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BEVEZETÉS

A hódmezővásárhelyi Emlékpont az első világháború centenáriumának utolsó évében, 2018-ban az 
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által támogatott „Magukkal vittek mindent áldozat-
nak…” A Nagy Háború vásárhelyi izraelita hősei című kiállítással emlékezett meg az első világhá-
ború hódmezővásárhelyi izraelita résztvevőiről, emellett pedig jelen kiadvánnyal is szeretne emléket 
állítani a Nagy Háború helyi hőseinek.
 A kötet elkészítéséhez szükséges kutatásokat 2017–2018 folyamán végeztem. A minél teljesebb 
kép kialakításához adatgyűjtést folytattam a bécsi Kriegsarchivban, a Hadtörténelmi Levéltárban, a 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár 
Hódmezővásárhelyi Levéltárában.
 A kiadvány első részében az európai zsidóság általános első világháborús részvételének rövid 
bemutatása után ismertetem az Osztrák-Magyar Monarchiában, és azon belül a Magyarországon, 
majd az egyik legnagyobb veszteséget elszenvedett régióban, Csongrád vármegyében, s külön fi-
gyelemmel a nagymúltú törvényhatósági jogú városban, Hódmezővásárhelyen élő zsidók háborús 
szerepvállalását.
 A vállalkozás különlegességét az adja, hogy a kötet fő részében a vásárhelyi zsidó hősi halottak 
mellett közlésre kerül annak a több mint kétszáz katonának a rövid életrajza is, akik 1914 és 1918 kö-
zött Hódmezővásárhely vagy más város szülötteként, de hódmezővásárhelyi illetőségűként, a város 
polgáraként, vagy éppen innen elszármazottként vonultak hadba. A frontot járt katonák életrajzának 
megszerkesztéséhez több forrást hívtam segítségül. A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei 
Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltárában fellelhető háborús névlajstromok, a hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor Református Gimnázium egykori évkönyvei, a különböző ezredtörténetek és ezredal-
bumok mellett a legtöbb vonatkozó információt Fejérváry József Vásárhely története családok tük-
rében, Imolya Imre Vásárhelyi jogászalmanach, Kovács István Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz, 
valamint Makó Imre és Szigeti János „Vihar és vész közepette” A Holokauszt hódmezővásárhelyi 
áldozatai című kötetei adták. A háborút követően, a háborús eredetű betegségben elhaltak adatai 
kapcsán Makó Imre „Életünket és vérünket!” Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai című 
kötetére támaszkodtam. A katonák életrajza nem a háborús szereplésük utolsó mozzanatával végző-
dik, ugyanis ahol csak lehetőség volt rá ott a teljes életpálya áttekintésére törekedtem. Így számos 
esetben az is kiderül, hogy egy-egy visszatért katona a második világháború idején munkaszolgála-
tosként, vagy koncentrációs táborban fejezte be az életét.

Bevezetés
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 A kötet utolsó részében kitérek a fogságba esett vásárhelyi zsidó katonákra, valamint néhány 
levél is közlésre kerül. Ezek közül kettő – Dr. Altheim Jenő főhadnagy és Schillinger Imre önkéntes 
őrvezető 1916-ban írott levele – mindeddig még nem került a nyilvánosság elé. Ezek a korabeli do-
kumentumok Hódmezővásárhely és a helyi zsidóság emlékezete számára nagy értéket képviselnek. 
 A hódmezővásárhelyi születésű vagy a városhoz kötődő, itt tanuló, itt dolgozó zsidó férfiak élet-
útját és háborús szolgálatát feldolgozó kötetet abban a reményben írtam meg, hogy mindezzel gaz-
dagodik Hódmezővásárhely helytörténete, s a város polgárainak első világháborús szerepvállalásá-
hoz is további adalékokat kínál.

  Hódmezővásárhely, 2019 Hősök Napja

Nagy Gyöngyi
 

Bevezetés
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Zsidó hadbavonultak a Nagy Háborúban

ZSIDÓ HADBAVONULTAK A NAGY HÁBORÚBAN

„Magukkal vittek mindent áldozatnak;
A nagy egészséget, az ifjú virulást,

A dolgos két kezet, - a kenyeret keresőt,
Ezer meghitt kedves szokást…”

                                                                                      Bródy Miksa: Prologus 1

A jeles zsidó költő, Bródy Miksa (1875–1924) világháborús versének fenti részletét azért választot-
tam könyvem mottójául, mert pontosan adja vissza a harctérre menő katonák nyomasztó traumáját: a 
Nagy Háború résztvevőinek jóformán mindenüket, a múltjukat, az ifjúságukat, az egzisztenciájukat és 
a szeretteiket is hátra kellett hagyniuk azért, hogy harcoljanak a hazájukért, majd ha kellett, meghoz-
zák a legnagyobb áldozatot is és az életüket adják a remélt győzelemért. Ez a háború nem tett különb-
séget ember és ember, magyar és magyar között. Aki kikerült a harctérre, az előtt két lehetőség állt: 
vagy túlélte a világégést és valamikor (a frontról vagy évek múlva a hadifogságból, épségben vagy 
rokkantan) hazatért, vagy az életét adta a hazáért. Bródy versét azért is fontos idézni, mert a zsidóság 
életében ez a háború volt az első, amelyben izraelita vallású és származású férfiak tömegesen vettek 
részt és egyben ez volt az első olyan háború is, amelyben a zsidó katonáknak a front ellentétes olda-
lain állva saját hitsorsosaikkal szemben is harcolniuk kellett.
 A könyv címéül választott idézet IV. Károly (1916–1918) magyar királytól származik, aki még 
trónörökösként Csernovicban ekképpen nyilatkozott a zsidó katonákról: „A zsidó lakosság igen ha-
zafias. Mi ezt neki sohasem fogjuk elfelejteni.”2 A hódmezővásárhelyi történeti emlékezet hasonló-
képpen őrzi zsidó hőseit.
 A központi hatalmak országaiból az első világháború folyamán 455 000 izraelita vonult be. 1910-
ben az Osztrák-Magyar Monarchia lakosságának tíz százaléka volt zsidó, hadseregében pedig 320 
000 zsidó katona harcolt, akik közül 24 ezren Magyarországon éltek. Németországban 100 000, az 

1   1914-1916 A Magyar Zsidó Archívum Almanachja. Szerk. Dr. Hevesi Simon-Tiszasülyi Polnay Jenő – Dr. Patai József. Kiadja A 
Magyar Zsidó Hadi Archívum és az Országos Magyar Izr. Közművelődési Egyesület, Budapest, 1916. 30.

2   Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma az 1914–1918-as világháború emlékére. Szerk. Hegedűs Márton. Zrínyi Kiadó, 2013. 
A kiadvány az eredeti, 1940-ben megjelent könyv hasonmása. 13. (A továbbiakban: Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Reprint, 
2013.)
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Oszmán Birodalomban 18 000 izraelita vallású öltött egyenruhát, míg a Bulgáriában élő izraelita fele-
kezet hitsorsosainak egynegyedét, 12 500 főt állított ki katonának. Ezzel szemben az antant oldalán 
több mint egymillió zsidó került ki a frontokra. Közülük a legtöbben – mintegy 650 ezren – abban az 
orosz hadseregben harcoltak, ahol a zsidók nem lehettek tisztek. Az Amerikai Egyesült Államok 150 
000, Franciaország 550 000, Nagy-Britannia pedig 50 000 zsidó katonát küldött a frontokra. Ebben 
a háborúban jelent meg először önálló zsidó harci csapat: 1915-ben a brit hadsereg kötelékében 
létrehozták a Zion Mule Corps nevű öszvéres szállító alakulatot, amely Gallipolinál fontos szerepet 
töltött be. Ebből keletkezett 1917-ben, a Palesztina török megszállás alóli felszabadításában részt 
vevő Zsidó Légió.3

 

3   Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. 2011.11–13. (A továbbiakban: Dr. Róbert 
Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011.)
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Zsidó katonák az osztrák császári hadseregben és az Osztrák-Magyar Monarchiában

ZSIDÓ KATONÁK AZ OSZTRÁK CSÁSZÁRI HADSEREGBEN 
ÉS AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN

Az osztrák császári hadseregbe a zsidókat II. József császár (1780–1790) fogadta be először, igaz 
ekkor még csak szekerészek és tüzérségi lövegszolgák lehettek. A zsidók általános hadkötelezett-
ségének bevezetésével – 1788. június 4 . – a császár megelőzte az összes európai államot. A re-
formbarát zsidók körében ez a rendelet nagy népszerűségnek örvendett, hiszen ez által bizonyít-
hatták képességeiket, és úgy gondolták, ezzel közelebb kerülnek a teljes jogegyenlőséghez. Az első 
harccselekmény, ahol nagyobb számban vettek részt, a napóleoni háború (Ausztriából 35 000 fő, 
Magyarországról 1 200 fő) volt. 1808-tól a lovasságnál már tisztek is lehettek. Az 1848/1849-es 
magyar szabadságharcban közismerten sokan vettek részt közülük, s tették mindezt annak ellené-
re, hogy az 1848-as áprilisi törvények végül is nem biztosították számukra a jogegyenlőséget. A 
hódmezővásárhelyi hitközség tagjai közül a szabadságharcban 40 nemzetőr és 13 honvéd vett részt. 
Utóbbiak között három tiszt, három őrmester, két tizedes és öt közhonvéd volt. A tizenkilencedik 
század második felében sokan szolgáltak a solferinói (1859) és a königgrätzi csatában (1866) is, a 
harcokban való részvételtől ugyanis valamennyien a teljes polgári egyenjogúságot várták.4

 A kiegyezést követően az Osztrák–Magyar Monarchia területén élő zsidóság életére az egyen-
jogúsításról5 és az általános hadkötelezettségről6 szóló törvények nagy hatással voltak. I. Ferenc 
József (1848–1916) hadseregének tisztikarában ekkor már 25 ezer zsidó tiszt szolgált. A pesti zsidó 
hitközség ösztöndíjas helyeket tartott fenn a Ludovika Akadémián, a katonaság ugyanis az eman-
cipációt felgyorsító szép pályafutást ígért. Sok zsidó tiszt még a képzése idején kikeresztelkedett. 
A hivatásos zsidó tisztek száma a közös hadseregben, az 1880-as években még két százalék volt, 
azután fokozatosan csökkent. Ezzel szemben az elsődlegesen a polgári életben, a zömmel értelmi-

4   Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011. 43–44.; Györkei Jenő: Magyar zsidók a haza szolgálatában. 87-92. 87. 
In: http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1028/ (A letöltés ideje: 2018. február 7.); Dr. 
Silberstein Adolf: Hódmezővásárhelyi zsidók. A Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség kiadása, 1943. Reprint kiadás, Megjelent 
a magyar holokauszt 60. évfordulója tiszteletére. A kötetet gondozta: Máyer Jenő. Budapest, 2004. 37–42. (A továbbiakban: Dr. 
Silberstein Adolf: Hódmezővásárhelyi zsidók. Reprint, 2004.) Lásd még: Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. Írta 
Dr. Bernstein Béla szombathelyi rabbi Jókai Mór előszavával. Kiadja az Izr. Magyar Irod. Társ. Budapest, 1898. Reprint kiadás, Zrínyi 
Kiadó, 2018.; Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1983.

5 1867. XVII. törvénycikk az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekintetében
6 1868. XL. törvénycikk a véderőről
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ségi pályákon érvényesülő tartalékos tisztek száma növekedett, a világháború előestéjén számuk 
a tisztikaron belül tizenhét százalék volt. Ferenc József hadseregében nem tűrt semmilyen vallási 
és nemzetiségi ellentétet. Az 1880-as években minderről így vélekedett: „Hiszen hadseregemben 
több mint harmincezer zsidó katona szolgál! Nem egy európai kisállam büszke lehetne arra, ha ilyen 
erős hadsereget tudna kiállítani.” Seregében idővel szállóigévé vált, hogy „A szabályzat nem ismer 
zsidót.”7

 A közös hadsereg tisztjeinek toleranciáját elsősorban a haderő heterogén összetétele indokolta, 
ugyanis tizenhárom nemzetiség és tizenkét vallási felekezet volt jelen. A tiszteknek pedig ismer-
nie kellett minden olyan nyelvet, amelyet alakulatuk katonáinak legalább húsz százaléka használt 
a mindennapok során. Természetesen ellenvélemények is voltak. Egy 1891-es vitairat a zsidó kato-
natisztek ellen így fakadt ki: „A francia hadsereg kivételével az osztrák hadsereg az egyetlen Euró-
pában, amelynek zsidó tisztjei vannak és bármelyik német ezredben minden tiszt ezredestől lefelé 
a legfiatalabb hadnagyig inkább kilépne a szolgálatból, mintsem, hogy elfogadjon egy zsidót, mint 
bajtársat! … Zsidók bebocsátása a tiszti körökbe természetes következménye annak a hatalomnak 
és befolyásnak, amit átengedtek nekik az utóbbi három évtizedben. A tipikus képességgel, hogy be-
furakodjanak bárhová, nem fog hosszú ideig tartani, hogy az osztrákok féltucat zsidótiszttel rendel-
kezzenek minden egyes ezredben. Végül az osztrák–magyar hadsereg legnagyobb része zsidók által 
megfertőzötté válik.”8 Az ehhez hasonló megnyilvánulások ebben az időszakban nem lehettek ritkák, 
hiszen a tizenkilencedik század utolsó harmadában az antiszemitizmus hullámai Európa-szerte fel-
lángoltak.
 Az első világháború előtt a Monarchia hadseregében tovább csökkent a zsidó hivatásos tisztek 
száma: míg az 1880-as években arányuk két százalék, addig 1911-ben már csak alig több mint fél 
százalék volt. Többségük (70%) a gyalogsághoz tartozott, mindösszesen ketten szolgáltak a lovas-
ságnál, ugyanakkor nagyon sok volt köztük a katonaorvos.9

7 Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011. 20. és 44.
8 Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011. 22.
9 Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011. 22.
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK A NAGY HÁBORÚBAN

Az Osztrák–Magyar Monarchia a világháború kitörésétől 1918. október 31-ig összesen 8 322 000 
főt mozgósított. A bevonultak negyvenhárom százaléka a Horvát-Szlavónországot is magába fogla-
ló történeti Magyarország területéről származott. Ez összesen 3 614 179 bevonulót, Magyarország 
teljes lakosságának 17,2 százalékát jelentette. Ehhez képest a Monarchia teljes lakosságának csak 
16,1 százaléka vonult be. Magyarország nem csupán a hadbavonultak, de a halottak, az eltűntek és 
a hadifoglyok tekintetében is súlyos áldozatokat hozott: az innen származó elesettek száma 661 
000 fő volt. A legnagyobb veszteséget a három jelentős mezőgazdasági hagyományokkal rendel-
kező déli vármegye, Csongrád, Csanád és Békés szenvedte el. Az összes veszteségnemet tekintve 
(halottak, sebesültek, eltűntek, hadifoglyok és rokkantak) Csongrád megyében ezer lakosra 106,6 
áldozat jutott (az országos átlag 97 ezrelék volt). A halottak hetven százaléka a világháború kitörését 
megelőzően őstermeléssel foglalkozott, 23 százaléka az iparban, 7,2 százaléka pedig a szolgáltatási 
csoportokban dolgozott. A magyar népesség döntő hányadát a háború előtt is a római katolikusok 
tették ki. A felekezet szerinti megoszlást tekintve ők könyvelhették el a legnagyobb veszteséget 
(64%), de népességen belüli arányukat nézve a legsúlyosabb áldozatot az evangélikusok hozták 
(47%), akiknek jelentős hányada a mezőgazdasági jellegű Békés vármegyéből vonult be.10 1910-ben 
932 458 zsidó élt Magyarországon. A zsidó férfiak 79,2 százaléka az iparban, 13,5 százaléka egyéb 
területeken (közszolgálat, szabadfoglalkozás, véderő, napszámosok, tőkések), 7,3 százaléka pedig 
az őstermelésben helyezkedett el. A háborús korosztályokhoz közel 300 ezer zsidó férfit számítottak. 
A magyarországi zsidó népességből 1918. március közepéig a hadra kelt sereghez mintegy 200 ezren 
vonultak be. Népességi arányszámukat tekintve ez 18,1 százalékos, tehát igen magas katonaállítást 
jelentett.11

 Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy a magyarországi izraeliták – mindhárom háborús veszte-
ségnem tekintetében és a nagyságrendet tekintve is – a római katolikus, a református és az evangé-
likus felekezetek után a negyedik helyen álltak. A veszteséghányadot tekintve azonban mindhárom 
veszteségnemnél a legkedvezőbb helyet foglalták el.

10  Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. A Nagy Háború. Felelős szerk.: Dr. Rácz Attila, Központi Statisztikai 
Hivatal, 2014. 48-53.

11  Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Reprint, 2013. 133-138.



13
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A FELEKEZET 
MEGJELÖLÉSE

A FÉRFI-
LAKOSSÁG 
SZÁMA 
1910-BEN

MEGHALT, 
HOLTTÁ 
NYILV., 
ELTŰNT ÖSSZ.

MEGHALT, 
HOLTTÁ 
NYILV., 
ELTŰNT 
AZ 1910. ÉVI 
FÉRFILAKOS- 
SÁGHOZ 
VISZONYÍTVA 
(EZRELÉK)

MEGSEBE-
SÜLT ÖSSZ.

MEGSEBE-
SÜLT 
1910. ÉVI 
FÉRFILAKOS- 
SÁGHOZ 
VISZONYÍTVA 
(EZRELÉK)

ROKKANT 
ÖSSZ.

ROKKANT 
1910. ÉVI 
FÉRFILAKOS- 
SÁGHOZ 
VISZONYÍTVA 
(EZRELÉK)

róm.kat. 2.380.037 99.881 41,97 224.497 94,32 47.326 19,88

gör.kat. 83.377 2.977 35,72 8.399 100,73 1.705 20,46

református 811.032 36.625 43,93 79.886 98,50 16.884 20,81

evangélikus 242.552 11.291 46,54 21.139 87,14 4.536 18,70

görögkeleti 30.319 689 22,73 2.397 79,06 505 16,65

izraelita 234.971 5116 21,77 15.339 65,28 3.770 16,04

egyéb 7.580 220 29,02 635 83,78 134 17,67

A világháborúban meghaltak, sebesültek és rokkantak aránya felekezetek szerint 
(Csonka-Magyarország)12

 A szarajevói merénylet után a zsidók által szerkesztett lapok, így pl. az Egyenlőség, és a zsidóság 
szellemi vezetői is elkötelezett hazafiasságról tettek tanúbizonyságot. Az Országos Rabbiegyesület 
körlevélben szólította fel a lelkésztársakat, hogy tartsanak rendkívüli istentiszteleteket, imádkozza-
nak a magyar fegyverek győzelméért és buzdítsák a bevonuló híveket a király és a haza védelmére. Ez 
a háborús lelkesedés minden zsidó irányzatra és csoportra kiterjedt. Egységbe kovácsolta őket az is, 
hogy az ellen az Oroszország ellen harcolhattak, ahol zsidó hitsorsosaik nem lehettek egyenjogúak 
más állampolgárokkal.13

 Az egykori Csongrád vármegye zsidó hadbavonultjainak számáról és összetételéről csak hiányos 
és szórványos adatokkal rendelkezünk. Az 1940-ben kiadott és széles körű adatgyűjtés nyomán ösz-
szeállított Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma által közölt információk alapján valamelyest re-
konstruálható, hogy a 325 ezernél is magasabb lélekszámú vármegye nagyobb városaiból több mint 
ezren (1 067 fő) vonultak be a közös hadsereg és a magyar honvédség ezredeihez és közülük közel 
kétszázan (194 fő) estek el.

12  Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Reprint, 2013. 141. Lásd vitéz dr. Mike Gyula táblázatát.
13  Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011. 31–32. és 38.
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TELEPÜLÉS BEVONULTAK SZÁMA HŐSI HALOTTAK SZÁMA

Szeged 617 fő 115 fő

Hódmezővásárhely 250 fő 42 fő

Szentes 63 fő 18 fő

Mindszent 16 fő 2 fő

Csongrád 107 fő 12 fő

Kistelek 14 fő 5 fő

Összesen ~ 1067 fő 194 fő

Csongrád vármegye nagyobb városainak zsidó hadbavonultjai és hősi halottai14

 Az uralkodó, Ferenc József mellett a világháború idején többen is elismeréssel nyilatkoztak a 
zsidók katonai szolgálatáról. Így például Tisza István miniszterelnök Sugár Miklós, a m. kir. 2. honvéd 
huszárezred tisztjének Arany Vitézségi Éremmel történt kitüntetése után a következőt mondta: „Iga-
zán vakmerőségig bátor, igazán derék zsidó tiszt szolgált alattam, aki valóban a magyar katonának és 
a magyar tisztnek legmagasabb mértékét megüti.” Hasonlóképpen vélekedett a háború kitörésétől 
annak végéig a különböző frontokon magas parancsnoki beosztásokat betöltő, így az eseményeket 
testközelből átélő József főherceg is: „...Igen sok alkalmam volt a zsidó hitvallású katonákat meg-
figyelnem, és nem láttam különbséget köztük és más katonáim között; hősiességük bámulatos, el-
szántságuk minden dicséreten felül áll. Magyar fiúk közt mint igaz magyarok vállvetve küzdöttek a 
vérengző szerbek és a hatalmas orosz ellen, a dicső¬ségben egyenlő részük van hős bajtársaikkal. A 
legkiválóbb hősök között nem egy a magyar zsidó. Nemegyszer láttam saját szememmel a legrette-
netesebb küzdelmek kétségbeesett tusáiban őket, és emelt lélekkel bámultam a közös vitézséget, 
melyben minden hazafi egybeolvadt és egyaránt kivette részét valláskülönbség nélkül. A zsidó is 
megmutatta, hogy olyan jó hazafi és vitéz katona, mint bárki más.”15

 A legnagyobb veszteség a háború folyamán a zsidóságot Oroszországban érte, ahol ennek a val-
lási felekezetnek a bevonult tagjai közül 100 ezren haltak hősi halált. Az Amerikai Egyesült Államok 
1 000, Nagy-Britannia 8 500, Franciaország pedig 10 000 zsidó hősi halottat tart számon. A központi 
hatalmak országaiban 54 000 zsidó állampolgár halt hősi halált. Németországban 12 000, az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában minden nyolcadik, azaz kb. 40 000 zsidó katona maradt a harctéren. Az 
Országos Statisztikai Hivatal 1922-ben tízezer főre becsülte a világháborúban elesett magyar zsidó 
katonák számát. Ennek meghatározásakor a Trianon előtti Magyarországot vették alapul. A Magyar 
hadviselt zsidók aranyalbuma szerkesztői ezzel szemben 5116 elesett zsidó katonáról tudnak. Tekin-
tettel azonban arra, hogy csak a fővárosban 4 000 zsidó hősi halottat jegyeztek be, számukat nyilván-

14  Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Reprint, 2013. Lásd a városok szerinti felsorolást.
15  Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Reprint, 2013. 15.
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valóan többre tehetjük a kötetben közölt 5 116-nál és helytállóbbnak tűnik az Országos Statisztikai 
Hivatal 1922-es becslése. A háború első magyar izraelita hősi halottai között volt Krausz Emánuel, a 
cs. és kir. 52. gyalogezred parancsnoka, Dömény Lajos budapesti ügyvéd, a cionista mozgalom egyik 
vezetője és Berényi Armand századparancsnok.16

 1914 és 1918 között Hódmezővásárhelyről közel 15 ezer férfi vonult hadba, akik közül mintegy 
2 800 fő esett áldozatául a háborúnak.17 Magyarország zsidó lakosságából 1910-ben több mint 200 
ezren éltek a fővárosban. Vásárhelyen számuk 1910-ben 1 381, 1920-ban 1 226 fő volt. A vidéki 
városok zsidósága általában a zsinagóga közelében lakott, így volt ez Vásárhelyen is. A zsinagóga, 
a Kálvin tér és a zsidó iskola által közrefogott terület a helyi zsidóközösség vallási, gazdasági és 
kulturális központjának számított. Székházukat, amelynek földszintjén kávéház, étterem és konyha 
üzemelt, a tizenkilencedik század végén építették és Központi Szálloda vagy Zsidó Kávéház néven 
emlegették.18

 A vásárhelyi zsidó hitközségnek a háború kirobbanásakor kb. 300 hadköteles korban lévő férfi-
tagja lehetett. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár első világháborús irattárában fellelhető egy 1922 
elején keletkezett levél, amelyben a hódmezővásárhelyi izraelita hitközség elöljárói, Ániszfeld Sán-
dor hitközségi elnök és Horovitz Jakab jegyző egy előzetes kérésre arról számoltak be, hogy a vá-
rosból 250 zsidó katona vonult be. „A hódmezővásárhelyi zsidó hitközség lélekszáma 1056. E lélek-
számnak csaknem egynegyed része vett részt a 4 évnél tovább tartott világháborúban, amennyiben 
a háború alatt bevonultak száma 250.”19 A levélben az elöljárók részletesen ismertették a vásárhelyi 
zsidó katonák áldozatvállalását. „Hogy a bevonultak nem igen húzódtak meg az irodákban, bizonyítja 
az a tény, hogy a bevonult 250 katona közül 192 harctéren volt. A harctéren lévő 192 katonából min-
den frontra jutott. Sok helyen az apa fiával, vejével együtt küzdött. Három családnak öt-öt fia volt 
a harctéren, két családnak két-két fia fogságban. Három családnak két-két fia esett el, húsz család 
gyermekei évekig ették és egy része ma is eszi a fogság keserű kenyerét. A bevonult 250 katona hu-
szonöt százaléka nyert tiszti rangot. Százados lett öt, főhadnagy nyolc, negyvennyolc pedig részint 
mint hadnagy, részint mint zászlós vagy kadét küzdött a különböző harctereken. Az orvosok közül 
kettő mint ezredorvos, három mint főorvos teljesített úgy a harctereken, mint a különböző kórhá-
zakban a bevonult öt gyógyszerésszel együtt megbecsülhetetlen szolgálatot.”20 A levél alátámasztja 
a kutatás során megismert eredményeinket, amelyekről a kötet végén számolunk be részletesen. 
Elöljáróban azonban elmondhatjuk, hogy a jelenleg ismert bevonultak közül a legtöbben valóban a 

16  Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011. 120.; Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Reprint, 2013. 141.; Györkei 
Jenő: Magyar zsidók a haza szolgálatában. 87-92. 90. In: http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/
aitfile_id/1028/ (A letöltés ideje: 2018. február 7.)

17  Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai. Hódmezővásárhely, 2004. 38. (A to-
vábbiakban: Makó Imre: Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai. 2004.)

18  Makó Imre – Szigeti János: „Vihar és vész közepette” A holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai. Hódmezővásárhely, 2014. 
10–11.

19  Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, PIH I-E – Az első világháború katonái, H6/3-as doboz. Ániszfeld Sándor és Horovitz Jakab 
levele, Hódmezővásárhely, 1922. január 12.

20  Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, PIH I-E – Az első világháború katonái, H6/3-as doboz. Ániszfeld Sándor és Horovitz Jakab 
levele, Hódmezővásárhely, 1922. január 12.
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különböző harctereken teljesítettek szolgálatot, és nem a fronttól távol eső, irodai szolgálatra osz-
tották be őket. Apák és fiúk, valamint testvérek sokasága küzdött, és többen közülük fogságba is 
estek. A levél a katonák rendfokozatát illetően is pontos adatokkal szolgál, ahogyan az orvosok és a 
gyógyszerészek szolgálatának említése is a valóságon alapul.
 Jelenleg 250 olyan zsidó férfi életrajza ismert, akik 1914 és 1918 között Hódmezővásárhely, vagy 
más város szülötteként, az alföldi mezőváros polgáraként, vagy innen elszármazottként vonultak be. 
A veszteségekről a korabeli források nem tájékoztatnak egyformán, ugyanis a zsinagógában 1923-
ban felavatott emléktáblán huszonkilenc, míg Silberstein Adolf Hódmezővásárhelyi zsidók című 
1943-ban kiadott könyvében harminc elesett zsidó katona szerepel. Az eltérés abból adódik, hogy 
Silberstein Adolf, aki 1939 és 1944 között a vásárhelyi hitközség főrabbija volt, a helybeli hősi ha-
lottak között említi a kolozsvári születésű, de a háború előtt Hódmezővásárhelyen családot alapító 
és innen hadba vonuló Langfelder Artúrt is.21 Az 1940-ben napvilágot látott Magyar hadviselt zsidók 
aranyalbuma ugyancsak harminc vásárhelyi zsidó katona életrajzát közli, de ezek között – a vásár-
helyi emléktáblán szereplő huszonkilenc, illetve a Silberstein által publikált harminc névvel szemben 
– mindössze csak három hősi halottat említ: Hacsek Józsefet és Hacsek Zoltánt, továbbá a Silberstein 
Adolf által is vásárhelyi zsidó katonaként számon tartott Langfelder Artúrt. A fentebb említett, 1922-
ben keletkezett levélhez a hitközség vezetői csatolták a hódmezővásárhelyi zsidóságot ért vesztesé-
gekről szóló kimutatásukat is, amely szerint huszonhat fő esett el vagy tűnt el, huszonnégy fő pedig 
fogságba esett.22 Meg kell jegyeznünk, hogy az újabb feldolgozásoknál is eltérés tapasztalható a 
zsidó hősi halottak számát illetően. Makó Imre az Első világháborús emlékművek Hódmezővásár-
helyen és határában című 1998-ban megjelent tanulmányában az emléktábla nyomán, illetve arra 
való hivatkozással huszonkilenc izraelita hősi halottról nyújt információt, míg a Szigeti Jánossal kö-
zösen szerkesztett, 2014-ben kiadott „Vihar és vész közepette” A Holokauszt hódmezővásárhelyi 
áldozatai című kötetben szintén az emléktáblára hivatkozással, de már harminc hősi halottról tesz-
nek említést, ami nyilvánvalóan nem lehet pontos adatközlés, hiszen a táblán csupán huszonkilenc 
név szerepel.23 Az utóbbi szerzők minden bizonnyal úgy kapták meg a harminc fős létszámot, hogy 
az emléktáblán szereplő huszonkilenc névhez ők is hozzávették Langfelder Artúrt, akit Silberstein 
könyvének megjelenése óta a harmincadik vásárhelyi izraelita hősi halottként tart számon a helyi 
emlékezet. Kutatásaim kiindulópontjaként magam is e harminc vásárhelyi zsidó hősi halott névsorát 
fogadtam el. 
 Az első világháborúban elhunyt vásárhelyi zsidó katonák beazonosításához és életrajzuk meg-
szerkesztéséhez Makó Imre Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldoza-
tai című könyve mellett nagy segítséget nyújtottak a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református 
Gimnázium egykori évkönyvei, Fejérváry József Vásárhely története családok tükrében, a Bibó Dezső 
és Fejérváry József által szerkesztett Az 1914–1918. évi világháború Hódmezővásárhelyi halottainak 

21  Dr. Silberstein Adolf: Hódmezővásárhelyi zsidók. Reprint, 2004. 136–137.
22  Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, PIH I-E – Az első világháború katonái, H6/3-as doboz. Kivonat a hódmezővásárhelyi 

izraelita hitközség jegyzékéből. Elestek és eltüntek, fogságba estek
23  Makó Imre: Első világháborús emlékművek Hódmezővásárhelyen és határában. In: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság 

Évkönyve, 1997. Szerk. Kruzslicz István Gábor – Kovács István, Hódmezővásárhely, 1998. 75-100. 79–80.
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emlékkönyve, Imolya Imre Vásárhelyi jogászalmanachja, a hódmezővásárhelyi izraelita hitközség 
levéltári iratai és anyakönyvei, valamint a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárból, a bécsi Kriegsar-
chivból és a Hadtörténelmi Levéltárból kapott első világháborús veszteséglisták. E források felhasz-
nálásával sikerült az eddig ismert harminc személyhez képest további tizenkét izraelita származású 
első világháborús hódmezővásárhelyi hősi halottat beazonosítani és a velük kapcsolatos adatokat 
összegyűjteni. A harminc korábbról ismert és a tizenkét újonnan azonosított hősi halott fontosabb 
adatait az alábbi táblázatok foglalják össze.

NÉV SZÜLETÉSI HELY SZÜLETÉSI 
ÉV

ISKOLA FOGLALKOZÁS HALÁLOZÁS 
ÉVE

1. Berg István Hódmezővásárhely 1893 Ref. Főgimnázium tanuló 1915

2. Deutsch Imre Hódmezővásárhely 1890 Polgári Fiúiskola bőrkereskedő-
segéd

1915

3. Dobosi Zoltán Hódmezővásárhely 1887  1917

4. Eisler Dávid Dezső Gyoma 1877 kereskedelmi 
ügynök

1917

5. Engel Ferenc Hódmezővásárhely 1886 Polgári Fiúiskola fakereskedő 1916

6. Dr. Engel László Hódmezővásárhely 1893 Ref. Főgimnázium ügyvédjelölt 1917

7. Dr. Erdős Gyula Hódmezővásárhely 1883 Ref. Főgimnázium ügyvéd 1915

8. Fein Márton Hódmezővásárhely 1890 sofőr 1915

9. Fleiszig Ignác Hódmezővásárhely 1885 kereskedősegéd 1915

10. Gonda Ernő Újpest 1897 Ref. Főgimnázium tanuló 1916

11. Grósz Gerő Hódmezővásárhely 1885 kereskedősegéd 1914

12. Hacsek (Hácsik) József Hódmezővásárhely 1892 bádogos 1915

13. Hacsek (Hácsik) Zoltán Hódmezővásárhely 1896 bőrkereskedő 1917

14. Halmai (Hochauser) Márton Hódmezővásárhely 1878  1917

15. Horovitz Imre Hódmezővásárhely 1890 Polgári Fiúiskola tisztviselő 1914

16. Kardos Hugó Hódmezővásárhely 1891 Polgári Fiúiskola tisztviselő 1918

17. Dr. Langfelder Artúr Mózes Kolozsvár 1871 Kolozsvári M. Kir. 
Tudományegyetem

orvos 1914

18. Patzauer Béla Hódmezővásárhely 1893 Polgári Fiúiskola lakatos 1915

19. Popper Imre Hódmezővásárhely 1894 Ref. Főgimnázium joghallgató 1915

20. Popper Pál Hódmezővásárhely 1897 Ref. Főgimnázium tanuló 1916
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NÉV SZÜLETÉSI HELY SZÜLETÉSI 
ÉV

ISKOLA FOGLALKOZÁS HALÁLOZÁS 
ÉVE

21. Schillinger Mihály Kisjenő 1882 Ref. Főgimnázium vaskereskedő 1915

22. Schwarcz Ignác Hódmezővásárhely 1875 kárpitosmester 1918

23. Singer Ferenc Mezőberény 1895 Ref. Főgimnázium egyetemi hallgató 1918

24. Singer József Abony 1895 kereskedősegéd 1916

25. Spitzer József 1890 kereskedősegéd 1916

26. Szántó Béla 1899 főkönyvvezető 1918

27. Téván István Hódmezővásárhely 1892 Polgári Fiúiskola rajztanár, 
festőművész

1916

28. Weisz Imre Hódmezővásárhely 1891 Ref. Főgimnázium borkereskedő 1915

29. Wertheimer Dezső Hódmezővásárhely 1892 Polgári Fiúiskola kosárgyáros 1915

30. Dr. Wilheim Károly Hódmezővásárhely 1886 Ref. Főgimnázium ügyvédjelölt 1915

NÉV SZÜLETÉSI HELY SZÜLETÉSI 
ÉV

ISKOLA FOGLALKOZÁS HALÁLOZÁS 
ÉVE

1. Dr. Altheim Jenő Hódmezővásárhely 1885 Ref. Főgimnázium ügyvéd 1918

2. Bauer Richárd Walter Bukarest 1885 Ref. Főgimnázium hivatalnok 1915

3. Klein János Hódmezővásárhely 1894 bádogos 1917

4. Kohn Miksa Orosháza 1877 szabómester 1919

5. Kovács (Kohn) Béla Hódmezővásárhely 1868 építési vállalkozó 1917

6. Lőwi József Hódmezővásárhely 1883 kereskedő 1915

7. Münz Rudolf Karcag 1880 nyomdászsegéd 1917

8. Pillischer Gyula Hódmezővásárhely 1886 pékmester 1915

9. Porjesz Salamon Makó 1879 vendéglős 1916

10. Rosenfeld Aladár Rilak 1894 Turul cipőgyár 
vezetője

1917

11. Schächter Sámuel Dobna 1888 1915

12. Schneer Manó Hódmezővásárhely 1893 1916

Magyarországi zsidók a Nagy Háborúban
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A NAGY HÁBORÚ HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 
IZRAELITA HŐSI HALOTTAI

Az alábbiakban a negyvenkét vásárhelyi izraelita hősi halott életrajzi adatai bővebben is olvashatóak, 
amelyek végén hivatkozásul, rövidített formában azokat az írott és tárgyi forrásokat tüntettem fel, 
amelyek lényeges információt tartalmaztak a katonára vonatkozóan.

Dr. Altheim Jenő
1885. augusztus 7-én született Hódmezővásárhelyen Altheim Ózsiás kántor és Kvittner Fáni gyer-
mekeként. A református főgimnáziumban érettségizett 1903-ban, majd az ügyvédi pályára lépett. 
Nős, felesége Grőber Janka. 1914. július végén vonult be a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez, amely-
nek kötelékében részt vett az oroszországi és a galíciai harcokban. 1916. augusztus 14-én levelet írt 
Seltmann Lajos vásárhelyi főrabbinak az orosz frontról. Rendfokozata: népfelkelő főhadnagy. 1918. 
október 18-án, az ungvári katonai kórházban spanyolnátha következtében hunyt el és ugyanott te-
mették el.

Ref. főgimn. ÉRt. 1902/1903.
mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3. 1916. dR. aLtHeim Jenő LeveLe 
SeLtmann LaJoS főRabbinak, 1916. auguSztuS 14.
makó, 2004. 72.
imoLya, 2011. 12.

Bauer Richárd Walter
1885. február 15-én született Bukarestben Bauer Albert és Büchler Rózsa gyermekeként. A hódme-
zővásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett 1903-ban. Foglalkozása hivatalnok. A hábo-
rúban a m. kir. 6. honvéd gyalogezred hadnagyaként teljesített szolgálatot a szerb és az orosz fron-
ton. 1915. július 12-én, az orosz fronton, Lembergnél halt hősi halált. Neve szerepel a főgimnázium 
által 1926-ban állított emléktáblán.

Ref. főgimn. ÉRt. 1902/1903.
emLÉktábLa, 1926.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 90.
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Berg István 
1893. augusztus 18-án született Hódmezővásárhelyen Berg Sámuel és Ániszfeld Hermina gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1911-ben, majd kereskedelmi iskolában folytatta 
tanulmányait. 1914. augusztus 25-én a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez még tanulóként vonult be. 
A valjevói ütközetben esett el a szerbiai hadszíntéren. A hivatalos értesítés szerint 1915. április 17-
én hősi halált halt. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán.

Ref. főgimn. ÉRt. 1910/1911.
emLÉktábLa, 1923.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 95

Deutsch Imre
1890. február 24-én született Hódmezővásárhelyen Deutsch Mór vásárhelyi pékmester és Springer 
Kunigunda gyermekeként. A Polgári Fiúiskolában tanult, majd Elkán Lajos bőrkereskedő segédje lett. 
Kolozsváron és Temesváron is járt tanulmányúton. 1914 októberében vonult be, előbb az 5., majd a 
300. m. kir. honvéd gyalogezredhez. Rendfokozata: tizedes. 1915. május 17-én, az északi harctéren, 
a Lupkowi-szorosban fejlövés érte, melynek következtében meghalt. A lupkowi temetőben közös sír-
ban nyugszik. Neve szerepel a Polgári Fiúiskola által 1937-ben avatott emléktáblán. 

emLÉktábLa, 1923.
feJÉRváRy, 1929. 364.
emLÉktábLa, 1937.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 119.

Dobosi Zoltán 
1887. augusztus 8-án született Hódmezővásárhelyen Dobosi Rudolf kereskedő és Vogel Mari gyer-
mekeként. A cs. és kir. 46. gyalogezred közlegényeként 1917-ben halt hősi halált az orosz harctéren. 
Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán.

emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 122.

A Nagy Háború hódmezővásárhelyi izraelita hősi halottai
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Eisler Dávid Dezső 
1877. szeptember 16-án született Gyomán Eisler Márton és Grosz Fanni gyermekeként. Nős, felesége 
Schillinger Szeréna. A kereskedelmi ügynök mint A) alosztályú (azaz korábban katonai kiképzésben 
részesült) népfelkelő 1914. július 28-án vonult be a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez, majd áthe-
lyezték a 102. népfelkelő gyalogezredhez. Utolsó levelét 1915. április 22-én írta az északi harctérről. 
1917. december 31-én nyilvánították holttá. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban 
állított emléktáblán.

emLÉktábLa, 1923.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 128.

Engel Ferenc
1886. november 9-én született Hódmezővásárhelyen Engel Miksa asztalosmester és Wilheim Ve-
ronika gyermekeként. Középfokú tanulmányait 1898-ban kezdte a Polgári Fiúiskolában. A nőtlen, 
fakereskedéssel foglalkozó népfelkelő 1915. február 15-én vonult be a m. kir. 5. honvéd gyalogez-
redhez. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán, és itt közlik azt 
is, hogy – feltételezhetően a kiképzése idején – 1915. október 2-án egy baleset folytán (a Tiszába 
fulladt) halt meg Szegeden. 1915. október 11-én a szegedi Belvárosi temetőben temették el. Öccse, 
Engel László szintén hősi halált halt.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 501/275
HmvHeLyi m. kiR. áLL. PoLg. fiúiSk. ÉRt. 1898/1899.
emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 129.

Dr. Engel László
1892. április 12-én született Hódmezővásárhelyen Engel Miksa asztalosmester és Wilheim Veroni-
ka gyermekeként. A református főgimnáziumban érettségizett 1911-ben, majd ügyvédnek tanult. 
Frontszolgálatát a cs. és kir. 37. nagyváradi gyalogezred tartalékos hadnagyaként teljesítette. A ha-
lálos lövés 1916. augusztus 12-én, éjszakai felderítő szolgálat közben érte az orosz harctéren, Steja-
nowtól északkeletre. A Lipa folyó mellett, a wolhíniai Boroczyne község temetőjében temették el. 
Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktábla mellett a református főgimnázium 
1926-ban avatott emléktábláján is szerepel. Bátyja, Engel Ferenc ugyancsak hősi halált halt.

Ref. főgimn. ÉRt. 1910/1911. 1914/1915.
öSteRReiCHiSCHe StaatSaRHiv / kRiegSaRCHiv, Wien (öSta/ka) SteRbRegiSteR (HaLotti nyiLvántaRtáS) – engeL LáSzLó
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
imoLya, 2011. 36.
makó, 2004. 129.
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Dr. Erdős Gyula
1883. szeptember 22-én született Hódmezővásárhelyen Engländer Adolf és Zimmermann Teréz gyer-
mekeként. A református főgimnáziumban 1901-ben jelesen érettségizett. Tanulmányai alatt francia 
nyelvszakkörön vett részt, 1900 szeptemberében a Petőfi Önképzőkör pénztárnoka lett, emellett tag-
ja volt az iskolában Ivánka Zoltán vezetésével működő Ifjúsági zenekarnak is. Kiválóan letett érettsé-
gije után a Czukor Sámuel és felesége nevében tett alapítványból 70 korona ösztöndíjban részesült. 
Előbb Kolozsváron, majd Hódmezővásárhelyen a Hódi Pál utcában nyitott ügyvédi irodát. 1914. július 
végén vonult be a cs. és kir. 62. gyalogezredhez Marosvásárhelyre, majd a kolozsvári 21. honvéd 
gyalogezred 2. századának népfelkelő zászlóaljába került. Utolsó levelét 1914. december 10-én írta 
az északi harctérről. A hadapródjelölt őrmestert utólag, 1917. december 31. napjával nyilvánították 
holttá. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktábla mellett a református főgim-
názium 1926-ban avatott emléktábláján is szerepel.

Ref. főgimn. ÉRt. 1900/1901.
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 130.
imoLya, 2011. 37.

Fein Márton 
1890. november 1-jén született Hódmezővásárhelyen Fein Ferenc és Laufer Rozália gyermekeként. A 
nőtlen sofőr 1912-től a cs. és kir. 46. gyalogezrednél szolgált. Itt érte a világháború kitörése. 1915. 
július 18-án a Doberdó-fennsíkon halt hősi halált. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-
ban állított emléktáblán.

emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 134.

Fleiszig Ignác
1885. március 23-án született Hódmezővásárhelyen Fleiszig Sámuel és Laufer Fáni gyermekeként. A 
vásárhelyi kereskedősegéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezred számvivő őrmestere volt. 1915 júliusában 
– hadifogsága idején – Taskent városában halt meg fejtífuszban. Neve szerepel az Izraelita Szentegy-
let által 1923-ban állított emléktáblán.

emLÉktábLa, 1923.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 138.
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Gonda Ernő 
1897. április 15-én született Újpesten Gonda Bertalan főkönyvelő és Vittmann Ilona gyermekeként. A 
hódmezővásárhelyi református főgimnáziumban 1915-ben jelesen érettségizett. Tanulmányai alatt 
francia nyelvszakkörre járt és tagja volt az Ivánka Zoltán vezette Ifjúsági zenekarnak. Magántanár-
nál hegedülni is tanult. Gimnazistaként több éven keresztül részesült a Hódmezővásárhelyi Taka-
rékpénztár ösztöndíjában. 1915-ben a gimnáziumból vonult be egyévi önkéntesnek a cs. és kir. 86. 
gyalogezredhez Szabadkára. 1916-ban Galíciában halt hősi halált. Neve az Izraelita Szentegylet által 
1923-ban állított emléktábla mellett a református főgimnázium 1926-ban avatott emléktábláján is 
szerepel.

Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915.
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
makó, 2004. 148.

Grósz Gerő
1885. június 8-án született Hódmezővásárhelyen Grósz Samu és Laufer Mária gyermekeként. Nős, 
felesége Böhm Margit. A kereskedősegéd a részleges mozgósítás elrendelése után, 1914. július 28-
án vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez, amelynek zászlóaljait Oroszország hadüzenete után az 
északi hadszíntérre irányították. A szakaszvezető 1914 őszén megsebesült. November 24-én a nyír-
egyházi katonai tartalékkórházban hunyt el béltífuszban és november 25-én az ottani hősi temető-
ben temették el. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 224/43
emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 148.

Hacsek (Hácsik) József 
1892. május 16-án született Hódmezővásárhelyen Hácsik Jakab és Fleischmann Berta gyermekeként. 
A bádogosként dolgozó férfi 1914. október 26-án népfelkelőként vonult be a cs. és kir. 46. gyalog-
ezredhez. 1915. október 5-én halt hősi halált az olasz harctéren. Helytállásáért Vitézségi Éremmel 
tüntették ki. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán. Testvére, 
Hacsek (Hácsik) Zoltán szintén hősi halált halt. 

emLÉktábLa, 1923.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó, 2004. 152.
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Hacsek (Hácsik) Zoltán
1896. augusztus 12-én született Hódmezővásárhelyen Hácsik Jakab és Fleischmann Berta gyerme-
keként. A bőrkereskedéssel foglalkozó szakaszvezető 1915. július 15-én vonult be a m. kir. 5. honvéd 
gyalogezredhez, ahonnan a 301. honvéd gyalogezred 1. századához került. Az 1915 őszén kiadott 
veszteséglista szerint megsebesült. 1916. június 16-án egy kozák őrjárattal való összecsapás követ-
keztében újból megsebesült, tizennyolc kardvágást kapott és súlyos fejsérülést szenvedett, melynek 
következtében hosszú ideig volt kórházban. 1917. május 15-én, néhány nappal szabadságra való 
hazaérkezése után a városi közkórházban meghalt. 1917. május 19-én temették el a vásárhelyi izra-
elita temetőben. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán. Testvére, 
Hacsek (Hácsik) József ugyancsak hősi halált halt. 

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
emLÉktábLa, 1923.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó, 2004. 152.

Halmai (Hochauser) Márton
1878. február 12-én született Hódmezővásárhelyen Hochauser Jakab és Singer Eszter gyermekeként. 
Vezetéknevét 1902-ben változtatta meg. Az őrmester 1916. november 12-én a román fronton, Pre-
deálnál halt hősi halált, és ugyanekkor ugyanitt temették el. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet 
által 1923-ban állított emléktáblán.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 294/2/a-7/629
emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 161.
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Horovitz Imre
1890. február 2-án született Hódmezővásárhelyen Horovitz Mór és Müller Regina gyermekeként. Az 
édesapa, Horovitz Mór népszerű közéleti ember volt Vásárhelyen. Tagja és egy ideig elnöke is volt a 
Függetlenségi Párt helyi szervezetének, ő alapította a helyi Szikvízgyárat és a Kisbirtokos Szövet-
séget. Terménykereskedése a Lázár utcai házában volt. A háborúban mindhárom fia harcolt. Imre, a 
legfiatalabb fiú a Polgári Fiúiskola után Kiskunfélegyházán végezte el a tanítóképzőt. Később a Ma-
gyar-Francia Biztosító Intézet főtisztviselője lett Szegeden. A nőtlen hadapród őrmester 1914. július 
végén a cs. és kir. 46. gyalogezred 10. századához vonult be Avtovácra. Az első menettel a szerbiai 
harctérre került, ahol a 16. menetszázaddal az elsők között kelt át a Drinán. Zászlósi rangban, század-
parancsnokként 1914 novemberében részt vett a szerbiai Valjevo ostromában. Századával november 
25-én Šiljak község mellett egy magaslatot akart megrohanni. A szerbek fehér kendőt lobogtatva 
várták a rohamozókat és parancsnokukat, ám amikor közelebb értek, elkezdtek rájuk lőni. Noha a 
századparancsnok az előrenyomulás közben holtan esett össze, százada mégis elfoglalta a magasla-
tot. A Drinán való átkelésért I. osztályú Vitézségi Éremmel tüntették ki. Neve az Izraelita Szentegylet 
által 1923-ban állított emléktábla mellett a Polgári Fiúiskolában, 1937-ben avatott emléktáblán is 
szerepel. Imre két fivére, Ferenc és József is végigharcolta a háborút. 

öSteRReiCHiSCHe StaatSaRHiv / kRiegSaRCHiv, Wien (öSta/ka) SteRbRegiSteR (HaLotti nyiLvántaRtáS) – HoRovitz imRe
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1937.
feJÉRváRy, 1929. 578.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 164.

Kardos Hugó
1891. július 12-én született Hódmezővásárhelyen Kardos (Klein) Béla és Spitzer Gizella gyermeke-
ként. Középfokú tanulmányait 1902-ben a református főgimnáziumban kezdte, de a második évtől 
már a Polgári Fiúiskolában tanult. Tanulmányai befejezése után apja gabonaüzletében dolgozott ke-
reskedelmi magántisztviselőként. 1913 márciusában sorozták be honvédnak. A háború kitörésekor a 
m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez vonult be, ahonnan a 315. honvéd gyalogezred 414. zászlóaljába 
került. 1914. november 25-én csapatával szülővárosán keresztül mentek az északi harctérre. 1915-
ben az olasz harctéren térdlövést kapott. Felgyógyulása után ismét az északi harctérre vezényelték. 
1915. szeptember 14-én Tarnopolnál csapattestével együtt fogságba esett és Szimbirszkbe internál-
ták. Utoljára 1918. április 20-án adott életjelt magáról. Az a hír járta, hogy 1918 őszén – a fogságból 
hazatérőben – az orenburgi táborban halt meg az ott fellépő járvány következtében. 1920. december 
31. napjával nyilvánították holttá. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktábla 
mellett a Polgári Fiúiskolában 1937-ben avatott emléktáblán is szerepel.

Ref. főgimn. ÉRt. 1902/1903.
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1937.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 179–180.

A Nagy Háború hódmezővásárhelyi izraelita hősi halottai



26

Klein János
1894. május 6-án született Hódmezővásárhelyen Klein Lázár és Springer Róza gyermekeként. Fog-
lalkozása bádogos. A nőtlen őrvezető a háború kitörése után a m. kir. 5. honvéd gyalogezred 2. szá-
zadához vonult be. A sebesültekről 1915. július 6-án kiadott jelentés szerint térdlövéssel a Sáros 
vármegyei Eperjesen lévő Vöröskereszt kórházban volt. Később az orosz hadszíntéren fogságba esett, 
ahonnan 1917-ben csererokkantként bocsátották el. 1917. február 20-án tüdővész következtében 
hunyt el Csehországban, a brüxi tartalékkórházban. Február 22-én a brüxi városi temetőben temették 
el.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 296/1794
makó, 2004. 197.

Kohn Miksa
1877. október 18-án született Orosházán Kohn Albert és Hajduska (Heiduska) Terézia gyermekeként. 
Foglalkozása szabómester. A világháborúban a cs. és kir. 46. gyalogezred kötelékében népfelkelő-
ként harcolt. 1919. január 4-én, tüdővészben hunyt el Hódmezővásárhelyen. 1919. január 6-án a 
vásárhelyi izraelita temetőben temették el. Nős, felesége Weisz Gizella.

magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, PiH i-e – eLSő viLágHáboRú katonái, H6/3-aS doboz
makó, 2004. 198.

Kovács (Kohn) Béla 
1868. szeptember 22-én született Hódmezővásárhelyen Kohn Zsiga és Gláser Palina gyermekeként. 
Vezetéknevét 1898-ban változtatta meg. Foglalkozása építési vállalkozó. Frontszolgálatát a cs. és 
kir. 69. gyalogezrednél töltötte. 1917. március 17-én a budapesti 17. helyőrségi kórházban hunyt el 
mellkasának gennyesedése következtében. Március 19-én a Farkasréti temető izraelita részlegében 
temették el.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 456 - foL. 38/3
mnL CSmL HL iv. b. 1426. HódmezőváSáRHeLy váRoS feLekezeti anyakönyvi máSodPÉLdányainak gyűJtemÉnye, f/ az iz-
RaeLita HitközSÉg anyakönyvei, 1880–1895.
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Dr. Langfelder Artúr Mózes
1871. szeptember 6-án született. Édesapja, a Prágában egyetemet végzett és teológus Langfelder 
Dávid (1843–1913) a filozófiai doktorátus megszerzése után tanító és hittanár volt Kolozsváron. Fia 
már itt született és a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen 1893-ban orvos-
ként végzett. 1894-ben a császári és királyi hadsereg tagja lett, majd több éven át különböző helyőr-
ségi kórházakban szolgált, többek között Hódmezővásárhelyen is. Egyévi önkéntesként először a cs. 
és kir. 51. gyalogezredben szolgált. 1896-tól megszakításokkal Hódmezővásárhelyen tartózkodott. 
1901-ben ezredorvos lett. 1901. január 2-án Hódmezővásárhelyen feleségül vette Neumann József 
helyi vaskereskedő lányát, Neumann Rozáliát. Három lányuk született: Katalin Jozefa (1907–1918), 
Erzsébet Magdolna (1909–?) és Mária Zsuzsanna (1913–?). Hódmezővásárhelyi tartózkodása alatt 
a város szegény sorsú betegeit díjtalanul kezelte. Hivatását szerető, humanista műveltségű „búvár-
kodó bölcs és cselekvő filantróp” volt. 1904-ben őrnagyi rendfokozatban a debreceni cs. és kir. 7. 
Vilmos huszárezred orvosa lett. A háború kitörésekor éppen szabadságon volt, mégis az elsők között 
vonult be ezredéhez, amellyel azonnal az északi hadszíntérre került. Hamarosan a debreceni 34. gya-
loghadosztály egészségügyi főnöke lett. 1914. szeptember 9-én egy sebesült tiszt kötözése közben, 
egy orosz srapnel becsapódása következtében, a galíciai Komarnónál hősi halált halt. Holttestét fe-
leségének csak 1915 őszén sikerült hazahozatnia. 1915. november 16-án a rákoskeresztúri izraelita 
temetőben temették el, ahonnan 1936-ban a vásárhelyi izraelita temetőbe hozták. Több kitüntetést 
kapott: III. osztályú Porosz Katonai Érdemkereszt, Signum Laudis,24 Ezüst Katonai Érdemérem, Jubile-
umi Udvari Kereszt. Felesége az egyik legősibb vásárhelyi zsidó családból származott, családi házuk 
az Andrássy utcán volt. Férje halálát követően hadiözvegyként a mozi üzemeltetésére nyert belügy-
miniszteri engedéllyel az 1924-ben felépült Korzó mozi társtulajdonosa volt. 1944-ben Auschwitz-
ban vesztette életét.

magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, SzemÉLyeS HagyatÉkok, XiX-75. LangfeLdeR aRtúR iRatai
feJÉRváRy, 1929. 629. 
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó, 2004. 214.
makó-Szigeti, 2014. 68.

24  A Signum Laudis másik neve Nagy Katonai Érdemérem, további fokozatai pedig Ezüst Katonai Érdemérem, Bronz Katonai 
Érdemérem.
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Lőwi József
1883-ban született Hódmezővásárhelyen. Foglalkozása kereskedő. 1915. február 15-én vonult be a 
m. kir. 20. honvéd gyalogezred 3. századához. A B) alosztályú, (azaz korábban katonai kiképzésben 
nem részesült) népfelkelő 1915. július 9-én halt hősi halált az északi harctéren, Zakrzoweknél.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 296/289
makó, 2004. 219.

Münz Rudolf
1880-ban született Karcagon Münz Sámuel és Lővy Sáli gyermekeként. Nős, felesége Hirsch Katalin. 
Foglalkozása nyomdászsegéd. A B) alosztályú (azaz korábban katonai kiképzésben nem részesült) 
népfelkelő 1915. március 15-én vonult be a 23. tüzérezredhez. 1917. október 18-án, az északi harc-
téren szerzett betegsége következtében hunyt el a békéscsabai kórházban.

makó, 2004. 240.

Patzauer Béla 
1893. június 28-án született Hódmezővásárhelyen Patzauer Jakab és Báron Eszter gyermekeként. 
A Polgári Fiúiskola elvégzése után a budapesti Schlik-Nicholson gépgyár lakatos-előmunkása lett. 
1915-ben a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez vonult be. A nőtlen közlegény márciusban az északi 
harctérre vonult és júniusban Lembergnél hősi halált halt. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-
ban állított emléktábla mellett a Polgári Fiúiskolában 1937-ben avatott emléktáblán is szerepel. 
Testvére, Patzauer Ede is harcolt a háborúban.

emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1937.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 268.

Pillischer Gyula
1886. december 16-án született Pillischer József és Stern Sarolta gyermekeként. Foglalkozása pék-
mester. Nős, felesége a keresztény Kovács Lídia. 1914. július végén a m. kir. 6. honvéd gyalogez-
redhez vonult be Szabadkára. 1915. március 31-én hastífuszban hunyt el a szlavóniai Ireg katonai 
kórházban.

makó, 2004. 270.
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Popper Imre
1894. április 7-én született Hódmezővásárhelyen Popper Lipót földbirtokos és Reisinger Emma gyer-
mekeként. Az édesapa, a német felmenőkkel rendelkező Popper Lipót 1892-ben telepedett le Vásár-
helyen és az Andrássy utcán vett magának házat. Feleségével öt gyermeket neveltek fel, akik közül 
ketten a világháborúban haltak hősi halált. Az idősebb fiú, Imre 1903-ban a református főgimnázi-
umban kezdte tanulmányait, 1911-ben itt érettségizett, majd joghallgató lett. Gimnáziumi évei alatt 
szabadkézi rajzszakkörön vett részt. 1914. július 30-án egyévi önkéntes hadapródjelölt őrmesterként 
vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezred 4/18. menetszázadához. Részt vett ezredének az olasz harc-
téren vívott minden küzdelmében. A San Martino körül dúló harcokban megfigyelő tiszt volt. 1915. 
november 11-én katonái súlyos koponya- és agysérüléssel vitték el a tűzvonalból. A tábori kórház-
ban megoperálták, ennek ellenére november 17-én meghalt. Az 1938-ban megjelent Az 1914–1918. 
évi világháború Hódmezővásárhelyi halottainak emlékkönyve szerint San Martinónál egy mellette 
felrobbanó nehézgránát repesze szakította fel a torkát és ez okozta azonnali halálát. A Komen mel-
letti sutai katonai temetőben, fakoporsóban temették el. Halála előtt I. osztályú Vitézségi Éremmel 
tüntették ki. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktábla mellett a református 
főgimnázium 1926-ban avatott emléktábláján is szerepel. 

Ref. főgimn. ÉRt. 1903/1904. 1910/1911.
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
feJÉRváRy, 1929. 647–648.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 270.

Popper Pál
1897. június 2-án született Hódmezővásárhelyen Popper Lipót földbirtokos és Reisinger Emma 
gyermekeként. A református főgimnáziumban érettségizett 1915-ben. Tanulmányai alatt francia 
nyelvszakkörre járt, valamint Banga Sámuel vezetése mellett vívni tanult. 1915-ben egyévi önkéntes 
hadapródjelölt őrmesterként vonult be a cs. és kir. 86. gyalogezredhez Szabadkára, majd zászlós-
sá léptették elő. 1916. június 9-én, az északi harctéren, Seredyncze község környékén szakaszával 
az orosz csapatok állásváltoztatásával kapcsolatos manővereit figyelte. Egy harántgát tetején állt, 
amikor egy ellenséges lövedék kioltotta életét. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított 
emléktábla mellett a református főgimnázium 1926-ban avatott emléktábláján is szerepel. 
Hadtörténelmi Levéltár I. világháborús veszteségi adatbázisa, HL 284/432

Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915.
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
feJÉRváRy, 1929. 647-648.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 271.
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Porjesz Salamon
1879. június 28-án született Makón Porjesz Izsák és Héber Anna gyermekeként. 1905-ben Hódme-
zővásárhelyre nősült, felesége Messinger Rozália, a Messinger (Mezei) fivérek lánytestvére. Vásár-
helyen a Görög borozó tulajdonosa volt. 1915. március 15-én vonult be a m. kir. 5. honvéd népfelkelő 
gyalogezred 1. századához. Egy sebesültekről szóló 1915-ös jelentés szerint a B) alosztályú (azaz 
korábban katonai kiképzésben nem részesült) népfelkelő zúzódással a Vöröskereszt hódmezővásár-
helyi kórházába került. Felgyógyulását követően visszakerült a harctérre. 1916. január 7-én, az orosz 
fronton, Bukovinában fejlövés érte, melynek következtében január 12-én meghalt. A csernovici ka-
tolikus temetőben temették el.

makó, 2004. 271.

Rosenfeld Aladár
1894-ben született Rilakon. Nős, felesége Lővi Helén. A Turul cipőgyár hódmezővásárhelyi fiókját 
vezette. A háborúban a cs. és kir. 63. gyalogezred kötelékében harcolt szakaszvezetőként. 1917. no-
vember 19-én, a harctéren szerzett súlyos betegség (lágyulásos elmezavar) következtében hunyt el 
Gyulán. November 29-én a vásárhelyi izraelita temetőben temették el.

makó, 2004. 279.

Schäcter Sámuel
1888. április 5-én született Dobnán Schäcter József és Náthán Amália gyermekeként. 1912-ben Hód-
mezővásárhelyen nősült meg, felesége Bizám Mária. Szegeden kereskedelmi ügynökségi irodát mű-
ködtetett. A háborúban a cs. és kir. 71. gyalogezred katonájaként vett részt tizedesként. A gyászhír 
szerint hetekig kezelték Vásárhelyen a gimnáziumban kialakított kórházban, majd újra a harctérre 
vezényelték. 1915. szeptember 11-én hastífuszban hunyt el az aradi katonai járványkórházban. Ara-
don temették el.

makó, 2004. 284.
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Schillinger Mihály
1882. december 26-án született az Arad vármegyei Kisjenőn Schillinger Emmánuel és Blantz Júlia 
gyermekeként. A vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett 1901-ben. Gimnáziumi évei 
alatt francia nyelvszakkörre járt, 1900 őszén pedig az iskolában működő Petőfi Önképzőkör jegyzője 
lett. A császári és királyi hadsereghez egyévi önkéntesként 1903-ban vonult be. 1905-től tartalé-
kos hadapród őrmester volt Békéscsaba háziezredében, a 101-eseknél. 1909-ben a Nap utca sarkán 
(ma Szeremlei utca) megnyitotta vaskereskedését, ahol jégszekrényt és fagylaltgépet is árusított. 
A háború kitörésekor, 1914. július végén a cs. és kir. 46. gyalogezred I. zászlóaljának 2. századához 
vonult be. Rendfokozata: tartalékos főhadnagy. 1914. november elején, az északi harctéren megse-
besült: térdlövést kapott, így hazatért Vásárhelyre. Később visszakerült a frontra. 1915. május 8-án a 
Kárpátokban, Laborcfőnél haslövés következtében hősi halált halt. A május 7-én és 8-án írott utolsó 
leveleit egy hódmezővásárhelyi tizedes juttatta el özvegyének, Kun Jolánnak. 1915. május 9-én La-
borcfőn a görög katolikus temetőben temették el. Később hazakerült a vásárhelyi izraelita temetőbe. 
Iparának megszüntetését özvegye 1916-ban kérelmezte. Halála után megkapta a hadiékítményes 
Katonai Érdemkereszt III. osztályát. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktábla 
mellett a református főgimnázium 1926-ban avatott emléktábláján is szerepel.

öSteRReiCHiSCHe StaatSaRHiv / kRiegSaRCHiv, Wien (öSta/ka) SteRbRegiSteR (HaLotti nyiLvántaRtáS) – SCHiLLingeR mi-
HáLy
mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi iPaRLaJStRomok gyűJtemÉnye iv.b. 1438. kivonat a Simándi izRaeLita HitközSÉg SzüLe-
tÉSi anyakönyvÉbőL; SCHiLLingeR miHáLy kÉReLme az iPaRHatóSágHoz, SCHiLLingeR miHáLy iPaRengedÉLye, 1909; SCHiLLingeR 
miHáLynÉ LeveLe; SCHiLLingeR miHáLy iPaRának megSzüntetÉSe 1916-ban
mnL CSmL HL a HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935, Xii. 4. 3. doboz, 258/1920.vi. a 
katonaügyi eLőadó LeveLe nÉHai SCHiLLingeR miHáLy t.főHadnagy HaLotti ÉRteSítőJÉnek megküLdÉSe táRgyában a Hódmezővá-
SáRHeLyi izRaeLita HitközSÉgnek, HódmezőváSáRHeLy, 1920. áPRiLiS 7.
Ref. főgimn. ÉRt. 1899/1900. 
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 284.

Schneer Manó 
1893. szeptember 23-án született Hódmezővásárhelyen Schneer Sándor szarvasi születésű kereske-
dő és Heiman Júlcsa (így!) gyermekeként. A háborúba a m. kir. 5. honvéd gyalogezred katonájaként 
vett részt. 1916. június 28-án haslövés következtében az északi harctéren, Galíciában, Chomesynnél 
hunyt el. A visszavonulás miatt nem tudták eltemetni.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 296/599
mnL CSmL HL iv. b. 1426. HódmezőváSáRHeLy váRoS feLekezeti anyakönyvi máSodPÉLdányainak gyűJtemÉnye, f/ az iz-
RaeLita HitközSÉg anyakönyvei, 1880–1895.
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Schwarcz Ignác
1875. július 25-én született Hódmezővásárhelyen Schwarcz Bernát és Pollák Judit gyermekeként. 
Nős, felesége Klein Netti. Kárpitosmesterként szülővárosában dolgozott. Ismeretlen időponttól tize-
desi rangban az 5. népfelkelő gyalogezredben teljesített frontszolgálatot, majd megsebesült. 1918. 
október 14-én, Budapesten, a m. kir. 1. honvéd helyőrségi kórházban hunyt el. 1918. október 17-én 
temették el. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán.

HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 436/844
emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 285. 

Singer Ferenc 
1895. március 27-én született a Békés vármegyei Mezőberényben Singer Ignác és Marmorstein 
Szidónia gyermekeként. Az édesapának, Singer Ignácnak Vásárhelyen, a Kálvin téren volt gépke-
reskedése, emellett tagja volt a hitközség elöljáróságának, az iskolaszéknek és ő volt a Szentegy-
let gondnoka. Mindkét gyermeke küzdött az első világháborúban. Ferenc 1913-ban érettségizett a 
főgimnáziumban, majd a Műegyetem gépészmérnök hallgatója lett. 1914-ben, 19 évesen egyévi 
önkéntesnek vonult be a lugosi 20. tábori ágyúsezredhez. Innen Bécsbe helyezték, majd visszakerült 
ütegéhez. 1915 februárjában részt vett a Przemyśl körüli harcokban. 1918. június közepén az olasz 
harctéren, a Piavénál halt hősi halált. Rendfokozata: hadnagy. Érdemeiért kétszer kapta meg az I. 
osztályú Ezüst Vitézségi Érmet,25 egyszer a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet,26 majd a Bronz Vitézségi 
Érmet és a Károly Csapatkeresztet. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáb-
la mellett a református főgimnázium 1926-ban avatott emléktábláján is szerepel. Imre nevű öccse 
1918-ban tett érettségije után vonult be, de ő szerencsésen túlélte a frontszolgálatot. A család nevét 
a háború után Szilárdra magyarosította.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
Ref. főgimn. ÉRt.1912/1913.
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
feJÉRváRy, 1929. 103.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 307–308.

25  Ismertebb nevén Nagyezüst Vitézségi Érem.
26  Ismertebb nevén Kisezüst Vitézségi Érem.
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Singer József 
1895-ben született a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Abonyban Singer Vilmos és Wagner Róza 
gyermekeként. A világháború kitörése előtt Hódmezővásárhelyen, az újvárosi Mannheim-áruházban 
dolgozott kereskedősegédként. A nőtlen honvéd 1915-ben vonult be a m. kir. 29. honvéd gyalogez-
red 3. századához Budapestre. Az olasz harctérről, ahol súlyos fejlövést kapott, a feldbachi (Stájeror-
szág) kórházba került, innen 1915. december 17-én csapatteste lábadozó osztagához továbbították. 
Ennek ellenére súlyos sebesüléséből már nem épült fel teljesen, 1916. július 5-én, az orosz had-
színtéren, Gorochowban, a 13/2. cs. és kir. tábori kórházban meghalt. 1916. július 6-án temették el 
a gorochowi temetőben. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán.

öSteRReiCHiSCHe StaatSaRHiv / kRiegSaRCHiv, Wien (öSta/ka) SteRbRegiSteR (HaLotti nyiLvántaRtáS) – SingeR JózSef
HadtöRtÉneLmi LevÉLtáR i. viLágHáboRúS veSzteSÉgi adatbáziSa, HL 311/1569
emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 286.

Spitzer József 
1890-ben született Spitzer Mózes és Schwáb Pepi gyermekeként. Nős, felesége Tänczer Julianna. A 
kereskedősegéd a cs. és kir. 46. gyalogezredben szolgált. 1916. június 29-én esett el az olasz harc-
téren, San Martinónál. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán.

emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 289.

Szántó Béla 
1899-ben született Szántó Miksa és Friedmann Janka gyermekeként. A vásárhelyi református főgim-
náziumban 1909 és 1912 között folytatta tanulmányait. Ez idő alatt magántanártól hegedülni tanult 
és rajzszakkörre járt. Később a Bauer-malom alkalmazottja lett. 1916 őszén innen vonult be önkén-
tesként a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. 1918 júniusában hősi halált halt az olasz harctéren, a Piave 
mellett. Neve szerepel az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktáblán. 

Ref. főgimn. ÉRt. 1909/1910. 
emLÉktábLa, 1923.
makó, 2004. 298.
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Téván István
1892. május 16-án született Hódmezővásárhelyen Téván Sándor és Ruhmann Erzsébet gyermeke-
ként. A Polgári Fiúiskolában tanult. 1910 és 1914 között az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda 
és Rajztanárképezde hallgatója volt, majd okleveles rajztanár és festőművész lett. 1913 októberében 
vonult be katonának, a m. kir. 5. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagya, zászlóalj-segédtisztje 
volt. 1914. július végén előbb korábbi ezredéhez, majd az 51. honvéd gyaloghadosztályhoz került. 
Szegeden részt vett az újoncok kiképzésében is. Hazafias, lelkes katona volt, elvállalta a legveszé-
lyesebb megbízásokat, mindig az első sorban állt az ellenséggel szemben. Az utolsó rohamnál három 
ellenséges lövedék találta el. 1916. július 1-jén hősi halált halt az orosz harctéren. Neve az Izraelita 
Szentegylet által 1923-ban állított emléktábla mellett a Polgári Fiúiskolában 1937-ben avatott em-
léktáblán is szerepel. 

emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1937.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 317.

Weisz Imre
1891. január 17-én született Hódmezővásárhelyen Weisz Mihály és Kriegler Gizella gyermekeként. 
Édesapját, akinek bornagykereskedése volt a Ferenc József sugárúton (ma Dr. Rapcsák András út), 
1919. április 28-án a városban garázdálkodó Lenin-fiúk Henrik nevű fiával együtt túszként elhur-
colták, majd Szentes és Szegvár között a vonaton mindkettejüket agyonlőtték. A másik fiú, Imre, az 
1909-ben tett gimnáziumi érettségije után Grazban végezte el a felsőkereskedelmi iskolát, majd apja 
üzletében kezdett dolgozni. A háború idején még nőtlen borkereskedő egyévi önkéntes őrmester 
volt, amikor 1914. augusztus 25-én bevonult a cs. és kir. 32. gyalogezredhez Budapestre. Az ezre-
det december 5-én Hindenburg hadseregének kiegészítéséül Orosz-Lengyelországba vezényelték. 
Alakulata 1915. február 25-ig lengyel területen harcolt, közel Varsóhoz, majd az Uzsoki-szoroshoz, 
Malomrétre irányították őket. Weisz Imre 1915. március 6-án a Przemyśl-hez vezető cisna-baligro-
di országút felszabadításáért, valamint a Manilowa-hegy birtoklásáért folytatott rohamban esett el 
a Jablonki melletti 810-es magaslaton. Emlékére szülei 1916-ban 1500 koronás segélyalapítványt 
hoztak létre. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított emléktábla mellett a református 
főgimnázium 1926-ban avatott emléktábláján is szerepel.

Ref. főgimn. ÉRt. 1908/1909. 1915/1916.
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
makó, 2004. 348.
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Wertheimer Dezső 
1892. augusztus 10-én született Hódmezővásárhelyen Wertheimer Izidor és Iritz Lujza gyermekeként. 
A Polgári Fiúiskolában tanult, majd kosarak gyártásával kezdett foglalkozni. 1914. augusztus 30-án 
vonult be Szegedre, később a 3. tábori vadászzászlóaljhoz vezényelték Pancsovára. 1915. július 25-
én a szerbiai hadszíntérről az olasz harctérre került. 1915. augusztus 7-én a Doberdó-fennsíkon grá-
náttalálat érte, melynek következtében hősi halált halt. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban 
állított emléktábla mellett a Polgári Fiúiskolában 1937-ben avatott emléktáblán is szerepel.

öSteRReiCHiSCHe StaatSaRHiv / kRiegSaRCHiv, Wien (öSta/ka) SteRbRegiSteR (HaLotti nyiLvántaRtáS) – WeRtHeimeR 
dezSő
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1937.
makó, 2004. 348-349.

Dr. Wilheim Károly
1886. március 5-én született Hódmezővásárhelyen Wilheim Mór és Rabenstein Róza gyermekeként. 
A református főgimnáziumban érettségizett 1904-ben. Családja szerény körülményei miatt a teljes 
tandíj alól mentesült. Az 1899–1900. tanévben szabadkézi rajzszakkörre járt. A világháborút meg-
előző években Budapesten volt ügyvédjelölt. Nős, felesége Salamon Rozália. A tartalékos hadapród-
jelölt őrmester 1914. augusztus 2-án vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez, majd 1915. június 
12-én ismeretlen körülmények között eltűnt az olasz fronton. A hivatalos értesítés szerint 1915. jú-
lius 19-én a Doberdó-fennsíkon halt hősi halált. Neve az Izraelita Szentegylet által 1923-ban állított 
emléktábla mellett a református főgimnázium 1926-ban avatott emléktábláján is szerepel. 

Ref. főgimn. ÉRt. 1899/1900. 1903/1904. 
mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai a mozgóSítáSSaL bevonuLt k.u.k. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS 
LegÉnySÉg nÉvSoRa, 1914
emLÉktábLa, 1923.
emLÉktábLa, 1926.
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
imoLya, 2011.132.
makó, 2004. 349.

A Nagy Háború hódmezővásárhelyi izraelita hősi halottai



36

ÉS AKIK VISSZATÉRTEK…
A Nagy Háborúban szolgáló és onnan hazatérő 

vásárhelyi izraeliták

A hősi halottak életének és háborús tevékenységének bemutatásán túl arra is kísérletet tettem, hogy 
összeállítsam a háborúból szerencsésen hazatérő hódmezővásárhelyi zsidó férfiak életrajzi lexikonát.
 Mint fentebb már említettem, a Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma 1940-ben harminc hód-
mezővásárhelyi illetőségű izraelita katona életrajzát közölte.27 A rövid, és olykor pontatlan életrajzok 
után az utolsó oldalakon néhány katona fényképét is láthatjuk. Ugyancsak ez az album ad tájékoz-
tatást arról, hogy Hódmezővásárhelyről négy fia vonult be Bernstein Ábrahámnak, öt fia és két veje 
Weisz Ignácnak, akik ezzel bekerültek azon magyar zsidó családok közé, akik a legtöbb áldozatot 
hozták a háborúban. A Bernstein család háborús szereplését az aranyalbumon kívül más szakirodalom 
nem említi, ilyen vezetéknevet levéltári forrásaink sem tartalmaznak, így bizonyára téves adatköz-
lésről lehet szó, mert erről a családról a helyi emlékezet egyáltalán nem tesz említést, és az izraelita 
anyakönyvekben sem találkozni ilyen névvel. Weisz Ignác három fiát ugyanakkor sikerült azonosí-
tani, bár mint utólag kiderült, a Weisz-fiúk négyen voltak testvérek és mindannyian részt is vettek a 
háborúban.28 A munka nem említi, de ismert, hogy Strasser Ede vásárhelyi kereskedőnek ugyancsak 
négy fia vett részt a háborúban.
 Az aranyalbum mellett Fejérváry József Vásárhely története családok tükrében című könyve, a 
Bethlen Gábor Református Gimnázium évkönyvei,29 valamint a különböző ezredtörténetek és ezre-
dalbumok30 is tudósítanak az első világháborúban részt vett vásárhelyi izraelitákról. Az itt található 
nevek egynémelyike megegyezik a Hódmezővásárhelyi Levéltárban fellelhető háborús névlajst-

27  Az Aranyalbumban közzétett katonák életrajza: Balassa József, Berger Vilmos, Gonda Mór, Göttler Sándor, Grob Jenő, Dr. 
Grünfeld Sándor, Hacsek József, Hacsek Sándor, Hacsek Zoltán, Héber Ferenc, Kálmán Jenő, Dr. Kertész Lajos, Klein Gyula, Klein Jelnő, 
Kohn Márton, Dr. Langfelder Artúr, Lindenfeld Albert I., Lindenfeld Albert II., Mannheim Miksa, Mannheim Imre, Dr. Müller Ferenc, 
Pálfi Dezső, Pásztor Sándor, Rónai Sándor, Sándor József, Schertz Imre, Schlésinger Mátyás, Springer Lajos, Dr. Vészy Artúr, Weisz 
József.

28  Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Reprint, 2013. 72–76.; Weisz Ignác három fia: Dr. Vészi (Weisz) Artúr, Dr. Vészi 
(Weisz) Mátyás, Vészi (Weisz) György, Vészi (Weisz) Tibor

29  A Hód-Mező-Vásárhelyi állami segélyben részesülő Ev. Reform. Főgymnasium tanévi értesítői. 1896–1904, 1905–1911, 
1912–1918.

30  Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 1914–1918. Délmagyarország Hírlap- és Nyomdaválla-
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romokban szereplő személyek nevével.31 Ezeket az elsődleges és másodlagos történeti forrásokat 
áttekintve, és összeegyeztetve az izraelita hitközség anyakönyveiben, valamint a hadirokkant nyil-
vántartásokban található személyekkel lehetővé vált 208 izraelita származású, háborút járt katona 
életrajzának az elkészítése. 
 A rövid biográfiák megszerkesztéséhez segítségül hívtam még Kovács István Hódmezővásárhelyi 
életrajzi kalauzát, Imolya Imre Vásárhelyi jogászalmanachját, a Dr. Ladányi Miksa szerkesztésében 
napvilágot látott Magyar Ipar Almanachját, a Makó Imre és Szigeti János által írt „Vihar és vész kö-
zepette” A Holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai, a háború folytán utólag elhaltak kapcsán Makó 
Imre „Életünket és vérünket!” Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai című kötetet, vala-
mint az utóbbi szerző Az első világháborúban hadifogságba esett hódmezővásárhelyiek című kéz-
iratban lévő munkáját.32

Ábrányi Mihály
1882-ben született Újvidéken Ábrahám Lipót és Weisz Júlia gyermekeként. Nős, felesége Beer Gi-
zella. A tisztviselőként dolgozó Ábrányi Mihály a háború kitörése után egyévi önkéntes őrvezetőként 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezredhez vonult be Szabadkára. 1915. szeptember 18-30. között az orosz 
hadszíntéren, Nowo-Alexiniecnél fogságba esett. Egy 1916. februári újságcikk szerint a szamarai 
kormányzóságban fogságát töltő katona hírt adott magáról és levelében húsz, vele lévő hódmezővá-
sárhelyi katonatársát is megnevezte. Hazatérése után gabonakereskedelemmel foglalkozott. 1926. 
október 22-én, a harctéren szerzett betegsége folytán agyvérömleny következtében hunyt el Hód-
mezővásárhelyen. 1926. október 23-án a vásárhelyi izraelita temetőben temették el.

makó, 2004. 69.

lat Rt. nyomása, Szeged, 1933.; Negyvenhatosok fegyverben. 1914–1918. Szerk: Hirn László. A Délmagyarország Hírlap és Nyomda-
vállalat Rt. nyomása, Szeged, 1933.; Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi Ágost, 
Közlekedési Nyomda, Budapest, 1938.; A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma. Összeállította: Réti Béla. 
Nyomatott Ablaka György Könyvnyomdájában Szegeden 1933-ik évben. Kiadja a volt m. kir. 5. honvéd gyalogezred Világháborús 
Emlékalbumának kiadóhivatala

31  MNL CSML HL IV. B. 1405. f. VI. (katonai) ügyosztály iratai, 1872–1929. 1405. f. 71. A cs. kir. tartalékos és póttartalé-
kos legénység nyilvántartása 1896–1918 III.; 72.; 76. Hódmezővásárhely 1896. évben született hadköteleseinek Állítási lajstroma, 
1915; 79. Névlajstromok az 1895-ben született hódmezővásárhelyi illetőségű 19 éves életkorba (népfelkelési kötelezettségbe lépő) 
ifjakról; 80. Népfelkelői bemutató szemlére állítottak lajstroma 1914-1916 (1897); 81. 1898-ban született hmvhelyi illetőségű 
népfelkelők bemutató lajstroma; 82. 1898. évben szül, 1896-1873. évi született II. pótszemlére állított és 1872-1865. évi szül. 
felülvizsgálat népfelkelők; A mozgósítással bevonult közös hadseregbeli tartalékos és póttartalékos legénység névsora 1914-ből

32  Kovács István: Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz. 500 év 2700 név. Hódmezővásárhely, 2015.; Makó Imre-Szigeti János: 
„Vihar és vész közepette” A holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai. Hódmezővásárhely, 2014. ; Imolya Imre: Vásárhelyi jogászal-
manach. Vásárhelyi jogászok – jogászok Vásárhelyen. Hód Kiadó, Hódmezővásárhely, 2011.; A Magyar Ipar Almanachja. Felelős 
szerk.: Dr. Ladányi Miksa. A „Magyar Ipar Almanachja” Kiadóhivatala, Budapest, 1930.
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Dr. Ániszfeld (Ambrus) Dezső
1896. szeptember 8-án született Hódmezővásárhelyen Ániszfeld Endre és Beregi Ilona gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1914-ben. Foglalkozása banktisztviselő. 1915-
ben még egyetemi hallgatóként vonult be egyévi önkéntesként. Rendfokozata: hadnagy. A háború 
után Bécsben a Kroatische Bank cégjegyzője, majd a szegedi Patzauer-féle szeszgyár tulajdonosa 
lett. 1944. május 7-én hunyt el Hódmezővásárhelyen. Ániszfeld (Ambrus) Endre fia. 

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3.2734/1917. dR. ániSzfeLd endRe 
ÉS gyeRmekei CSaLádi nevÉnek ambRuSRa átváLtoztatáSának megengedÉSe táRgyában, HódmezőváSáRHeLy, 1917. febRuáR 23.
Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 104. 148.
makó-Szigeti, 2014. 35.
kováCS, 2015. 17.

Dr. Ániszfeld (Ambrus) Endre
1868. január 3-án született Hódmezővásárhelyen Ániszfeld Dávid és Singer Eszter gyermekeként. 
A református főgimnáziumban érettségizett 1885-ben, majd a bécsi és a budapesti egyetemen lett 
orvostanhallgató. 1891-ben avatták doktorrá. Vásárhelyi rendelőjét 1892-ben nyitotta meg. 1895-
ben nősült, felesége Beregi Ilona. Önkéntesi idejét Budapesten szolgálta le, majd kiképzése után a 
16. sz. helyőrségi kórházba került. 1914-ben, a mozgósítás első napján vonult be. Két évig a szegedi 
4. és 5. sz. hadikórházakat vezette, egy évig Bukarestben volt és a központi hatalmak közös kórházát 
vezette. A fehértemplomi csapatkórháznak, majd utoljára a szegedi 9. hadikórháznak volt parancs-
noka. 1918 novemberében ezredorvosként szerelt le. 1938 és 1940 között a Hódmezővásárhelyi Iz-
raelita Hitközség elnöke volt. 1944 júniusában deportálták és még útközben meghalt. Dr. Ániszfeld 
(Ambrus) Dezső édesapja. Ániszfeld Endre és két gyermeke 1917-ben változtatta a nevét Ambrusra.

mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3.2734/1917. dR. ániSzfeLd endRe 
ÉS gyeRmekei CSaLádi nevÉnek ambRuSRa átváLtoztatáSának megengedÉSe táRgyában, HódmezőváSáRHeLy, 1917. febRuáR 23.
Ref. főgimn. ÉRt. 1884/1885. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 104. 148.
makó-Szigeti, 2014. 35.
kováCS, 2015. 17.

Ániszfeld József
1874. augusztus 25-én született Hódmezővásárhelyen Ániszfeld Dávid és Singer Eszter gyermeke-
ként. Nős, felesége Kohn Regina. Orosházán vaskereskedése volt. 1924. május 26-án, a harctéren 
szerzett betegségben hunyt el Orosházán. Dr. Ániszfeld (Ambrus) Endre testvére.

makó, 2004. 73.
kováCS, 2015. 18.
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Arany János (Auspitz Jenő)
1871. július 28-án született Mezőkovácsházán Auspitz Hermann és Rosenthal Johanna gyermeke-
ként. A négy gimnáziumi osztályt Aradon végezte el, és itt kezdte meg zenei tanulmányait is. 1885-
ben egyik rokona révén került Vásárhelyre. 1889-ben a városban érettségizett, majd Pesten folytatta 
zenei tanulmányait, de anyagi gondok miatt hamarosan visszatért Vásárhelyre, ahol adótiszt lett. 
1892-től tagja, később karnagya lett a Városi Dalárdának. 1896-ban nősült, felesége Szende Eugé-
nia. Nevét 1900-ban magyarosította. 1915 októberében a m. kir. 5. honvéd gyalogezred tartalékos 
hadnagyaként vonult be, és század-, valamint állomásparancsnokként szolgált a háború végéig. 
1918–1919-ben a vásárhelyi Nemzetőrség parancsnoka, a Katonatanács elnöke, majd rövid ideig a 
Direktórium tagja volt. A város zenei életének kimagasló személyisége volt, zenészként, dalköltőként 
és zeneszerzőként pezsgő zenei életet teremtett. 1944 júniusában Strasshofba deportálták, de sú-
lyos betegsége miatt még útközben meghalt. 1944. június 29. napjával holttá nyilvánították.

feJÉRváRy, 1929. 148. 188.
makó-Szigeti, 2014. 36.
kováCS, 2015. 19.

Ausländer Emil
1880. július 9-én született Hódmezővásárhelyen Ausländer Pál és Weisz Berta gyermekeként. A B) 
alosztályú (azaz előzőleg katonai kiképzésben nem részesült) népfelkelő 1915. március 15-én vonult 
be a 89. (lengyel) gyalogezredhez. 1915 júniusában az orosz hadszíntéren hét lövedék sebesítette 
meg, mely után 40%-os hadirokkanttá nyilvánították. 1926. június 29-én hunyt el Hódmezővásár-
helyen.

makó, 2004. 77.

Balassa (Geigner) József I.
1879. július 24-én született Hódmezővásárhelyen Geigner Fülöp és Kwittner Johanna gyermeke-
ként. A középiskola elvégzése után Grossmann Adolf, majd Kohn Mór boltjában lett kereskedősegéd. 
1909-ben önállósult és a János téren nyitotta meg divatkereskedését. 1914-ben, a mozgósítás első 
napján a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez vonult be. Mint segédszolgálatos Szegeden töltötte idejét. 
Őrmesterként szerelt le. Vásárhelyen tagja volt a törvényhatósági bizottságnak és a hitközségi elöl-
járóságnak. 1949. május 22-én hunyt el Hódmezővásárhelyen.

feJÉRváRy, 1929. 337.
makó-Szigeti, 2014. 37.
kováCS, 2015. 25.
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Balassa (Geigner) József II.
1883. február 14-én született Hódmezővásárhelyen Geigner Sándor és Weisz Róza gyermekeként. A 
budapesti egyetemen jogot tanult. Önkéntes évét Bécsben szolgálta le a cs. és kir. 46. gyalogezred-
nél. 1908-ban nősült, felesége Szilasi Vilma. Fatelepét először a Mátyás, majd a Kállay utcán (ma 
Bajcsy-Zsilinszky u.), végül a Lázár utcán működtette. 1914. július 28-án hadapródként vonult be a 
cs. és kir. 46. gyalogezredhez. A háború alatt a szerb és az orosz fronton harcolt. 1914. október 15-én 
súlyos betegen került az ungvári kórházba. Később segédszolgálatos lett, majd ismét a frontra ke-
rült, de 1916 telén a tűzifa beszerzése és szétosztása végett a város hazakérte. Ettől kezdve a háború 
végéig ő látta el a várost tűzifával. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetése: Károly Csapatkereszt. 
Rendfokozata: őrvezető. Tagja volt a törvényhatósági bizottságnak. Fatelepe 1945 után MÉH-telep 
lett. 1963. augusztus 7-én hunyt el Hódmezővásárhelyen.

feJÉRváRy, 1929. 75-76.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 37.

Dr. Balassa István
1894-ben született Hódmezővásárhelyen Balassa Ármin gyermekeként. A szegedi piarista főgim-
náziumban érettségizett. A háborút 17-es tüzérfőhadnagyként küzdötte végig az orosz és az olasz 
fronton. Kitüntetései: I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, 
Sebesültek Érme. A háborút követően tisztként csatlakozott a Nemzeti Hadsereghez. 1925-ben ügy-
véd lett. Nős, felesége Bajza Hajnalka. Dr. Balassa Jenő testvére.

feJÉRváRy, 1929. 703.
imoLya, 2011. 16.
kováCS, 2015. 24. 

Dr. Balassa Jenő
1896. augusztus 22-én született Hódmezővásárhelyen Balassa Ármin gyermekeként. A szegedi pia-
rista főgimnáziumban érettségizett. Egyévi frontszolgálat után segédszolgálatos volt, majd a Buda-
pesti Katonai Ügyészségen teljesített szolgálatot. Rendfokozata: hadnagy. 1924-ben ügyvéd lett, 
testvérével együtt vezette apja irodáját. Nős, felesége Bleyer Lili. A második világháború idején 
Mauthausenbe vitték, ahonnan Gunskirchenbe került. 1945-ben kórházba szállítás közben vesztette 
életét. Dr. Balassa István testvére.

feJÉRváRy, 1929. 703.
imoLya, 2011. 16.
kováCS, 2015. 24. 
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Bárány Béla
1872. május 20-án született Battonyán Bárány Ede és Fogel Fáni gyermekeként. Katonai kötelezett-
ségének a cs. és kir. 1. huszárezredben tett eleget Baján, majd több évig cipészműhelye volt Vásár-
helyen, a János téren. 1902-ben nősült, felesége Klein Cecília. Iparos mesterségét nősülése után 
cserélte a szállítmányozásra. 1910 és 1914 között a város szerződéses vállalkozója volt. A mozgósítás 
első napján a 20-as tüzérekhez vonult be, mely után 48 hónapot töltött el a fronton. 1944 júniusá-
ban deportálták. Halálával kapcsolatban két időpont is felmerül: 1945. január 9. Bergen-Belsen vagy 
1945. május 20. Hillersleben. Bárány Lajos testvére.

feJÉRváRy, 1929. 512-513.
makó-Szigeti, 2014. 37.
kováCS, 2015. 32.

Bárány Lajos
1877-ben született Hódmezővásárhelyen Bárány Ede és Fogel Fáni gyermekeként. Már tizenhárom-
évesen a maga erejéből élt és tanult. Foglalkozása textiláru-nagykereskedő. 1901-ben nősült, fele-
sége Bergl Éva. Először Szolnokon és Pesten dolgozott, végül Orosházán Bein Géza utazója, 1913-tól 
pedig csendestársa lett. 1918 óta egyedül vezette az orosházi áruházat. 1915 augusztusában vonult 
be és az utolsó napig szakaszvezetőként teljesített szolgálatot a hadtápvonalban. Bárány Béla test-
vére.

feJÉRváRy, 1929. 512-513.
kováCS, 2015. 32.

Báron Béla
1893-ban született Szentesen Báron Lajos gyermekeként. A szobafestő mesterséget Vásárhelyen ta-
nulta ki. A mozgósításkor az 5-ös vártüzérezredhez vonult be. A szerb, az orosz, az olasz és a román 
fronton is harcolt. 1917-ben, szabadsága idején nősült meg, felesége Baksa Erzsébet. 1918-ban az 
olasz fronton fogságba esett, ahonnan 1919 szeptemberében sikerült megszöknie. 

feJÉRváRy, 1929. 344. 
dR. Ladányi, 1930. 109.
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Bauer Imre
1883-ban született Hódmezővásárhelyen Bauer Sándor és Weisz Regina gyermekeként. A református 
főgimnáziumban érettségizett 1901-ben, majd a wormsi malomakadémián és a lipcsei közgazdasági 
egyetemen tanult tovább. 1912-ben nősült, felesége Wolfinger Klára. A háborúba a cs. és kir. 101. 
gyalogezred tartalékos hadnagyaként vonult be. Előbb a szerb, majd az orosz fronton harcolt. Lem-
bergnél, már mint főhadnagy és századparancsnok, alakulatával egy községből elűzte az oroszokat 
és 600 foglyot ejtett. Lemberg elfoglalásakor századával az elsők között vonult be a városba. Gránát-
sérülésével a lembergi kórházban ápolták. 1916. szeptember végén szabadságolták. Hazatérése után 
belépett apja malomvállalatába. Később tagja lett Pest vármegye törvényhatósági bizottságának. Dr. 
Bauer Lajos testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1900/1901. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 515.
kováCS, 2015. 34.

Dr. Bauer Lajos
1882-ben született Hódmezővásárhelyen Bauer Sándor és Weisz Regina gyermekeként. A református 
főgimnáziumban érettségizett 1900-ban, majd a budapesti tudományegyetem orvostanhallgatója 
lett. Nőgyógyászként Temesváron saját szanatóriumot alapított. A háborúban ezredorvosként vett 
részt és Przemyśl várának elestekor orosz fogságba esett. 1917-ig volt Szibériában. Felesége Ei-
senstätter Irén. Bauer Imre testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1899/1900. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 515.
kováCS, 2015. 35.

Dr. Bauer László
1894. február 2-án született Hódmezővásárhelyen Bauer Gyula és Láng Blanka gyermekeként. Tanul-
mányait a református főgimnáziumban kezdte, de az érettségi vizsgát 1911-ben Pesten tette le. Az 
1914-es mozgósításkor vonult be, és a 20-as tábori ágyús ezred önkénteseként Temesváron kapott 
kiképzést. 1915 májusában mint kadétőrmester tiszti pótlásként ment az olasz frontra a cs. és kir. 8. 
huszárezreddel. A Doberdó-fennsíkon a Pók-hadosztálynál harcolt. Részt vett az 1. és a 2. isonzói 
csatában, azután a román frontra vezényelték, ahol az Úz-völgyében és a Tölgyesi-szorosban kisebb 
ütközetekben vett részt. Hadnagyként szerelt le. Kitüntetései: Ezüst Katonai Érdemérem, Bronz Ka-
tonai Érdemérem, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme. Leszerelése után malomfőtisztviselő lett. 
1919-ben az államtudományok doktorává avatták. 1944-ben Auschwitzban hunyt el.

Ref. főgimn. ÉRt. 1903/1904. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 148. 516.
imoLya, 2011. 19.
makó-Szigeti, 2014. 38.
kováCS, 2015. 35.
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Berger Vilmos
1890. január 7-én született Szabadkán Berger József és Fillinger Fáni gyermekeként. Tanulmányait 
Szegeden, Pesten és Pozsonyban végezte. Foglalkozása műszaki kereskedő, villanyszerelő, műsze-
rész. 1914. július 28-án vonult be a vasúti ezredhez Korneuburgba. A szerb és az orosz harctéren a 
vasút-és hídépítőknél szolgált, majd a háború végén Montenegróban és Albániában teljesített szol-
gálatot. 1918 novemberében szerelt le és ugyanekkor megnősült, felesége Schlésinger Róza. Ki-
tüntetése: Károly Csapatkereszt. Rendfokozata: tizedes. Üzletét 1931-ben nyitotta meg az Andrássy 
utcán. 1943. november 10-én árdrágítás vétsége címen letartóztatták és deportálták. 1945 márciu-
sában végelgyengülésben hunyt el Dachauban.

feJÉRváRy, 1929. 348.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 38.
kováCS, 2015. 41.

Binder Andor
1882-ben született Makón Binder Illés és Paskesz Róza gyermekeként. Makón tanulta ki a kereskedő 
és a gabonaszakmát, majd Aradon a Neumann szeszgyár hivatalnoka lett. 1915 májusában innen vo-
nult be az akkor ott állomásozó cs. és kir. 46. gyalogezredhez Brassóba, ahonnan hamarosan átkerült 
a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez Szegedre. Kiképzése után, 1916 nyarán a m. kir. 302. honvéd 
gyalogezreddel az orosz frontra került. A géppuskásoknál telefonkezelő volt, majd egy srapneltől 
megsebesült. Nyíregyházán és Pécsen gyógyult fel, ezt követően a novibazári szandzsákba került, 
ahol a háború végéig szolgált. Hazatérése után Aradon, Makón, majd Vásárhelyen dolgozott. 1921-
ben nősült, felesége Fuchs Ilona. 1944 júniusában feleségével együtt deportálták és 1945. április 
13-án Göstlingben (Alsó-Ausztria) SS-katonák meggyilkolták őket.

feJÉRváRy, 1929. 349.
makó-Szigeti, 2014. 38.
kováCS, 2015. 45.
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Dr. Blantz Béla
1896. augusztus 1-jén született Eleken Blantz Mór és Steiner Hermina gyermekeként. A vásárhelyi 
református főgimnáziumban érettségizett 1914-ben, majd a budapesti Keleti Akadémia hallgatója 
lett és jogi tanulmányokat is folytatott. 1922-ben avatták a jogtudományok doktorává. 1917 janu-
árjában a cs. és kir. 33. gyalogezredhez vonult be Aradra. A tiszti iskolát Temesváron végezte el. Járt 
a macedón-görög határon. Rendfokozata: zászlós. A háború után a románok mint nemzetőr tisztet 
Békéscsabán haditörvényszék elé állították. 1924-ben Vásárhelyen a Kereskedelmi Bank igazgató-
ja lett. 1944. április 10-én munkaszolgálatra vonult be, és novemberben Győr és Komárom között 
agyonlőtték. 1944. december 15. napjával holttá nyilvánították.

Ref. főgimn. ÉRt. 1913/1914.
feJÉRváRy, 1929. 148.
imoLya, 2011. 24.
makó-Szigeti, 2014. 39.
kováCS, 2015. 46.

Bleier Árpád
1896. augusztus 9-én született Hódmezővásárhelyen Bleier Mór és Lőwenthál Emma gyermekeként. 
Iskolai végzettsége négy elemi. Foglalkozása vaskereskedő. 1915 júliusa után egyévi önkéntesként 
vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezred I. munkásszázadához. Tüdejének megbetegedése miatt előbb 
30, majd 50%-os hadirokkanttá nyilvánították. 1930. október 24-én tüdővészben hunyt el Hódme-
zővásárhelyen, és két nappal később a vásárhelyi izraelita temetőben temették el.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
makó, 2004. 98.

Blum Adolf
1867. november 10-én született Soltvadkerten Blum Márkus és Szekulesz Franciska gyermekeként. 
Foglalkozása mészárosmester. 1892-ben érkezett Vásárhelyre, majd 1894-ben hentesüzletet nyitott 
a városban. A háború alatt végig a m. kir. 5. honvéd gyalogezred szanitéce volt. 1944. június közepén 
feleségével együtt Strasshofba deportálták, ahonnan Auschwitzba vitték őket. 1944. július 15. nap-
jával holttá nyilvánították őket. Blum Lajos édesapja. 

feJÉRváRy, 1929. 350.
makó-Szigeti, 2014. 39.
kováCS, 2015. 47.
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Blum Lajos
1896. szeptember 10-én született Hódmezővásárhelyen Blum Adolf és Leipnik Franciska gyerme-
keként. A református főgimnáziumban érettségizett 1914-ben. 1915-ben egyévi önkéntes orvos-
tanhallgatóként a cs. és kir. 101. gyalogezred egészségügyi hadosztályához vonult be. 1916-ban az 
olasz, majd az orosz hadszíntéren küzdött. Rendfokozata: hadapród őrmester. 1926. április 25-én a 
háborúban szerzett betegsége (tüdővész) következtében hunyt el. Blum Adolf fia.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
Ref. főgimn. ÉRt. 1913/1914.
feJÉRváRy, 1929. 350.
makó, 2004. 98.

Dr. Bodnár (Berger) Géza
1870. június 23-án született Hódmezővásárhelyen dr. Berger Ferenc tiszti főorvos és Szmetán Fanni 
gyermekeként. A református főgimnáziumban érettségizett 1887-ben, majd Pesten lett joghallgató. 
1893-ban avatták doktorrá, 1895-ben pedig ügyvédi oklevelet szerzett. 1891-ben a cs. és kir. 83. 
gyalogezred önkénteseként szolgált Szegeden, majd 1903-ban tartalékos hadnaggyá nevezték ki. 
1899-ben nősült, felesége Kunecz Ilona. A háborúban 1916 februárjától az összeomlásig vett részt. A 
közelharcban használatos eszközök előadótisztje volt Várpalotán és Szegeden. Századosként szerelt 
le. 1907-től tagja volt Szeged szabad királyi város törvényhatóságának. 1944 júniusában deportálták 
és október 11-én elhunyt. 

Ref. főgimn. ÉRt. 1886/1887.
feJÉRváRy, 1929. 523.
imoLya, 2011. 22. 
makó-Szigeti, 2014. 100.
kováCS, 2015. 47.

Bőhm Ferenc
1876-ban született Hódmezővásárhelyen Bőhm Izráel gyermekeként. Aradon tett kereskedelmi 
érettségit. Gyakornoki idejét Békéscsabán, Aradon és Budapesten töltötte, majd 1907-ben Vásárhe-
lyen, a Deák Ferenc utcai családi háznál megalapította műtakarmánygyárát. A háború elején vonult 
be és súlyos rokkantként tért haza. 1918-ban nősült, felesége Ausländer Hermina.

feJÉRváRy, 1929. 527. 
kováCS, 2015. 51.
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Braun Soma
1867-ben született Kenesén Braun Lázár és Leidnitzer Róza gyermekeként. Először kitanulta a keres-
kedő szakmát, majd Bécsbe és Budapestre ment tanulni. 1904-ben szerezte meg tánctanítói okleve-
lét. 1895-ben nősült, felesége Lőwi Ida. A háborúban két évig a 20-as tüzéreknél szolgált. Rendfo-
kozata: főtüzér. Vásárhelyen több mint ötezer tanítványa volt, akiket Petőfi utca 27. sz. alatti házában 
tanított táncolni. 1950-ben hunyt el Hódmezővásárhelyen.

feJÉRváRy, 1929. 530.
kováCS, 2015. 52. 

Brunner Dezső
1876-ban született Hódmezővásárhelyen Brunner Adolf és Steinberger Karolina gyermekeként. 
1901-ben szerzett mérnöki diplomát. 1914 novemberében vonult be, és mint mérnökkari tisztet a 
dél-német hadsereghez osztották be. Az orosz fronton ő tervezte és építtette a Dnyeszter hármas 
hídját, a kovavinai barakktábort és az ő tervei alapján építették a legtöbb tábori fürdőt és kórházi 
berendezést. Nős, felesége Montag Margit.

feJÉRváRy, 1929. 703-704.
kováCS, 2015. 52. 

Dr. Czukor Bálint
1882. február 2-án született Hódmezővásárhelyen Czukor Miksa és Weinberger Terézia gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1899-ben, majd 1905-ben Kolozsváron avatták 
doktorrá. Ügyvédi diplomáját 1908-ban szerezte meg, és ekkor nyitotta meg ügyvédi irodáját a vá-
sárhelyi sétatéren. Tagja volt a törvényhatósági bizottságnak, és pártolta a művészeteket. A háború-
ba a mozgósításkor ment el póttartalékosként. A cs. és kir. 46. gyalogezred kötelékében egy munkás-
században harcolt a szerb hadszíntéren. 1917-ben tiszti tanfolyamra vezényelték Fiumébe. A háború 
hátralévő részét az aknavetőknél kombattáns tisztként szolgálta végig az olasz fronton. Hadnagyként 
szerelt le. 1927-ben hunyt el Hódmezővásárhelyen.

Ref. főgimn. ÉRt. 1898/1899. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 148. 535.
imoLya, 2011. 30. 
kováCS, 2015. 61. 

És akik visszatértek…  A Nagy Háborúban szolgáló és onnan hazatérő vásárhelyi izraeliták



47

Czukor László
1878. március 28-án született Hódmezővásárhelyen Czukor Márton földbirtokos gyermekeként. 
Hat gimnáziumi osztály elvégzése után a debreceni gazdasági akadémián szerzett gazdász okleve-
let. 1906-ban nősült, felesége Keleti Ella. Négyszáz holdas birtokát Földeákon művelte. Tagja volt a 
törvényhatósági bizottságnak. 1915 márciusában a fehértemplomi 17-es tüzérezredhez vonult be, 
ahonnan előbb hadapródként a szerb, majd az olasz hadszíntérre került. Részt vett a Vippach-völgyé-
ben zajló harcokban. A tiszti iskolát Fehértemplom városában végezte el. 1918-ban, mint földbirto-
kost, közérdekből felmentették a további katonai szolgálat alól. 1944. április 26-án öngyilkosságot 
követett el a vásárhelyi zsidótemetőben.

feJÉRváRy, 1929. 536.
makó-Szigeti, 2014. 41.
kováCS, 2015. 62. 

Dán Arthúr
1914 márciusában ruhakereskedést nyitott a lakóhelyén, az Andrássy u. 7. alatt. 1914 novemberében 
a szerb harctéren esett fogságba, ahonnan a központi hatalmak bevonulásakor szökött meg.

magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, PiH i-e – eLSő viLágHáboRú katonái, H6/3-aS doboz

Dr. Dániel Jenő
1881. augusztus 29-én született Hódmezővásárhelyen Dániel Ármin és Wilheim Zsófia gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1898-ban, majd a budapesti tudományegyetem 
joghallgatója lett. 1902-ben avatták doktorrá. 1905-ben Budapesten szerezte meg ügyvédi okleve-
lét. 1906-ban nősült, felesége Gassenfeit Éva. 1915 márciusában Szabadbattyánba, a 7-es vonatosz-
tályhoz vonult be. Kiképzése után, 1916 májusában hadapródőrmesterként került az orosz frontra. 
1917-ben a temesvári 6-os vonatcsapathoz irányították, amellyel Montenegróba került. Itt léptették 
elő hadnaggyá. Nyolc hónapi szolgálat után betegen került Békéscsabára. A háború végén főhad-
nagyként szerelt le. A második világháború alatt Ausztriába internálták, ahol egy üzemben dolgozott. 
1944. március 24-én munkahelyét bombatalálat érte, melynek következtében életét vesztette.

Ref. főgimn. ÉRt. 1897/1898.
feJÉRváRy, 1929. 148. 202.
makó-Szigeti, 2014. 41-42.
kováCS, 2015. 63.
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Deutsch Zoltán
1872. január 11-én született Nagyabonyban. Édesapja, Deutsch Mór után először ő is a pékmes-
terséget tanulta ki. 1892-ben Hódmezővásárhelyre nősült, felesége Heller Janka lett, majd a János 
téren nyitott péküzletet. 1916-ban katonai szolgálatra vonult be. A világháborúban két évig harcolt. 
A háború végétől két évig a közellátási hivatal osztályvezetője. A város törvényhatósági bizottságá-
nak közbizalomból megválasztott tagja volt. 1928. november 14-én a háborúban szerzett betegsége 
miatt (az anyakönyvi bejegyzés szerint cukorbetegség folytán) hunyt el Hódmezővásárhelyen. Test-
vére, Deutsch Imre hősi halált halt.

feJÉRváRy, 1929. 364.
makó, 2004. 120.
kováCS, 2015. 69.

Eisler Izidor
1870-ben született Hódmezővásárhelyen Eisler József és Singer Fáni gyermekeként. A cipészmes-
terséget tanulta ki és 1900-ban a Kinizsi utcán nyitotta meg önálló műhelyét. Ugyanebben az évben 
megnősült, felesége Springer Szerén lett. Katonai kötelezettségének Bécsben tett eleget, három 
esztendőt szolgált a cs. és kir. 46. gyalogezrednél. A háborúba 1916. február 28-án vitték el és a m. 
kir. 5. honvéd gyalogezred honvédjeként Pólába került a partvédelemhez.

feJÉRváRy, 1929. 693.

Endrődi (Geschmey) László
1896. január 10-én született Hódmezővásárhelyen Endrődi József és Heller Matild gyermekeként. A 
református főgimnáziumban érettségizett 1913-ban. 1915-ben joghallgatóként egyévi önkéntesnek 
vonult be a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez. Az orosz hadszíntéren harcolt. Rendfokozata: szakasz-
vezető. Későbbi újságírással foglalkozott. 

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
Ref. főgimn. ÉRt. 1912/1913. 1914/1915.
makó-Szigeti, 2014. 46. 

Engel Dániel
1888-ban született Temesváron Engel Mihály és Kuffler Antónia gyermekeként. Felesége a római 
katolikus Tóth Erzsébet volt. A világháborúban az 5. honvéd lovastüzér ezredben szolgált. (A Vásár-
helyi Reggeli Újság egy híradása szerint mint tífuszgyanúst 1918. június 9-én ezrede 6. ütegétől 
átadták a cs. és kir. 28. sz. egészségügyi oszlopnak.) 1944-ben piaci árus volt. Deportálták, ahonnan 
visszatért. 

makó-Szigeti, 2014. 46. 
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Engel Lajos
1892. április 12-én született Hódmezővásárhelyen Engel Miksa asztalos és Wilheim Veron gyerme-
keként. A cs. és kir. 37. gyalogezredben szolgált. 1915. augusztus 20-án tartalékos hadapróddá ne-
vezték ki. Háborús szolgálatáról más adatunk nem maradt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72.

Epstein József
1890. szeptember 24-én született Hódmezővásárhelyen Epstein Gyula gazdálkodó és Fischer Szerén 
gyermekeként. 1909-ben érettségizett a református főgimnáziumban, majd a Műegyetem hallgatója 
lett. A háborúban a 41. tábori tüzérezred tüzéraltisztjeként vett részt. Az orosz hadszíntéren hadifog-
ságba esett. Rendfokozata: egyévi önkéntes.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72.
Ref. főgimn. ÉRt. 1908/1909. 1914/1915.

Fettmann Márton
1895. február 20-án született Hódmezővásárhelyen Fettmann Ferenc és Grosz Helén gyermekeként. 
Iskolai végzettsége hét gimnáziumi osztály. A m. kir. 4. honvéd gyalogezred számvivő altisztje volt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL

Fischer Andor
1899. szeptember 21-én született Marosillyén Fischer Mihály Mór és Iritz Mária gyermekeként. A 
vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett 1917-ben. 1915-ben még tanulóként egyévi 
önkéntesnek vonult be a háborúba. Az olaszok fogságába esett. Szakaszvezetőként szerelt le.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai az 1899. Évben SzüLetett HadköteLeSeinek áLLítáSi LaJSt-
Roma, 1915
Ref. főgimn. ÉRt. 1916/1917.
makó, 2018.

Fleiszig Lajos
1888-ban született Hódmezővásárhelyen Fleiszig Zsigmond és Schwartz Malvin gyermekeként. Ta-
nulmányai után baromfikereskedő édesapja mellett tanulta ki a szakmát. A világháborúban az orosz 
hadszíntéren küzdött és rokkantként tért haza. Nős, felesége Gattein Franciska.

feJÉRváRy, 1929. 375–376.
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Friedländer Henrik
1873-ban született Hódmezővásárhelyen Friedländer József és Braun Szidónia gyermekeként. Vásár-
helyen érettségizett, majd a családi fagyár hivatalnoka lett, s ebben a minőségében Erdély és Ma-
gyarország nagyobb városait járta. 1907-ben nősült, felesége Krausz Júlia. A mozgósításkor a m. kir. 
5. honvéd gyalogezredhez vonult be, és már hadnagyként került a m. kir. 4. honvéd gyalogezredhez, 
amellyel a szerb frontra ment. Részt vett Szabács ostromában, később az orosz harctérre került, végül 
századosként szerelt le. A háború után megvásárolta a Nagyszeben melletti vasgyárat, de a románok 
hadbíróság elé állították, s óvadékul ő a gyárát ajánlotta fel nekik, így minden vagyonát elveszítette.

feJÉRváRy, 1929. 148. 556.
makó-Szigeti, 2014. 50.
kováCS, 2015. 95.

Friedmann Dezső
1888. február 15-én született Hódmezővásárhelyen Friedmann Illés kereskedő és Mandel Karolin 
gyermekeként. 1914 nyarán, a mozgósítással tüzérként vonult be a 7. vártüzér zászlóaljhoz, majd 
1917 augusztusában, mint előirányzót áthelyezték a 4. vártüzér zászlóaljhoz.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii. 5692.

Friedmann (Náthán) Ignác
1885. szeptember 1-jén Hont vármegyében született. Édesapja kereskedő volt, de ő a vendéglői pá-
lyát választotta. Négy évig önálló vendéglője volt Budán, majd 1914-ben Makóra ment, ahol 1919 
novemberéig a Központi kávéházat vezette. A háborúba is innen vonult be, a 14. honvéd gyalogez-
redben közlegényként szolgált. 1915-ben az orosz fronton, a San folyó mellett vívott ütközetben 
vállon lőtték, emiatt jobb karja lebénult, és ezért 1916 végén, mint 50%-os hadirokkantat elbocsá-
tották. 1909-ben nősült meg, felesége Kemény Jolán lett. 1919. november 1-jén a vásárhelyi Fekete 
Sas bérlője lett, amelyet 1937-ig vezetett.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai. HadiRokkantak öSSzeíRáSi ÉS eLLátáSmegáLLaPítáSi ívei
feJÉRváRy, 1929. 377-378.
kováCS, 2015. 95.
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Fuchs Ármin 
1898-ban született Hódmezővásárhelyen Fuchs Lázár és Klein Eleonóra gyermekeként. Foglalkozása 
kereskedő. Az 1898-ban született hódmezővásárhelyi illetőségű népfelkelők bemutató szemléjén 
alkalmasnak nyilvánították. Fuchs József és Fuchs Pál testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 81. 1898-ban SzüLetett HmvHeLyi iLLetőSÉgű nÉPfeLkeLők 
bemutató LaJStRoma

Fuchs József
1896. június 16-án született Hódmezővásárhelyen Fuchs Lázár és Klein Eleonóra gyermekeként. A 
református főgimnáziumban érettségizett 1914-ben. Egyetemi hallgatóként vonult be egyévi ön-
kéntesnek a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez. Fuchs Ármin és Fuchs Pál testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. 
Évben SzüLetett HadköteLeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915 
Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915. 1915/1916.

Fuchs Pál
1895. január 16-án született Hódmezővásárhelyen Fuchs Lázár és Klein Eleonóra gyermekeként. Is-
kolai végzettsége négy polgári. Foglalkozása cipőfelsőrész-készítő. Először alkalmatlannak, később 
alkalmasnak minősítették. A m. kir. 5. honvéd gyalogezredben szolgált. Fuchs Ármin és Fuchs József 
testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL

Goldmann Jenő
1872-ben született Hódmezővásárhelyen Goldmann Izsák és Stiller Eleonóra gyermekeként. A Ta-
kó-féle gazdasági iskolában tanult. 1905-ben nősült, felesége Zab Mária. 1915 őszén vonult be, a 
tábori csendőrségnél őrmesterként szolgált. Közel két évtizedig a Bauer-malom könyvelője volt, a 
háború után pedig pénzkölcsönző-közvetítő irodát nyitott. Dr. Goldmann Mór testvére.

feJÉRváRy, 1929. 722-723.
makó-Szigeti, 2014. 51.
kováCS, 2015. 104.
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Dr. Goldmann Mór
1880-ban született Hódmezővásárhelyen Goldmann Izsák és Stiller Eleonóra gyermekeként. A refor-
mátus főgimnáziumban érettségizett 1898-ban, majd Kolozsváron szerzett jogi diplomát 1905-ben. 
1905 és 1908 között ügyvédjelölt volt. Ügyvédi oklevelét 1908-ban Budapesten szerezte, és ugyan-
ebben az évben nyitotta meg ügyvédi irodáját Vásárhelyen, a Beretzk-palotában. 1909-ben nősült, 
felesége Kardos Erzsébet. A háborúban az első naptól kezdve az utolsóig részt vett. 1914 októberé-
ben először a szerb, később az orosz hadszíntérre irányították. Részt vett az orsovai átkelésben és a 
Bruszilov-offenzíva elleni védekezésben. A m. kir. 3. honvéd gyalogezred főhadnagyaként szerelt 
le. Kitüntetései: Signum Laudis, Károly-csapatkereszt. 1919-ben, a Tanácsköztársaság alatt a városi 
lakáshivatal vezetője. 1929-ben a törvényhatósági bizottság tagja és a zsidó hitközség gazdasági 
elnöke lett. Nevét 1935-ben Györgyeire magyarosította. Tagja volt az Iparos Dalkörnek. Goldmann 
Jenő testvérbátyja.

Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 148. 216.
imoLya, 2011. 46.
makó-Szigeti, 2014. 55.
kováCS, 2015. 111.

Gonda (Grünwald) Mór
1879-ben született Mezőtúron Grünwald Izidor és Müller Regina gyermekeként. Gyermekkorát Me-
zőtúron töltötte, majd Horgoson tanulta ki a divatszakmát. Vásárhelyre Halász L. Pál hirdetése folytán 
jutott el, aki János téri boltját egy-két év múlva teljesen átadta neki. Foglalkozása vegyeskereskedő. 
1915. február 7-én vonult be. Előbb a szerb, majd az olasz, végül a román fronton teljesített szol-
gálatot. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: Koronás Arany Érdemkereszt a vitézségi érem 
szalagján. Rendfokozata: szakaszvezető. 

feJÉRváRy, 1929. 383.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 52. 
kováCS, 2015. 106.

Gonda Béla
1916-ban az orosz harctéren, Galíciában esett fogságba, ahonnan 1918 januárjában tért haza rok-
kantan.

magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, PiH i-e – eLSő viLágHáboRú katonái, H6/3-aS doboz
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Gonda Miklós
A vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett 1914-ben. Az iskolai értesítő szerint részt 
vett a háborúban. Az orosz harctéren fogságba esett. Életéről és háborús szolgálatáról más adatunk 
nem maradt.

Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915. 1915/1916.
magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, PiH i-e – eLSő viLágHáboRú katonái, H6/3-aS doboz

Gönczi Kálmán
1875. augusztus 30-án született Sárváron Gönczi Lajos és Tribim Franciska gyermekeként. 1887-ben 
nagybátyja révén került a vásárhelyi Ániszfeld céghez, amelynek több évtizeden keresztül vezetője 
volt. A háborúban másfél évig szolgált. Felesége, özv. Gönczi Kálmánné Spitzer Johanna 1944. május 
16-án öngyilkos lett.

feJÉRváRy, 1929. 105.

Göttler Imre
1895-ben született az Arad vármegyei Sikló községben Göttler Mór és Friedmann Sarolta gyerme-
keként. Foglalkozása nyomdász. Bevonulása előtt a Vásárhelyi Reggeli Újság nyomdájában betű-
szedőként dolgozott. 1915-ben a cs. és kir. 46. gyalogezredhez vonult be. 1916. szeptember 15-én 
román fogságba esett, amelyről 1917 januárjában a sipotei fogolytáborból küldött lapján értesítette 
édesanyját. További sorsa nem ismert. Göttler Sándor testvére.

makó, 2018.

Göttler Sándor
1889-ben született Mezőbajon Göttler Mór és Friedmann Sarolta gyermekeként. Foglalkozása fű-
szerkereskedő. 1915. január 1-jén vonult be a cs. és kir. 37. nagyváradi gyalogezredhez. Az orosz, 
majd az olasz harctéren küzdött, mígnem a bal lábán megsebesült. 1918. október 31-én szerelt le. 
Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme. Göttler Imre testvére.

magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 53.
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Greif Jenő
1887-ben született Kunszentmártonban Greif Dávid és Kampler Sarolta gyermekeként. A négy kö-
zépiskolai osztályt Csongrádon végezte el, majd Csernán tanulta ki a rőfös szakmát. 1901-ben Vásár-
helyen Mannheim Lipót újvárosi áruházában lett alkalmazott. 1916 márciusában innen vonult be a cs. 
és kir. 68. gyalogezredhez Szolnokra. Először Prágába helyezték, majd Hajdúböszörménybe a 82-es 
székely ezredhez osztották be és velük ment ki a román frontra, ahol a békekötésig tartózkodott. 
Azután az olasz frontra került, ahol az összeomláskor fogságba esett. 1919 őszén szabadult. Önálló 
boltját 1920-ban nyitotta meg a Kinizsi utcán, majd 1925-ben a Tabáni áruház vezetője lett. Nős, 
felesége Lőwi Jolán.

feJÉRváRy, 1929. 384.
makó-Szigeti, 2014. 53.

Grob Juda Jenő
1892. augusztus 5-én született Galíciában Grob Mózes és Hauzer Chaja gyermekeként. Foglalkozása 
exportőr. 1914. július 26-án vonult be a 10. hegyi tüzérekhez, melynek kötelékében az orosz és a 
szerb harctéren teljesített szolgálatot. 1918. október 31-én szerelt le. Kitüntetései: Magyar Háborús 
Emlékérem. Rendfokozata: tizedes. 1927-ben váltotta ki baromfi- és tojáskereskedő iparigazolvá-
nyát Vásárhelyen. 1941-ben idegen származása miatt kiutasították a városból, egy Kamenyec-Po-
dolszk melletti munkatáborba vitték dolgozni a családjával együtt. A németek 1941 augusztusában 
végezték ki őket. 1941. szeptember 15-én nyilvánították őket holttá.

magyaRe HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 53.
kováCS, 2015. 108.

Grossmann (Nagy) Ernő
1876-ban született Szegeden Grossmann Adolf és Löbl Regina gyermekeként. A négy gimnáziumi 
osztály elvégzése után 1892-ben Bécsben tett kereskedelmi érettségit, majd öt évig ott maradt 
gyakornoknak. Önkéntesi évének letelte után tartalékos hadnagynak nevezték ki. 1901-ben belé-
pett édesapja cégébe Vásárhelyen, az ún. Golyós boltba, és ugyanekkor nevét is magyarosította. 
1914-ben nősült, felesége Fischer Felícia. 1914. október 1-jén vonult be a m. kir. 5. honvéd gya-
logezredhez. A szerb harctéren része volt a belgrádi visszavonulásban, majd az I. népfelkelő ezred 
szakaszparancsnokaként Pétervárad körül erődítési munkálatokban vett részt. 1915. május végétől 
1916 februárjáig az olasz fronton harcolt. Az 1-4. isonzói csatákat szakaszparancsnokként küzdöt-
te végig. 1916. február 10-én gránátlégnyomást kapott, melynek következtében Temesvárra került 
kórházba. Frontszolgálatra többé már nem volt alkalmas, ezért a lugosi 8-asokhoz helyezték, ahol a 
lábadozók állományvezetője lett. 1918 augusztusában háromhavi szabadságot kapott és Vásárhelyen 
a Közellátási Hivatal vezetője lett.

feJÉRváRy, 1929. 384.
kováCS, 2015. 201.
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Grünfeld Dezső
1890-ben született Bihardiószegen Grünfeld Jakab és Weisz Amália gyermekeként. Foglalkozása bá-
dogos és ércnyomómester. A háborúban a cs. és kir. 39. debreceni gyalogezred katonájaként vett 
részt. 1915-ben szolgálatképtelenség miatt elbocsátották a hadseregből, majd a november 27-i 
népfelkelői II. pótszemlén szívbajának kivizsgálása céljából kórházba utalták, 1916-ban ennek el-
lenére mégis alkalmasnak minősítették. 1916. július 10-ig – mint gazdálkodó – felmentésben ré-
szesült, augusztus 17-től november 10-ig házi ápolásra szabadságolták. 1919. szeptember 22-én 
a háborúban szerzett betegségben, tüdőgümőkórban hunyt el Hódmezővásárhelyen. A vásárhelyi 
izraelita temetőben temették el. Dr. Grünfeld Sándor testvére.

makó, 2004. 148-149.

Dr. Grünfeld Sándor
1886-ban született Bihardiószegen Grünfeld Jakab és Weisz Amália gyermekeként. Gyermekkorában 
került Vásárhelyre. A református főgimnáziumban érettségizett 1905-ben, majd a budapesti egye-
tem orvostanhallgatója lett. 1911-ben avatták doktorrá, de kezdettől fogva különösen a fogászat 
érdekelte, így fogorvos lett. 1914. július 28-án vonult be a cs. és kir. 39. gyalogezredhez. Az orosz, 
a szerb és az olasz hadszíntéren zászlóaljorvosként teljesített szolgálatot. A bal lábán megsebesült. 
1918 októberében szerelt le. Kitüntetései: Signum Laudis, Koronás Arany Érdemkereszt a vitézségi 
érem szalagján, Szent Száva IV. osztályú szerb királyi érdemrend, Károly-csapatkereszt, II. osztályú 
Vöröskereszt. Rendfokozata: főorvos. 1918-ban nősült, felesége Reisz Irma. Rendelőjét 1918 végén 
a Petőfi u. 25. sz. alatt nyitotta meg. Grünfeld Dezső testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1904/1905. 1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 148. 217.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
kováCS, 2015. 109.

Hacsek (Hácsik) Sándor
1884. november 19-én született Hódmezővásárhelyen Hácsik Sándor és Löw Eszter gyermekeként. 
Foglalkozása toll-, bőr- és gyapjúkereskedő. Kezdetben inasként, később kereskedősegédként dol-
gozott. 21 évesen vonult be a temesvári 7-es tüzérekhez. 1908-ban feleségül vette Eisler Szerént, 
majd a Szabadság téren megnyitotta üzletét. A háború kitörésekor éppen fegyvergyakorlaton tartóz-
kodott, Lugoson. 1914 augusztusában a 8-as tüzérekkel az orosz fronton, Rohatynnál esett át a tűz-
keresztségen. 1917-ben a 2-es tüzérekhez osztották be és Ukrajnába, az Azovi-tenger mellé került. 
1918 decemberében szerelt le. 1944 júniusában családjával együtt Auschwitzba deportálták és ott 
hunyt el.

magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 57.
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Hacsek Kálmán
1895-ben született Hódmezővásárhelyen Hatsek Ignác és Spitzer Jolán gyermekeként. 1915 májusá-
ban vonult be az m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez. 1917. január 3-án orosz fogságba esett, ahonnan 
levelet írt szüleinek. Az 1917. júniusi újsághír szerint közölte, hogy január 17-én jutott fogságba, 
Caricinban vannak, vele van „Kohn suszter és a Horovitz fiú”. 1918. július 22-én tért haza. 

magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, PiH i-e – eLSő viLágHáboRú katonái, H6/3-aS doboz
makó, 2018.

Hajdú (Friedländer) Béla
1881-ben született Hódmezővásárhelyen Friedländer József gyáros gyermekeként. Foglalkozása 
fogorvos. 1914-ben az orosz harctéren, Przemyślnél fogságba esett, ahonnan 1918. július 15-én 
szabadult. 1928. október 22-én hunyt el Hódmezővásárhelyen. Friedländer Henrik testvére.

magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, PiH i-e – eLSő viLágHáboRú katonái, H6/3-aS doboz
feJÉRváRy, 1929. 148. 556–557.
kováCS, 2011. 113. 

Hajdú (Oppenheimer) Sámuel 
1879. március 10-én született Hódmezővásárhelyen Oppenheimer József és Klein Jenni gyermeke-
ként. Dédapja a Délvidéken volt rabbi és az 1848-1849-es szabadságharc hősi halottjaként tisztel-
ték. Hajdú Sámuel Fehértemplom városában érettségizett, ezután Pesten jogot hallgatott és elvégez-
te a Keleti Akadémiát, majd külföldi tanulmányútra indult. 1911-ben Kalmár Zsigmond rostagyáros 
könyvvezetőnek hívta meg Vásárhelyre. Önkéntesi évét 1902-1903-ban szolgálta le Károlyvárosban 
a cs. és kir. 26. gyalogezrednél, és a mozgósításkor is ide vonult be. Hadnagyként a szerb fronton 
harcolt, részt vett Szabács ostromában, majd Valjevo alatt megsebesült. Székesfehérváron, Hód-
mezővásárhelyen, Szegeden, Herkulesfürdőn és Temesváron is volt kórházban. Felgyógyulása után, 
már rokkantként Gyékényesen hídparancsnok, Valjevoban személyi referens, Horvátországban szál-
lásmesteri referens, végül Brailában állomásparancsnok lett. Kitüntetései: Signum Laudis, Koronás 
Arany Érdemkereszt, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme. 1917-ben már főhadnagy volt. Nős, 
felesége Miskolczi Erzsébet.

mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3. 14931/1917 HaJdú SámueL 
SzüLetÉSi anyakönyvi kivonatának kÉRÉSe, HódmezőváSáRHeLy, 1917. novembeR 24.
feJÉRváRy, 1929. 148. 219.
makó-Szigeti, 2014. 57.
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Halász (Fischer) István
1895. december 1-jén született Hódmezővásárhelyen Fischer Lipót Pál és Weisz Jozefa gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1913-ban, majd Budapesten tanult tovább. 1915. 
május 1-jén harmadéves orvostanhallgatóként mint orvos önkéntes vonult be a cs. és kir. 33. aradi 
gyalogezredhez. Harcolt az orosz, a román és az olasz harctéren. Utóbbi helyen fogságba esett. Rend-
fokozata: hadnagy. Kitüntetései: I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, 
Ezüst Katonai Érdemérem, Bronz Katonai Érdemérem, Károly-csapatkereszt. 1922-ben a pozsonyi 
egyetemen avatták doktorrá. 1926-ban nősült, felesége Reisz Ibolyka. 1944 májusában Fejérdre 
rendelték körorvosi szolgálatra, ahonnan később Dachauba deportálták. 1944-ben ott hunyt el. Ha-
lász Lipót Mátyás testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
Ref. főgimn. ÉRt. 1912/1913. 1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 148. 566.
makó-Szigeti, 2014. 104.
kováCS, 2015. 114.

Halász (Kohn) Manó
1876. augusztus 13-án született Hódmezővásárhelyen Kohn Ferenc és Fischer Julianna gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1894-ben, majd a budapesti egyetem joghallga-
tója lett. 1898-ban avatták doktorrá. 1899. október 1-jén egyévi önkéntesként vonult be a cs. és kir. 
46. gyalogezredhez. Ügyvédi oklevelét 1902-ben szerezte meg Budapesten, majd külföldi tanulmá-
nyútra indult. Irodáját 1902-ben nyitotta meg Vásárhelyen. Kétszer nősült, másodszor a hősi halott 
Popper-fivérek lánytestvérét, Popper Erzsébetet vette felségül. A mozgósításkor hadnagyként vonult 
be és már augusztusban a tűzvonalba került Strij és Drohobic között. Részt vett az uzsoki harcok-
ban is, ahol megsebesült, ezért visszarendelték Szegedre, ahol a pótzászlóalj segédtisztje lett. 1916 
szeptemberében egy kolozsvári népfelkelő zászlóaljhoz osztották be előbb segédtisztnek, majd szá-
zadparancsnoknak és a szerb hadszíntérre küldték. 1918 novemberében tért haza századosként. Ki-
tüntetései: Katonai Érdemkereszt, Signum Laudis, Károly Csapatkereszt. A Nagytakarék és a Központi 
Takarékpénztár ügyésze, valamint 1929-től a törvényhatósági bizottság tagja volt. 1930. augusztus 
23-án hunyt el Hódmezővásárhelyen.

Ref. főgimn. ÉRt. 1893/1894. 1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 148. 220.
imoLya, 2011. 49.
kováCS, 2015. 114.
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Halász Lipót Mátyás 
1892-ben született Hódmezővásárhelyen Fischer Lipót Pál és Weisz Jozefa gyermekeként. 1910-
ben érettségizett a szegedi felsőkereskedelmi iskolában, majd apja üzletében lett gyakornok. 1912 
őszén besorozták katonának. A világháború kitörésekor a cs. és kir. 46. gyalogezredhez vonult be. A 
tiszti iskolát Nagyváradon végezte, majd az aradi 28. tábori vadászzászlóaljhoz került, mellyel 1915. 
június 1-jén Lembergnél esett át a tűzkeresztségen. A Lembergért folyó harcok közben az oroszok 
fogságába esett és az irkutszki fogolytáborba került. Petrográdon át 1921. augusztus 12-én tért haza 
Vásárhelyre. 1922-ben nősült, felesége Eisler Julianna. Halász (Fischer) István testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 566.
makó-Szigeti, 2014. 57-58.
kováCS, 2015. 115.
makó, 2018.

Halpern Kálmán
1876-ban született Galíciában Halpern Aba és Triebwasser Sára gyermekeként. Először tímárinas 
volt. Tizennégy évesen költözött Magyarországra. A hódmezővásárhelyi Klein Jenő mellett lett tojás-
kereskedő Budapesten, aki hamarosan kecskeméti telepére küldte dolgozni. Besorozásáig Bécsben, 
Lipcsében és Frankfurtban dolgozott. Kötelező katonaéveit a przemyśli 18-as osztrák Landwehr ez-
redben töltötte, majd évekkel később a Klein-féle cég szegedi fiókjának lett a vezetője. 1901-ben 
megnősült, felesége Wolf Gizella lett, majd 1902-ben Vásárhelyen telepedtek le. A háború kitöré-
sekor a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez vonult be. 1915 januárjában az orosz frontra került, a San 
folyó mellett harcolt. Kimerültség miatt kórházba küldték, felgyógyulását követően Békéscsabán lett 
segédszolgálatos. Kitüntetése: Károly-csapatkereszt. 1918-ban szerelt le. 1943-ban hunyt el Hód-
mezővásárhelyen. 

feJÉRváRy, 1929. 389-390.
makó-Szigeti, 2014. 58.
kováCS, 2015. 116.
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Héber Ferenc
1895-ben született Jánoshalmán Héber Áron gyermekeként. A kiskunhalasi főgimnáziumban érett-
ségizett, majd Pesten, később Szegeden lett orvostanhallgató. 1915. május 15-én vonult be a cs. és 
kir. 23. gyalogezredhez Zomborba. A tiszti és az egészségügyi orvosi tanfolyam elvégzése után 1915. 
november 1-jén érkezett meg az orosz frontra, ahol egészségügyi tisztként teljesített szolgálatot. 
Később a román frontra vezényelték, ahol azonban 1917. szeptember 30-án súlyos beteg lett. 1918 
novemberében szerelt le tartalékos hadnagyként. Kitüntetései: II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, 
Arany Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt. Rendfo-
kozata: hadnagy. 1927-ben nősült, felesége Deutsch Magda. Pesten az 1920-as években fogászati 
rendelőt nyitott, de házassága után apósa kívánságára felhagyott az orvoslással és a családi boltot 
vezette Vásárhelyen.

feJÉRváRy, 1929. 390.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.

Heller István
1891. június 26-án született Hódmezővásárhelyen Heller Ignác és Brust Fáni gyermekeként. A re-
formátus főgimnáziumban érettségizett 1909-ben. A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen 
szerzett orvosi diplomát. A mozgósításkor szigorló orvosként vonult be a 4-es tüzérekhez Bécsbe, és 
szeptember 28-án már a Kárpátokban harcolt. 1914 decemberében, szabadsága ideje alatt avatták 
doktorrá. 1915 januárjában a komáromi 18. számú helyőrségi kórházba került, később az orosz had-
színtérre vezényelték. Főorvosként szerelt le. Kitüntetései: Signum Laudis, Koronás Arany Érdemke-
reszt a vitézségi érem szalagján, Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt. A 
háború után külföldi tanulmányútra indult, ahonnan 1924-ben tért haza Vásárhelyre. 1944 és 1957 
között a Városi Kórház Csecsemő- és gyermekosztályának főorvosa volt. 1957. július 14-én hunyt el 
Hódmezővásárhelyen.

Ref. főgimn. ÉRt. 1908/1909. 1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 221.
kováCS, 2015. 120. 

Horovitz Ferenc
1896-ban született Hódmezővásárhelyen Horovitz Mór és Müller Regina gyermekeként. 1915 tava-
szán az iskolapadból ment el a háborúba. Iskolai végzettsége két polgári. Foglalkozása terményke-
reskedő. A cs. és kir. 46. gyalogezred önkénteseként negyven hónapot töltött az olasz fronton. Imre 
nevű testvére hősi halált halt, József nevű testvére két évig harcolt a háborúban.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
feJÉRváRy, 1929. 578.
makó-Szigeti, 2014. 60.
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Horovitz József
1898-ban született Hódmezővásárhelyen Horovitz Mór és Müller Regina gyermekeként. 1915-ben 
Szegeden a felsőkereskedelmi iskolában tett érettségit. Két évig harcolt a világháborúban és 100 
százalékos rokkantként tért haza. 1944 júniusában deportálták és egy ausztriai kórházban halt meg. 
Imre nevű testvére hősi halált halt, Ferenc nevű testvére is harcolt a háborúban.

feJÉRváRy, 1929. 578.
makó-Szigeti, 2014. 60.

Kálmán (Klein) Sámuel 
1884. október 6-án született Hódmezővásárhelyen Klein Mór és Fülöp Berta gyermekeként. A nevét 
1909-ben magyarosította. 1914 nyarán a mozgósítással vonult be a 7. szekerész osztályhoz. Rendfo-
kozata: számvivő altiszt. Életéről és háborús szolgálatáról más adatunk nem maradt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii.

Dr. Kálmán Ernő
Édesapja Kánitzer Rezső, édesanyja Neumann Gizella. Gyermekéveit Vásárhelyen töltötte és itt is 
érettségizett. A háborút főorvosként harcolta végig. Felesége Virágh Tera.

feJÉRváRy, 1929. 629.

Kálmán Jenő
1888-ban született Hódmezővásárhelyen Klein Mór és Fülöp Berta gyermekeként. Foglalkozása ken-
der- és jutaárukereskedő. 1914. december 16-án vonult be a cs. és kir. 7. szegedi utászzászlóaljhoz, 
majd áthelyezték a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. Az olasz, a román és a francia hadszíntéren szolgált 
I. osztályú számvivő altisztként. Bal karján gránát okozott törést. 1918 decemberében szerelt le. Ki-
tüntetései: Koronás Ezüst Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, Bronz Vitézségi Érem, Koronás 
Vas Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, Károly-csapatkereszt, Sebesültek Érme, Magyar Hábo-
rús Emlékérem, Osztrák Háborús Emlékérem, Német Háborús Emlékérem. Rendfokozata: I. osztályú 
számvivő őrmester. Kétszer nősült (Szécséner Margit, Hoffer Ilona). Kálmán Sándor testvére.

feJÉRváRy, 1929. 399.
magyaR HadiviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 60.
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Kálmán Sándor
1884-ben született Hódmezővásárhelyen Klein Mór és Fülöp Berta gyermekeként. A szegedi Schil-
linger vaskereskedésben tanult, majd Pesten lett segéd. Békében és háborúban is a cs. és kir. 46. 
gyalogezredben szolgált. Éppen gyakorlaton volt, amikor kitört a háború. Rendfokozata: számvivő 
őrmester. Több kitüntetéssel rokkantként szerelt le. Felesége Kovács Paula. A háború után bélyegke-
reskedéssel foglalkozott. Kálmán Jenő testvére.

feJÉRváRy, 1929. 399-400.

Kelemen Sámuel
Klein Dávid és Hirn Ida gyermeke. Négy osztályt végzett a vásárhelyi református főgimnáziumban, 
majd a pancsovai felsőkereskedelmi iskolában tett érettségit. Már a mozgósítás idején bevonult ala-
kulatához. A cs. és kir. 46. gyalogezred főhadnagyaként az olasz fronton harcolt előbb szakasz-, majd 
századparancsnokként. Megsebesült. Több kitüntetéssel tért haza. Később az újverbászi kendergyár 
igazgatója lett. Felesége Mandl Jolán.

feJÉRváRy, 1929. 232.

Keleti (Klein) Imre
1885-ben született Hódmezővásárhelyen Keleti Adolf és Weisz Jusztina gyermekeként. Tanulmányait 
Vásárhelyen és Budapesten végezte. Az érettségit a budapesti felsőkereskedelmi iskolában tette le 
1903-ban, majd a magyaróvári gazdasági akadémia hallgatója lett. Gazdász oklevelét 1906-ban sze-
rezte meg, és a vásárhelyi családi birtokon gazdálkodott. Kadétként 1914 őszén vonult be és a 7-es 
fehértemplomi nehéztarackezred önkénteseként került ki a szerb frontra. 1916 februárjában az olasz 
frontra vezényelték, ahol április 12-én ütközet közben fogságba esett. 1919 októberében tért haza. 
Hazatérése után átvette apja gazdaságát. 1921-ben nősült, felesége Biedl Alice. 

feJÉRváRy, 1929. 588-589.
makó-Szigeti, 2014. 61. 

Keller Ármin
1886. december 12-én született Hódmezővásárhelyen Keller Ede házaló és Klein Johanna gyermeke-
ként. 1914 nyarán a mozgósítással mint főtüzér vonult be a 4. tábori tarack tüzérezredhez. Életéről és 
háborús szolgálatáról más adatunk nem maradt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii. 5272.
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Keller Dezső
1899-ben született Hódmezővásárhelyen Keller Miksa és Goldblatt Janka gyermekeként. A szegedi 
felsőkereskedelmi iskolában 1918-ban érettségizett, de már 1917 októberében bevonult. A tiszti 
vizsga letétele után előbb az orosz, majd az olasz frontra vitték. Az összeomlás után Shvoy vezérkari 
főnök elismerő levelével tért haza, és a szegedi ellenforradalmi csapat lelkes tagjaként hűségéért 
tiszteletbeli alhadnagynak nevezték ki. Keller Lajos testvére.

feJÉRváRy, 1929. 105. 148.
makó-Szigeti, 2014. 62.

Keller Lajos
1900. november 2-án született Hódmezővásárhelyen Keller Miksa és Goldblatt Janka gyermekeként. 
Középiskolai tanulmányai elvégzése után kitanulta a fogászatot, később pedig a fogtechnikai eszkö-
zök készítését. 1918 januárjában hívták be a lugosi tüzérekhez, ahonnan a 70. honvéd tartalék tábori 
tüzérdandárral az olasz frontra került. A Piave mellett, a Motta-Trevizoi vasútvonalon teljesített szol-
gálatot. Az összeomláskor csapatával gyalogmenetben indult haza és 1918. november 26-án érkezett 
meg Vásárhelyre. Fogtechnikai laboratóriuma 1924-től működött a Deák Ferenc utcán. 1942-ben 
munkaszolgálatosként a keleti frontra vitték, ahol november 28-án végkimerülés folytán meghalt. 
Keller Dezső testvére.

feJÉRváRy, 1929. 105.
makó-Szigeti, 2014. 62.

Kellert Miksa
1882. február 24-én született Pécsett Kellert Edmund és Miskolczi Fáni gyermekeként. Nős, felesé-
ge a vásárhelyi Singer Janka. A háború előtt a vásárhelyi Weisz borkereskedelmi cég főtisztviselője 
volt. A háborúban szakaszvezetőként vett részt. 1944. június 18-án, a 16-án összeterelt vásárhelyi 
zsidóság elszállításának napján feleségével és két felnőtt gyermekével lakásukon méreggel öngyil-
kosságot követtek el.

feJÉRváRy, 1929. 658-659.
makó-Szigeti, 2014. 62.

Dr. Kellner Dániel
A belgyógyász orvos az orosz fronton küzdötte végig a háborút. Felesége Ambrus Márta. Dr. Ániszfeld 
(Ambrus) Endre veje.

feJÉRváRy, 1929. 187. 
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Kemény (Hartmann) Simon
1865-ben született Nagykanizsán Hartmann Ignác és Steiner Franciska gyermekeként. Tanítókép-
zői oklevelét 1885-ben a csurgói állami gimnáziumban szerezte meg. 1893-tól 1925-ig a vásárhelyi 
zsidó elemi iskola igazgató-tanítója volt. A háború alatt több hónapig vezette a gubóbeváltó hivatalt 
Bácsalmáson. 1923 és 1926 között a vásárhelyi hitközség jegyzője volt. Tizenöt esztendeig tudósított 
a Magyarország c. lapnak. 1941. január 17-én hunyt el Hódmezővásárhelyen. 

feJÉRváRy, 1929. 228.
kováCS, 2015. 145.

Kemény Zoltán
1891-ben született Hódmezővásárhelyen Kemény Lajos és Wachtel Gizella gyermekeként. A refor-
mátus főgimnáziumban érettségizett 1905-ben. Foglalkozása kereskedő. Egyévi önkéntes szolgála-
tát a cs. és kir. 46. gyalogezredben 1913. október 1-jén kezdte meg. Itt érte a háború kitörése. Hada-
pródként előbb a déli, majd az északi hadszíntérre került. 1914. november 18-án orosz hadifogságba 
esett. Négy esztendőt töltött Krasznojarszkban, ahol vásárhelyi társaival cipőfelsőrészkészítő gyárat 
alapított, amely 1919-ig, a vörösök betöréséig működött. Társaival 1919 karácsonyán indultak haza 
és 1920. május 23-án léptek magyar földre. Rendfokozata: zászlós. Kitüntetései: Károly Csapatke-
reszt, Honvéd Emlékérem, 1912/13-as Emlékkereszt. 1920-ban átvette édesapja vásárhelyi kerék-
párüzletét. Felesége Glück Ilona. 1967-ben hunyt el Hódmezővásárhelyen.

Ref. főgimn. ÉRt. 1904/1905. 1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 149. 404.
kováCS, 2015. 145.

Dr. Kertész (Kohn) Lajos
1896. július 23-án született Hódmezővásárhelyen Kohn Péter és Reisz Berta gyermekeként. 1914-
ben a református főgimnáziumban érettségizett. Foglalkozása orvos. 1915. május 15-én a 2. gyulai 
honvéd gyalogezredhez vonult be, majd az ezred áthelyezése után Kolozsváron teljesített egészség-
ügyi szolgálatot 1916 augusztusáig, amikor a 9/II. hadtápzászlóaljjal a szerb hadszíntérre, Mitro-
vicára került. „Ez alatt sok portyázásban és stráfexpedícióban vett részt a lázongó komitácsik el-
len…” – írja Fejérváry. 1917-ben betegsége miatt Budapestre küldték. 1918 decemberében szerelt 
le, rokkantként. Kitüntetései: Károly Csapatkereszt, Magyar Háborús Emlékérem, Osztrák Háborús 
Emlékérem és Német Háborús Emlékérem. Rendfokozata: segédorvos-helyettes. Magánorvosi ren-
delőjét 1922-ben nyitotta meg a Szentesi utcán. A vészkorszak idején belügyminisztériumi rende-
lettel kórházi szolgálatot teljesített. 1967-ben hunyt el Hódmezővásárhelyen. Kertész (Kohn) Sándor 
testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
Ref. főgimn. ÉRt. 1913/1914. 
feJÉRváRy, 1929. 148. 590-591.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 63.
kováCS, 2015. 147. 
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Kertész (Kohn) Sándor
1883. szeptember 23-án született Hódmezővásárhelyen Kohn Péter és Reisz Berta gyermekeként. 
1902-ben a brassói állami felsőkereskedelmi iskolában tett érettségit. 1909-ben feleségül vette 
Fuchs Margitot, majd ugyanebben az évben a Pál utca sarkán nyitotta meg üzletét. Foglalkozása rőfös 
és divatárukereskedő. Virilis jogú törvényhatósági bizottsági tag és a hódmezővásárhelyi Izraelita 
Szentegylet, a Chevra Kadischa elnöke volt. A mozgósítás első napján póttartalékosként vonult be a 
cs. és kir. 46. gyalogezredhez. Alakulatával a szerb harctérre került, ahol részt vett az előrenyomu-
lásban, Montenegró meghódításában és a Lovcsen bevételében. Járt az albán fronton is. Innen 1918 
őszén betegen, már őrmesterként tért haza. Kitüntetései: Ezüst Érdemkereszt, Bronz Vitézségi Érem, 
Vas Érdemkereszt, Károly Csapatkereszt. 1944. június 16-án deportálták. 1945. április 13-án SS-ka-
tonák lőtték agyon az alsó-ausztriai Göstlingben. Kertész (Kohn) Lajos testvére.

feJÉRváRy, 1929. 590–591.
makó-Szigeti, 2014. 63.
kováCS, 2015. 147. 

Dr. Kiss Antal 
1886. december 13-án született Hódmezővásárhelyen Kiss Bertalan kereskedő és Fürst Róza gyer-
mekeként. Foglalkozása zenetanár, újságíró. A háború kitörése előtt a párizsi Operaház első hegedű-
se, később a genovai Verdi Konzervatóriumban és a Katonai Akadémián tanított. A háborúban a cs. és 
kir. 46. gyalogezred zászlósa volt. Az olasz harctéren 1916. október 11-én fogságba esett, ahonnan 
1919. november 17-én tért haza. 1930-tól a vásárhelyi Krisztus-hívők keresztény gyülekezetének 
vezetője lett. 1958. július 5-én hunyt el Hódmezővásárhelyen.

kováCS, 2015. 150.
makó, 2018. 

Kiss Sándor 
1885. május 26-án született Hódmezővásárhelyen Kiss Adolf és Schweiger Fanni házasságából. Az 
1914-es mozgósításkor a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez vonult be Szegedre. Előzőleg biztosítási 
ügynök volt. 1915 áprilisában családja a március 22-én feladott Przemyśl-nél eltűntek közt keres-
tette. Orosz fogságba esett, ahonnan 1918-ban került haza. Elmondása szerint Omszk megyében 
vörösgárda parancsnok, majd itthon a budapesti IV. kerületi kommunista párt titkára volt. 1919 már-
ciusában, szülővárosában a helybeli direktórium a rendőrség népbiztosi teendőivel bízta meg. 1919. 
április végén, miután itt erőszakos sorozássá fajult toborzást tartott a Vörös Hadseregbe történő be-
lépésre és népgyűlést hívott egybe, hogy a közeledő franciák ellen fegyveres fellépésre hívja fel a 
lakosságot, a direktórium kiutasította a város területéről. Később a fővárosból hoztak róla hírt.

gaáL, 1969. 158. 280.
makó, 2018.
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Klein Gyula
1868. október 17-én született Békésen Klein Adolf és Stern Mária gyermekeként. Foglalkozása di-
vatkereskedő. Az első világháború előtt Törökszentmiklóson vezetett divatáruházat. 1916 áprilisában 
vonult be a 29. népfelkelő gyalogezredhez és I. osztályú számvivő altisztként az irányítóhivatalban 
teljesített szolgálatot. 1918 októberében 25 százalékos hadirokkantként szerelt le. Rendfokozata: I. 
osztályú számvivő őrmester. Nagyváradon könyvkereskedése is volt. 1905-ben nősült, felesége dr. 
Kertész Lajos és Kertész Sándor lánytestvére, Kohn Szerén volt. 1927-ben átvette apósától a Rárósi 
utcai kereskedést. 1944 júniusában feleségével együtt deportálták Strasshofba. Felesége hazatért, ő 
azonban 1945. január 30-án meghalt Bergen-Belsenben.

feJÉRváRy, 1929. 411.
makó-Szigeti, 2014. 64
kováCS, 2015. 152.

Klein Henrik
1891. április 7-én született Hódmezővásárhelyen Klein Dávid és Hirn Ida gyermekeként. Kötelező 
katonai szolgálati éveit a cs. és kir. 46. gyalogezrednél töltötte. A háború kitörésekor előbb a szerb, 
majd az orosz frontra került. Háromszor sebesült meg. Kitüntetései: dupla I. osztályú Ezüst Vitézségi 
Érem, dupla II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, háromsá-
vos Sebesültek Érme, 1912/13-as Emlékkereszt. Nős, felesége Herczka Aranka. 1945. március 26-án 
hunyt el Bergen-Belsenben.

feJÉRváRy, 1929. 233.
makó-Szigeti, 2014. 105.

Klein Jenő
1892-ben született Budapesten Klein József és Ranschberger Johanna gyermekeként. Tanulmányait 
a fővárosban végezte, a Mester utcai felsőkereskedelmi iskolában érettségizett 1908-ban. Önkén-
tesi évét a tiroli vadászoknál szolgálta le Innsbruckban, ahonnan hadapródként tért haza. A háborút 
a 18-as vadászezreddel küzdötte végig. 1914 augusztusában esett át a tűzkeresztségen, az orosz 
fronton, Sambornál. A Rava Ruska-i csatában jobb vállán kardvágástól megsebesült. Részt vett a Bru-
szilov-offenzíva elleni védekezésben is. Később a román frontra vezényelték, ahol 1917 júliusában 
a csordoki csatában ismét megsebesült. 1918 nyarán a Balkánra vezényelték. 1918 novemberében 
szerelt le. Kitüntetései: Signum Laudis, II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, Károly 
Csapatkereszt, kétsávos Sebesültek Érme. Rendfokozata: főhadnagy. A háború után két évig sógorá-
val együtt faüzlete volt, majd az Állatforgalmi telep igazgatója lett. Külföldre is exportált baromfit. 
1928-ban nősült, felesége a hódmezővásárhelyi születésű Tagányi Erzsébet.

feJÉRváRy, 1929. 102.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 64.
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Klein László 
1898-ban született Hódmezővásárhelyen Klein János és Vogel Betti gyermekeként. Foglalkozása 
asztalos. Az 1898-ban született hódmezővásárhelyi illetőségű népfelkelők bemutató szemléjén al-
kalmasnak nyilvánították, így feltehetően bevonult. Klein Sámuel testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 81. 1898-ban SzüLetett HmvHeLyi iLLetőSÉgű nÉPfeLkeLők 
bemutató LaJStRoma

Klein Miksa
1878. október 1-jén született a Bihar vármegyei Körösszakál községben Klein Lajos és Fischer Eszter 
gyermekeként. 1896-ban érkezett Vásárhelyre, ahol Elkán Lajos bőrkereskedő segédje lett. Önálló 
üzletét 1906-ban nyitotta meg a városban. Katonai kötelezettségének 1897 és 1899 között tett ele-
get a cs. és kir. 16. huszárezredben, ahol szakaszvezetői rangot nyert el. Törzsőrmesterként szerelt 
le. 1909-ben megnősült, felesége Armuth Zseni. 1914 nyarán a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez 
vonult be, és már szeptemberben, Pancsovánál átesett a tűzkeresztségen. Részt vett Belgrád első 
megszállásában, majd a nagy visszavonulásban. Egy alkalommal lezuhant a lováról, borda- és ágyék-
csigolya-törést szenvedett, melynek következtében napokig élet-halál között lebegett. Rokkantként 
hagyta el a kórházat és a salzthali üdülőtelep parancsnoka lett. 1917 telén betegsége miatt végleg 
hazabocsátották. A háborút követően 60%-os munkaképesség-csökkenést (rokkantságot) állapí-
tottak meg nála. Vásárhelyen tagja volt a törvényhatósági bizottságnak, a Kereskedelmi és Iparka-
marának, a Kereskedelmi Testület választmányának, a hitközség elöljáróságának és ellenőre volt a 
Szegényegyletnek. Vezetéknevét később Kordára magyarosította.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai. HadiRokkantak öSSzeíRáSi ÉS eLLátáSmegáLLaPítáSi ívei
feJÉRváRy, 1929. 411.

Klein Sámuel 
1890. január 10-én született Hódmezővásárhelyen Klein János és Vogel Betti gyermekeként. 1913. 
október 7-én vonult be a 7. utászzászlóaljhoz, Szegedre. A háború alatt a cs. és kir. 46. gyalogezred-
ben teljesített szolgálatot. Rendfokozata: őrvezető. 1916-ban rokkantként bocsátották el, kétoldali 
tüdőcsúcshurut folytán 50%-os fogyatkozást állapítottak meg nála. A háború előtt lakatossegéd, a 
háború után lakatosmester volt. 1925. december 4-én tüdővészben hunyt el Hódmezővásárhelyen. 
Klein László testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72., HadiRokkantak öSSzeíRáSi ÉS eLLátáSmegáLLaPítáSi ívei
makó, 2004. 197.
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Klein Sándor
1896. november 9-én született Hódmezővásárhelyen Klein József és Singer Regina gyermekeként. 
Iskolai végzettsége hat elemi osztály. Foglalkozása cipész. Az 1896. évben Hódmezővásárhelyen szü-
letett hadkötelesek 1915-ben készült állítási lajstroma szerint alkalmasnak minősítették.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915

Klopfer Fülöp
1878-ban született Szabadkán. 1897-ben jött Vásárhelyre, ahol a Holtzer cég üzletvezetője lett. 
1904-ben nősült, felesége Friedmann Matild. Még ugyanebben az évben az Andrássy út 4. sz. alatt 
önálló ruhaházat nyitott. 1916-ban három hónapot töltött az orosz fronton, Kolomeánál harcolt. 
1921. augusztus 27-én hunyt el. 

feJÉRváRy, 1929. 411-412.
makó-Szigeti, 2014. 66.
kováCS, 2015. 153.

Kohn (Kun) Dezső
1896. november 24-én született Hódmezővásárhelyen Kohn Jenő József és Keller Katica gyermeke-
ként. Iskolai végzettsége öt elemi osztály. Foglalkozása órás. Az 1896. évben Hódmezővásárhelyen 
született hadkötelesek 1915-ben készült állítási lajstroma szerint alkalmasnak minősítették, így 
1915-ben be is vonult. 1917-ben változtatott nevet.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915

Kohn Márton
1892-ben született Hódmezővásárhelyen Kohn Albert és Hajduska Teréz gyermekeként. Foglalkozása 
kereskedő. 1913-ban vonult be a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez, és ott érte a háború kitörése. 
1914. július 28-án őrvezetőként indult el a szerb frontra, de hamarosan az orosz hadszíntérre került. 
1914. december 17-én, járőrvezetőként társaival nyolc embert elfogott és két géppuskát zsákmá-
nyolt. Ezért a tettéért felterjesztették a Nagy Ezüst Vitézségi Éremre. Przemyśl várának 1915. március 
22-i feladásakor hadifogságba esett és 18 hónapot töltött a perzsa határon Szamarkandban, majd 
Ukrajnában. 1919. december 18-án tért haza. Kitüntetései: I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Károly 
Csapatkereszt. Rendfokozata: tizedes. 1921-ben nősült, felesége Klein Erzsébet. Az 1920-as évek-
ben a Turul cipőgyár vásárhelyi boltját vezette.

feJÉRváRy, 1929. 412.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 66.
kováCS, 2015. 155. 
makó, 2018.
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Kohn Sándor
1914 nyarán vonult be a cs. és kir. 101. gyalogezredhez. Életéről és háborús szolgálatáról más ada-
tunk nem maradt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72.

Dr. Kőrösi Ferenc
1898-ban született Hódmezővásárhelyen Kőrösi Fülöp és Róth Karolin gyermekeként. A református 
főgimnáziumban érettségizett 1916-ban. Az érettségi után azonnal bevonult a cs. és kir. 46. gya-
logezredhez Brassóba. Miután Debrecenben elvégezte a tiszti iskolát, 1916 karácsonyán az orosz 
hadszíntérre került. Innen 1917 februárjában átvezényelték az olasz frontra, ahol részt vett a Piave 
melletti harcokban. 1918. június 16-án súlyos gázmérgezést szenvedett, mely után előbb Triesztben, 
majd Ungváron és Kolozsváron volt kórházban. Kitüntetései: I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Bronz 
Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt. A háború után Budapesten, Frankfurtban és Giessenben tanult. 
1923-ban avatták az orvostudományok doktorává. Orvosi rendelőjét 1925-ben nyitotta meg Vásár-
helyen. Ugyanebben az évben nősült meg, felesége Weisz Róza. 

Ref. főgimn. ÉRt. 1915/1916. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 233.
makó-Szigeti, 2014. 67. 
kováCS, 2015. 170.

Kun Bálint
1896. május 27-én született Hódmezővásárhelyen Kun Miksa és Sonnenfeld Gizella gyermekeként. A 
református főgimnáziumban érettségizett 1914-ben. 1915-ben, egyévi önkéntesnek, műegyetemi 
hallgatóként vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. A tiszti iskolát Nagyszebenben végezte el és 
szakaszvezetőként tért vissza pótzászlóaljához Brassóba. 1915. március 27-én az 5. isonzói csatában 
esett át a tűzkeresztségen. Hadapródként, zászlósként, végül hadnagyként nyolc isonzói csatát har-
colt végig (5-12.) Később egy önálló aknavetőosztag parancsnoka lett, és az összeomlásig részt vett 
a harcokban. 1915. június 1-jén zászlóssá, 1917. január 1-jén hadnaggyá nevezték ki. Huszonnégy 
hónapot töltött a fronton. Leszerelése után a numerus clausus miatt tanulmányait nem folytathatta. 
Kitüntetése: Ezüst Vitézségi Érem. 1923-ban a Kutasi úton fakereskedést nyitott. Műkedvelő he-
gedűsként gyakran fellépett zenei estéken. 1927-ben nősült, felesége Simkó Ibolya. Élete utolsó 
éveiben közönségszervezőként tevékenykedett. 1977. április 30-án hunyt el Hódmezővásárhelyen.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
Ref. főgimn. ÉRt. 1913/1914.
feJÉRváRy, 1929. 423.
makó-Szigeti, 2014. 67. 
kováCS, 2015. 173.
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Kun Ede
1882-ben született Hódmezővásárhelyen Kun Mór és Steiner Ilona gyermekeként. A református 
főgimnáziumban érettségizett 1900-ban, majd a kultuszminisztérium hivatalnoka lett. 1903-ban 
egyévi önkéntesként a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez vonult be. 1907-ben nősült, felesége Pitzer 
Mária. Pesten városi napidíjasként, adótisztként, tisztviselőként dolgozott, majd 1913-ban családjá-
val Vásárhelyre költözött. A háborúba a mozgósítás első napján ment el és az orosz harctérre került. 
Przemyśl várának elestekor ő is hadifogságba esett. Hadifogsága idején, a szibériai Berezowkán ven-
déglőt nyitott. Járt Japánban, a Fülöp-szigeteken, Mandzsúriában, majd Vlagyivosztokon és Trieszten 
át 1921. december 10-én tért haza szülővárosába. Hazatérése után vendéglősként működött.

Ref. főgimn. ÉRt. 1899/1900. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 424.

Lampel Sámuel
1874. április 24-én született Hódmezővásárhelyen Lampel Leopold (Lipót) és Müller Johanna gyer-
mekeként. Foglalkozása épület- és díszműbádogos. Üzletét 1897-ben nyitotta meg a városban. Nős, 
felesége Fürtös Sára. 1915-ben vonult be. 1944 júniusában a Lampel házaspárt deportálták, ahonnan 
nem tértek vissza.

dR. Ladányi, 1930. 140-141.
makó-Szigeti, 2014. 68.

Lévai Géza
1887. január 14-én született Hódmezővásárhelyen Lévai Simon és Lang Nina gyermekeként. A re-
formátus főgimnáziumban érettségizett 1904-ben. Foglalkozása gyógyszerész. A háború alatt a 21. 
sz. helyőrségi kórházban gyógyszerész tisztként szolgált. Rendfokozata: hadnagy. A lakhelye utóbb 
Kötegyán volt. 1944-ben internálták. Neve szerepel a vásárhelyi zsidó mártíroknak állított emlék-
táblán.

Ref. főgimn. ÉRt. 1903/1904.1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 149.
makó-Szigeti, 2014. 107. 
kováCS, 2015. 180.
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Ligeti (Schwarcz) Lajos
1884. május 30-án született Hódmezővásárhelyen Schwarcz Adolf bádogos és Schenk Betti gyer-
mekeként. A polgári iskolát 1898-ban fejezte be, majd Pesten elvégezte Rákosi Szidi színi iskoláját. 
1914 nyarán a mozgósítással vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. Beosztása: II. oszt. számvivő 
altiszt. Vezetéknevét 1916-ban hivatalosan is Ligetire változtatta. 1918 elején már a székesfehérvári 
színtársulat tagjaként működött. A Tanácsköztársaság idején tagja volt a Színészek Országos Szak-
szervezete 11 fős vezetőségének. 1923-tól Amerikában élt, ahol színművészettel foglalkozott. 1928. 
november 27-én Los Angelesben halt meg autóbaleset következtében. Schwarcz Jenő testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii.
feJÉRváRy, 1929. 459.
makó imRe: váSáRHeLytőL HoLLoyWoodig. 2011.

Lindenfeld Albert
1885-ben született Belényesen Lindenfeld Márkus és Kaufmann Regina gyermekeként. Nagyvára-
don először rézművesnek tanult, majd külföldi tanulmányútra ment. Korneuburgban, a vasúti ez-
rednél szolgált három évet, majd a háború kitörését követően 1914. augusztus 1-jén vonult be újra 
ezredéhez. Az orosz, a szerb, az olasz és a román hadszíntéren a vasútépítőknél szolgált. 1918 no-
vemberében szakaszvezetőként szerelt le. Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt. 
A háborúból hazatérve édesapja vásárhelyi ecetgyárához társult, így lett ecetgyáros. 

feJÉRváRy, 1929. 695.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 70.

Lindenfeld Emil (Emánuel)
1882. január 31-én született Érmihályfalván Lindenfeld Zsigmond és Hold Mária gyermekeként. Fog-
lalkozása bádogos és vízvezetékszerelő. Segédéveit Nagyváradon, Budapesten, Győrben és Pécsen 
töltötte, majd 1907-ben önállósította magát. 1904-ben nősült, felesége Erdei Eszter. 1915-ben vo-
nult be és végigharcolta a háborút. Egyszer megsebesült. Kitüntetései: Ezüst Vitézségi Érem, Bronz 
Vitézségi Érem, Károly-csapatkereszt. 1944-ben deportálták.

feJÉRváRy, 1929. 426.
dR. Ladányi, 1930. 142.
makó-Szigeti, 2014. 70.
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Lusztig Dezső
1884-ben született Kiskunmajsán Lusztig Ferenc és Feyer Cecília gyermekeként. A hat polgári el-
végzése után édesapja mellett tanulta ki a kereskedő szakmát. 1908-ban lett önálló Vásárhelyen, 
a Mátyás utca sarkán, majd 1914-ben a Nap utcán (ma Szeremlei utca) vásárolt házat. Bor-, sör- és 
pálinkaüzlete a Nap u. 11. sz. alatt volt. A háborúba 1915. február 15-én vonult be. A fehértemplo-
mi 7-es Haubicz-nehézüteggel 1915 őszén a szerb frontra került. Járt Montenegróban, részt vett a 
Lovcsen és Durazzo bevételében, majd háromheti gyalogmenet után megérkezett az olasz frontra, az 
Isonzó mellé. A forradalom már Laibachban érte. Kitüntetése: Vas Érdemkereszt a vitézségi érem sza-
lagján. Tizedesként szerelt le. 1921-ben nősült, felesége Fináli Boriska. 1928-tól tagja volt a város 
törvényhatósági bizottságának.

feJÉRváRy, 1929. 426.
makó-Szigeti, 2014. 71.
kováCS, 2015. 185.

Mannheim Imre
1892-ben született Hódmezővásárhelyen Mannheim Lipót és Müller Cecília gyermekeként. A szegedi 
felsőkereskedelmi iskolában érettségizett 1910-ben. Foglalkozása kereskedő. Háborús szolgálatra 
1914. augusztus 26-án vonult be, mint egyévi önkéntes tizedes a cs. és kir. 19. gyalogezred ha-
dapródjelöltje volt. 1915 elején az Uzsoki-hágónál harcolt. Súlyos betegségen esett át, majd újabb 
frontszolgálat után, 1915 szeptemberében hadifogságba esett. Fogságát a Volga melletti Tockoje 
táborban, majd a Bajkál-tó melletti Berezovkán töltötte. 1921 júliusában tért haza. Rendfokozata: 
hadapródjelölt őrmester. Kitüntetése: Károly-csapatkereszt. Mannheim Mihály testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 617-618. 
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 72.
makó, 2018.

Mannheim Mihály
1888-ban született Hódmezővásárhelyen Mannheim Lipót és Müller Cecília gyermekeként. A szegedi 
felsőkereskedelmi iskolában érettségizett 1906-ban. Foglalkozása kereskedő, rőfös. 1915. január 
1-jén a cs. és kir. 46. gyalogezred önkénteseként vonult be. A tiszti iskolát Nagyszebenben végezte 
el. Tűzvonalba először 1916. március 18-án a Doberdó-fennsíkon került. Nyolc isonzói csatában vett 
részt (5-12.) és küzdött a Piave mellett is, ahol megsebesült. Az összeomlás már a gyulai kórházban 
érte. Rendfokozata: hadnagy. Kitüntetései: II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem háromszor, Bronz Vitéz-
ségi Érem, Károly-csapatkereszt, Sebesültek Érme. 1922-ben nősült, felesége Klein Margit. Mann-
heim Imre testvére.

feJÉRváRy, 1929. 149. 617-618. 
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 72.
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Dr. Messinger (Mezei) Manó
1880-ban született Barsszentbenedeken Messinger Lipót ottani kántor és Felsenburg Mária gyerme-
keként. A vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett 1898-ban. Jogi tanulmányait Buda-
pesten kezdte és Kolozsváron fejezte be. Gödöllőn lett ügyvéd és ott is nősült meg, felesége Engel 
Julianna. A m. kir. 5. honvéd gyalogezred hadapródjaként már a mozgósítás első napján bevonult és 
az orosz frontra került, ahonnan azonban súlyos betegen tért haza. Felgyógyulása után a szegedi 
honvéd törvényszékhez osztották be, ahol az összeomlásig dolgozott. Hadnagyként szerelt le. Dr. 
Messinger (Mezei) Sándor testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1897/1898. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 619-620.
imoLya, 2011. 81.

Dr. Messinger (Mezei) Sándor
1893-ban született Hódmezővásárhelyen Messinger Lipót vásárhelyi hitközségi kántor és Felsen-
burg Mária gyermekeként. A református főgimnáziumban érettségizett 1911-ben, majd Budapesten 
szerzett jogi diplomát. Háborús szolgálatra 1914 szeptemberében vonult be, és a cs. és kir. 46. gya-
logezred önkénteseként Nagyváradon tett tiszti vizsgát. 1915 júniusában az olasz frontra vezényel-
ték, ahol részt vett az 2-5. isonzói csatákban. A 3. és a 4. isonzói csatában véghezvitt tetteiért kétszer 
is megkapta a Nagy Ezüst Vitézségi Érmet. Teljesítményéhez maga József főherceg is gratulált. 1918 
novemberében főhadnagyként szerelt le. Kitüntetései: I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem kétszer, II. 
osztályú Ezüst Vitézségi Érem kétszer, Károly-csapatkereszt. A háború után jogtudományi pályára 
lépett. 1919-ben nősült, felesége Klein Ilona. Dr. Messinger (Mezei) Manó testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1910/1911. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 619-620.
imoLya, 2011. 81.

Miskolczi Ármin
1874. február 17-én született Hódmezővásárhelyen Miskolczi Salamon és Eichner Terézia gyerme-
keként. Magyarkanizsán tanult, majd a bécsi Zwieback cégnél töltött három évet. Kötelező katonai 
szolgálatára innen vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez Szegedre. Önálló divatáruüzletét 1900-
ban nyitotta meg Vásárhelyen, a Pálffy utcán, majd hamarosan Újvárosra tette át. 1901-ben nősült, 
felesége Bleier Helén. 1915. május 1-jén vonult be, és mint a m. kir. 5. honvéd gyalogezred katonája 
a dunaszerdahelyi fogolytáborban, foglyok kísérésénél teljesített szolgálatot. Szakaszvezetőként 
szerelt le.

feJÉRváRy, 1929. 621.
makó-Szigeti, 2014. 72.
kováCS, 2015. 194.
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Dr. Müller Ferenc
1885. április 19-én született Hódmezővásárhelyen Müller Sámuel és Beregi Regina gyermekeként. A 
református főgimnáziumban érettségizett 1903-ban. 1908-ban Budapesten avatták orvosdoktorrá, 
és két év múlva megnyitotta vásárhelyi rendelőjét. Külföldi tanulmányútjai során járt Berlinben és 
Svájcban. 1913-ban nősült, felesége Mandel Margit. 1915. március 22-én vonult be segédorvosi 
rangban a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez. Innen a pesti Auguszta kórházhoz helyezték, majd az 
olasz fronton teljesített szolgálatot. 1918. október 31-én főorvosként szerelt le. Kitüntetései: Ma-
gyar Vöröskereszt és Porosz Vöröskereszt Érem. Rendfokozata: főorvos hadnagy. 1911 és 1922 között 
a Munkásbiztosító Pénztár kerületi orvosa, majd a budapesti Auguszta Kórház főorvosa volt. 1945 
után a vásárhelyi Tüdőbeteg Gondozó Intézet vezetője lett. A vásárhelyi Virradat szabadkőműves pá-
holy egyik alapítója. 1970. június 2-án hunyt el Hódmezővásárhelyen.

Ref. főgimn. ÉRt. 1902/1903. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 149.696-697.
kováCS, 2015. 199.

Dr. Müller Lipót
1897-ben született a Bihar vármegyei Váradlesen Müller Gyula és Huber Borbála gyermekeként. A 
vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett 1915-ben, és még tanulóként vonult be a m. 
kir. 5. honvéd gyalogezredhez. Ezredével az olasz fronton harcolt. Főhadnagyként szerelt le. Kitünte-
tései: I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Sebesültek Érme. A háború után Budapesten elvégezte a filo-
zófia szakot, majd Székesfehérváron lett tanár. Később Párizsban magántanárként oktatta a magyar 
nyelvet, hazatérése után pedig a pécsi egyetemi könyvtár vezetője lett. 1922-ben nősült, felesége 
Kristó Nagy Emília.

Ref. főgimn. ÉRt. 1914/1915. 
feJÉRváRy, 1929. 249.

Müller Miksa
1871. február 13-án született Hódmezővásárhelyen Müller Sámuel és Kleinbart Vera gyermekeként. 
Nős, felesége Fanta Magda. Foglalkozása férfiszabómester. Rendfokozata: közlegény. Mivel özvegye 
hadigondozási ellátásban részesült, így feltehetően ő is részt vett a háborúban, és talán betegsége is 
a háborús szolgálatával volt összefüggésben. 1921. április 23-án gerincvelő-sorvadás következté-
ben hunyt el Hódmezővásárhelyen.

makó, 2004. 239.
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Müller Mór
1876-ban született Hódmezővásárhelyen Müller Ignác és Weisz Cecília gyermekeként. A református 
főgimnáziumban érettségizett 1894-ben. Diplomáját 1900-ban szerezte meg a budapesti egyete-
men. Foglalkozása gyógyszerész. 1907-től az Arany Csillag nevű patika tulajdonosa volt a Nádor ut-
cán. 1911-ben nősült, felesége Goldblatt Elíz. A főgimnázium 1914/1915. tanévi értesítője szerint 
gyógyszerész tisztként vett részt a háborúban. 1935. december 29-én hunyt el Hódmezővásárhelyen.

Ref. főgimn. ÉRt. 1893/1894. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 149. 625.
kováCS iStván, 2015. 199.

Neumann Dezső
1895. január 11-én született Hódmezővásárhelyen Neumann Vilmos és Miskolczi Karolin gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1913-ban. A 7-es hidászokhoz műegyetemi hall-
gatóként vonult be. Rendfokozata: utász altiszt. Divatüzlete volt az Andrássy utcán.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
Ref. főgimn. ÉRt. 1912/1913. 1914/1915.

Novák István
1893-ban született Hódmezővásárhelyen Novák József és Weisz Paula gyermekeként. A református 
főgimnáziumban négy osztályt végzett, majd a szegedi felsőipari iskolában fejezte be tanulmánya-
it. A háború előtt Pozsonyban és Bajorországban dolgozott. 1914 augusztusában a 20-as tüzérezred 
önkénteseként jelentkezett a harctérre. Szeptember elején Pancsovánál esett át a tűzkeresztségen, 
de hamarosan megbetegedett. Felgyógyulása után áthelyezték Lugosra a 21-es tüzérekhez, ahol el-
végezte a tiszti iskolát, és mint a német nyelvet jól beszélő mérnököt oktatóként alkalmazták. 1915 
nyarán áthelyezték Bécsbe a fényszórós zászlóaljhoz, amellyel 1916-ban már az orosz fronton az 
Okna körüli harcokban vett részt. Itt egy hősies cselekedetéért elnyerte a Nagyezüst Vitézségi Érmet. 
Ezután szabadságolták, majd a máramarosszigeti hadseregparancsnokságnál töltött három hónapot. 
Még rövid ideig harcolt az orosz hadszíntéren, de hamarosan áthelyezték az olasz frontra, az Isztri-
ai-félszigetre, ahol ő lett a fényszórósok parancsnoka. Az összeomlás után ellenforradalmi maga-
tartása miatt a kommunisták halálra ítélték. Főhadnagyként szerelt le. Kitüntetése: I. osztályú Ezüst 
Vitézségi Érem. A háború után Németországba ment dolgozni, de édesapja kívánságára 1924-ben 
visszatért Vásárhelyre. Tagja volt a kereskedő tanonciskola felügyelő bizottságának és a Nagytakarék 
igazgatóságának.

feJÉRváRy, 1929. 630.
makó-Szigeti, 2014. 75.

És akik visszatértek…  A Nagy Háborúban szolgáló és onnan hazatérő vásárhelyi izraeliták



75

Nussbaum Mihály
1894. december 20-án született. (A Vásárhelyen vezetett izraelita anyakönyvben nem szerepel.) Ke-
reskedősegéd volt. A háborúban mint az aradi cs. és kir. 33. gyalogezred közlegénye vett részt. Jobb 
combjának csonttörése után visszamaradt végtag-rövidüléssel 25%-os hadirokkanttá nyilvánították.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai. HadiRokkantak öSSzeíRáSi ÉS eLLátáSmegáLLaPítáSi ívei

Dr. Ormos Pál
1894. május 15-én született Hódmezővásárhelyen Ormos Jenő gyermekeként. A református főgim-
náziumban érettségizett 1911-ben, már unitáriusként. Orvosi diplomáját a budapesti egyetemen 
szerezte. 1915-től a vásárhelyi kórház belgyógyászati osztályán lett alorvos. 1915 őszén a m. kir. 
5. honvéd gyalogezredhez vonult be Szegedre. A kiképzés után hadikórházban dolgozott, de 1917 
márciusában a m. kir. 302. honvéd gyalogezred zászlóaljorvosaként Bukovinába vezényelték. 1918 
júniusában a kolozsvári hadikórházba osztották be, ahol egyúttal folytatta tanulmányait is. 1918. ok-
tóber 31-én, Budapesten avatták doktorrá. 1922-ben nősült, felesége Fülöp Ilona. 1922-től 1968-ig 
a vásárhelyi kórház Kórbonctani osztályának főorvosa, 1945 és 1957 között az Erzsébet Kórház orvos 
igazgatója volt. 1970. július 8-án hunyt el Hódmezővásárhelyen.

Ref. főgimn. ÉRt. 1910/1911. 
feJÉRváRy, 1929. 635-636.
kováCS, 2015. 214. 

Pálfi Dezső 
1897. december 29-én született Öcsödön Pálfi S. Zsigmond és Fuchs Vilma gyermekeként. Foglal-
kozása rőfös, rövid-és divatárukereskedő. 1915. október 15-én egyévi önkéntes orvostanhallgató-
ként vonult be Kecskemétre, a cs. és kir. 38. gyalogezredhez. 1917. szeptember 4-én eltűnt az orosz 
harctéren, októberben már a hadifogságból küldött távirati értesítést. 1918-ban hazatért, de még 
beosztották az olasz frontra. Ott ismét fogságba esett, végül 1919. szeptember 4-én szerelhetett le. 
Kitüntetése: Károly Csapatkereszt. 1944. június 17-én családjával együtt Auschwitzba deportálták, 
ahonnan nem tértek haza. 1944. július 15. napjával holttá nyilvánították őket.

makó-Szigeti, 2014. 76.
makó, 2018.
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Pásztor (Politzer) Sándor
1894-ben született Hajdúnánáson Politzer Sámuel és Fuchs Vilma (Rusz Róza) gyermekeként. Tanul-
mányait Gyulán végezte, majd Schillinger Lajos vaskereskedésében tanult. Szolnokon, Orosházán és 
Makón szerzett gyakorlatot. 1914. november 2-án vonult be a m. kir. gyulai 2. honvéd gyalogezred-
hez. A kiképzés után az orosz frontra került, ahol honvédként részt vett a Körösmező, a Mezőlaborc és 
Lemberg körüli harcokban. 1916 júniusában lábon lőtték. Felgyógyulása után távírászként az olasz 
harctéren, a Piave mellett harcolt. 1918. november 15-én szerelt le. Kitüntetései: Bronz Vitézségi 
Érem, Károly Csapatkereszt, Magyar Háborús Emlékérem, Osztrák Háborús Emlékérem. 1924-ben 
nősült, felesége a vásárhelyi Grünfeld Ella lett. 

feJÉRváRy, 1929. 217. 449.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940. 
makó-Szigeti, 2014. 76.

Patzauer Aladár
1895-ben született Szegeden Patzauer Miksa és Weisz Teréz gyermekeként. A szegedi felsőkeres-
kedelmi iskolában érettségizett 1911-ben. 1915 februárjában önként vonult be a m. kir. 5. honvéd 
gyalogezredhez. A tiszti iskola elvégzését követően, 1915 májusában, a gorlicei áttörés után a m. kir. 
310. honvéd gyalogezredhez került, és a strypai ütközetben esett át a tűzkeresztségen. A szasznovi 
hídfőnél a rohamszakasz parancsnoka lett, az első vonalban küzdött 1916. február 28-ig, amikor egy 
szuronyrohamban átszúrták a mellét. Előbb Brünnben ápolták, majd visszakerült Szegedre, ahol az 
önkéntes osztag parancsnoka és a tiszti iskola tanára lett. Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem, Károly 
Csapatkereszt, Sebesültek Érme. Rendfokozata: főhadnagy. Az ellenforradalom idején jelentkezett 
a tiszti századba, és a Nemzeti Hadseregtől főhadnagyként szerelt le. Hadirokkant volt. 1920-ban 
nősült, felesége Spitzer Ilonka. Édesapja szesznagykereskedésének vásárhelyi telepét 1923-ban 
vette át.

feJÉRváRy, 1929. 133-134. 149.
dR. Ladányi, 1930. 154.
makó-Szigeti, 2014. 76.
kováCS, 2015. 222.

Patzauer Ede
1887-ben született Szentesen Patzauer Jakab és Báron Eszter gyermekeként. Foglalkozása bőrke-
reskedő. 1914 nyarán a mozgósítással vonult be a 3. tábori vadászzászlóaljhoz. Felesége Weszely 
Erzsébet. Testvére, Patzauer Béla hősi halált halt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii.
makó-Szigeti, 2014. 76.
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Perl Ignác
1881. március 29-én született Hódmezővásárhelyen Perl Adolf és Szécsén Teréz gyermekeként. A 
kárpitos mesterséget édesapjától tanulta el, majd 1910-ben önálló lett. 1915 márciusában vonult be 
a cs. és kir. 85. gyalogezredhez Balassagyarmatra, ahol kiképzését nyerte. 1915. június 2-án innen 
az orosz frontra vitték. Közlegényként szolgált. Június 24-én Lemberg fölött, a kraszniki csatában 
szuronyroham közben súlyosan megsebesült és fogságba is esett. Három év után csererokkantként 
bocsátották el. 1918. június 21-én ért haza. Az 1922-es felülvizsgálaton nem állapítottak meg nála 
fogyatkozást. 1921-ben nősült, felesége Hamburger Julianna. Dr. Perl Imre testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai. HadiRokkantak öSSzeíRáSi ÉS eLLátáSmegáLLaPítáSi ívei
feJÉRváRy, 1929. 642-643.
dR. Ladányi, 1930. 154.
makó-Szigeti, 2014. 76.

Dr. Perl Imre
1890. augusztus 3-án született Hódmezővásárhelyen Perl Adolf és Szécsén Teréz gyermekeként. Perl 
Herman néven a református főgimnáziumban érettségizett 1908-ban, majd Budapesten 1911-ben 
szerezte meg jogi diplomáját. 1911 és 1913 között ügyvédjelöltként dolgozott. A háború kitörésekor 
– mint szakaszvezető – a cs. és kir. 14. gyalogezred kötelékében az első menettel az orosz frontra 
került. 1914. augusztus 28-án súlyos láblövést kapott, de már 1915 januárjában visszatért a frontra. 
Részt vett a gorlicei áttörésben, majd Tarnovnál ismét megsebesült, ezúttal dum-dum lövedéktől. 
1916 júniusában rokkantként és hadnagyi rangfokozatban nyugállományba helyezték, és ettől kezd-
ve segédszolgálatos volt. 1918-ban főhadnagyként szerelt le. Kitüntetései: I. osztályú Ezüst Vitéz-
ségi Érem, Károly-csapatkereszt, kétsávos Sebesültek Érme. Hazatérése után ügyvédként dolgozott, 
de csak 1920-ban tett ügyvédi vizsgát. 1924-ben nősült, felesége Kaufmann Erzsébet. Perl Ignác 
testvére.

mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3. 12157/1912 PeRL imRe ügyvÉd-
JeLöLt HódmezőváSáRHeLyi iv. keR. Szent antaL-utCa 6. Sz. a. LakoS kÉReLme, SzüLetÉSi anyakönyvÉnek kiigazítáSa táRgyában
Ref. főgimn. ÉRt. 1907/1908. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 642-643.
imoLya, 2011. 94.

Plohn Béla
1876-ban született Plohn Illés fényképészmester és Kugler Amália gyermekeként. A háborúban a m. 
kir. 5. honvéd gyalogezred kötelékében harcolt. 1916 nyarán, a Bruszilov-offenzíva alatt fogságba 
esett, ahonnan csak a háború végén szabadult. Később Kiskunmajsán könyvkötő és fényképész lett. 
Felesége Neubach Malvin. A szegedi téglagyári gyűjtőtáborban, még a deportálás előtt, 1944. június 
23-án meghalt.

vRu, 1924. 11. 26. 4.
feJÉRváRy, 1929. 645-646.
kanyó, 2000. 74.
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Reisz Izidor 
1872-ben született Csongrádon. 1891-ben üveges legényként érkezett Vásárhelyre, majd a Korzó 
Mozi helyén üvegkereskedést nyitott. Felesége Heller Rozália. 1914-ben, 44 évesen önkéntes szol-
gálatra vonult be. A román, az orosz és az olasz fronton összesen 28 hónapig harcolt. A Gyilkos-tó 
környéki harcokban vitéz cselekedetéért Bronz Vitézségi Éremmel tüntették ki, és megkapta a Károly 
Csapatkeresztet is.

feJÉRváRy, 1929. 455.
kováCS, 2015. 232.

Reiter Oszkár
1884. október 14-én született Hódmezővásárhelyen Reiter Mihály és Weinberger Julianna gyerme-
keként. A református főgimnáziumban érettségizett 1902-ben, majd öt évvel később orvosdoktorrá 
avatták. 1908-ban nősült, felesége Kosári Aranka. Vásárhelyi rendelőjét 1909-ben nyitotta meg. 
Önkéntesi évét a cs. és kir. 46. gyalogezrednél, illetve a temesvári 19. sz. helyőrségi kórházban töl-
tötte. A mozgósítás első napján Temesvárra vonult be. A szerb frontról az orosz frontra, Galíciába 
küldték, ahol a Lemberg körüli harcokban esett át a tűzkeresztségen. Innen 1917-ben előbb a temes-
vári 19. sz. helyőrségi kórházba, majd Szegedre helyezték bőrgyógyásznak. Rendfokozata: százados. 
A háború után Szegeden nyitotta meg rendelőjét. 1944 júniusában feleségével együtt Auschwitzba 
deportálták, ahonnan nem tértek vissza.

Ref. főgimn. ÉRt. 1901/1902. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 713.
makó-Szigeti, 2014. 110.

Rendes (Reichfeld) Emil
1884. augusztus 30-án született Vághosszúfaluban Reichfeld Jakab és Kurz Betti gyermekeként. 
A polgári iskolát Galántán végezte, majd Pesten lett nyomdász. Dolgozott külföldön is. 1913-ban 
nősült, felesége Deutsch Mária. A mozgósítás első napján vonult be, és először az orosz fronton ke-
rült tűzvonalba. A Przemyśl körüli harcok alatt láblövést kapott, majd felgyógyulása után visszatért 
a frontra, de 1915 májusában másodszor is megsebesült. Nagyszebenben szolgált, de a románok 
betörése miatt Békéscsabára vitték, ahonnan a Teplicz-Schönau-i gránátgyárba került. Itt érte az 
összeomlás. A háború után családjával Vásárhelyre költözött, ahol előbb a Vásárhelyi Reggeli Újság-
nak, majd a Hódmezővásárhely c. újságnak volt a gépmestere. Szemének gyengesége miatt nyomdai 
mesterségét a kereskedelemre cserélte, fűszer- és vegyeskereskedő lett. Kitüntetései: Bronz Vitéz-
ségi Érem, Károly Csapatkereszt, kétsávos Sebesültek Érme. Rendfokozata: őrmester. Tagja volt az 
Iparos Dalkörnek. 1944. június 16-án deportálták és 1945. június 4-én, már a tábor felszabadulása 
után, meghalt Theresienstadtban.

feJÉRváRy, 1929. 455.
makó-Szigeti, 2014. 79.
kováCS, 2015. 232.
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Róna Lipót
1884-ben született Érsekújváron Résinger Adolf és Franck Berta gyermekeként. Érsekújváron érett-
ségizett, majd Pesten szerezte meg orvosi oklevelét. A hódmezővásárhelyi Lázár Lajossal egy gyűlé-
sen találkozott, aki arra biztatta, legyen állatorvos Vásárhelyen. 1913 augusztusáig magánrendelője 
volt, majd kinevezték városi állatorvosnak. A háborúba 1915 februárjában vonult be. A Pflanzer-Bal-
tin hadseregcsoportnál 1915 májusától 1917 februárjáig teljesített szolgálatot, majd a háború végéig 
a 15. tábori tüzérezred főállatorvosa volt. Megkapta a Koronás Arany Érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján és a kardokkal. Leszerelése után is folytatta hivatását. 1929-ben nősült meg Érsekújváron, 
felesége Mandler Jolán. 1944 áprilisában nyugdíjazták.

feJÉRváRy, 1929. 264.
kováCS, 2011. 233.

Rónai Sándor
1885-ben született Pacséren Rónai Jakab és Ungár Mária gyermekeként. Foglalkozása magántiszt-
viselő. 1914. július 28-án vonult be a 41. k. egészségügyi osztaghoz. Az orosz és az olasz harctéren 
küzdött. 1918. november 17-én szerelt le. Kitüntetései: Koronás Ezüst Érdemkereszt a vitézségi érem 
szalagján, Bronz Vitézségi Érem kétszer, Vas Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, Hadiékítmé-
nyes Ezüst Érdemkereszt, Vöröskereszt Érem. Rendfokozata: főszámvivő.

magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 79.

Róth Ignác
1873. július 21-én született Hódmezővásárhelyen Róth Móric (Adolf) és Weisz Pepi (Mária) gyer-
mekeként. Nős, felesége Rosenwirt Regina. Foglalkozása cipészmester. Önálló műhelyét 1899-ben 
nyitotta meg. 1915-ben vonult be, előbb az orosz, aztán a román és az olasz frontokon harcolt. Kitün-
tetései: Vas Érdemkereszt, Károly Csapatkereszt. 1944 júniusában Auschwitzba deportálták, ahonnan 
nem tért haza. 1944. június 15. napjával holttá nyilvánították.

dR. Ladányi, 1930. 158.
makó-Szigeti, 2014. 80.
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Salgó (Springer) László
1877-ben született Hódmezővásárhelyen Springer Ignác és Klein Julianna gyermekeként. A refor-
mátus főgimnáziumban érettségizett 1896-ban, majd Pesten és Kolozsváron jogot hallgatott. Jogi 
diplomáját 1901-ben Kolozsváron szerezte meg, mely után rögtön kinevezték a bajai járásbíróság-
hoz joggyakornoknak. 1903-ban Apatin aljegyzője, majd Zombor törvényszéki jegyzője lett. 1915 
novemberében itt sorozták be. A tiszti vizsga letétele után, 1916 januárjában Tarnopolnál került 
tűzvonalba. Géppuskásként részt vett a Tarnov mellett vívott ütközetben. Három kozákrohamot vert 
vissza, amely helytállásáért megkapta az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet. Hamarosan megsebesült. 
Az 1917-es előrenyomulásban való részvételért elnyerte a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet, majd 
1917 őszén az olasz frontra került. 1918 novemberében hadnagyként szerelt le. Mivel az új hatalom-
ra nem esküdött fel, Apatinból 1920-ban elüldözték. A debreceni törvényszéknél helyezkedett el, 
majd 1922-től Vásárhelyen ügyvédként dolgozott tovább. 1935-ben hunyt el Debrecenben. Salgó 
(Springer) Péter testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1895/1896.
feJÉRváRy, 1929. 713.
imoLya, 2011. 100.
kováCS, 2015. 236.

Salgó (Springer) Péter
1881. április 28-án született Hódmezővásárhelyen Springer Ignác és Klein Julianna gyermekeként. 
Szegeden felsőkereskedelmi iskolát végzett, majd Győrben egy nagykereskedés üzletvezetője lett. 
1907-ben nősült, felesége Klein Julianna. 1911-ben Vásárhelyen megalapította a Merkur gépraktárt, 
amely a háború alatt megszűnt. 1915-ben a vásárhelyi Weisz Márton és Fiai Borkereskedés cégve-
zetője lett. 1915 márciusában vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez Brassóba, ahonnan Eszter-
gomba helyezték a 89-esekhez. Segédszolgálatos lett. 1917-ben Temesváron tartózkodott, amikor 
felmentették, ugyanis a Weisz Márton és Fiai cég megbízásokat kapott a hadseregtől, így hazakérték 
üzletvezetőjüket. Önálló bornagykereskedését 1924-ben nyitotta meg a Szentesi utca elején. 1966. 
január 22-én hunyt el Hódmezővásárhelyen. Salgó (Springer) László testvére.

feJÉRváRy, 1929. 457.
makó-Szigeti, 2014. 80. 
kováCS, 2015. 236.
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Salgó (Springer) Samu
1876-ban született Hódmezővásárhelyen Springer Áron és Klein Rozál gyermekeként. Iskolai vég-
zettsége négy polgári. 1904-ben nősült, felesége Stein Lina. Foglalkozása tollkereskedő. A háborúba 
az első napon bevonult, de egy ideig a szegedi Csillag börtönben teljesített szolgálatot csendőrként, 
és csak 1915 nyarán került az orosz harctérre. Július 1-jén Rarance községnél esett át a tűzkeresztsé-
gen. A háború alatt háromszor sebesült meg (1915 karácsonya, 1916. február 6., 1916. szeptember). 
Utoljára a Bruszilov-offenzíva alatt kapott haslövést. Tizenkét ember feljebbvalójaként – tizedesi 
rangfokozatban – egy völgyet foglalt el, amiért ezredese felterjesztette a nagyezüstre. Rokkantként 
szerelt le. Kitüntetései: Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, három sá-
vos Sebesültek Érme. A vásárhelyi Izraelita Szentegylet gondnoka volt. Salgó Imre testvére.

feJÉRváRy, 1929. 457.

Salgó Imre 
1886. március 24-én született Hódmezővásárhelyen Springer Áron és Klein Rozál gyermekeként. 
1914 nyarán a mozgósítással vonult be az 1. tüzérezredhez. Rendfokozata: főtüzér. Nős, felesége 
Pollák Laura. 1944-ben Auschwitzba deportálták. Salgó (Springer) Samu testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii.
makó-Szigeti, 2014. 111.

Sándor József
Hódmezővásárhelyen született. Foglalkozása kereskedő. 1914. július 28-án vonult be a cs. és kir. 2. 
tiroli vadászezredhez. Az orosz és az olasz harctéren szakaszparancsnokként szolgált. Megsebesült. 
1918. október 8-án szerelt le. Kitüntetései: II. osztályú Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, Sebe-
sültek Érem, Magyar Háborús Emlékérem. Rendfokozata: emléklappal ellátott főhadnagy.

magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.

Schertz Imre
1897-ben született Nagykanizsán Schertz Richárd és Schertz Irma gyermekeként. Foglalkozása nagy-
kereskedő. Nős, felesége Adler Anna.1915 októberében vonult be a cs. és kir. 48. gyalogezredhez. 
Az olasz harctéren ezredmegfigyelő volt. 1918. október 31-én szerelt le. Kitüntetései: II. osztályú 
Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt. Rendfokozata: emléklappal ellátott hadapród-tiszthelyettes. 

magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 82.
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Schillinger Andor
1905-ben a vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett. 1914 nyarán a mozgósítással vo-
nult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez, póttartalékosként. Életéről és háborús szolgálatáról más 
adatunk nem maradt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii.
Ref. főgimn. ÉRt. 1897/1898. 1904/1905.

Schillinger Frigyes
1887-ben született Kétegyházán Schillinger Simon és Künstler Róza gyermekeként. Nőtlen. Keres-
kedése Vásárhelyen a Nap utcán (ma Szeremlei utca) volt. A háborúban a cs. és kir. 101. gyalogezred 
kötelékében harcolt. Rendfokozata: szakaszvezető. 1919. szeptember 12-én a háborúban szerzett 
betegségben (tüdőgümőkór) hunyt el Hódmezővásárhelyen. Szeptember 14-én a vásárhelyi izraelita 
temetőben temették el.

makó, 2004. 284.

Schillinger Imre
1912-ben a vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett. Mint önkéntes őrvezető, 1916. 
december 6-án Seltmann Lajos főrabbinak levelet írt a galíciai frontról. Életéről és háborús szolgá-
latáról más adatunk nem maradt.

mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3. SCHiLLingeR imRe önkÉnteS LeveLe 
SeLtmann LaJoS főRabbinak, 1916. deCembeR 6. k.u.k. 8/44. feLdkomPagnie
Ref. főgimn. ÉRt. 1911/1912.

Schlésinger Hermann
1876-ban született Vaskúton, régi kereskedőcsaládban. 1902-ben érkezett Vásárhelyre, és ezzel 
megalapította a család vásárhelyi ágát. Ugyanebben az évben a Kiss Bertalan házban nyitotta meg 
üzletét és nősült meg, felesége Schöhn Adél lett. A háborúban a cs. és kir. 46. gyalogezred katoná-
jaként vett részt. A szerb fronton, Valjevóban súlyos betegsége következtében egyik lábát amputálni 
kellett. 1927. március 13-án hunyt el Hódmezővásárhelyen.

feJÉRváRy, 1929. 655.
kováCS, 2015. 239.
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Schlésinger Mátyás
1884-ben született Magyarkanizsán Schlésinger Jakab és Lederer Regina gyermekeként. A polgári 
iskola elvégzése után a szakmáját Horgoson tanulta ki. Foglalkozása vegyeskereskedő. Katonai köte-
lezettségének Szabadkán a cs. és kir. 86. gyalogezrednél tett eleget, ahonnan káplárként szabadult. 
1910-ben Vásárhelyen nősült meg, felesége Rex Cecília lett. Vegyeskereskedését a Damjanich utcán 
nyitotta meg. A háborúba a mozgósítás első napján ment el, és augusztus 2-án a szerb fronton, a Szá-
va mellett már tűzvonalban volt. Szeptember 8-án az orosz frontra vitték. Október 17-én ezrede Ki-
lownál megsemmisült, ő karlövést kapott, melynek következtében először a váradi, majd a vásárhelyi 
kórházba került. Felgyógyulása után egy évig segédszolgálatos volt Szabadkán. 1916. május 1-jén 
ismét az orosz frontra érkezett. Tizenhét hónapi frontszolgálat után ezrede újból megsemmisült, és 
ahogyan a többiek, ő is fogságba esett. Hadifogságát Kijev mellett töltötte. 1918 húsvétján tért haza. 
1918. november 27-én szerelt le. Rendfokozata: tizedes. Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem, Ká-
roly-csapatkereszt. 

feJÉRváRy, 1929. 655.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó-Szigeti, 2014. 82.
kováCS, 2015. 239.

Schréger Sándor
1890-ben született Szentesen Schréger Károly és Grünbaum Szeréna gyermekeként. A szegedi fel-
sőkereskedelmi iskolában érettségizett 1908-ban. 1911–1912-ben a cs. és kir. 46. gyalogezred 
önkéntese volt. A tiszti iskolát Szegeden végezte el, majd a háború kitörésekor a cs. és kir. 86. gya-
logezredhez vonult be. Először kiképző lett, majd 1916 augusztusában az olasz front hadtápterületén 
volt beosztva a háború végéig. Huszonnégy hónapos frontszolgálat után zászlósként szerelt le. Ha-
zatérése után kereskedelmi tisztviselőként dolgozott. Kitüntetése: Károly Csapatkereszt. 1921-ben 
betársult édesapja baromfiüzletébe.

feJÉRváRy, 1929. 655-656.

Schwarcz Ármin
1869-ben született Nagylakon Schwartz Sámuel és Fleiszig Éva gyermekeként. Édesapja mellett ta-
nulta ki a kereskedő szakmát, majd 1897-ben önálló lett és megnősült, felesége Messinger Matild. 
Katonai kötelezettségének 1891-től tett eleget, amikor egy évet a cs. és kir. 46. gyalogezrednél 
Bécsben, majd ugyancsak egy évet a cs. és kir. 37. gyalogezrednél Nagyváradon szolgált. A harmadik 
évben a budapesti kadétiskola oktatója volt szakaszvezetői rendfokozatban. A háborúba 1916. ápri-
lis 5-én vitték el. Brassóból előbb Laibachba, majd Görz mellé került. Négy hónapot töltött az olasz 
fronton. Schwarcz Ernő édesapja.

feJÉRváRy, 1929. 459.
makó-Szigeti, 2014. 84.
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Schwarcz Ernő
1899. január 19-én született Hódmezővásárhelyen Schwarcz Ármin és Messinger Matild gyermeke-
ként. A református főgimnáziumban érettségizett 1917 márciusában, és még tanulóként vonult be. A 
tiszti iskolát Gyulafehérváron végezte el, ahonnan Temesvárra, majd az olasz frontra került. Rendfo-
kozata: szakaszvezető. A háború után egy évig orvosnak tanult, de a numerus clausus miatt felhagyott 
tanulmányaival. Felesége Lőwi Ella. Schwarcz Ármin fia.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai az 1899. Évben SzüLetett HadköteLeSeinek áLLítáSi LaJ-
StRoma, 1915
Ref. főgimn. ÉRt. 1916/1917.
feJÉRváRy, 1929. 459.

Schwarcz Jenő
1882-ben született Hódmezővásárhelyen Schwarcz Adolf és Schenk Betti gyermekeként. A bádogos-
mesterséget édesapja oldalán tanulta ki. 1904-ben lett önálló mester, és előbb a Kállay u. 4. sz. (ma 
Bajcsy-Zsilinszky u.) alatt, majd nősülése után Szegeden rendezte be műhelyét. Felesége Lusztig 
Róza lett. 1914-ben ismét Vásárhelyre költöztek. 1915-ben innen vonult be a cs. és kir. 46. gyalog-
ezredhez, és három esztendőt töltött a fronton. Schwarcz Ligeti Lajos testvére.

feJÉRváRy, 1929. 459.

Schwartz Lajos 
1883. február 22-én született Hódmezővásárhelyen Schwartz Sámuel és Fleiszig Éva gyermekeként. 
Az 1914. júliusi mozgósításkor a cs. és kir. 4. huszárezredhez vonult be Lugosra. 1916-ban áthe-
lyezték a 7. vonatosztályhoz, majd 1917-ben a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. A rendfokozata utóbb 
szakaszvezető volt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 74. a CS. ÉS kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg 
nÉvmutatóJa

És akik visszatértek…  A Nagy Háborúban szolgáló és onnan hazatérő vásárhelyi izraeliták



85

Schwartz Mihály
1895. augusztus 22-én született Hódmezővásárhelyen Schwartz Adolf és Klein Vilma gyermekeként. 
A református főgimnáziumban érettségizett 1913-ban. 1915 májusában egyévi önkéntesként vo-
nult be, saját kérésére a m. kir. 2. honvéd gyalogezredhez. A tiszti iskolát Kolozsváron végezte el, 
és hadapródjelöltként ment 1915 júliusában a m. kir. 302. honvéd gyalogezredhez az orosz frontra. 
Egy évi frontszolgálat után betegen került a káderhoz (= utánpótlási keret), de hathetes szabadság 
után ismét visszakerült az orosz frontra. Dornavatránál már zászlósként szolgált a 11. lovashadosztály 
kerékpáros századában. Az orosz békekötést követően (1918. március) a Piave mellé vitték, ahon-
nan betegen tért haza. Rendfokozata: hadnagy. Kitüntetései: Signum Laudis, Károly Csapatkereszt. A 
nőtlen baromfikereskedő 37 évesen, 1932. április 15-én hunyt el Hódmezővásárhelyen.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3. SCHWaRtz miHáLy HaLotti HaLott-
vizSgáLati bizonyítványa, 1932
Ref. főgimn. ÉRt. 1912/1913.
feJÉRváRy, 1929. 149. 458. 

Singer Ferenc I. 
1872-ben született Hódmezővásárhelyen Singer Lipót és Újhelyi Betti gyermekeként. Tanulmányai 
elvégzése után egy gabonakereskedésben lett gyakornok, majd 1899 őszén átvette a családi gaz-
daság vezetését. Édesapja földeket bérelt Vajháton, a Szigetben és Szakálháton. 1893-ban a cs. és 
kir. 46. gyalogezrednél szolgált, ahonnan tizedesként szerelt le. A mozgósításkor a hadkiegészítő 
parancsnoksághoz osztották be. Éppen elő akarták léptetni tisztté, amikor mint gazdálkodót szabad-
ságolták. 1915. november 3-án azonban ismét bevonult, ezúttal parancsnoki beosztásban a román 
fronton egy csendőrkülönítményhez került. 1916 tavaszán háromhavi szabadságot kapott, majd 
Szegedre került a II. pótszázadhoz. Az olasz fronton telefonosként kilenc és fél hónapot töltött az 
arcvonalban, ahol súlyosan megsebesült. Őrmesterként szerelt le. A háború végén a vásárhelyi fogo-
lyirodában teljesített szolgálatot.

feJÉRváRy, 1929. 658.

Singer Ferenc II.
1886. február 12-én született a Pest megyei Pusztapaládicson Singer Vilmos és Wagner Róza gyer-
mekeként. Nagykőrösön járt gimnáziumba, majd egy divatáruházban lett gyakornok. Önálló üzletét 
1911-ben nyitotta meg Vásárhelyen a görög palotában. Nős, felesége Weisz Irén. A háborúba a cs. 
és kir. 37. gyalogezred katonájaként ment el, de 1915 tavaszán végleg felmentették a szolgálat alól. 
1919-ben elnöke lett Vásárhelyen a Munkás Testedző Egyesületnek. Szerkesztette a Sportélet, va-
lamint a Friss Hírek c. újságokat. Az 1920-as években Dominus Jenővel megalapította a Singer és 
Dominus Nagyáruházat. 1938. január 19-én hunyt el Hódmezővásárhelyen. József nevű testvére hősi 
halált halt, Singer Pál és Singer Tivadar testvére.

feJÉRváRy, 1929. 461-462.
kováCS, 2015. 243.

És akik visszatértek…  A Nagy Háborúban szolgáló és onnan hazatérő vásárhelyi izraeliták



86

Singer Imre
1900-ban született Hódmezővásárhelyen Singer Ignác és Marmorstein Szidónia gyermekeként. Az 
1918-ban Szegeden tett felsőkereskedelmi érettségije után vonult be. 17-es temesvári tüzérként 
Nagyváradon végezte el a tiszti iskolát. A háború után fél évet szolgált a Nemzeti Hadseregben, ekkor 
magyarosította Szilárdra a nevét. Később magántisztviselőként dolgozott. 1923-ban nősült, felesége 
Bokor Lili. 1926-ban az Állatforgalmi és Húsipari Rt. pénztárnoka lett. Testvére, Singer Ferenc hősi 
halált halt.

feJÉRváRy, 1929. 103.

Singer Pál
Singer Vilmos és Wagner Róza gyermeke. A világháborút törzsőrmesterként küzdötte végig. Nős, 
felesége Schmiedt Berta. József nevű testvére hősi halált halt, Singer Ferenc II. és Singer Tivadar 
testvére.

feJÉRváRy, 1929. 462.

Singer Tivadar
Singer Vilmos és Wagner Róza gyermeke. Ismeretlen időpontban vonult be és a világháború végéig 
tizedesként szolgált. Nős, felesége Gonda Irma. Orosházán volt divatáruháza. József nevű testvére 
hősi halált halt, Singer Ferenc II. és Singer Pál testvére.

feJÉRváRy, 1929. 462.

Smilovits Manó Imre 
1889. október 4-én született Hódmezővásárhelyen Smilovits Béla huszti születésű kereskedő és Ru-
hman Sarolta gyermekeként. Az 1914-es mozgósításkor közlegényként vonult be Szegedre, a cs. és 
kir. 46. gyalogezredhez. 1915-ben címzetes őrvezető, 1916-ban egészségügyi hadapródjelölt őr-
mester lett. 1939-ben a veszprémi római katolikus plébánián megkeresztelték.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 74. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918.  iii. 6056.

Spitzer Artúr 
1896. március 1-jén született Hódmezővásárhelyen Spitzer Izidor és Steiner Flóra gyermekeként. Az 
1896. évben Hódmezővásárhelyen született hadkötelesek 1915-ben készült állítási lajstroma szerint 
alkalmasnak minősítették, így feltehetően bevonult.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
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Spitzer Gyula
1914 nyarán póttartalékosként a mozgósítással vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. Életéről és 
háborús szolgálatáról más adatunk nem maradt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918 iii.

Spitzer Ignác
1878-ban született Hódmezővásárhelyen Spitzer Ábrahám és Laufer Terézia gyermekeként. A cipész 
mesterséget Politzer Mórnál tanulta ki, majd Erdélybe ment. 1905-ben lett önálló. 1907-ben be-
vonult a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. Pancsován egy, Avtovácon két esztendőt szolgált kiképző-
tisztként. 1910-ben nősült, felesége Nagy Mária. 1914-ben, a mozgósításkor is ezredéhez vonult 
be. Szeptember 8-án sebesülten érkezett a káderhoz. Bialitzban elvégezte a csendőriskolát, majd 
Besszarábiában teljesített szolgálatot. Rendfokozata: tizedes. Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem, 
Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme.

feJÉRváRy, 1929. 465.

Springer Ervin Samu
1890. december 19-én született Hódmezővásárhelyen Springer Áron és Grósz Zsófia gyermekeként. 
A református főgimnáziumban érettségizett 1908-ban, majd jogászhallgató lett. 1914-ben Buda-
pesten avatták doktorrá. 1914. augusztus 17-én egyévi önkéntesként vonult be a nagyváradi cs. és 
kir. 37. gyalogezredhez. Kiképzése után, 1915 márciusában hadapródként került az orosz frontra, 
Wolhíniába. A Bug folyó melletti harcokban esett át a tűzkeresztségen. 1916 júliusában a Zlota-Li-
pánál megsebesült. Felgyógyulása után, 1917 márciusában az olasz frontra, a Doberdóra került. Vé-
gigküzdötte a 10. isonzói csatát. Járt a román fronton is, de az összeomlás ismét az olasz fronton érte. 
Kitüntetései: Signum Laudis, II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapat-
kereszt, Sebesültek Érme. 1920-ban szerezte meg ügyvédi diplomáját, és első irodáját Budapesten 
nyitotta meg. Ugyanekkor nősült, felesége Halász Boriska. 1927-ben hazaköltöztek Vásárhelyre. 
Springer József és Springer Lajos I. testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. a CS.kiR. taRtaLÉkoS ÉS PóttaRtaLÉkoS LegÉnySÉg nyiL-
vántaRtáSa 1896-1918. 6097.
Ref. főgimn. ÉRt. 1907/1908.
feJÉRváRy, 1929. 269.
imoLya, 2011. 106.
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Springer Imre
1897. február 10-én született Hódmezővásárhelyen Springer Mór és Spitzer Cecília gyermekeként. 
Foglalkozása kárpitosmester. Felesége Krammer Klára. Az 1897-ben születettek népfelkelői bemu-
tató szemléjén alkalmasnak minősítették, így feltehetően bevonult. 1945. május 15-én munkaszol-
gálatosként vonult be a miskolci hadtesthez, Hatvanba. 1945 januárjában Sopronba került. Itt márci-
usban fagysérülést szenvedett kezével és lábával egy tífuszjárvány által súlyosan fertőzött kórházba 
utalták, ahol meghalt. 1945. április 15-én nyilvánították holttá. Springer Lajos II. testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 80. nÉPfeLkeLői bemutató SzemLÉRe áLLítottak LaJStRoma 
1914–1916 (1897)
makó-Szigeti, 2014. 87.

Springer József
1892. október 15-én született Pomázon Springer Áron és Grósz Zsófia gyermekeként. A háborúba 
a mozgósításkor ment el. 1914 decemberében az orosz fronton hadifogságba esett, ahonnan csak 
1918 végén jött haza. Pomázon volt önálló fakereskedése. 1944 júniusában Hódmezővásárhelyről 
deportálták. Springer Ervin és Springer Lajos I. testvére.

feJÉRváRy, 1929. 269.
makó-Szigeti, 2014. 112

Springer Lajos I.
1895. szeptember 30-án született Hódmezővásárhelyen Springer Áron és Grósz Zsófia gyermeke-
ként. Felsőkereskedelmi iskolát végzett. Foglalkozása könyvelő. 1915-ben egyévi önkéntesként 
vonult be. Rendfokozata: alhadnagy. A második világháborúba munkaszolgálatra vonult be. 1945 
márciusában a mauthauseni koncentrációs táborban, más forrás szerint annak melléklágerében, 
Gunskirchenben hunyt el. Springer Ervin és Springer József testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
feJÉRváRy, 1929. 269.
makó-Szigeti, 2014. 112.
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Springer Lajos II.
1895. október 10-én született Hódmezővásárhelyen Springer Mór és Spitzer Cecília gyermekeként. 
Kereskedelmi érettségit tett, majd könyvelő lett. 1915 májusában a m. kir. 302. honvéd gyalogez-
redhez vonult be egyévi önkéntes hadapródként. Az orosz harctéren szakaszparancsnokként küzdött, 
majd 1916. augusztus 7-én az oroszok fogságába esett. 1920. december 16-án szerelt le. Kitünte-
tése: Bronz Vitézségi Érem. Rendfokozata: emléklappal ellátott zászlós. A hadifogságból hazatértek 
névjegyzékében nem szerepel, születési anyakönyvi bejegyzése mellett sem szerepel későbbi ittho-
ni elhalálozása. Springer Imre testvére. 

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó, 2004. 289.

Steiner Ferenc
1895. december 16-án született Baján Steiner Károly és Czukor Kornélia gyermekeként. A vásárhelyi 
református főgimnáziumban is folytatott tanulmányokat. Iskolai végzettsége két felsőkereskedelmi 
osztály. Foglalkozása könyvelő. 1915-ben egyévi önkéntesként vonult be. Rokkantként tért haza.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL

Steinitz Sándor 
1894. május 7-én született Hódmezővásárhelyen Steinitz Jakab Illés királyi adótiszt és Kohn Helén 
gyermekeként. (Mindkét szülő szegedi születésű, de ekkor vásárhelyi lakcímmel voltak bejelentve.) 
Mint a m. kir. 5. honvéd gyalogezred őrvezetőjét 1915 nyarán kézlövéssel Szegeden, a katolikus egy-
ház által berendezett hadikórházban ápolták.

naCHRiCHten übeR veRWundate und kRanke (HíRek a SebeSüLtekRőL ÉS betegekRőL). nR. 427. öSSzeáLLította: k. u. k. 
kRiegSminiSteRium. 3./7. 1915.

Strasser Gábor
1895. május 6-án született Hódmezővásárhelyen Strasser Ede és Weisz Róza gyermekeként. Iskolai 
végzettsége négy elemi. Foglalkozása divatárukereskedő. 1915-ben hároméves önkéntesnek vonult 
be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. Egy újsághír szerint az olasz harctéren megsebesült, melynek 
következtében 1915. szeptember 1-jén kórházba került. A románok 1919. július 25-én Hódmezővá-
sárhely határában kivégezték. Strasser Ignác és Strasser Mihály testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
bibó-feJÉRváRy, 1938. 
makó, 2004. 289.
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Strasser Ignác
1890. április 23-án született Hódmezővásárhelyen Strasser Ede és Weisz Róza gyermekeként. 
Foglalkozása pincér, zsibárus. Nős, felesége Beck Erzsébet. 1914 nyarán vonult be a cs. és kir. 46. 
gyalogezredhez. Közlegényként szolgált. Fülének megbetegedése folytán a háború után, 30%-ban 
megállapított munkaképesség-csökkenéssel hadirokkanttá nyilvánították. Strasser Gábor, Strasser 
Márton és Strasser Mihály testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72.
mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai. HadiRokkantak öSSzeíRáSi ÉS eLLátáSmegáLLaPítáSi ívei
makó-Szigeti, 2014. 88.

Strasser Márton
1886. június 27-én született Hódmezővásárhelyen Strasser Ede és Weisz Róza házasságából. Foglal-
kozása pincér. A szegedi 1. honvéd lovastüzérosztályhoz vonult be. Közlegényként szolgált. A háború 
után szívbaja miatt 20%-os hadirokkanttá nyilvánították.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai. HadiRokkantak öSSzeíRáSi ÉS eLLátáSmegáLLaPítáSi ívei

Strasser Mihály 
1897-ben született Hódmezővásárhelyen Strasser Ede és Weisz Róza gyermekeként. Foglalkozá-
sa szobafestősegéd. Nős, felesége Nagy Erzsébet. Az 1897-ben születettek népfelkelői bemutató 
szemléjén alkalmasnak találták, így feltehetően bevonult. Strasser Gábor, Strasser Márton és Stras-
ser Ignác testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 80. nÉPfeLkeLői bemutató SzemLÉRe áLLítottak LaJStRoma 
1914-1916 (1897)
makó-Szigeti, 2014. 88.

Strausz Aladár
1898. július 10-én született Hódmezővásárhelyen Strausz Adolf és Haradek Anna gyermekeként. A 
református főgimnáziumban érettségizett 1916-ban. Foglalkozása városi tisztviselő. Az első világ-
háborúban tartalékos hadnagyi rangot viselt, a cs. és kir. 46. gyalogezredben szolgált. 1938-ban 
áttért a római katolikus vallásra. 1944. május 10-én Újvidékre vonult be munkaszolgálatra, ahol is-
meretlen körülmények között meghalt. 1944. október 15-én nyilvánították holttá.

Ref. főgimn. ÉRt. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 149.
makó-Szigeti, 2014. 88-89.
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Szántó József
1871-ben született Hódmezővásárhelyen Stern Adolf és Klein Johanna gyermekeként. A Takó-féle 
gazdasági iskola elvégzése után Keleti Adolf szegedi fióküzletében kapott állást. 1892-ben Szege-
den lett önálló, háztartási cikkeket és zománcos edényeket árult. 1916 februárjában a cs. és kir. 46. 
gyalogezredhez vonult be, és mint közvitéz a parancsnokságnál kapott beosztást. Végig irodai alkal-
mazásban állt. Kétszer nősült (Geiger Olga, Fürst Rudolfina). Szántó Lajos testvére és a hősi halott 
Szántó Béla nagybátyja.

feJÉRváRy, 1929. 665.

Szántó Lajos
1883-ban született Hódmezővásárhelyen Stern Adolf és Klein Johanna gyermekeként. Egy gimná-
ziumi osztályt Vásárhelyen, hármat Szegeden végzett el, ezt követően kereskedő lett Szegeden. Ké-
sőbb József nevű bátyja üzletében könyvelőként dolgozott, majd 1913-ig társául szegődött. Ezután 
nyitotta meg önálló varrógép-, kerékpár- és gramofonüzletét, illetve ekkor nősült meg, felesége 
Freyberg Irma lett. Békeidőben a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben szolgált, de a háborúban már a 
cs. és kir. 46. gyalogezredhez vonult be, és Rumára, a szekerészekhez osztották be. 1915 januárjától 
18 hónapot töltött az orosz fronton. A háború után zománcos edények kereskedelmével foglalkozott. 
Szántó József testvére és a hősi halott Szántó Béla nagybátyja.

feJÉRváRy, 1929. 665.

Szécséner Sándor
1896. február 1-jén született Hódmezővásárhelyen Szécséner Mór és Braun Hermin gyermekeként. A 
református főgimnáziumban érettségizett, majd a Műegyetem hallgatója lett. 1915-ben eredetileg 
egyévi önkéntesi szolgálatra vonult be, de ebből három évi frontszolgálat lett. Részt vett az orosz 
fronton a Sztripa melletti harcokban, majd a románok kiűzésében a Bokecs-hegy alatt és az Úz-völ-
gyében. Harcolt az olasz fronton, a Hétközség fennsíkon is, míg 1918 őszén fogságba nem esett. Ki-
tüntetései: Signum Laudis, Katonai Érdemkereszt, dupla Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, 
Károly Csapatkereszt. Hazatérése után Olaszországban járt tanulmányúton, majd 1925-ben Párizsba 
hívta E. Cordonnier építész. Többek között ekkor készítette el a verduni püspöki palota rekonstrukci-
ós tervét. 1938-ban külföldre emigrált. 1985-ben hunyt el Franciaországban.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
Ref. főgimn. ÉRt. 1915/1916.
feJÉRváRy, 1929. 149. 724.
kováCS, 2015. 261.
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Székely (Seltmann) Sándor
1893-ban született Hódmezővásárhelyen Seltmann Dezső és Vogel Blanka gyermekeként. Mestersé-
gét Keleti Adolf üzletében tanulta ki, majd Nagyváradon lett kereskedősegéd. 1915. december 14-én 
innen vonult be. A cs. és kir. 46. gyalogezrednél, Brassóban képezték ki, majd az olasz frontra vezé-
nyelték, de idegsokk miatt rövid időn belül hazaküldték és 1917 októberében már mint rokkantat, a 
gyulafehérvári katonai detektív csoporthoz osztották be. Felesége Braun Ella, Braun Soma vásárhelyi 
tánctanár lánya.
feJÉRváRy, 1929. 666.

Dr. Szemző Miksa
1876. október 1-jén született Hódmezővásárhelyen Szemző (Kohn) Móric és Bek Rozália gyerme-
keként. A református főgimnáziumban érettségizett 1895-ben. Jogi tanulmányait Budapesten vé-
gezte, majd 1899-ben doktorrá avatták. Először Jászberényben és Budapesten lett gyakornok, majd 
dr. Wilheim Arnold irodájában dolgozott. Vásárhelyen ügyvédi irodáját 1904-ben nyitotta meg. Tör-
vényhatósági bizottsági tag és tiszteletbeli főügyész, valamint a Virradat szabadkőműves páholy ala-
pító tagja volt. 1907-ben nősült, felesége Pártos Margit. 1914 decemberében kivezényelték a szerb 
frontra, ahol Valjevónál került tűzharcba. Harcolt Boszniában is. A suhagórai magaslaton gránittűz 
terítette le. 1916-ban szerelt le m. kir. népfelkelő százados rendfokozatban. 1926 és 1929 között a 
vásárhelyi zsidó hitközség elnöke volt. 1929. július 3-án szívizom-elfajulás következtében elhunyt 
Hódmezővásárhelyen, nekrológja szerint a háború óta „hordozta szervezetében a betegséget”.

Ref. főgimn. ÉRt. 1894/1895.
feJÉRváRy, 1929. 53.
makó, 2004. 303-304. 
Szigeti, 2008. 50-51
imoLya, 2011. 112.
makó-Szigeti, 2014. 14.
kováCS, 2015. 264.

Szigeti (Schweiger) Jenő
1899. augusztus 1-jén született Magyarpécskán Schweiger Mór és Niederländer Blanka gyermeke-
ként. Két középiskolai osztály elvégzése után a textilszakmában kereskedőtanoncnak tanult. A há-
borúba alig 18 évesen vonult be, az olasz hadszíntéren harcolt. 1922-ben szerelt le. 1929-től gabo-
na-liszt-, termény- és vegyeskereskedést nyitott a Rárósi és a Szentesi utcán. 1934. augusztus 5-én 
kötött házasságot Salgó Gabriellával. A zsidótörvények megjelenése után nyilvántartották, üzletét 
1944-ben zár alá helyezték. A második világháború alatt több helyen munkaszolgálatot teljesített 
(Derenóka fürdő, Alsószlatina, Újvidék, Abony). 1976. április 4-én hunyt el Hódmezővásárhelyen.

Szigeti, 2007.
makó-Szigeti, 2014. 85.
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Tagányi Arthur
1877. február 4-én született Békéscsabán Taub Max (Tagányi Miksa) és Weisz Júlia gyermekeként. 
Tanulmányait Békéscsabán, Temesváron, majd Budapesten végezte. Gyógyszerész oklevelét a pesti 
egyetemen 1899-ben szerezte. Néhány év gyakorlatszerzés után, 1906-ban Vásárhelyre költözött, 
ahol 1909-ben patikát és házat vásárolt. 1908-ban nősült, felesége Teplánczki Ilona. Önkéntesi évét 
Komáromban szolgálta le, a háború alatt pedig három évig az aradi hadikórház laboratóriumában volt. 
Felmentésekor főhadnagyi ranggal szerelt le. Tagja volt a város törvényhatósági bizottságának és 
több egyesület vezetőségének. 1944 júniusában Hódmezővásárhelyről az alsó-ausztriai Gmündbe 
deportálták, ahol november 21-én meghalt.

feJÉRváRy, 1929. 149. 277.
makó-Szigeti, 2014. 91.
kováCS, 2015. 273.

Téván Simon
1882. április 20-án született Hódmezővásárhelyen Téván Dávid és Weisz Teréz gyermekeként. Édes-
apja mellett kitanulta a festő mesterséget, majd beutazta az országot és Németországban is járt. 
1905-ben nősült, felesége Weiszfeld Sára. 1907-ben átvette néhai édesapja üzletét Vásárhelyen, 
majd megalapította a Festőipari Vállalatot. A háborút megelőzően a cs. és kir. 46. gyalogezrednél 
szolgált. A mozgósításkor a szegedi ezred III. zászlóaljához osztották be. Részt vett a drinai átke-
lésben és a szabácsi előrenyomulásban. Ötvenegy hónapot töltött a fronton, harcolt Montenegró-
ban és Albániában is. 1918 novemberében szerelt le. Rendfokozata: tartalékos tizedes. Kitüntetése: 
Koronás Érdemkereszt. Hosszabb ideig az Iparos Dalkör ügyvezető igazgatója volt. 1944 júniusában 
feleségével, Weiszfeld Sárával együtt Strasshofba deportálták, ahol 1945 áprilisában, flekktífuszban 
hunytak el. 1945. április 30-án nyilvánították őket holttá.

feJÉRváRy, 1929. 478.
makó-Szigeti, 2014. 91.
kováCS, 2015. 277.

Toffler Ferenc
1895. július 23-án született Hódmezővásárhelyen Toffler Fülöp és Weisz Zseni gyermekeként. A re-
formátus főgimnáziumban is tanult, de végül kereskedelmi érettségit tett. Foglalkozása könyvelő. 
1915-ben a cs. és kir. 46. gyalogezredhez vonult be. Toffler István testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
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Toffler István
1896. július 29-én született Hódmezővásárhelyen Toffler Fülöp és Weisz Zseni gyermekeként. Vég-
zettsége négy középiskolai osztály. Foglalkozása fűszer-és vegyeskereskedő. 1915-ben a m. kir. 5. 
honvéd népfelkelőezredhez vonult be. Rendfokozata: tizedes. Toffler Ferenc testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
makó-Szigeti, 2014. 91.

Toffler János
1898-ban született Hódmezővásárhelyen Toffler Géza és Schwimmer Hermina gyermekeként. Foglal-
kozása fűrészmalom-tisztviselő. A háború alatt a m. kir. 5. honvéd gyalogezred hároméves önkéntese 
volt.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 81. 1898-ban SzüLetett HmvHeLyi iLLetőSÉgű nÉPfeLkeLők 
bemutató LaJStRoma

Vadász (Werkner) Miklós
1895. január 28-án született Nagykőrösön Werkner Ignác és Steiner Jolán gyermekeként. A vásár-
helyi főgimnáziumban négy osztályt végzett, majd a pesti drogista akadémián szerzett oklevelet. 
Gyakorlati idejét Sopronban, Makón, Nagykőrösön, Budapesten és Szentesen töltötte. A háborúba a 
mozgósítás első napján Szentesről vonult be. A cs. és kir. 38. kecskeméti Mollináry gyalogezred kato-
nájaként harcolt az északi hadszíntéren a Kárpátokban, Galíciában, Bukovinában és Csernovic mellett 
is. A háború utolsó évét Ukrajnában, a keleti hadsereg kötelékében, Ostenburg ezredes csapatában 
töltötte. Mialatt Ostenburg sebét kötözte, egy dum-dum lövedék őt is leterítette, emiatt rokkant 
lett. 1919-ben költözött Vásárhelyre, ahol illatszerkereskedését 1920 húsvétján nyitotta meg, és 
ugyanebben az évben nősült, felesége Richtseit Róza lett. 1944. április 20-án a zsidó üzletek nyit-
va tartását korlátozó rendelkezések megszegése miatt internálták. Letartóztatása után a budapesti 
toloncházba, majd Sárvárra és végül Szombathelyre vitték. Május 21-én Auschwitz-Birkenauba szál-
lították, ahol első világháborús rokkantsága miatt azonnal a munkaképtelenek közé sorolták, ami a 
halálos ítéletét jelentette. Utóbb 1944. május 21-i dátummal nyilvánították holttá.

feJÉRváRy, 281-282.
makó-Szigeti, 2014. 92.
kováCS, 2015. 286.
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Vásárhelyi (Weisz) Kálmán
1891. március 10-én született Hódmezővásárhelyen Weisz Sámuel és Berger Vilma gyermekeként. 
Az első világháború alatt a haditengerészetnél szolgált. A háború alatt ismerkedett meg a kommuniz-
mus eszméjével, majd a háború után ennek szolgálatába állt. 1919-ben Szamuely Tibor megbízásából 
Szentendrén ő kiáltotta ki a proletárdiktatúrát. Pogány József 1919. március végén Makóra küldte, 
hogy a Vörös Hadseregbe való toborzást irányítsa, de a túlzott rekvirálások miatt felháborodott tö-
meg április 23-án agyonverte. 1957-ben róla nevezték el a makói munkásőr zászlóaljat.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72.
mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3. 60379/1914 LevÉL WeiSz (vá-
SáRHeLyi) káLmán izRaeLita katona ügyÉben a budaPeSti m. kiR. áLLamRendőRSÉg főkaPitánySágátóL, HódmezőváSáRHeLy, 
1914. JúniuS 19.
a munkáSmozgaLom CSongRád megyei HaRCoSainak ÉLetRaJzi LeXikona, 1987. 452.
kováCS, 2015. 289.
nagy – zeman: kádáR-HuSzáRok ÉS PáRtkatonák. 2017. 29.

Dr. Vészi (Weisz) Artúr
1880. november 7-én született Hódmezővásárhelyen Weisz Ignác és Blau Ida gyermekeként. A refor-
mátus főgimnáziumban érettségizett 1898-ban. A budapesti egyetemen 1906-ban avatták doktorrá, 
majd 1911-ben a vásárhelyi sétatéren megnyitotta ügyvédi irodáját. 1914. július 27-én hadap-
ród-őrmesterként vonult be a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez és az első menettel az orosz harctérre 
került. 1914. november 23-án Kispereszlónál az oroszok fogságába esett (fogságának színhelyei: 
Tauria, Mandzsuria, Dauria, Acsinszk). Hat év fogság után, 1920. június 4-én sikerült megszöknie. 
1920. július 27-én tartalékos hadnagyként szerelt le. Kitüntetése: Károly Csapatkereszt. Rendfo-
kozata: emléklappal ellátott főhadnagy. Tagja volt a vásárhelyi művészek társaságának. Vásárhelyi 
otthonában neki volt a legszebb és legértékesebb műgyűjteménye. 1940-ben a törvényhatósági 
bizottság tagja volt. 1944. június 16-án Strasshofba deportálták, és ott hunyt el. Testvérei dr. Vészi 
Mátyás és Vészi Tibor.

Ref. főgimn. ÉRt. 1897/1898. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 149. 284-285.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
imoLya, 2011. 129.
makó-Szigeti, 2014. 93.
kováCS, 2015. 294.

Vészi (Weisz) György
Weisz Ignác és Blau Ida gyermeke. Vészi (Weisz) Artúr, Vészi (Weisz) Mátyás és Vészi (Weisz) Tibor 
testvére. 1914 szeptemberében orosz fogságba esett, ahonnan csak 1918. augusztus 17-én szaba-
dult. 1920-1921-ben kerekedése volt a Kinizsi u. 7. szám alatt. 

magyaR zSidó múzeum ÉS LevÉLtáR, PiH i-e – eLSő viLágHáboRú katonái, H6/3-aS doboz
feJÉRváRy, 1929. 683.
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Dr. Vészi (Weisz) Mátyás
1892. február 16-án született Hódmezővásárhelyen Weisz Ignác és Blau Ida gyermekeként. A refor-
mátus főgimnáziumban érettségizett 1910-ben. Az iskolában a Petőfi Önképző Kör pénztárosa volt. 
Jogi diplomáját 1914-ben szerezte meg Budapesten, ügyvédi vizsgáját a háború miatt azonban csak 
1919-ben tette le. Jogászkorában, egy esztendeig a Vásárhelyi Egyetemi Hallgatók Körének elnöke 
volt. 1914. augusztus 1-jén vonult be a 3. tiroli vadászezredhez. A tiszti iskolát Nagyváradon végezte. 
1915 áprilisában került ki a frontra és Mezőlaborcnál esett át a tűzkeresztségen. Részt vett az előre-
nyomulásban egészen Przemyślig és a gorlicei áttörést követő előretörésben. 1915 nyarán az olasz 
frontra került. Plöckenpassonnál súlyosan megsebesült, ennek ellenére szeptemberben önként je-
lentkezett, hogy a Doberdóra megy. Itt hadapródjelöltként küzdött 1916. december végéig, részt vett 
a 3-7. isonzói csatákban. Az összeomlásig a Doberdó-fennsíkon harcolt. Legutoljára egy rohamcsa-
pat parancsnoka lett, és ebben a minőségében több hősies tettet hajtott végre. Embereivel 70 olaszt 
ejtett foglyul és a frontszakaszt is megmentették. Ezért a tettéért megkapta a Nagy Ezüst Vitézségi 
Érmet. A piavei offenzíva idején csapatával elfoglalta Nervizát és 600 olasz foglyot ejtett. Ezért meg-
kapta az Ezüst Vitézségi Érmet is. Még az összeomlás pillanataiban is meghátrálásra kényszerítette 
az olaszokat, akik közül 2000-et elfogott. Az olasz hadszíntérről Prehoffer István tiszttársával együtt 
érkezett meg Szegedre, megmentette az ezred teljes irattárát és pénzét. Több kitüntetést is kapott: 
Signum Laudis, I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Ezüst Vitézségi 
Érem, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme. 1922-ben nősült, majd izraelita 
vallását elhagyva a reformátusok hitére tért. 1945-ben a Polgári Demokrata Párt országgyűlési kép-
viselője lett, majd 1949-ben külföldre menekült és Angliában telepedett le. 1959. augusztus 26-án 
hunyt el Londonban. Testvérei dr. Vészi Artúr és Vészi Tibor.

Ref. főgimn. ÉRt. 1909/1910.
mnL CSmL HL HódmezőváSáRHeLyi izRaeLita HitközSÉg iRatai 1909-1935 Xii. 4. 3. LevÉL a budaPeSti RefoRmátuS 
egyHáz gazdaSági HivataLátóL vÉSzi (WeiSz) mátyáS áttÉRÉSe ügyÉben, budaPeSt, 1922. máJuS 30.
feJÉRváRy, 1929. 684.
imoLya, 2011. 129.
kováCS, 2015. 294.

Vészi (Weisz) Tibor 
1879-ben született Hódmezővásárhelyen Weisz Ignác és Blau Ida gyermekeként. 1896-ban Újvidé-
ken tett felsőkereskedelmi érettségit. 1911-ben nősült, felesége Barta Irma. A Fővárosi Serfőző Rt.-
hez 1920-ban hívták meg, ahol 1923-tól főtiszt, 1925-től pedig a vállalat igazgatója lett. Katonai 
szolgálatát békében a cs. és kir. 46. gyalogezrednél töltötte, de a mozgósításkor a m. kir. 5. honvéd 
gyalogezredhez vonult be. Lemberg alatt harcolt, majd a lucki áttörés utáni harcokban megsebesült. 
Segédszolgálatra minősítették, majd a számvivői tanfolyam elvégezése után a szegedi utászzászlóalj 
I. osztályú számvivője lett. Izraelita vallását elhagyva ő is a reformátusok hitére tért. 1927-ben vá-
ratlanul hunyt el Budapesten. Testvérei dr. Vészi Artúr és dr. Vészi Mátyás.

feJÉRváRy, 1929. 684.
kováCS, 2015. 294.
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Vidor (Weisz) Mór
1887-ben született Orosházán Weisz Mihály és Boskovits Teréz gyermekeként. Foglalkozása moz-
donyvezető. 1915. november 28-án vonult be a korneuburgi vasúti ezredhez. A román front kivéte-
lével minden hadszíntéren harcolt. 1918-ban szerelt le. 1957-ben hunyt el Hódmezővásárhelyen. 
Weisz József II. testvére.

JaCobi, 1938. 731.
makó-Szigeti, 2014. 93.

Wallfisch Soma 
1875. szeptember 15-én született Szarvason Wallfisch Ignác és Brüll Jozefa gyermekeként. Foglal-
kozása asztalosmester. A háború alatt a 313. honvéd gyalogezredben szolgált. A Vásárhelyi Reggeli 
Újság 1916. október 15-i híradása szerint szeptember 9-én átadták a kolozsvári kórháznak. 1944 
nyarán feleségével együtt Auschwitzba deportálták. 1944. július 15. napjával holttá nyilvánították 
őket.

makó-Szigeti, 2014. 94.

Weidenfeld Gyula
1876-ban született Fazekasvarsándon Weidenfeld Bernát és Scheer Róza gyermekeként. Nős, fele-
sége Singer Cecília. A háború alatt a cs. és kir. 3. huszárezred őrmestereként szolgált. Foglalkozása 
mezőgazdász, Vajhát intézője.

feJÉRváRy, 1929. 658.
makó-Szigeti, 2014. 94.

Weisz (Vida) Márton
1895. október 25-én született Hódmezővásárhelyen Weisz Mihály és Kriegler Gizella gyermekeként. 
A református főgimnáziumban érettségizett 1913-ban, majd orvostanhallgató lett. Orvosi diplomája 
megszerzése után Berlinben és Drezdában tanult, majd a budai Poliklinika nőgyógyász szakorvosa 
lett. Nevét Vidára változtatta. 1915-ben egyévi önkéntesként vonult be. Testvére, Weisz Imre hősi 
halált halt. Apja és Henrik nevű testvére 1919-ben a vörös terror áldozatai lettek. A második világ-
háborúba munkaszolgálatra vonult be. 1945-ben eltűnt egy bajorországi koncentrációs táborban. 
1945. június 15-én nyilvánították holttá.

Ref. főgimn. ÉRt. 1912/1913. 1914/1915.
mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 79. nÉvLaJStRom az 1895. Évben SzüLetett HmvHeLyi 
iLLetőSÉgű 19. ÉLetkoRba (nÉPfeLkeLÉSi köteLezettSÉgbe) LÉPő ifJakRóL
feJÉRváRy, 1929. 686-687.
makó-Szigeti, 2014. 114. 
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Weisz Emánuel
1898-ban született Hódmezővásárhelyen Weisz Zsigmond és Weisz Malvin gyermekeként. Foglalko-
zása kereskedő. Az 1898-ban született hódmezővásárhelyi illetőségű népfelkelők bemutató szemlé-
jén alkalmasnak nyilvánították, így feltehetően bevonult. Weisz József I. testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 81. 1898-ban SzüLetett HmvHeLyi iLLetőSÉgű nÉPfeLkeLők 
bemutató LaJStRoma

Weisz Gábor
1892. június 4-én született Hódmezővásárhelyen Weisz Zsigmond gabonakereskedő és Weisz Malvin 
gyermekeként. 1913-ban tényleges szolgálatra vonult be Szegedre a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. 
Közlegényként orosz fogságba esett. Kazanyban, majd Dauriában volt, Kína határán, onnan vasútépí-
tésre vitték a Fehér-tenger partjára. A helyi sajtó 1916. szeptember 23-án hírül adta, hogy megszö-
kött az orosz fogságból, s most itthon van özvegy édesanyjánál (Kinizsi u. 20.)

makó, 2018.

Weisz Ignác
1883. szeptember 21-én született Hódmezővásárhelyen Weisz Dávid és Löwenstein Sarolta gyerme-
keként. Az 1914. júliusi mozgósításkor póttartalékosként vonult be Szegedre, a 7. árkászzászlóaljhoz.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 71. 

Weisz József I.
1896. április 18-án született Hódmezővásárhelyen Weisz Zsigmond és Weisz Malvin gyermekeként. 
Iskolai végzettsége négy elemi. Foglalkozása bádogos és szerelő. Az 1896. évben Hódmezővásár-
helyen született hadkötelesek állítási lajstroma szerint 1915-ben alkalmasnak nyilvánították, így 
feltehetően bevonult. Weisz Emánuel testvére.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 76. HódmezőváSáRHeLy 1896. Évben SzüLetett Hadköte-
LeSeinek áLLítáSi LaJStRoma, 1915
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Weisz József II. 
1881-ben született Hódmezővásárhelyen Weisz Mihály és Boskovits Terézia gyermekeként. Foglal-
kozása szabó. 1902-ben sorozták be a haditengerészethez Pólába. Az Árpád, a Zenta és a Habsburg 
nevű csatahajókon bejárta a fél világot, eljutott Dél-Amerikába, Afrikába és Ázsiába is. Vásárhelyen 
1906-ban nyitotta meg önálló üzletét. 1908-ban nősült, felesége Rosenzweig Aranka. 1915 márci-
usában a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez vonult be. Az orosz és az olasz harctéren harcolt. Utóbbi 
helyen gránátszilánktól megsebesült a karján. Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatke-
reszt, Sebesültek Érme. Vidor (Weisz) Mór testvére.

feJÉRváRy, 1929. 491.
magyaR HadviSeLt zSidók aRanyaLbuma, 1940.
makó – Szigeti, 2014. 94.

Weisz Mózes Miklós
1866. november 4-én született Mindszenten Weisz Lőrinc és Újhelyi Róza gyermekeként. 1884-ben 
érettségizett Vásárhelyen, majd a bécsi Műegyetem hallgatója lett, ahol 1889-ben nyerte el mérnö-
ki diplomáját. Ennek ellenére a családi hagyományokat követve ő is földbirtokos lett. Mindszenten 
bérelt földet, de 1918-ban Simon nevű testvérével Vajháton vásároltak 400 holdat. 1905-ben nősült, 
felesége Bauer Margit. Önkéntesi évét Bécsben a cs. és kir. 101. gyalogezrednél töltötte. 1916-ban 
besorozták, de foglalkozására való tekintettel hamarosan felmentették. Tagja volt Csongrád várme-
gye törvényhatóságának, a mindszenti Hangya Szövetkezetnek és évekig elnöke volt a vásárhelyi 
Nagytakarék felügyelőbizottságának. 1933. december 30-án hunyt el Hódmezővásárhelyen.

feJÉRváRy, 1929. 331. 687. 
kováCS, 2015. 300.

Weisz Samu
1883. március 3-án született Hódmezővásárhelyen Weisz Dávid házaló és Löwenstein Sarolta gyer-
mekeként. 1914 nyarán mint egyévi önkéntes orvosnövendék vonult be a m. kir. 3. honvéd gyalog-
ezredhez. 1915. június 16-án hadapróddá nevezték ki. Életéről és háborús szolgálatáról más adatunk 
nem maradt.

mnL CSmL HL iv. b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72.
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Wilheim Andor
1886. június 2-án született Hódmezővásárhelyen Wilheim Mór és Hochenberg Jetti gyermekeként. 
Édesapja tudományos pályára szánta, de Andor csak a fakereskedéshez érzett kedvet, ezért 1900-
ban Újverbászra szökött és a Milko cég gyakornoka lett. Később Szegeden és több erdélyi városban 
is dolgozott (Szászrégen, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós). 1907-ben lett katona, és a cs. és 
kir. 101. gyalogezred kötelékében Bécsben szolgálta le önkéntes évét. A háborúba a mozgósítás első 
napján vonult be. 1914. augusztus 25-én Homonnánál esett át a tűzkeresztségen. Részt vett az elő-
renyomulásban Samborig. Innen súlyos betegen került kórházba Pesten. 1915 áprilisában visszatért 
a frontra, Stari Samborba. 1915 végén ismét betegség miatt került vissza a hátországba. Prágából 50 
%-os rokkantként bocsátották el. Még 1914-ben megnősült, felesége Popper Józsa lett. A háború 
után Budapesten nyitotta meg fatelepét. 1942 februárjában „rémhírterjesztés” miatt internálták, 
majd 1944 júniusában Ausztriába deportálták. 1945. június 10-én hunyt el Theresienstadt városá-
ban. Dr. Wilheim Sándor testvére.

feJÉRváRy, 1929. 492.
makó – S
zigeti, 2014. 96.
kováCS, 2015. 300.  

Dr. Wilheim Arnold
1893. október 14-én született Hódmezővásárhelyen Wilheim Mór szegedi születésű házaló és Ra-
benstein Róza gyermekeként. 1915-ben egyévi önkéntesként bevonult a nagyváradi m. kir. 4. hon-
véd gyalogezredhez.

mnL CSmL HL iv.b. 1405. f/vi. (katonai) ügyoSztáLy iRatai 72.

Dr. Wilheim Lajos
1894-ben született Szegeden dr. Wilheim Arnold neves ügyvéd és Berggrün Flóra gyermekeként. A 
vásárhelyi református főgimnáziumban érettségizett 1912-ben, majd 1920-ban a debreceni egye-
temen avatták jogi doktorrá. 1914 októberében vonult be, a 7-es vonathadosztály hadapródjaként 
ment az orosz harctérre. Itt átkerült a cs. és kir. 86. gyalogezredhez, amellyel az olasz harctérre, a 
tolmeini hídfőhöz vitték. 1918 szeptemberéig harcolt az első vonalban, ekkor tanulmányi szabadsá-
got kapott. Kitüntetései: Signum Laudis, Arany Érdemkereszt, Károly-csapatkereszt. Rendfokozata: 
főhadnagy. Ügyvédi irodáját később Szegeden nyitotta meg.

Ref. főgimn. ÉRt. 1911/1912. 1914/1915.
imoLya, 2011. 132.
kováCS, 2015. 301.
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Dr. Wilheim Sándor
1883. szeptember 23-án született Hódmezővásárhelyen Wilheim Mór és Hochenberg Jetti gyerme-
keként. A református főgimnáziumban érettségizett 1902-ben. 1909-ben Kolozsváron szerzett jogi 
diplomát. 1909 és 1934 között megszakításokkal ügyvédjelölt volt. Mint egyévi önkéntes tényleges 
katonai szolgálatra 1907-ben vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez. A részleges mozgósításkor, 
1912-1913-ban 9 hónapot Avtovácon töltött határmenti szolgálatban. 1914 nyarán cs. és kir. 46. 
gyalogezred III. zászlóaljához vonult be. Részt vett ezrede különböző harcaiban, amíg beteg nem lett. 
Felgyógyulása után Brassóba utalták a pótzászlóaljhoz, ahonnan altiszti iskolába vezényelték. 1917-
ben előléptették zászlóssá. Később különböző állomásparancsnokságoknál és a pótzászlóaljnál tel-
jesített szolgálatot egészen az összeomlásig. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: Károly 
Csapatkereszt, Háborús Emlékérem. A háború után a Nemzeti Hadseregnél szolgált, részt vett annak 
megalakításában Szegeden. Rendfokozata: hadnagy. 1922-ben feleségül vette Dietrichstein Mári-
át. 1944. június 28-án feleségével együtt deportálták és idegen földön hunytak el. Wilheim Andor 
testvére.

Ref. főgimn. ÉRt. 1901/1902. 1914/1915.
feJÉRváRy, 1929. 701.
imoLya, 2011. 132.
makó-Szigeti, 2014. 96.

Wolf Andor
1885-ben született Hódmezővásárhelyen Wolf Vilmos és Oblatt Rozália gyermekeként. 1901-ben 
érettségizett Szegeden a felsőkereskedelmi iskolában, majd a Weisz Márton és Fia cégnek lett gya-
kornoka. Szegeden három évig vezette a Dreher sörraktárt, majd 1912-ben ugyanitt önálló bornagy-
kereskedést nyitott. 1915 februárjától a 7-es tüzéreknél teljesített szolgálatot. Hadapródként szerelt 
le, majd az ellenforradalmi tiszti században szolgált négy hónapig. 1923-ban nősült, felesége dr. 
Breuer Nelly fogspecialista. Wolf Dezső, Wolf Jenő, Wolf László és Wolf Móric testvére.

feJÉRváRy, 1929. 688.
kováCS, 2015. 301.

Wolf Dezső
1885. január 17-én született Hódmezővásárhelyen Wolf Vilmos és Oblatt Rozália gyermekeként. Is-
kolai végzettsége négy gimnáziumi osztály. Az üveg és porcelán szakmát nagyapja mellett tanulta ki, 
de először mégis nyomdásznak állt. Tulajdonosa lett a Kunszentmártoni Híradó c. hetilapnak. A m. kir. 
5. honvéd gyalogezred katonájaként a háború utolsó napjáig szolgálatot teljesített, az orosz fronton 
harcolt. 1944 júniusában Auschwitzba deportálták és ott halt meg. Wolf Andor, Wolf Jenő, Wolf László 
és Wolf Móric testvére.

feJÉRváRy, 1929. 688.
kováCS, 2015. 301.
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Wolf Jenő
1879-ben született Hódmezővásárhelyen Wolf Vilmos és Oblatt Rozália gyermekeként. Kereskedő-
nek tanult és a háborúig Pécsen dolgozott. Budapestre költözve betársult a soroksári téglagyárba. 
A háborúba már a mozgósításkor bevonult. 1915 tavaszán a Kárpátokban súlyosan megsebesült. A 
nyíregyházi kórházból nővére hozta haza Vásárhelyre. Felgyógyulása után segédszolgálatos lett, 
majd 1919 tavaszán elhunyt. Wolf Andor, Wolf Dezső, Wolf László és Wolf Móric testvére.

feJÉRváRy, 1929. 688.
kováCS, 2015. 301.

Wolf László
1882. december 24-én született Hódmezővásárhelyen Wolf Vilmos és Oblatt Rozália gyermekeként. 
Testvéreivel ellentétben ő a fakereskedést tanulta ki, de végül folytatta a családi hagyományt és 
1908-ban Orosházán üveg-és porcelánkereskedést nyitott. Ugyanebben az évben nősült, felesége 
Robicsek Jolán. Három év múlva átvette bátyja vásárhelyi üzletét a görög palotában. A háborúba 1917 
májusában vonult be. Az olasz fronton spanyolbetegségbe esett és emiatt hazaküldték. 1944. június 
16-án feleségével együtt Strasshofba deportálták. 1944. október 15-én nyilvánították őket holttá. 
Wolf Andor, Wolf Dezső, Wolf Jenő, és Wolf Móric testvére.

feJÉRváRy, 1929. 688.
makó-Szigeti, 2014. 97.
kováCS, 2015. 301.

Wolf Móric
1874. december 19-én született Hódmezővásárhelyen Wolf Vilmos és Oblatt Rozália gyermekeként. 
Iskolai végzettsége négy gimnáziumi osztály. Üveg-és porcelánkereskedését 1904-ben nyitotta 
meg Vásárhelyen az Újvilág utcában, majd a görög palotában. Békeidőben fél esztendeig Cattaróban 
szolgált, a háború alatt barakképítő- és szállító volt. 1912-ben nősült, felesége Kopornyik Mária. 
1944 júniusában deportálták és 1945 januárjában Strasshofban, más közlés szerint 1945. február 
7-én Bergen-Belsenben elhunyt. (Az utóbbi lehet a helyes, Strasshof elosztóhely volt 1944-ben.) 
Wolf Andor, Wolf Dezső, Wolf Jenő és Wolf László testvére.

feJÉRváRy, 1929. 688.
makó-Szigeti, 2014. 97.
kováCS, 2015. 301.
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FOGSÁGBA ESETT VÁSÁRHELYI IZRAELITA KATONÁK

Az évek folyamán végzett helytörténeti kutatásoknak köszönhetően közel 2000, az első világháború-
ban fogságba esett hódmezővásárhelyi katona személye vált ismertté, de számuk a kutatás tapaszta-
latai szerint a 2 500 főt is elérhette.33

 Ániszfeld Sándor, aki a hódmezővásárhelyi izraelita hitközség elnöki tisztét 1911 és 1926 között 
töltötte be, 1922. január 12-én kelt levelében a fogságba esett hódmezővásárhelyi izraelita kato-
nákról is készített kimutatást. Eszerint összesen huszonnégyen estek fogságba: tizenhatan az orosz, 
heten az olasz harctéren, egy fő pedig a szerb harctéren.34 A további kutatásoknak köszönhetően, 
amelyhez Makó Imre kéziratban lévő, Az első világháborúban hadifogságba esett hódmezővásár-
helyiek című munkáját is segítségül hívtam, ez a szám növekedett. A 250 bevonult katona közül így 
összesen harmincöten estek hadifogságba: huszonöten az orosz, nyolcan az olasz, egy fő a szerb és 
ugyancsak egy fő évekig a román fogság keserű kenyerén volt kénytelen élni.

S.sz. NÉV HARCTÉR, AHOL FOGSÁGBA ESETT FOGSÁGBAN TÖLTÖTT IDŐ

1. Ábrányi Mihály orosz 1915. szeptember

2. Báron Béla olasz 1918-1919. szeptember

3. Bauer Lajos dr. orosz 1915. március-1917

4. Dán Arthúr szerb 1914. szeptember

5. Epstein József orosz 1914. szept. 7.

6. Fischer Andor olasz 1918. nov. 2. – 1919. nov. 5.

7. Fleiszig Ignác orosz 1915

8. Gonda Béla orosz 1916-1918. január

9. Gonda Miklós orosz ?

10. Göttler Imre román 1916. szept. 15. - ?

11. Greif Jenő olasz  1919. nov. 30. – 1920. okt. 2.

33  MAKÓ Imre: Az első világháborúban hadifogságba esett hódmezővásárhelyiek. Kézirat, 2018.
34  Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, PIH I-E – Első világháború katonái, H6/3-as doboz. Ániszfeld Sándor hitközségi elnök 

levele, Hódmezővásárhely, 1922. január 12. Kivonat a hódmezővásárhelyi izraelita hitközség jegyzékéből: fogságba estek.
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S.sz. NÉV HARCTÉR, AHOL FOGSÁGBA ESETT FOGSÁGBAN TÖLTÖTT IDŐ

12. Hacsek Kálmán orosz 1917. jan. 3.-1918. júl. 22.

13. Hajdú (Friedländer) Béla dr. orosz 1915. márc. -1918. júl. 15.

14. Halász (Fischer) István olasz 1918. okt. 31. – 1919. júl. 1.

15. Halász Lipót Mátyás orosz 1915. júl. 1. – 1920. júl. 1.

16. Kardos Hugó orosz 1915. szept. - ?

17. Keleti (Klein) Imre olasz 1915. okt. – 1919. dec.

18. Kemény Zoltán orosz 1914. nov. 16. – 1920. máj. 27.

19. Kiss Antal dr. olasz 1916. okt. 11. – 1919. nov. 9.

20. Kiss Sándor orosz 1915. márc. – 1918

21. Klein János orosz 1917

22. Kohn Márton orosz 1915. márc. 22. – 1918. dec. 13.

23. Kun Ede orosz 1915. márc. – 1921. dec. 10.

24. Mannheim Imre orosz 1915. szept. 25. – 1921. júl. 1.

25. Neumann Dezső olasz 1918. nov. 1. – 1919. nov. 20.

26. Pálfi Dezső orosz 1917-1918

27. Perl Ignác orosz 1915. júl. – 1918. jan.

28. Plohn Béla orosz 1916. jún. – 1918

29. Schlésinger Mátyás orosz 1917-1918

30. Springer József orosz 1914. dec. – 1918. aug.

31. Springer Lajos II. orosz 1916. aug. 8. – 1920. dec. 26.

32. Szécséner Sándor olasz 1918. nov. 1. – 1919. okt. 15.

33. Vészi (Weisz) Artúr dr. orosz 1914. nov. 22. – 1920. júl. 27.

34. Vészi György orosz 1914 – 1918. aug.

35. Weisz Gábor orosz 1914. okt. – 1916. ápr.
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AZ IZRAELITA KATONÁK LELKI GONDOZÁSA
 A NAGY HÁBORÚBAN

Az izraelita katonák lelki gondozásáról 1914-ben tíz, 1918-ban pedig már hetvenhat tábori rabbi 
gondoskodott, valamennyien századosi rendfokozatban. A nemzetközi szerződéseknek megfelelően 
ők is vöröskeresztes karszalagot hordtak, amelyen feltüntették rangjukat is (IX. osztály = százados). 
Feladatuk a kóser étkezéssel való ellátás biztosítása, a héberül írt levelek cenzúrázása, a házasság-
kötések végzése és a tisztjelöltek vallásoktatása volt. Gyakran a hadszíntér zsidó lakosságának ellá-
tásáról, a zsidó hadifoglyok részére pedig istentiszteletek tartásáról is gondoskodtak.
 A tábori rabbik feladata volt a zsidó katonák temetése is. Amennyiben a helyzet lehetővé tette, az 
elesetteket rabbi jelenlétében földelték el. Ha más felekezetű bajtársaikkal együtt közös tömegsírba 
kerültek, általában kereszt alatt nyugodtak. Előfordult olyan is, hogy a zsidó katonák sírjára keresztet 
állítottak, amelyre Dávid-csillagot véstek.35

 A kóser étkezést vagy a szombati szolgálatmentességet nem mindig biztosították a zsidó kato-
nák részére, azonban éppen egy hódmezővásárhelyi irat előkerülése bizonyítja, hogy a vásárhelyi 
katonáknak az utóbbira alkalmanként volt lehetőségük. Az egyik pótütegparancsnok ugyanis a hód-
mezővásárhelyi izraelita hitközség rabbijához, Ániszfeld Sándorhoz 1916. szeptember 28-án írt rövid 
levelében jelezte, hogy „…a pótüteg állományába tartozó izraelita vallású legénységnek az átiratban 
megjelölt ünnepnapokra szolgálatmentességet…” engedélyezett. 
 Néhány nappal később, 1916. október 4-én a közös hadsereg hódmezővásárhelyi állomáspa-
rancsnoka ismét levelet írt, amelyben arra kérte a főtisztelendő urat, hogy közölje, „…a felekezeté-
hez tartozó katonák mely órában vehetnek részt a vasárnaponkénti isteni tiszteleteken.” Egyben azt 
is kérte, hogy értesítse őt a nagyobb ünnepi alkalmakról, hogy a legénységet időben tudják értesí-
teni a vallási kötelezettségek teljesítésének lehetőségéről.36

35  Dr. Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra. 2011. 56-58.
36  MNL CSML HL A Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség Iratai 1909-1935, XII. 4. 3. doboz, 1916/okt.4. A hódmezővásárhelyi 

állomásparancsnok levele a főtisztelendő izraelita lelkész úrnak. Hódmezővásárhely, 1916. október 4.; MNL CSML HL A Hódme-
zővásárhelyi Izraelita Hitközség Iratai 1909-1935, XII. 4. 3. doboz, 1198/1916. A pótütegparancsnok levele a Hódmezővásárhelyi 
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LEVELEK A FRONTRÓL…

A fronton szolgáló katonák számára az egyetlen kapcsolattartási lehetőséget a családtagokkal vagy 
ismerősökkel sokszor csak a levelezés biztosította. A hódmezővásárhelyi izraelita hitközség irata-
nyagában található két olyan frontlevél, amelyeknek különlegességét az adja, hogy annak a Selt-
mann Lajosnak szóltak, aki 1879 és 1932 között a vásárhelyi hitközség főrabbija volt. Dr. Altheim Jenő 
főhadnagy, valamint Schillinger Imre önkéntes őrvezető 1916-ban írott levele mindeddig nem került 
a nyilvánosság elé. A vásárhelyi és azon belül szűkebben a zsidó hitközség kollektív emlékezete szá-
mára ezek a levelek felbecsülhetetlen értéket képviselnek. A megpróbáltatások elviselésének ne-
hézségeit, a vallásos hit gyakorlásának lehetőségét és a háború okozta kedvezőtlen körülményeket 
bemutató levelek gazdagabbá, ugyanakkor árnyaltabbá teszik Hódmezővásárhely első világháborús 
emlékezetét.

 „Mélyen tisztelt Főtisztelendő Úr! 
Masírozásunk közben egy civil postán adtam fel egy lapot. Biztonság okáért tábori postán is küldök 
most egy lapot s arra kérem Főtisztelendő Urat, hogy tekintettel arra, miszerint feleségem már rövi-
desen megy Pestre, kegyeskedjék az 500 krt az egyház két helyről felvenni és feleségemnek átadni. 
Mihelyt rendesebb viszonyok közt stabil állapotban leszünk, részletesen fogok írni. Sok mindenen 
mentem most hirtelen keresztül, de a jóságos Isten megsegített. Szívességét nagyon köszönve va-
gyok szíves üdvözlettel Dr. Altheim főhadnagy”37

 „Nagyságos Főtisztelendő Úr! Teljes bizonysággal tudom, Ön, ki családomnak örömeiben osztozó 
jó barátja volt és sorscsapásainkban igaz résztvevő szívvel vigasztalója volt – érdeklődött sorsom 
iránt. Már régi keletű hálámat szeretném e pár sorral részben lezárni. Alkalmat adott erre tegnap 
egy csodás kis résztvevőkkel dicsekedő vallásos összejövetel. Ezredem néhai királyunk lelki üd-
véért felekezetenként gyászistentiszteletet tartott. Reánk az alkonyi órákban került a sor. Messze 
földről gyalogolt hozzánk fiatal Feldrabbink, szolgája kézitáskában hozta a Szent Thorát, amely ha 
külső színben nem is volt egyforma a mi egyházközségünk ezüstös, bársonyos ajándékaival, látása 

izraelita hitközség rabbinátusi hivatalának, Hódmezővásárhely, 1916. szeptember 28.
37  MNL CSML HL Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség iratai 1909-1935 XII. 4. 3. 1916. Dr. Altheim Jenő levele Seltmann 

Lajos főrabbinak, 1916. augusztus 14.
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elég volt arra, hogy a jelenlévőket képzeletben haza emlékeztesse Övéikkel. Valóban megérdemelt 
dicsérő szavakkal bucsuztatta el az „emancipáló” felséges urat zengő hangú Rabbink. Az „Amen” 
elhangzása után – s ez életemnek feledhetetlen perce lesz – mintha csak várt volna az orosz ágyúival 
s puskáival dübörögtette meg alattunk a földet, s mi álltunk ott az Isten igéit hallgatva, kezünkben 
a töltött fegyver, oldalunkon … tőrkés a védekezésül a gázálarcz s míg körülöttünk dúlt a veszély mi 
mint egy oázisban éreztük magunkat, hogy Jehova most nem hagyja el a népét, s mosolygó arcát 
fordította felénk. Majd a Szent Thorához járultunk kihozták …. s mi a nép, csendes „Mincha” zárta 
be a mindannyiunkra nagy hatást gyakorló ceremóniát. A pillanat hatása azt mutatta, hogy a háború 
visszahozta a világnak a megnyugtató vallást. Bocsánatot kérek a rendetlen írásért, de itt mifelénk 
íróasztalként a térdünk szerepel. Tisztelendő Urat kérve, hogy tartson meg továbbra is jó emlékeiben 
vagyok hálás tanítványa, Schillinger Imre önk. gefr. Galíciai front, VIII. 4.”38

 A két levél a háború két hódmezővásárhelyi zsidó hadbavonultjának különböző „hazagondolási” 
stratégiáját mutatja meg. Az első levél szerzője, Altheim főhadnagy központi attitűdje a családjáról 
való gondoskodás: a fronton is az foglalkoztatta, hogy felesége (családja) hozzájusson a valószínű-
leg korábban letétbe helyezett pénzhez, amely a létfenntartásához kellhetett. A Galíciában harcoló 
önkéntes Schillinger Imre őrvezető viszont – akinek háborús szolgálatáról is csak ebből a leveléből 
tudunk – mint „hálás tanítvány” a hite melletti töretlen kiállásáról tett tanúbizonyságot főrabbijának 
írt levelében, beszámolva arról, hogy hitsorsos társaival még „a körülöttünk dúló veszély” közepette, 
az orosz ellenség támadására várva, töltött fegyverrel, tőrkéssel és gázálarccal fölszerelkezve sem 
hanyagolták el az istentiszteleten való részvételt, a „Szent Thorához” való hozzájárulás kötelességét, 
amely a túlélés reményével kecsegtetett számukra. Schillinger hitének és a vásárhelyi hitközség-
hez való ragaszkodásának erősségét mi sem mutatja jobban, mint hogy erről szükségesnek tartotta 
főrabbiját is tájékoztatni. Erős hite Schillingert visszahozta a harctérről, ellenben Altheim főhadnagy 
– négy évi frontszolgálat után – a háború utolsó napjaiban, 1918. október 18-án az ungvári katonai 
kórházban meghalt. Neki tehát nem sikerült a hazatérés. 
 Ide kívánkozik még egy harmadik, frontot megjárt izraelita katona levele is, amely ugyan nem a 
harctéren, még csak nem is a hadifogságban íródott, mégis nagyon tanulságos. Az egykori vásárhelyi 
gimnazista, majd építészmérnök Szécséner Sándor az 1920-as években Fejérváry Józsefnek a készülő 
családtörténeti könyvéhez Firenzéből írt hosszú levelet, amelynek sorai jól mutatják, mennyire fon-
tos tud lenni az ember számára a hazaszeretet, a szülőföldön, az „otthon” szerzett emlékek és ízek 
sokasága.39 Ennek az idegenből is haza húzó lokálpatriotizmusnak szép példájaként idézzük – válto-
zatlan helyesírással, elírásait nem javítva – Szécséner levelét:
 „Persze azért nem mindig a Santa Trinite sarkán állok, egyéb elfoglaltságom is van. Egy tervező 
irodában dolgozom, a tervezés művészi része a reszortom, tehát homlokzat, belső dekoráció és be-
rendezés. Ezenkívül bőven van időm, hogy a magam számára is dolgozzam, fessek. Ha festek, min-

38  MNL CSML HL Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség iratai 1909-1935 XII. 4. 3. 1915. Schillinger Imre önkéntes őrvezető 
levele Seltmann Lajos főrabbinak, 1916. december 6.

39  FEJÉRVÁRY, 1929. 724-725.
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dig Mártély jut eszembe, kedves jó Endre Béla, Zsóca asszony, Fejérváry Panka, meg Bogyó Margit. 
Cipelik a dinnyét és én mint 16 éves lovag, hagyom, hadd cipeljék, meg Török néni, meg a füzesek 
alatt szedett szederlekvárból készült lekváros dörölye (Török néni nagy mester ebben). Vasárnap is, 
ahogy kinn ültem a Piazza Signorián festeni, egy régi mártélyi vászon volt előttem. Nem veszek új 
vásznat, van sok gyerekkori festményem, azokra ráfestek. Kutágas, kis tanya, akácfa. Pemzlivel fel-
rakom nagyjából az új képet. A kútgém helyére Cosimo Medici lovasszobra kerül, a kis nádfedelű ta-
nya helyére a Vanucciak robosztus, hatalmas kőpalotája, a kis zöld akácfa helyére egy 9 méter magas 
szobrokkal diszitett kut. Alól még tisztán ki lehetett venni a régi képet, de felül nagy tömegekben ott 
áll az új kép. Egy pillanatig még egyszer a tekintetemmel szeretettel körülsimogattam a kis tanyát, 
meg a kis akácfát, azután egy ecsetlendülettel elmosódott minden. Ez azonban nem szimbóluma akar 
lenni az érzésnek. A festményen eltűnt a kis tanya, de a lelkemben nem. És ha az egyik kis tanya fölé 
is került a firenzei dóm kupolája, egyik másiknak föléje fog kerülni a római szent Péter templom és 
egy harmadiknak a párisi Notre-Dame, a vásárhelyi kis tanya képe ott ég legbelül, kitörölhetetle-
nül és elmosódhatatlanul a legszebb helyen. S lehetnek majd a mestereim Segantinik, Cezam-ok, 
Manet-ok és Corot-ok, az elsőt mégis csak drága jó Endre Bélától kaptam. Kellemes érzés volt Pesten 
frakkban a Bristolban vacsorázni, pompás látvány Fiesoléból nézni, mikor Firenze felett lemegy a 
nap, Veneziában a Lidón az öt világrész legszebb asszonyait és legdrágább kokottjait egyrakáson 
látni, felejthetetlen impresszió Rómában a Szent Péter templomot először látni, előre örülök azoknak 
a szép hónapoknak, amiket Párisban fogok tölteni, beletemetkezve a Louwre-ba vagy Cliquot-ot inni 
a Moulin Rouge bárjában, - de a legszebb érzés mégis időnként megtérni a szülei, öreg házhoz és 
szalonnát vacsorázni zöld paprikával, fehér kenyérrel – „otthon…”
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A ZSIDÓ HŐSÖK EMLÉKEZETE HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

Hódmezővásárhelyen az első világháború hősi halottainak a helyi Izraelita Szentegylet40 állított em-
léket először. Az emléktábla leleplezésére 1923. július 8-án, gyászistentisztelet alkalmával került sor 
a zsinagógában. Az istentiszteletet végén felhangzott a Himnusz, vitéz Horváth Gyula ezredes pedig 
egy rövid beszéd után a szegedi 5. honvéd vegyes dandár nevében megkoszorúzta az emléktáblát. 
Beszédében kiemelte a katonák önfeláldozását és erős magyarságtudatukat. Az Izraelita Szentegylet 
által emelt, aranyozott betűkkel vésett fekete márványtáblát Kardos Ignác kőfaragó mester készí-
tette el.41

 A világháborús izraelita hősi halottak közül többen jártak a hódmezővásárhelyi Állami Polgári 
Fiúiskolába42 és érettségiztek a Református Főgimnáziumban, ezért emléküket nemcsak a hitközség, 
hanem a két iskola is megőrizte. A Református Főgimnázium 1926-ban és a Polgári Fiúiskola 1937-
ben avatott emléktábláin az egykor az iskola falai közt tanuló első világháborús halottak között a 
zsidó származásúakat is megörökítették. Bauer Richárd Waltert, Engel Lászlót, Erdős Gyulát, Gonda 
Ernőt, a Popper-testvéreket, Schillinger Mihályt, Singer Ferencet, Weisz Imrét és Wilheim Károlyt a 
főgimnázium is hősi halottjának tekintette, így ők a Pásztor János vásárhelyi szobrászművész által 
készített gimnáziumi emléktáblán is szerepelnek. Deutsch Imre, Horovitz Imre, Kardos Hugó, Patz-
auer Béla, Téván István és Wertheimer Dezső emlékét az egykori Polgári Fiúiskola emléktáblája is 
megőrizte.

40  A Szentegylet, héberül Chevra Kadisa, a zsidó hitközségeken belül működő olyan jótékonysági és vallásos egyesület, amely 
a betegek ellátásáról, a halottakról és a temetkezés szertartásáról, valamint a temető és a sírok rendbentartásáról gondoskodik.

41  Nagy Gyöngyi: Héjjahalomtól Kardoskútig. In: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, 2016. Szerk.: Presztóczki 
Zoltán, Hódmezővásárhely, 2016. 139-162.

42  Az egykori Polgári Fiúiskola helyén ma a Szent István Általános Iskola működik.

A zsidó hősök emlékezete Hódmezővásárhelyen



110

ÖSSZEGZÉS

Az első világháború kitörése előtt Hódmezővásárhelyen közel 1400 zsidó polgár élt (az 1910-es nép-
számlálás szerint a lakosság 2,2%-a), akik a háborús erőfeszítésekből ugyanúgy kivették a részüket, 
mint a más vallási felekezethez tartozók. A legnagyobb áldozatot azok a vásárhelyi zsidó családok 
hozták, amelyeknek férfitagjai – sokszor apa és fia együttesen, valamint testvérek sokasága – be-
vonultak. 
 A Hódmezővásárhelyről hadra kelt mintegy 15 000 katonának az innen bevonuló 250 zsidó katona 
az 1,6 százalékát tette ki. A város összvesztesége, a hadban, illetve hadifogságban, és kisebb részt a 
háborúban szerzett betegségben később elhalálozottak száma a személyre lemenő adatgyűjtés révén 
2 800 főben vonható meg, ami 18,7 százalékos veszteséghányadnak felel meg. A zsidóság ismert 
vesztesége negyvenkét fő, és további kilenc személy utóbb háborús természetű betegségben halt 
meg. A legfiatalabbak – Gonda Ernő, Popper Pál és Szántó Béla – tizenkilenc évesen haltak hősi halált. 
A zsidó áldozatok közül – a zsidóság közismerten nagyobb mobilitásából következően is – ismerten 
(a negyvenkettőből hét, az emléktáblán szereplőkből öt fő), vagy valószínűsíthetően (legalább há-
rom fő) a bevonulásakor nem Vásárhelyen élt, többeknél pedig vidéki lakóhely is lehetséges. Ez a 
körülmény, nélkülözve a bevonultak tényleges létszámát is, nem teszi lehetővé a pontos veszteség-
hányad megállapítását. Az viszont így is látható, hogy a felekezetre vonatkozóan országos szinten 
kimutatott, a római katolikus, a református és az evangélikus felekezetek veszteséghányadának alig 
felét kitevő értéknél a vásárhelyi zsidó katonák lényegesen magasabb áldozatot hoztak, ami megkö-
zelíthette a város összlakosságára kimutatott értéket. Ennek háttere további vizsgálódást érdemelne, 
de ez már túlmutatna e tanulmány feladatán.
 Ha hihetünk a hitközségi elnök közlésének, miszerint a kétszázötven bevonuló közül 192-en vé-
gig a harctereken teljesítettek szolgálatot, akkor azt is kijelenthetjük, hogy a hódmezővásárhelyi 
zsidó katonák esetében megdőlni látszik az az általánosan kialakult vélemény, hogy a zsidókat a 
harcterektől távol eső helyekre, irodai szolgálatra osztották be. Jogos az egyébként nagyon fontos 
adatok pontosságának a megkérdőjelezése, különösen a konkrét szám esetében, miszerint „192-en 
végig a harctereken teljesítettek szolgálatot”. A kimutatható magas veszteséghányad azonban alá-
támaszthatja a hitközségi elnök állítását. Egyetlenegy olyan katonáról van tudomásunk, aki háborús 
szolgálata idején végig irodai alkalmazásban állt (Szántó József), de természetesen volt olyan is, aki 
valamely hivatal vezetése folytán maradt távol a harctértől, pl. Kemény (Hartmann) Simon, a zsidó 

Összegzés



111

elemi iskola igazgató-tanítója több hónapig vezette Bácsalmáson a Gubóbeváltó hivatalt. A bevonu-
lók közel 77 százaléka azonban hosszú éveket töltött el a különböző harctereken.
 A Vásárhelyről bevonult zsidó katonák helytállásáról híven beszélnek a rövid életrajzok, hősies-
ségük megmaradt bizonyságát azonban legjobban a kapott kitüntetéseik fémjelzik. Az adatgyűjté-
sünkben szereplő, zömmel innen bevonult, részben pedig innen elszármazott kétszázötven katona 
közel egynegyede (hatvan fő) kapott igazolhatóan valamilyen háborús elismerést. Közülük az I. Fe-
renc József király által alapított Nagy Katonai Érdemérmet, közkeletű nevén a Signum Laudist, vagy 
annak valamelyik fokozatát, az Ezüst- vagy Bronz Katonai Érdemérmet tizenhárman kapták meg. A 
legénységi állomány bátor tetteinek elismerésére az I. Ferenc József király által alapított I. és II. 
osztályú Ezüst, valamint Bronz Vitézségi Érmet is többen megkapták. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyik legmagasabb háborús kitüntetését, amelyet katonai körökben csak nagyezüstnek és kisezüst-
nek neveztek, az I. és II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet tizenegy-tizenegy katona, míg az 1915-ben 
alapított Bronz Vitézségi Érmet huszonhat katona kapta meg. A világháború jelképévé váló, 1916-ban 
IV. Károly király által alapított Károly Csapatkereszttel, amelynek elnyerése „mindössze” 12 heti fo-
lyamatos frontszolgálathoz volt kötve, negyvenhét katonát tüntettek ki. Az 1918 júliusában szintén 
IV. Károly által alapított Sebesültek Érmét a hódmezővásárhelyi zsidó katonák közül tizenheten kap-
ták meg, néhányan többsávos változatukat is őrizték.
 Ániszfeld Sándor hitközségi elnök 1922-es levelében arról tájékoztatta a fővárosi adatgyűjtőket, 
hogy „A bevonult 250 katona 25 % -a nyert tiszti rangot. Százados lett 5, főhadnagy 8, 48 pedig 
részint mint hadnagy, részint mint zászlós vagy kadett küzdött a különböző harctereken. Az orvosok 
közül 2 mint ezredorvos 3 mint főorvos teljesített úgy a harctereken, mint a különböző kórházakban 
a bevonult 5 gyógyszerésszel együtt megbecsülhetetlen szolgálatot.” Az új kutatások ezeket az ál-
lításokat részben alátámasztják, részben pedig újabb információkkal egészítik ki. A bevonult zsidó 
katonák valóban közel egynegyede (22,4%), ötvenhat fő nyert tiszti rendfokozatot, amelybe a leg-
magasabb rangú katona, a törzstisztekhez tartozó Langfelder Artúr őrnagy orvos is beletartozik. A 
kétszázötven bevonuló zsidó katona közül két ezredorvos – dr. Ániszfeld (Ambrus) Endre és dr. Bauer 
Lajos, mindketten századosi rendfokozatban –, valamint három főorvos – dr. Grünfeld Sándor, dr. 
Heller István és dr. Müller Ferenc főhadnagyi rendfokozatban teljesített szolgálatot a kórházakban 
és a harctéren. Őket is számítva a tisztek között 15 orvos volt. Még ennél is több ügyvéd, összesen 
tizennyolc fő kapott századosi, főhadnagyi vagy hadnagyi rendfokozatot, de akadt köztük tisztviselő, 
hivatalnok, gyáros, kereskedő, tanár és egyetemi hallgató is. A levélben említett öt gyógyszerésszel 
ellentétben csak háromról van tudomásunk (Lévai Géza, Müller Mór és Tagányi Arthúr).
 Köztudott, hogy az Alföldről, így Hódmezővásárhelyről is a legtöbben a mezőgazdaságban dolgo-
zók, és közülük is főképpen a földművesek vonultak be a háborúba, így a veszteségek is ebben a fog-
lalkozási kategóriában voltak a legnagyobbak.43 A zsidóság eltérő foglalkozási-szerkezeti tagoltsága 
miatt a Hódmezővásárhelyről bevonult zsidó férfiak foglalkozási megoszlása a hely adottságaihoz 
képest azonban egészen más képet mutat. A zsidó férfiak többsége iskolázott volt, és mivel a város-
ban a hitközség középfokú iskolát nem tartott fenn, a Református Főgimnáziumba jártak. A kétszáz-

43  Makó Imre: Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai. 2004. 44.
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ötven bevonuló katonából hetven választotta ezt az iskolát tanulmányai folytatásához, és többségük 
itt tette le az érettségit is. A gimnáziumi képzést többnyire azok választották, akik még ennek elvég-
zése után is tovább szándékoztak tanulni. Ezt támasztja alá az is, hogy az említett hetven főből, aki 
a nagymúltú vásárhelyi gimnáziumban kezdte középfokú tanulmányait, később huszonhatan doktori 
címet szereztek: orvosok, ügyvédek vagy jogászok lettek. Az érettségit nem adó helyi Polgári Fi-
úiskolát csak kevesen választották, köztük a hősi halott Deutsch Imre, Engel Ferenc, Horovitz Imre, 
Kardos Hugó, Téván István és Wertheimer Dezső.
 A bevonulók többsége a kereskedelem és az ipar területéről, valamint a szabad értelmiségi pá-
lyákból választott magának foglalkozást. A kétszázötven bevonuló közül azonban csak 222-nek is-
merjük pontosan a foglalkozását. Azok, akiknek a foglalkozását egyetlen adatbázis sem rögzítette, 
vélhetően a zsidóság legalacsonyabb rétegét képviselték, ám gyanítható, hogy ha az összes katoná-
nak ismernénk a foglalkozását, az arányok akkor is hasonlóképpen alakulnának. Mindezek alapján 
kijelenthető, hogy a bevonuló hódmezővásárhelyi zsidóság legnagyobb része, 37 százaléka (84 fő) 
a háborút megelőzően és azt követően is kereskedelmi tevékenységet folytatott, 18 százaléka (40 
fő) valamely iparágban helyezkedett el, 10,36 százaléka pedig (23 fő) a zsidóság körében népszerű 
szabad értelmiségi pályát választotta és ügyvéd vagy jogász lett. A katonák 9 százaléka (20 fő) az 
állam vagy valamely magánvállalat alkalmazottja, hivatalnoka, tisztviselője volt, 7,6 százaléka (17 
fő) pedig az orvosi hivatást választotta. Tizenöten (6,7%) még gimnáziumi tanulóként vagy valamely 
egyetem (orvosi, jogi vagy műegyetem) hallgatójaként vonultak be. A bevonulók között elvétve ta-
lálunk gyári munkást, tanárt és újságírót (tizenkét fő – 5,4%) is. A városra oly jellemző foglalkozást, 
a gazdálkodást, a vásárhelyi zsidóság körében csak kevesen művelték. Mindössze hatan (2,7%) ren-
delkeztek nagyobb méretű földbirtokkal és folytattak azon gazdálkodást. A hat katona közül – Czukor 
László, Grünfeld Dezső, Singer Ferenc, Keleti (Klein) Imre, Weidenfeld Gyula, Weisz Mózes Miklós – a 
háború idején csak ketten részesültek a birtokaikon zajló mezőgazdasági munkák miatt felmentés-
ben. A vásárhelyi zsidó bevonultak között mindössze két művész (0,9%) volt, Téván István és Ligeti 
(Schwarcz) Lajos.
 A 250 hadra kelt vásárhelyinek tekinthető izraelita katona közül huszonöten (10%) rokkantan 
tértek haza, és kilencen (3,6%) a későbbi években a háborúban szerzett betegségben hunytak el. 
Mindemellett nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy az első világháborúban áldozatot hozó vásár-
helyi zsidó családok kisebb részének férfi tagjai a második világháborúban munkaszolgálatot teljesí-
tettek, vagy 1944 nyarán bekerültek azok közé, akiket zsidó származásuk miatt a hitleri Németország 
nyomására Magyarországról, így Hódmezővásárhelyről is deportáltak. A kétszáznyolc bevonult és 
visszatért katona közül nyolc fő (3,2%) különböző helyeken munkaszolgálatosként hunyt el, har-
minchét fő (14,8%) pedig az ismertebb haláltáborokban lelte halálát, de az első világégést megjárt 
katonák között akadtak olyanok is, akik – magányosan vagy egész családjukkal együtt – az újabb 
megpróbáltatás elől az öngyilkosságba menekültek (Czukor László, Gönczi Kálmán, Kellert Miksa). A 
bevonultak közül kilenc főt biztosan a vásárhelyi izraelita temetőben temettek el, köztük a hősi halott 
Hacsek Zoltánt, Kohn Miksát, Langfelder Artúrt, Rosenfeld Aladárt és Schillinger Mihályt.
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 A háborús megpróbáltatások után hat vásárhelyi zsidó katona vonult be a Nemzeti Hadsereghez 
(dr. Balassa István, Keller Dezső, Patzauer Aladár, Singer Imre, dr. Wilheim Sándor és Wolf Andor), 
mindössze egyetlen katona lett a Vörös Hadsereg tagja (Vásárhelyi (Weisz) Kálmán), és ketten – 
Arany János (Auspitz Jenő) és Kiss Sándor – a helyi direktóriumban vállaltak szerepet. Mindez arra 
mutat rá, hogy a háborús múlttal rendelkező zsidó katonáknak csak nagyon kis része gondolta úgy, 
hogy katonai pályafutását a háborút követő időszakban is folytatja. A legszerencsétlenebb sors talán 
Strasser Gábornak jutott osztályrészül, aki végigharcolta a világháborút, majd 1919 tavaszán a román 
megszállók kegyetlen bánásmódjának lett az áldozata. 
 A hódmezővásárhelyi zsidóság első világháborús áldozatvállalását és veszteségeit megvizsgálva 
láthatjuk, hogy némileg kedvezőbb a kép, és ez nem a sokat emlegetett kivételezésnek, hanem a 
zsidó férfiak magasabb képzettségéből következő jobb katonai beosztásoknak köszönhető. A polgári 
foglalkozást űzők veszteséghányada alatta maradt a parasztságénak, és köztudott, hogy Magyaror-
szágról inkább ez utóbbi foglalkozási kategóriába esők könyvelhették el a nagyobb veszteségeket, 
valamint országosan kimutatott, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül a foglalkozási főcso-
portokon belül a közszolgálat és az ún. szabadfoglalkozás körébe tartozók veszteséghányada volt a 
legkisebb. 
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Österreichische Staatsarchiv / Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA)
Sterbregister (Halotti nyilvántartás) – Engel László
Sterbregister (Halotti nyilvántartás) – Schillinger Mihály
Sterbregister (Halotti nyilvántartás) – Horovitz Imre
Sterbregister (Halotti nyilvántartás) – Singer József
Sterbregister (Halotti nyilvántartás) – Wertheimer Dezső

Hadtörténelmi Levéltár I. világháborús veszteségi adatbázisa
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Személyes hagyatékok, XIX-75. Langfelder Artúr iratai
Dr. Langfelder Artúr cs. és kir. törzsorvos emlékezete 1871-1914. Nyomatott a Törekvés könyvnyom-
dában Hódmezővásárhelyen; 
L.A. német nyelvű katonai útlevele. Klausenburg, 1891. július 2.; 
L.A. orvosi diplomájának hiteles másolata, Kolozsvár, 1894. december 11.; 
Levél L.A.-nak Dr. Berger Ferenc tisztifőorvostól, hogy a Hódmezővásárhelyen tartózkodó L.A. a rá-
szoruló betegeket díjtalanul gyógykezelheti. Hódmezővásárhely, 1896. június 24. A jegyző aláírá-
sával; 
L.A. és Neumann Riza házassági anyakönyvi kivonatának (1901. január 2.) másolata. Kiállítva: Hód-
mezővásárhely, 1944.;
L.A. katonai vasúti utazási igazolványa 1904-1907 évekre. Debrecen, 1904. május 20.;
L.A. levele a főszolgabírónak születési anyakönyvi kivonat másolat kéréséről. Nagyvárad, 1909. áp-
rilis 12.;
Langfelder Artúr Mózes halotti anyakönyvi kivonatának (1914. szeptember 9.) másolata;
özv. L.A. né részére fényképes, két nyelvű (német, magyar), igazolás a hadműveleti terület átlépésé-
re. Hódmezővásárhely, 1915. október 14. 
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MNL CSML HL IV. B. 1405. f. VI. (katonai) ügyosztály iratai, 1872-1929. 1405. f.

71. A cs. kir. tartalékos és póttartalékos legénység nyilvántartása 1896-1918 III.; 72. A cs. kir. tar-
talékos és póttartalékos legénység nyilvántartása IV.; 74. A cs. és kir. tartalékos és póttartalékos le-
génység névmutatója;  76. Hódmezővásárhely 1896. évben született hadköteleseinek Állítási lajstro-
ma, 1915; 79. Névlajstromok az 1895-ben született hódmezővásárhelyi illetőségű 19 éves életkorba 
(népfelkelési kötelezettségbe lépő) ifjakról; 80. Népfelkelői bemutató szemlére állítottak lajstroma 
1914-1916 (1897); 81. 1898-ban született hmvhelyi illetőségű népfelkelők bemutató lajstroma; 
82. 1898. évben szül, 1896-1873. évi született II. pótszemlére állított és 1872-1865. évi szül. fe-
lülvizsgálat népfelkelők; A mozgósítással bevonult közös hadseregbeli tartalékos és póttartalékos 
legénység névsora 1914-ből.

MNL CSML HL IV. B. 1426. Hódmezővásárhely város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűj-
teménye, f/ Az Izraelita Hitközség anyakönyvei, 1880–1895. (Az adatokat kigyűjtötte: Makó Imre)

MNL CSML HL A Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség Iratai 1909-1935, XII. 4. 3. doboz

1916/okt.4. A hódmezővásárhelyi állomásparancsnok levele a főtisztelendő izraelita lelkész úrnak. 
Hódmezővásárhely, 1916. október 4.
1198/1916. A pótütegparancsnok levele a Hódmezővásárhelyi izraelita hitközség rabbinátusi hivata-
lának, Hódmezővásárhely, 1916. szeptember 28.
1916. Dr. Altheim Jenő levele Seltmann Lajos főrabbinak, 1916. augusztus 14.
1915. Schillinger Imre önkéntes őrvezető levele Seltmann Lajos főrabbinak, 1916. december 6.
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 Langfelder Artúr halotti anyakönyvi kivonata (Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár)



139
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 Schillinger Mihályné levele 
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Vásárhelyi (Weisz) Kálmán 
(MNL CSML HL)
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Dr. Ániszfeld Endre és fiai 1917-ben vették fel az Ambrus nevet
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Képek, dokumentumok - Sírok

Hacsek Zoltán sírja a vásárhelyi 
zsidó temetőben

Kohn Miksa sírja a vásárhelyi 
zsidó temetőben
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zsidó temetőben
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Képek, dokumentumok - Emlékművek

Az Izraelita Szentegylet által avatott emléktábla a zsinagógában, Kardos Ignác munkája, 1923
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Képek, dokumentumok - Emlékművek

 A Református Főgimnázium első világháborús emlékműve, Pásztor János alkotása, 1926
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Képek, dokumentumok - Emlékművek

A Polgári Fiúiskola hősi halottainak emléktáblája, Balla István alkotása, 1937



„A programot az
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

támogatja.”
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