Det judiska livet i Makó

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

1

Det judiska livet i Makó

Det judiska livet i Makó
Makó
© Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Makó
Dr. Kecskeméti Ármin Association Makó

Makó, staden där Susanna är född, ligger i
sydöstra Ungern nära gränsen till Rumänien.
Staden är relativt liten och har idag bara 25 000
invånare. Den gamla, medeltida staden ödelades under det Osmanska riket. Dagens Makó
grundades 1699.
1746 fick de första judarna möjlighet att flytta till
den tidigare obebodda nordöstra delen av Makó.
Gatorna där judarna bosatte sig kallades ”Stora
och Lilla judiska gatan”. (Idag heter dessa gator
Deák Ferenc och Eötvös). I slutet av 1800-talet
växte en judisk medelklass fram i de så kallade
judiska kvarteren.
Makós centrum.
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Den judiska befolkningen var som störst år
1920. Med 2 380 invånare i staden utgjorde de
6,4 %. Eftersom det fanns flera religiösa grupper
kallades Makó ofta för Lilla Jerusalem. Genom sin
handel med lök bidrog den judiska medelklassen
till stadens modernisering.

Det religiösa livet

Judarna i Makó var kända för sin handel med lök.
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Genom påverkan av den judiska upplysningsrörelsen, haskala, växte två separata religiösa
rörelser fram under den senare delen av 1800talet: den ortodoxa, som höll strikt på de traditionella religiösa reglerna, och den neologiska
som hade mer moderna inslag. Makó var mera
känd för den neologiska inriktningen, men
genom en ökad invandring och eftersom de ortodoxa familjerna födde fler barn kom de att bli i
majoritet i början av 1900-talet.

Den judiska församlingen bildades i Makó omkring 1750. Det var den första
judiska församlingen i östra Ungern. Två år tidigare hade judarna grundat ett
begravningssällskap, chevra kadisha.
Under 1700-talet leddes församlingen av en mycket känd rabbin, Salamon
Ulmann. Senare grundade den ortodoxe rabbinen Mózes Vorhand en berömd
religiös högskola, yeshiva.

Den ortodoxa synagogan i Makó.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2

© József Attila Múzeum és Könyvtár Makó
József Attila Museum and Library Makó

© József Attila Múzeum és Könyvtár Makó
József Attila Museum and Library Makó

Det judiska livet i Makó

En judisk ortodox familj i Makó.

Talmud-studenter i Makó.
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En annan religiös personlighet som var känd över hela
landet var den neologiske överrabbinen och forskaren
dr. Ármin Kecskeméti.
Neolog-synagogan ritades av arkitekten Lipót Baumhorn
och stod färdig 1914. Byggnaden ansågs vara den vackraste
i staden.

© József Attila Múzeum és Könyvtár Makó
József Attila Museum and Library Makó

Salomon Ullman.

Skola, äldrevård och handel
Den judiska grundskolan tog emot både judar och icke-judar.
Dessutom fick judiska pojkar och flickor möjlighet att utbilda
sig i grupper med olika religiösa inriktningar.
Den judiska församlingen tog även hand om de äldre, och
man byggde ett ålderdomshem på Vásárhelyi-gatan.

Neolog-synagogan i Makó ansågs vara
den vackraste i staden.
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Dr. Ármin Kecskeméti.

Ett äldre ortodoxt judiskt par i Makó.
En judisk grundskola i Mezokovesd, Ungern, 1937.
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Judar och kristna i Makó hade daglig kontakt med varandra. Judar köpte upp de extra grödor som bönderna producerade och
sålde dem på marknader i andra städer. De försåg även stadsborna med produkter som producerats långt bort.
Judarna i Makó lärde sig ungerska redan i slutet av 1700-talet, och de talade språket väl. Förhållandet mellan judarna och
Makós bönder stärktes ytterligare när judar började odla lök i stor skala.
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Den gula löken som odlades och förädlades av lökspecialisterna i Makó belönades med en guldmedalj vid världsutställningen
i Bryssel 1888. Denna produkt, som var av hög kvalitet, köptes och exporterades främst av ortodoxa judiska köpmän. Som
exempel på omfattningen transporterades 1925 4 166 tågvagnar med gul lök till europeiska länder.

Bilden visar en gåsmässa.

Bilden visar skyltfönstret på en judisk affär i Makó.
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