A zsidó lakosság helyzete megváltozik

Kizárólag oktatási célokra: az Eternal Echoes oldalán megtekinthető videók, fotók, dokumentumok és szövegek a szerzői jogok tulajdonosainak
engedélyével kerültek felhasználásra. A harmadik fél jogai, mint például szerzői jog, védjegy, a nyilvánosság joga, személyes adatok védelme és
szerződésben rögzített korlátozások miatt kérjük, hogy ne ossza meg vagy terjessze a gyűjtemény tartalmát.
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A zsidók azonos polgári jogokat élveztek a magyar lakóssággal
© József Attila Múzeum és Könyvtár Makó - József Attila Museum and Library Makó

A 19-20. század fordulója a befogadás időszaka. Az addig
jogfosztott zsidóság előbb a polgári jogegyenlőséget kapta
meg (emancipációs törvény, 1867), majd a zsidó vallás
egyenjogúsítása is megtörtént (recepciós törvény, 1895).
Makón a zsidóság legtevékenyebb időszaka volt ez a korszak.
A makói zsidó polgárok közül többen dolgoztak értemiségi
pályákon. Sokan közülük orvosok, tanárok és ügyvédek
voltak. Ipari vállalatokat, kereskedelmi társaságokat hoztak
létre megteremtve ezzel a város gazdasági fejlődésének alapjait. Felsőkereskedelmi iskolát alapítottak, amely országos
hírnévre tett szert.
Részt vettek a város vezetésében és a közéletben is.
Alapítványaik révén jótékonysági tevékenységük is jelentős
volt. Makó paraszti, paraszt-polgári társadalmában
elsősorban ők képviselték a polgári elemet.
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Egy ortodox család Makón.

Fontos megjegyeznünk, hogy a zsidóság sem felekezetileg,
sem társadalmilag nem volt egységes: a jómódú polgárok
mellett sokan kispolgárként, boltos kereskedőként vagy
mesteremberként éltek, de voltak kifejezetten szegény zsidó
családok is, ahol a családfők házalóként, hagymaalkuszként,
munkásként tartották el a családjukat.

Zsidóellenes törvények
Az I. világháborút Magyarország a vesztesek oldalán
fejezte be. A háborút követő forradalmak zűrzavaros
időszaka (1918, 1919), majd a párizsi békeszerződés döntése
(Trianon, 1920. 06. 04.) sokk-ként érte a lakosságot. Új
korszak kezdődött, a befogadás időszakát a kirkesztés
időszaka követte. Az új, „keresztény-nemzeti” kurzus
korlátozott demokráciaként működött (autoriter állam)
amelynek antiliberalizmusa és antikommunizmusa mellett
zsidóellenes jellege is volt. 1920-ban elfogadták Európa
első faji alapon álló zsidótörvényét (numerus clausus 1920.
évi 25. tc.), amely korlátozta a zsidó hallgatók számát az
egyetemeken és a főiskolákon.
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Zsidó középosztálybeli család Makón.

Az első zsidóellenes törvény.
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A válságtól sújtott és traumatizált magyar társadalomban
a „zsidókérdés” megoldásának igénye egyre erősebben
jelentkezett. A német orientáció erődödésével, majd a
II. világháború idején a magyar kormányok több un.
„zsidótörvényt” és rendeletet alkottak, amellyel céljuk a
zsidó gazgasági és társadalmi „térfoglalás” visszaszorítása
volt.
Az 1920-as évektől a zsidók és a nem-zsidók közti alapjában
toleráns viszony Makón is feszültebbé vált. Erősödött az
antiszemitizmus. 1938-tól a zsidónak minősített lakosokat
fokozatosan kiszorították a város gazdasági és társadalmi
életéből. 1939 szeptemberében a képviselő-testület 19
tagjának szüntették meg mandátumát. 1940-ben Ferenczy
Béla alispán határozatban tiltotta ki a zsidó árusokat a város
és a megye piacairól. 1941-ben a hagymakereskedelmet
irányító METESZ tagjai közül kizárták a zsidó kereskedőket,
akiknek ezzel megélhetésüket lehetetlenítették el.
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A német megszállást követően, Makón Bécsy Bertalan
polgármester saját hatáskörben szabályozta a tisztviselők
és a zsidó ügyfelek kapcsolatát. A zsidókat kitiltotta a város
legnagyobb közparkjából, a Horthy-parkból.

Zsidó textil üzletek teljes felszámolása.
Egy újságcikk címe: “Megnyílt egy textilbolt, de csak nyilasok részére”.
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A gettót Ferenczy Béla alispán jelölte ki a régi zsidóferály területén, ahová 1944. május 20-25. között mintegy 1600 embert tereltek
össze. A gettót nem övezték palánkkal, rendőrök és csendőrök álltak őrt az utcák bejáratánál. A gettó területén kívül két épületben
szállásoltak el zsidókat: a Menház és iskola épületében, valamint a kikeresztelkedett zsidókat a város másik felén, az úgynevezett
Leipnik-féle házban.
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Május végén a rendőrök brutálisan megverték az idős Vorhand Mózes ortodox főrabbit, aki a bántalmazások következtében néhány
nap múlva meghalt.

Az ortodox főrabbi, Mózes Vorhand.

Zsidók a Makói gettóban.
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