Zsidó élet Makón

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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Makó (jiddisül Makave,  )מאקווא25 ezer fős
kisváros Csongrád megyében, Magyarország
délkeleti szegletében. A Maros folyó jobb partján
épült, közel a román határhoz. A régi, középkori
Makó a török megszállás alatt elnéptelenedett. A
mai várost 1699-ben telepítették.
A város földesura, a csanádi püspök 1746
körül tette lehetővé az első zsidóknak, hogy
letelepedjenek a város addig néptelen északkeleti
részén. A jövevények kezdetben a Nagy-zsidó
(ma Deák Ferenc) és Kis-zsidó (ma Eötvös)
utcában laktak. Ez a terület és környéke alkotta
az úgynevezett „zsidó fertályt”, amelyből a 19.
század végére kialakult a polgári zsidó városrész.
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A város központjában, Makón.

A vallási élet
A zsidó felvilágosodás (hászkálá) hatására Magyarországon a 19. század utolsó harmadára
a zsidóság egysége megszűnt. Két egymástól
leginkább eltérő irányzat, a régi vallási szokásokhoz merevebben ragaszkodó orotodox és a számos újítást bevezető neológ (reform) felekezet
A zsidók gyakran foglalkoztak hagyma kereskedelemmel is.
volt. Makón a neológ irányzat volt az erősebb, de
a 20. század elejére – a fokozódó bevándorlás és az ortodox családokban a magasabb születésszám miatt – az ortodoxok lettek többen.
Makón a zsidó községet (kehila) 1750 körül hozták létre. 1748-ban alapították
meg Szentegyletüket (chevra kadisha), majd kiépítették hitközségi szerveztet,
élén a bíróval (judenrichter). Fontos, hogy itt volt Kelet-Magyarország és az
Alföld első zsidó közössége.
Az ortodox zsinagóga Makón.
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1920-ra elérte a maximumot, a 2380 főt. Magas
arányuk (6,4%) és felekezeti sokszínűségük miatt
a várost sokan „Kis-Jeruzsálemnek” nevezték.
A hagymakereskedelem révén megerősödött,
polgárosult zsidóság rendkívül sokat tett
Makó modernizálásáért, szellemi életének
gazdagításáért.
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A ortodox zsidó család Makón.

Talmud diákok Makón.

Mindkét felekezet felépítette zsinagógáit a városban. A
Baumhorn Lipót tevezte neológ zsinagóga 1914-ben készült
el, és a város legszebb épülete lett.
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Az 1800-as évek leghíresebb rabbija Ulmann Salamon
volt. Később az ortodox Mose Vorhad főrabbi neves
vallási iskolát (jesiva) hozott létre a városban. A neológ
Dr. Kecskeméti Ármin pedig országosan ismert főrabbi és
tudós volt.
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Ulmann Salamon.

Iskola, idősgondozás és Kereskedelem
Elemi iskoláikba nem csak zsidó diákok jártak. A fiatal zsidó
fiúk és lányok különböző vallásos egyletekben képezhették
magukat.
Az idősekről is godoskodtak, menházuk a Vásárhelyi utában
állt.

A neológ zsinagóga Makón az egyik
legszebb épület volt a városban.
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Dr. Kecskeméti Ármin.

A zsidó házaspár.
A zsidó elemi iskola Mezőkövesden, Magyarország, 1937.
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A zsidók és a keresztények napi kapcsolatban voltak egymással. A zsidók felvásárolták a makóiak terményfeleslegét, amit más
városok piacain értékesítettek, valamint ellátták a városlakókat messziről hozott késztermékekkel.
Makón a zsidóság nagy része már igen hamar, a 18-19. század fordulóján megtanulta és jó beszélte a magyar nyelvet. A zsidóság
és a makói parasztok közötti kapcsolat tovább erősödött a tömeges hagymatermesztés megindulásával.
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A makói hagymakertészek által nemesített és termesztett vöröshagymát 1888-ban a brüsszeli világkiállításon aranyéremmel
jutalmazták. A kiváló minőségű terméket főként ortodox zsidó kereskedők vásárolták fel és exportálták. 1925-ben például 4166
vagonnyi vöröshagymát szállítottak vasúton Európa különböző országaiba.

A képen egy libavásár látható.

Zsidó üzlet Makón.
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