinger Ad., B|)est.
H., Pozsonj'.

.Schwarz
25 Szakács

.József, B|)est.

Weisz Antal. Budapest.
Weisz József, Bpest.
Winter József, Ungvár

F.-Stuhnya.

Kaut'mann Lipót, Arad.
Kern Gyula, Budapest.

Hadnagyok
Fogel Adolf, magánzó^
N- Károly.

Bloch Ballagi Károly,
Budapest.
Békessi-Friedlieber M.,
-

15

S.-A.-Ujhely.

5

Böhm Móricz, N.- Abony.
Brauner Sám., Turkeve.
Bruck Jakab, korcsm.,
Nagyszombat.
Chorin Henrik, Bpest.
Diamantstein Jak, Bpest.
Eisler N., Sz. -Fehérvár.

Ehrenwerth

Sal.,

Buda-

pest.

10 Fekete Alajos, Budapest.
Fischer Ad., Budapest.

Fleischner ForraiSanm
mérn. Gyülvész.

F"rank Salamon, Bpest.
Freudenberg Márk, kir.
ker. tan., Szabadka.
Fürst Albert, Bpest.
Groszignácz Budapest.
Grosz Vilm., Budapest.

Grossmann

K., mezóg
B.-Szt. -György.

,

20 Grünfeld Henrik, üzér,
Sikárló.

Grünfeld- Zöldesi Lajos,
Budapest.
Grünfeld Vilmos, Budapest.

Hartmann

Adolf, Arad.
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Malassi Vilmos, dr orvos, honv.e{*yl. elnök,
,

Veszprém.
25

József, Fehértemplomnál eles.,Vcrsccz.
I<fn.,

Bpest.

HolTmann A.,ker, nyugd.
Nyíregyháza.
Holfniann Dávid, Bptst.
Hübsch Adolf dr., rabbi.

New-York.
30 Hübsch Ede, emigrált.
.lanovitz Adolf. Eperjes.
.íung Sámuel, nvugd S A. Ujhely.

Sri

Klein Bernát, Budapest.
Klein H.. alk., Budapest.
Klein-KisfalvyJ., nyugd.

Budapest.
Kövi-.Stein Albert, tüzér
emigrált.
Leopold József, sóhivatali szolga, Komárom.

Lévay Henrik báró Budapest.

Mandl Lipót, Budapest.
40 Mangold Ignácz, alkusz,
Nagybecskerek.
Mogyoródy-Kaiser

Neumann Samu,

dr.

Farkas,

Rosenl)lüth Sám.,Arad.

Rózsaági-Rosenstock I.
min titk. Budapest.

Schauer Adolf,
ar.

ér.

kit.,

tüzér,

Arad.

55 Schlesinger Ferdinánd,

emigrált
Schön\yald M. korcsm.,
Szt. Örzsébet.
Schultheisz K., Bpest.
Schwarz Ignácz, Arad.
Schwarz S N.- Károly.
,

60 Specht Lipót, keresk.,
Versecz.
Specht Vilmos, keresk.,
Versecz.
Spitzer Laj., Budapest.
Springer Mór, nyugd.,
ezüst koszorúval kitüntetve, Fogaras.
Stcrn Albert, Budapest.
65 Stern Bernát, czipész,

Budapest.
Stern Bernát, keresk..
Köbölkút.

Teitelbaum Ant., Bpest.
Teitelbaum Sámuel, N.-

Bpest.

Várad.
Veltner Lajos, Ungvár.
70 Völgyi-Schönthal Vilm.
Arad.
Waldmann Náthán, Te-

Paskusz J., Debreczen.
Perlgrund Dávid, tábori
kórház. Nagyvárad.
tiszt,

,

Rockonstein Lipót

Ad.,

lovag emigrált.

45 Pollák

PropperM Debreczen.
rabbi, Bukarest.

He in

Meirv-Hcller

50

élelmi

Gyr.

Pollák Sámuel, Detta.
Pinkász Márton, Bpest.
Popper A., Írnok, Gyula.
Popper Lipót, Budapest.

mesvár.

Weiser Sam., mggánzó,
Liptó -Szent -Miklós.

Weisz Ignácz, Arad.
Wodianer Béla, Bpest.
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Törzsorvosok
Kál()zd\ -Kaufiunnn M(')r
dr.,

emigrált.

Kunewalder
Langcr Ign.

Hpesl.
emigrált.

Zsig.,

N.,

Forvosok

f)

Adler Károly, Budapest.
BleuchcrLip, Budapest.
Brachfeld Márk. Bpesf.
Bruck N., Budapest,
Deutsch líeniát, Bpest.
EngI Hermán dr., Xagy-

Kanizsa.
Epstein Dávid Budapest.
Erdensohn-Erdei Dávid,
városi fóorv. Szolnok.
Farkas Dávid, Budapest.
10 (ilaser Kár., Uj-Kigyós.
Glück Ignácz, Budapest.
Glück Izidor dr., emigr.
Goldner Miksa, Bpest.
(irosz Albert,
lö

tsz. orv.,

Nagyvárad,
Grosz Alajos, D.-Földvár, Bécs.

(irosz Alajos. Budapest,
(irosz Frigyes, m. f«')orv.

Nagyvárad,

ürünwald A. Komárom,

2()

(iyöngyösy V. dr., t. m.
forv. Szombathely.
Herz Vilmos dr.. Bécs.
Herzfelder S. dr., Arad.
Ilirsch .\rmin, Arad.

Morgenstern

Mnk

H.

dr.,

Arad.
Eperjes.

H.,

25 Pikler Ad. orv.. Tokaj
Politzer Illés, Bpest.
PoUák Jakab, Zorabor.
Scheffer Sámuel, Bpest.
SchlesingerLaj.v. orv
T.-Szt.- Miklós.
30 Winkler .lózset", orvos,
Királvtelek.
,

Alorvosok
Adler Samu, Budajiest.
Adliczer Antal, emigr.

10

Ascher N., emigrált.
Feuer Dávid N., Bpest.

Lipót, Budapest
Popper Alajos dr.,Deb-

Fleischer József, Bpest.

Grünwald

D.

Krieser Jakab dr. orv.,
Beszterczcbánya.
Polgárdi (Offenheimer)

Komárom.

reczcn..

HellerGy., orv.Szlanicó.

Popper Ármin, orvos,

Herczeghy-Fürst Móricz

Pozsony.
Schindler N.dr., emigr.

emigrált.
Kállai Manó

Oravicza.

dr.,

orvos,

15

Schön Leó
Váralya.

Weisz József, Budapest.

dr., vSzepes-
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Tábori lelkészek
Einhorn

E.

Ignácz

(Horn

I.öw Lip., frabbi, Szeged.

Ede), Budapest.

rmesterek
Adler

L.,

Haas Jakab, Budapest.

házaló, líajka

Fíaig Ign.,

nyugd. Pár-

kány.

Samu, földbirl.,
Herencsény.
Herger Samu, Budapest.

Bcirael

Mór, Székesfehérvár.
Herczfeld Adolf, Bpest.
llirsch Ant.; Budapest.
30 Hollánder Alb., Arad.
lleller

Huber Herm.,

5 Berkovits

Izrael, Dcés.
Blau Adolf. Budapest.
Blau Ignácz, Budapest.
Bleier Jakab koldus, N.Várad.
Bogdán Jónás, szeszgy..

Kastl H.,

Sora.-

Gyöngyös.

Német-

Palánka.

15

nyugd

Csurgó.
Klein Ferencz, házaló.

Gyöngyös.
10 BreszlauerLip.,

ker. isk.

Szabadka.
Kastl Bern., Szarajevó.
tan.,

Deutschlánder L.. Bpest.
Fehér-NVeisz Iga. Rimaszombat.
Fischer Adolf kalapgy.
Budapest.
Fischer^ Ign., Budapest.
Flesch Ábrahám, napsz.
Apatiu.

Fried Ferdinánd, Arad.
F"riedmann Mór, Arad.
(ialiczenstein Ad., Arad.
Goldmann-Aranyosi Dávid, Arad.
2U Goldstein Herm., Bpest.

GrószGerzsón N.- Várad
Grósz Mózes, Budapest.
Grünberger Sam., BjDest.
Grünhut Ant., Budapest.
25 Gutmann Sándor v. tanító, Gyöngyös,

35 Klein Gáb.. Debreczen.
Klein M. kávés. Szeged.
Klein Samu, földbirt

Erdd.
Kohn Alb., házaló, Hódmezvásárhely.
40

Kohn Kár., Budapest.
Kohn Vilm., Budapest.
Kohn Zsigmond, Ács.

Krieser Vilmos n3^ugd..
Szeged.
Krieshaber Mór, orv.,
Orosháza.
Kronstein Ján., aranymves. Szeged.
45 Kunstádter Móricz, Budapest.

Lefkovics L

.

Eperjes.

LeimdörferEde, Bpest.
Leitner Ignácz,
Lipsitz Ign.,

Keszthely.

Gyr.

borügyn

,
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5t)

Li|)sitz Sáiulor.

ipiiros.

75 Schweiger Mór. alkusz.

Hódmezvásárhely

Keszthely.

Lord

55

Sichermann

(iáspár, Hudapcsl.

.íak.B|)Cst.

Meiull Aiilal, Hudapest.

Singer Henrik, taniló.

Mocsáry-Schlesin;^cr M
(iyi\
Mülier Károly, Tápé.

Singer Lajos, Arad.
Sleiner Mátyás, fíyór.

Neumann

Jak., egyházíi,

Nagyvárad.

8(1

Tnrdossin.

Neumann

Sánd., H|>cst.

Neumayer.Iózs., keresk
Budapest.
Neuwirth Sámuel. B|)csl.
Nussmayer .í., Szolnok.
60 Oestreichcr Dán., Hpest.

<S5

St(>rn

>Iór, esztergályos, Peér.

Lipót. orsz. levéltáros. Budapest.

l'ngár Frigyes, Fí])est.
L'ngerleider Zél. Bpest.
í»0

.

Schönl'eld Samu, B|jesl.
Schwarcz Antal, Bpest.

Schwarcz

.József,

vál-

Aranyos-Maróth.

altiszt,

,

Bellatincz.

Werner J., tzm., Arad.
Wosner Simon. Bpest.

várad.
laik.,

Manó,

Veszprém.
Weisz Jak., negyedni.,
Zombor.
95 Weinberger S. Ungvár.
Weinberger Sim ílódmezóvásárhely.
Weiner Jakab, nyugd.,

Nagy-

Schwarcz Sándor,

A.

Veszi)rém.
Weisz Dávid, alt., keresked. Vesz|)rém.
Weisz Dávid, keresk.,

Kistelek.

65 Roth Benedek alt., Pápa.
Rolh Ede. Arad.
Rotschild Simon nyugd.
Budapest.
Rotschild Simon, mag.,
K.-Palugya.
Schlesinger Adolf Bpest.
70 Schlesinger Mór, Gyr,
Budapest.

Vogel Ármin, Arad.

Weisz

Heichlinger Zsig. kcies-

kcd.

Temesvár.

Ullmann

Ováry

Perlgrund M.. Budapest.
PoUák Mór, Szeged.

.Jak..

Stern Salamon, B|)est.
Spieszer Simon. Bpest.
SpitzerJak. Temesvár.
Teit('ll)aum M., Bpest.
Tenner Adolf. Arad.
Tenner Ign. Pál. Arad.

lUO Zwillinger Mór, dr. jár.
orv. Szucsán.

Tizedesek
Altmaun
Altmann

József,

M

,

Kótaj.

Dombrád.

Angyal-Engl Dáv., Paks.

5

Blau Albert, Ujfehértó.
Blau Henrik, Bpest.
Blau Láz., váll. Bpest.

77

Huchhalter Dáv., Kassa.
liraiin

Budapesl.
fgn..
Klein Lázár, Budapesl.
Klein Jakab, Zondíor.
Klein Márkus, szobaf..

40 Klein

Lévi, N.- Szls.

Hrust Jakab, Arad.
1<»

Gyr.

Briill József.

Bucliwalíi Laj.. Bezdán.
Denihic'z Vilmos, orvos.
()-Moravicza.
öeutsch Dávid, Bpest.

Makó.
45

Deutsch

1.')

Dávid József,
Temesvár.
Ehrücli Mór. Budapest
Elias Adolf, Budapest.
Epstein Izr.. Budapest.
Fárber Józs.. Budapest.

Feldmann Mátyás,
2')

Simon, házaló.
Ó-Moravicza.
F'ried Lipót, Budapest.
Friedmann Lipót, Arad.
Friedmann Vilmos, Fészek (Torontái m.)
Fürst Mór, Szabadka.

csova.

Ledermann

Lemberger M., Bpest.
55 Levy Samu, Budapest,
Liliénberg Mór, Arad

Löw

Emánuel, .^rad.
Löw\' Albert, szatócs,
Börzsöny.
Neumann Márk, Arad.
60 Oestreicher S

badka,
Goldstein Ign. Budapest.
Grosz Jakab, Gyr.
Grosz József, Budapest.
Grünberger Sán. szolga,

Koppány.
Grünfeld Bernát, Bpest.
35 (jrünhut Dániel, nagykeresked, Budapest.
Heimann K Debreczen.
.

HoíTmann Dávid.
Hoft'mann

Jakab

H

,

Bittse.

Budapest.

József, ny. fov
tisztvisel, Budapest.

,

Bpest.

Perlgrund Samu, Bpest.
Fóliák Árm., Budapest.
Fóliák Mór, TuróczSzent-Márton.

Goldschmied S., Bpest.
Goldner Mór, szabó, Sza.'iu

Ad., S.-A.-

Ujhely.

Flescli

iT)

Budajicst.

Ign.,

Kár., Budapesl.

Landler Ignácz, Bpest.
Langer J., Libetbánya.

ker.,

xMiklós.

Fels-Eör.
nszabó, Kula.

Gáb.,
1.,

Koch Dávid, Zombor.
Königstein S. Szetjehó.
50 Krieshaber Kár., Pan-

Máté-Szalka.
Fischbaum Mózes, Szt.-

Fischer József, Ungvár.
Físcher Mór, Budapest.

Kohu
Kohn
Kohn
Kohn

Frincz
(55

l.

szabó. Szeged.

Raab Sánd
Reif Manó,

,

Budapest.

Kis-Czell.

Reich .Ulolf, Bezdán.
Reichard Mór, keresk.
Sátoraljaújhely.
Fin-k. Bpest.

Rosenberg
70 Rosenberg

Izsák, föld-

Libetbánya.
Rosenfeld Sánd., Arad.
Rosenthal Adolf, Bpest,
Ruhman Mór, házaló.
H -M.- Vásárhely.
Salczer Lip., Budapest.
birt.,
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Schwarz

75 Sal/.bergcr Mór, alkusz,

Schwarz Józs Szeged'
Schwarz M Szombat,

Biuiapesl.
Singer l^nácz, Budapest

Schlesinger
Schlesinj^cr
nócz.

Ad.,
Jak.,

80 Schlesinger Laj
Schreier Adolf,

,

Arad.

tyás.

Spitz Lajos, Miskolcz.
85 Spitzer J. Lovasbercny.

Springer-Bocskai József,
Budapest.
Steiner Vilmos, H.-M.Vásárhely.
Steiner Illés, üveges, T.
Szt. -Márton.
Stern J. házaló, Szeged.
90 Schnábl Gyula, keresk.
Oravicza.
S.,

hely.

90

Schwarz Móricz,

N.-

Várad.

Stekkermann S., szabó,
Munkács.
Tanczer Soma,czipész,

Bpest.
keres-

ked, Szabadka.

Schönfeld

,

Tar-

Spitz Jónás, Miskolcz.
Spitz Laj. ker., Rakoty-

.ibraiiáni. X.

Várad.

Xatíybecskerek.
Silberstein Ilermann,

Alsókubin.
Tandlich Rudolf, i)ék,
Turdosin.
Tirnauer Ignácz, Bpest.
100 Tyroler Soma, fényképész, Alsókubin.
Veith Lipót, czimfestó.

Gyöngyös.
Weisz Ábrah., Xyitra
Weisz Adolf, Budapest.
Weisz Józs., Budapest
lOö Weisz Márk, Budapest.
Weisz S., órás. Ungvár.
Wetterstein J

,

Bpest.

Wolf Ferdinánd Mózes,

Budapest.

Szerb-Keresztur.

Közhonvédek
Abelesz Dán., Budapest.
Abelesz József, Bpest.
Adler Béla, Budajjest.
Adler Vilmos, Versecz.
5 Augenstein Lip.. Bpest
Bauer Lipót, Budapest.
Baumgartner Ign. Arad.
Baumgartner M. házaló.
Balassagyarmat.
Berger Fülöp, Tata.
10 Berger-Hegyvári Miksa,

Eszte'gom.
Beiger Samu, Budapest.

Berkovits Béni, szabó,

Xyir-Bogdány.
Bernáth Józs., Apahid.
Beck Jakab, Budapest.
15

Blau Albert, Budapest.
Blau Lipót, Budajjesl
Blitz

Lipót,

Blumenslock

Blumgrund

Miskolcz.
Bpest.

.1.,

S.

T. dr.,

orvos, Krassó.
20 Boschán Lipót, nvugd.
j.

Baja.

Bonyhád

Lujzi, Pái)a.
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l^reuer Lajos, Arad.
Brill

Jakab. Pápa.

Bruck Samu, korcsmáros, Nagyszombat.
25 Chorin Béla, Biuia])cst.
Chorin Férd., Budapest
Chorin Zsigni., Bpesl.
Czukkcr Fark. Belényes.
Dan/.inger Mór, rendr,

55 Fischer Ignácz, elesett,

Trencsén.
Fischer József, korcsmáros, Komárom.
Fischer J. Pápa, Bécs.
Fischer Lipót, Ada.
Fischer Lipót, Bpest.
60 Fischer Sánd., Kélhely.
Frank Bernát, Bpe.st.

Frank-Fodor

Várda.
30 Derera N., Temesvár.
Deutsch Ábrah házaló,

Frank Samu, nyugd.,

Deutsch Adolf, Bpest.
Deutsch Dáv. magánzó,

Nyíregyháza.
Franki Bernát, Bpesl.
65 Freud B., H.-Váralja.

zászlóviv, Smikencz.
Deutsch József, Bpest
Deutsch József, fényképész, Gyöngyös.
Deutsch Lipót, keresk.,

Friedmann Ad., Bpest.
Friedmann Ad. Arad.
Friedmann Ign., Bpest.
Friedmann J., Bpest.
Friedmann József, mé-

Szabadka.
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Jak., N.-

Várad.

Versecz.
Deutsch Miksa, Pápa.
Deutsch Sim Oravicza.
Eisenberger N. Oravica.
,

40 Elbogen

Engel

Debreczen.

J.,

Jak.,

koldus, S.-

A.-Ujhely.

Engel Sánd. Tapolczafí).
Engel Sal., ker., Versecz.
Engel Rud., nyugd., Vu-

kvár.
45 Engelbaum Mór,

Bpest.

Epstein Sam., Budapest.

Erdensohn Bern

,

ker..

Szeged.

Fábián Samu, Aiad.
Feldmann Jakab, Bpest.
50 Flesch Jakab, Oravicza

Klesch Sámuel, Arad.
Fleischner Fülöp Bpest.
Fleiszig J. Nagykikinda.

Fleischmann
Liptó.

M., földb.,

70

száros, Vitka.

Friedmann M. Eperjes.
Friedmann Lorincz, S.A.Ujhely.

Friedmann

S.,

Bpest.

Friedbauer Ad., Gyr
75 Friedlánder Jak, Bpest.
Friedlieber

Samu,

S.-

A.-Ujhely.

Fried Sam., Budapest.
Frisch Ign., Budapest.
FrölichL, S.-A.-Ujhely.
80 Frölich Sándor, xArad.
Fuchs Farkas Szolnok.
Fuchs József. Pápa.
Fuchs Józs. Agasztyán.
Gelbmann L, Miskoicz.
85 Glatter Mór, Kassa.
Grosz Józs., Budapest.
Glück Adolf, Arad.
Glück József Arad,
Gold Ábrahám, Bpest.
90 Gold József, Pápa.
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BpcsI
Goldberí^cr fi
Goldbcrí^er Jakab, S.A.-üjbely.

-Arany

Ool(lber>»cr

í)5

M

Ti.")
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Goldsohinicd I. BpesI,
Goldstein Adolf, Bjjesl.
100 Goldstein Bern. T.-8zt
Márton.
Goldstein Ignácz, Arad
Goldstein lg Versecz.
Goldstein Kár., Bpest.
Grosz Bernát, Bpest.
105 Grosz Ignácz Budapest.
korcsm.,
Grossraann
Szep.-Kályava.
Grossraann Miksa, N.Konyát.
.

1

,

10

Grün Mór, Budapest.
Grün Salanv, Eperjes.
Griinbaum Ábr. rongyszed. íM.- Kövesd.

14.')

(irünbauni Árm. Bpest.
Grüiibaum Bernát. T.Szt.- Márton,
(irünbauni .íózs. (iyör.
115 Grünbaum Mór, Pápa.
Grünbeig Mór, Bpest
Grünfeld Bernát. Arad.
Grünleld Mór. Bpest.

GrOnhut Miksa Turócz-

f

.

ár.

Herz I)ávid, S>,
ok.
Herczeg Miksa, Pápa.
Merczeg M. tiogajevo.
Hcrzenberger J. Arad.
J

,

Bpest.

Heksch Jak., Orsova.
HerezogAd. Miskolcz.
Herczog József, Arad.
Meller Samu, nyugd.,
Szókesfebérvár.
Mirsch Lipót, nyugd.,
ludapest.
Ilirscb Lip., Miskolcz.
Hir.schler Miksa, eniigráU.

Horn

Grüii Ad. lengy., Bpest.

E.

Antal,

iró,

Budapest.
Horn Jakab, N. Bitlse.
Hornbauser Farkas,
kávés, Kolozsvár.
Hochfelder .loachm,
mészáros. N.-Bittsc.
Hoffnuinn Mór, Bpest.
Hübsch Ferdinánd, N.Bittse.

Immerbluni Dávid,

T.-

Szt.-.Mái ton.
ir)0

Justilz Bern. Högyész.
Kaufmann Albert, N.-

Károly.

Kaufmann Ede, ron-

Szent- .Márton.

Manó, Bpest.

Grünwald

Lipót, Bpest.
Guttinann Jak. napsz
.

Topolya,

üuttmann

H..

Herskovils
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-

120 Grünstein

Bpest

S.,

.

Hartslein

,

GoUiner Antal, B|)esl.
Goldschmied Tg. Pápa.

110

márk.
(iuttmann

ílaas Jakab, Pá|)a.
Ilauser J.. Bu
pest.
May Izrael V A nny.

.

Arad.
Goldberjíer Vil., Bpest.
Goldniaiin N pozsonyi
emigrált

.1

Mór. Kés-

(iutlinann

,

Józs., Bpest.

gyász Mobács.

Kern Fülöp, Bpest.
Kern József, Paks.
Klein Ábrahám, Biiesl.
155 Klein Albert, Bpest.

81

Klein Bern., Budapest.
Klein Ignácz, Sény
(Szabolcs megye).
Klein István, Arad.

Lax Mór, T.-Szl.-Márton.

195

József, kere.sk.,
kistelek.
ci.lein József, Szécsény.
Jein Lipót, Szabadka.
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Klein Márk., Várpalota.
Klein Márton, világtalan béna, Miskolcz.
Klein Sánd., Budapest.
165 Klein Samu, Arad.
Klein S. T.-Szt.-Márton.
Klein Vilm., Oravicza.
Klingenslein Ad. Bpest.
Klopfstock Zam., Bpest
170 Koch Dávid, ügynök,

Szabadka.

Máda.
,

dapest.

200

Bittse.

175

Kohn Dávid, Budapest.
Kohn Dávid, Zala-Egerszeg.

180

185

Kohn Fülöp. Gyr.
Kohn Ign., Budapest.
Kohn Károh', Torna.
Kohn Lipót." Budapest.
Kohn Márk., Miskolcz.
Kohn ^lór, Budapest.
Kohn Miksa, Buda])est.
Kohn Mih., Budapest.
Kohn Samu, Budapest.
Kohn Simon, Budapest.
Kohn Vilmos. Bpest.
Klopfstock :Mór, Bpest.
Krámer Lajos, Arad.

190

Láng Antal, N.-Boly.
Láng Jakab. Budapest.
Lautner Abr. N. Abony.

Loch Henrik, Arad.
Löffler

Löwy
Löwy

lg.,

Laj.,

Budapest.
Budapest.

Lipót,

T.-Szt.-

Marton.
Löwy Jakab, T.-Szt.-

Márton
205

Löwy

József, Váguj-

hely.

Löw

Náthán, Bpest.

Lukács-Löwinger

Adolf, Arad.

Dávid, bérl, N.-

lg.

Ledermann

Lichtenstein Herm.,
Sárbogárd.
Lichtig Neumann, Bu-

Kohn Ábrahám, Bpest.
Kohn Adolt, Budapest.
Kohn
Kohn

Budapest.
M. Bpest.
Lefkovits Mór, Bpesl.
Lechtmann B., Nvir-

Léderer

M.,

Szeged.
Lusztig Fülöp, Bpest.
Magvar N., Oravicza.
210 Márványi H. Ungvár.
Markovíts Gáspár, Darócz.

MarksteinJak. Siófok.
Mayer Gusztáv, Arad.
Müíler Ignácz, Bpest.
215

MüUer
MüUer

József, Bpest.

Károly, ház,,
H.-M.-Vásárhely.
MüUer Móricz, Bpest.

MüUerMór, Budapest.
Náthán Izrael, Petrozsény.
2-20

Neubaüer Béla, Körmöczbánya.
Neubaüer Rafael, N.Bittse.

Neufeld M., Budapest.

82
Nciinianii Adolf, Bpesl.
Neumann Anlal, lipesl.
225 Neutuan Lipól, H|)csl.
Ncuiuann Sani., Újpest.
Neustadll Vilmos, polg.

Róth Adolf. Libetbánya
Róth Bernát,
kávés,
Ungvár.
2G0 Róth Jakab, bérl, Zádorfalva.

Róth

Versecz
Neuwclt Mór, si.
Nussbaura Mór, Nagyisk. tan.,

Szölgycn.
230 Offner József,

Oppenheimer

M.,

Hpest.
Arad.

Paskusz Gáb., Tolmács.
Perl Dávid, Budapest.
Petyán Henrik. Arad.
235 Pick Ilerm., Gyön},'yös.
Pollák Imre, földm.,
Pacsa.
Pollák (gnácz, Bpest.
Pollák Izidor, aranyérem, Arad.
Pollák Ign Kolozsvár.
240 Pollák József, Bpesl.
Pollák Móricz, Bpest.
Pollák Mayer, Bpest.
Pollák Samu, Bpest.
Pollák Sámuel, szolga,
,

Hódmezvásárhely.
245 Pollácsek Ármin, Bpest.
PoUácsek József, Nyír-

egyháza.
Pollácsek László, házaló, Czegléd.

Preis Jakab, Budapest.

Reich Mór, Budapest.
250 Reitmann Józs. Nyitra.
Heisz Mór, Budapest.
Rosenberg Jakab, Pápa.

Rosenberg
Rosenberg

Józs., Bpest.
Laj.. Bpest.

255 RosenfdAlb., Csongrád.
Rosenfeld Bern., Bpest.
Rosenfeld Bernát, földmives. Nagyvárad.
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Samu,

házaló,

Szeged.
Rotter Mór, Budapest.
Roscnstein.Iózs,,Szekó.
Schafler Adolf, Bpest.
Schenner Miksa, elesett
a temesvári csatában,
Nagy-.\bony.

ScheinbergerMiksa,keresk., N.-Kikinda.

Scheinbergcr Ignácz,
aranym.,Turócszentmárton.
Schiff Mór," Budapest.
Schiffmann József, Budapest.
270 Scbindler Antal, lovag,
emigrált.
Schlesinger Ant., Gyr.
Schlesinger Dáv., Páka.

Schlesinger Joachim,
Nagybittse.
Schlesinger
Kálmán,
keresk., Versecz.
275 Schön Fülöp, Sátoraljaújhely.

Schön Náthán, Bpest.,
Schönberger Sámuel,
Budapest.

Schön féld Károly,

N.-

Krös.
Schönfeld Sánd., Eger
280 Schöntag Sal., Bpest.
Schillcr-Szinessy S. M.
e. tanár, Cambridge.
Schvs'arz Ármin, Bpest.
Schwarz Béni, szabó,

Nagykikinda.
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Klein Bern., Budapest.
Klein Ignácz, Sény
{Szabolcs megye).
Klein István, Arad.
Klein József, keresk..

Lax Mór, T.-Szt.-Márton.

Lédererlg. Budapest.
195

170

KlopfstockSam.,Bpest
Koch Dávid, ügynök,
Szabadka.

Kohn Ábrahám, Bpest.
Kohn Adolf, Budapest.
Kohn Adolf, Arad.
Kohn Dávid, bérl,

N,-

Kohn Dávid, Budapest.
Kohn Dávid, Zala-Egerszeg.

180

185

Kohn Fülöp, Gyr.
Kohn Ign., Budapest.
Kohn Károly, Torna.
Kohn Lipót. Budapest.
Kohn Márk., Miskolcz.
Kohn Mór, Budapest.
Kohn Miksa, Budapest.
Kohn Mih., Budapest.
Kohn Samu, Budapest.
Kohn Simon, Budapest.
Kohn Vilmos. Bpest.
Klopfstock Mór, Bpest.
Krámer Lajos, Arad.
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Máda.
Lichtenstein Herra.,
Sárbogárd.
Lichtig Neumann, Budapest.

200

Loch Henrik, Arad.
Löffler

Löwy
Löwy

lg.,

Laj.,

Budapest.
Budapest.

Lipót,

T.-Szt.-

Márton.
Löwy Jakab, T.-Szt.-

Márton
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Löwy

József, Váguj-

hely.

Löw

Náthán, Bpest.

Lukács-Löwinger

Bittse.

175

M. Bi)esl.

Lefkovits Mór, Bpesl.
Lechtniann B., Nvir-

Kistelek.
160 Klein József, Szécsény.
Klein Lipót, Szabadka.

Klein Márk., Várpalota.
Klein Márton, világtalan béna, Miskolcz.
Klein Sánd., Buda|)est.
165 Klein Saniu, Arad.
Klein S. T.-Szt.-Márton.
Klein Vilm., Oravicza
Klingenslein Ad. Bpest.

Ledermann

M.,

Szeged.
Lusztig Fülöp, Bpest.
Magvar N.,- Oravicza.
210 Márványt H. Ungvár.
Markovits Gáspár, Darócz.

MarksteinJak. Siófok.
Maver Gusztáv, Arad.
Müller Ignácz, Bpest.
215 Müller József, Bpest.
Müller Károly, ház.,
H.-M. -Vásárhely.

Müller Móricz, Bpest.
Müller Mór, Budapest.

Náthán

Izrael, Petro-

zsény.

220 Neubauer Béla,

Kör-

möczbánya.

Láng Antal, N.-Boly.
Láng Jakab. Budapest.

Neubauer

Lautner Abr. N. Abony.

Neufeld M., Budapest.

Rafael, N.-

Bittse.

82
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Neumann Adolf, Bpest.
Neumann Antal, H[)esl.
Neuman Lipól, Bpesl.
Neumann Sani., L'jj)esl.

NeustacUl Vilmos, polg.
isk. tan., Versec/
Neuwelt Mór, üsi.
Nussbaum Mór, NagySzölgyén.
230 Offner "^József, Bpest.
Oppenheimer M., Arad.
Paskusz Gáb., Tolmács.
Perl Dávid, Budapest.
Petyán Henrik. Arad.
235 Pick Ilerra., Gyöngyös.
Pollák Imre, földm.,
Pacsa.
Pollák (gnácz, Bpest.
Pollák Izidor, aranyérem, Arad.
Pollák Ign Kolozsvár.
240 Pollák József, Bpest.
Pollák Móricz, Bpest.
Pollák Mayer, Bpest.
Pollák Samu, Bpest..
Pollák Sámuel, szolga,

Róth Adolf. Libetbánya
Róth Bernát,
kávés,
Ungvár.
2G0 Róth Jakab, bérl, Zádorfalva.

Róth

Hódmezvásárheh'.

resk., N.-Kikinda.
Scheinl)ergcr ígnácz,
arany m.,Turócszent-

márton.
Schiff Mór,

Budapest.
SchiPfmann József. Budapest.

270 Schindler Antal, lovag.
emigrált.
Schlesinger Ant., Gyór.
Schlesingcr Dáv., Páka.
Schlesinger Joachim,
Nagybitfse.
Schlesinger
Kálmán,
keresk., Versecz.
27 Schön Fükip, Sátoraljaújhely.

Schön Náthán, Bpest.,
Schönberger Sámuel,
Budapest.
Schönfcid Károly, N.-

Heich Mór, Budapest.
250 Reitmann Józs. Nyitra.
Reisz Mór, Budapest.
Bosenberg Jakab, Pápa.

Rosenberg
Bosenberg

Józs., Bpest.
Laj., Bi)est.

255 RoscnfdAlb., Csongrád.
Rosenfeld Bern.. Bpest.
Rosenfeld Bernát, földmives, Nagyvárad.

házaló.

Xagy-Abony.
Scheinberger Miksa, ke-

,

245 Pollácsek Ármin, Bpest.
Pollácsek József, Nyiregj'háza.
Pollácsek László, házaló, Czegléd.
Preis Jakab.Budapest.

Samu,

Szeged.
Rotlcr Mór, Budapest.
Roscnstcin .Józs., Szekó.
Schaflcr Adolf, Bpest.
265 Schenner Miksa, elesett
a temesvári csatában,

Krös.
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Schönfeld Sánd., Eger
Schöntag .Sal., Bpest.
Schiller-Szinessy S. M.
e. tanár, Gambridge.
Schwarz Ármin, Bpest.
Schwarz Béni, szabó,

Nagykikinda.

83

285

Schwarz Dávid,
Schwarz Fülöp,

Spitzer N. szabó, emig-

Bpest.
yátor-

rált.

Spitzer Salamon, Jóka.
Spitzer Vilmos, elesett
Szenttamásnál, Bezdán.
Springer Dani, ezüst

aljaujhcly.

Schwarz
Schwarz

Jak., Vcrsecz.

napJózsef,
számos, Bököny.
Schwarz Mór, Bpesl.
Schwarz Simon, Bikszád.

290

Schwarz

Simon, Fehérgyarmat.
Schultheisz Dávid, Bu-

koszorúval kitüntet.,
Brassó.
315 Springer DávJd, AlsóFehérvár.

Springer Juda Medgy es.
Springer Jakab, Bpest.
Springer Salamon, Ud-

dapest.

Schustek

Jakab,

N.-

Bittse.

Schustek Joachim,

N.-

Bittse.

Salamon Ign., Hatház.
295 Seligmann Henrik, Bu
dapest.

Singer Antal, Budapest.
Singer Hermann, napszámos, Harkány.
Singer József, Bpest.
Singer Ignácz. Arad.
30U Singer Karolj-, házaló,

Hódmezvásárhely.
Lrincz, Hód-

Singer

mezvásárhely.
Spitz Adolf. Budapest.
Spitz Mór, Turócszent-

márton.
Spitz Sándor, Turócz-

szentmárton.
305 Spitzer Adolf, Arad.
Spitzer Dávid, Gjula.
Spitzer Dávid, Bpest.
Spitzer Elias, magánzó,
Tétény.
Spitzer Ignácz, szcs,

Temesvár.
Hermán, Bu-

310. Spitzer

dapest.

varhely.
Samu, Ud320 Springer
varhely.
Stelczner Far., rongyszed, D. -Földvár.
Stengl Mór,Matészalka.
Steinberger József, keresk., Köztelek.
Steiner Bernát, szolga,
Várna.
3-25 Steiner Ferencz, Nagyabony.
Steiner Jakab, Eger.
Steiner Ignácz, Bpest.
Steiner József, Gyr.
Steiner Lipót, Bpest.
330 Steiner Mór, Szécsény.
Stern Adolf, Budapest.
Stern Ábrahám, Bpest.
Stern D szabó, Makó.
Stern Ignácz, Budapest.
335 Stern Izrael, Aranyos,

megyer.

34*
i

Stern Jakab, Budapest.
Stern Jakab, N.-Dém.
Stern Márk, Budapest.
Sternberg Ad., Bpest.
Sternberg Ár., Bpest.
Slrasser Ad., Högyész.

84

Slrausz Jakab, Turóczszcnl marton.
Tnuber Dávid, Bpest.
Tanzer Bernát, Bpest.
345 Teitelbauni Samu, Budapest.

Trencsin Dániel, Bpest.
Trepper Mór, házaló,
Gyöngyös.

Ullman Hermann,

,

Weisz Zsigm., Szeged..
Weinberger Ad., keres-

ked,

raj)-

számos, Berezel.
Vértes Sándor, szabó,
Szeged.
350 Wéber Sándor, szatócs,
Szeged.
Weisz Adolf, Högyész.
Weisz Fer., Sz László.

Weisz Hermán, Bpe.sl.
Weisz Joachini, Nyitra.
855 Weisz Jónás, Arad.
Weisz Jónás, Ungvár.
Weisz Ign., Högyész.
Weisz Izrael, Budapest.
Weisz Mór, Budapest.

Weisz

Márt.. Csongrád.
Weisz- Fehér R., Arad.
Weisz Sándor, Bpest.
Weisz S. kürtös, Arad.
Weisz Sámuel, tan., F.Abony.
Székeskut.
365 Weisz Sal
;}t")0

L'ngvár.

Weinstein

.íózs., S.-A.-

öjhely.

Weiner
370

szcs, Bella.
M. Ungvár.
WeilcrSam., Szt.- Péter.
J.,

Weinmann

Weltlinger Jak. szabó,
Vasvár.

Weltmann-Világly

.^75

Pál,

Sátoraljaújhely.
Wessel Antal, Tata.
Wigdor Izsák, Deés.
Wilhelm Mór, szatócs,

Monor.
Wolner Jakab,

Baja.
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Schwarz Dávid,
Schwarz Fülöp,

Bpcst.
öátor-

aljiiujhely.
Schwarz Jak., Vcrsecz.

Schwarz

József,

nap-

számos. Bkön}'.

Schwarz Mór, Bpest.
Schwarz Simon, Bikszád.
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Schwarz

Simon, Fehérgyarmat.
Schultíieisz Dávid, Budapest.

Schustek

Jakab,

N.-

Bittse.

Schustek Joachim,

N.-

Bittse.

Sahnnon Ign., Hatház.
29ö Seligmann Henrik, Bu
dapest.

Singer Antal, Budapest.
Singer Hermann, napszámos, Harkány.
Singer József, Bpest.
Singer ígnácz. Arad.
30U Singer Károly, házaló,

Hódmezvásárhely.
Lrincz, Hódmezvásárhely.
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Spitz Adolf, Budapest.
Spitz Mór, Turócszent-

márton.
Spitz Sándor, Turócz-

szentmárton.

30

Spitzer Adolf, Arad.
Spitzer Dávid, Gyula.
Spitzer Dávid, Bpest.
Spitzer Elias, magánzó,
Tétény.
Spitzer ígnácz, szcs,

Temesvár.
Hermán, Bu-

310. Spitzer

dapest.

Spitzer N. szabó, emigrált.

Spitzer Salamon, Jóka.
Spitzer Vilmos, elesett
Szenttamásnál, Bezdán.
Springer Dani, ezüst

koszorúval kitüntet.,
Brassó.
315 Springer Dávid, Alsófehérvár.

SpringerJuda Medgyes.
Springer Jakab, Bpest.
Springer Salamon, Udvarhely.
320 Springer
Samu, Udvarhely.
Stelczner Far., rongyszed, D. -Földvár.
Stengl Mór,Matészalka.

Steinberger József, ke
resk.,

Kztelek.

Steiner Bernát, szolga,
Várna.
325 Steiner Ferencz, Nagyabony.
Steiner Jakab, Eger.
Steiner ígnácz, Bpest.
Steiner József, Gyr.
Steiner Lipót, Bpest.
330 Steiner Mór, Szécsény.
Stern Adolf, Budapest.
Stern Ábrahám, Bijest.
Stern D szabó, Makó.
Stern ígnácz, Budapest.
335 Stern Izrael, Aranyos,

megyer.
Stern Jakab, Budapest.
Stern Jakab, N.-Dém.
Stern Márk, Budapest.
Sternberg Ad., Bpest.
34<i,Sternberg Ár., Bpest.
Strasser Ad., Hgyész.
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Strausz Jakab, Tiiróczszent marion.
Taubcr Dávid, Bpest.
Tanzer Bernát, Bi)cst.
345 Teitelbauni Samu, Budapest,

Trencsin Dániel, Hpcst.
Trepper Mór, házaló,
Gyöngyös.

Ullman Hermann,

r

ap-

szánios. Berezel.

Vértes Sándor, szabó.
Szeged.
350 Wéber Sándor, szatócs.
Szeged.
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