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Judarna får medborgerliga rättigheter
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1867 fick judarna medborgerliga rättigheter genom den
så kallade emancipationsakten, vilken ”befriade” judarna
från tidigare rättslöshet i samhället. Några årtionden
senare, 1895, erkändes judendomen på lika villkor som
andra religiösa inriktningar.
Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var en produktiv
period för judarna i Makó. Många var högutbildade och arbetade som läkare, lärare och advokater. Genom att judarna
etablerade industri- och handelsföretag lade de grunden till
stadens ekonomiska utveckling. De startade även en judisk handelshögskola som blev känd över hela landet.
Judarna i Makó deltog aktivt i både stadsförvaltningen
och det offentliga livet. De gjorde också betydande välgörenhetsinsatser genom sina organisationer. I det jordbruksdominerade Makó representerade judarna främst
medelklassen.
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En judisk ortodox familj i Makó.

Judarna i Makó bestod av olika sociala och religiösa
grupper. Några var välbärgade medan många andra tillhörde den lägre medelklassen och arbetade som handelsmän
eller hantverkare. Det fanns också judiska familjer som
levde i fattigdom, där mannen försörjde familjen genom till
exempel gatuförsäljning.

En judisk medelklassfamilj i Makó.

Ungern tillhörde de länder som förlorade första världskriget.
Den kaotiska perioden som följde med två revolutioner
efter kriget, år 1918 och 1919, samt Trianonfördraget (fredsfördraget, den 4 juni 1920) chockade befolkningen. En ny
era inleddes, och den toleranta perioden när judarna fått
medborgerliga rättigheter övergick i en tid som präglades
av diskriminering. Den nya kristna nationalistiska inriktningen var auktoritär och begränsade demokratin.
Den var anti-liberal, anti-kommunistisk, men även antijudisk. År 1920 antogs i Ungern den första rasistiska antijudiska lagen i Europa. Lagen kallades numerus clausus
och begränsade antalet judiska studenter vid högskolor och
universitet.

Antijudiska lagar.
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Anti-judiska lagar införs
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I det ungerska samhället, som var traumatiserat av krisen
efter första världskriget, kom den så kallade judiska frågan
att diskuteras allt oftare. Mer och mer närmade man
sig Tyskland och under andra världskriget införde den
ungerska regeringen flera så kallade anti-judiska lagar och
bestämmelser som likande dem i Tyskland. Dessa syftade
till att få bort judarna från olika ekonomiska och sociala
positioner i samhället.
Under 1920-talet förändrades läget även i Makó där
Susannas mammas familj bodde. Det tidigare relativt
toleranta förhållandet mellan judar och icke-judar i
Makó alltmer spänt. Antisemitismen ökade och från år
1938 blev de judiska invånarna alltmer utestängda från
det ekonomiska och sociala livet i staden. I september
1939 förlorade 19 medlemmar i stadsfullmäktige sina
platser. 1940 förvisade greve Béla Ferenczy de judiska
köpmännen från marknadsplatserna i staden och länet.
1941 uteslöts judarna från METESZ, den organisation som
hade monopol på handeln med lök, vilket skapade svåra
levnadsförhållanden för många familjer.

I den här affären är judar inte välkomna. Annonsen riktar sig endast till
medlemmar av det ungerska nazistiska Pilkorspartiet.
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Efter den tyska ockupationen, bestämde Makós borgmästare
på egen hand regler och föreskrifter hur relationen skulle se
ut mellan ungerska tjänstemän och judiska medborgare.
Judar fick till exempel inte besöka Hitler-parken (numera
Petőfi-parken).

Tidningsnotisen tillkännager utförsäljningen av samtliga varor i ett antal
judiska textilaffärer.
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Ett getto inrättades på uppdrag av greve Béla Ferenczy i delar av de judiska kvarteren. Mellan den 20 och 25 maj 1944, tvångsförflyttades 1 600 judar dit. Området var inte avgränsat med staket, men poliser och gendarmer bevakade alla ut- och ingångar. Förutom
gettot användes två andra byggnader: skolhuset och det så kallade Leipnik-huset.
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I slutet av maj blev Mózes Vorhand, ortodox överrabbin i Makó, brutalt misshandlad av poliser. Han dog senare av skadorna.

Mózes Vorhand, ortodox överrabbin
i Makó.

Judar i Makós getto.
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