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2. olick–robbins1999,19–43.p.
3. azemlékezettereirőllásdBodó2000.,Gyáni2000.;agenealógiaiemlékezetrőllásdkeszeg

2002,172–212.p.
4. a kutatást az szTE-BTk néprajzi és kulturális antropológiai Tanszék oTka pályázata (k

68325)támogatta.köszönetilletiBacskaisándortésurbancsokzsoltotakutatáskezdetén
megosztott észrevételeiért, valamint Tóth-ábri Pétert, aki fotósként segített a terepmun-
kámban.köszönetteltartozomtovábbádavidMargalitrabbinak,aMakóizsidókVilágszer-
vezeteelnökének,akibetekintéstengedettszámomraaközösségelektronikuskörleveleibe,
anéhai főrabbi leszármazottainak,akik2004-ben,2006-banés2007-benszakdolgozati,
majddisszertációskutatásomkeretébenMakónfogadtakahalálozásiévfordulókon,vala-
minthalmosLászlónak,azÚj Kelet szerkesztőjének.hálávalemlékezemanéhaiLemberger
MenachemMendel rabbira, a „Makói szent udvar” jeruzsálemi főrabbijára, aki amakói
monográfia-kutatáskezdeténbevezetettavisszalátogatóközösségbe.

„Éledjenekfelatehalottaid,holtaim
támadjanakföl…”

(Jesája 26:19)

atemetőnemcsakvégsőnyughelyvagyatársadalomeltávozottgenerációinakkutat-
hatólenyomata,hanemazélőközösségemlékezeténekhelyeis,atérbenmegjelení-
tettemlékezet.Ezazemlékezetugyanakkornemaközösségenkívüllétezik,hanemtár-
sadalmi intézményekáltal–tudatoserőfeszítésekárán–fenntartottkulturális jelen-
ség.1 azelmúltkétévtizednéprajziparadigmaváltásaazamerikaiésnyugat-európai
emlékezetkutatástisadaptálta.2 Ennekkeretébenazemlékezetközösségivonatkozá-
saira,írásos,szóbeliéstérbelimegjelenítéseirefigyeltekfel.3 atanulmányban–Makó
esetében4 – azt a kérdést járjuk körül, hogy miként szolgálhatja ma a temető egy
elszármazottzsidóközösségösszetartozás-tudatát.
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5. amakóiakemlékezetébenmegjelenőzsidóságravonatkozóanaz1990-esévekelejénnép-
rajzikutatásiszajlott,melynekkézirataianéprajzikutatóIntézetadattárábanlelhetőkfel.
szeretnékköszönetetmondaniszarvaszsuzsánakhasznosészrevételeiért.akutatásered-
ményeirevonatkozóanlásd:szabó2003,63–86.p.,szarvas2003,49–61.p.avisszaza-
rándokolás filmes néprajzi feldolgozását lásd Tari János:MintMakó Jeruzsálemtől doku-
mentumfilm-sorozat(1991–1995),Távolitemplom(2002),Tátrai2004,317–321.p.,szo-
ciográfiaimegközelítésbenpedigBacskaisándormunkáit,Bacskai1997.,Bacskai2004.

6. a közép- és kelet-európai zsidó emlékhelyek zsidóságon kívüli használatáról, valamint az
amerikaihatárvidékésakelet-európaistetl-kultúranémetekáltali–alternatívvilágkénttör-
ténő–maiújraértelmezésérőllásdGruber2009,487–504.p.ésGruber2002.

a jelenség más elvándorolt vagy elűzött/kitelepített közösségek esetében sem
ismeretlen.Bizonyosvonásaiáltalánosanjellemezikahagyományosabbkeretekközött
élőközösségeketannakellenére,hogyaglobalizációvalésamegnövekedettmobili-
tássalamagyarországigyász-éstemetőkultúraisátalakulóbanvan.atemetőktőlfüg-
getlenülmáraz1990-esévekbenfelfigyeltaparadigmaváltásonátesőnéprajzamakói
zsidóságraésannakemlékezetére.5

abennünketkörülvevővilágotazáltallakjukbe,hogyjelentésseltöltjükmeg.sokszor
ugyanannak a térnek a legkülönbözőbb jelentései alakulnak ki. a jelentéshez pedig
használat társul, legyenszóazünnepek rítusairól vagyamindennapok rutinjairól. a
különbözőcsoportokkülönbözőképpenhasználhatjákugyanaztateret.6 atér–puszta

1. kép. a temetőhöz vezető út (balról: aszfaltozás ügyében a köztársasági elnöknél, jobbról:
leszármazottakabejáratnál)
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az élők háza 49

fizikai megjelenésén túl – a kogníció szintjére is kivetül: tapasztaljuk, ábrázoljuk, s
emlékezünkrá,elbeszéléseinkbenújraalkotjuk.Mindehhezkeretetpedigazacsoport
szolgáltat,amelyheztartozunk.atértöbbnyirefizikaivalóságábanválikmegragadha-
tóvászámunkra.

Hacár ha-kádos Makave – a Makói Szent Udvar alattamakóiortodoxfőrabbibelzi
haszidmintákatkövetődédunokáját,simonLembergerrabbitközösségivallásitekintély-
kéntelismerőelszármazottmakóiortodoxzsidókértendők.7 akülönböző,újéshátraha-
gyott régi közösségi terek a modern tömegközlekedés és a fenntartásokkal használt
tömegkommunikációseszközök révénátstrukturálódnak,s tudatiszintenválnak jelen-
tősséarítusok,valamintagenealógiaiemlékezetésannakképimegjelenítésefelől.

a makói közösségszerveződés komplex szociokulturális jelenségéből számunkra
csupánegyszegmensválikfontossá.Mikéntszolgáljaatemetőegymásuttélőközös-
ségemlékezetétésfennmaradását?aMakói Zsidók Világszervezete ésamakóiorto-
dox főrabbi dédunokája által vezetettMakói Szent Udvar ugyanis nemMakón él. a
közösségtagjai1994-tőlamakóivilágtalálkozókongyűlnekössze,amiamakóiorto-
doxfőrabbi,VorhandMózes(1862–1944),azOhel Mose8 szerzőjénekhalálozásiévfor-
dulójáraesik.atemetőlátogatásnemismeretlenjelenségajelentősrabbik,haszidreb-
békjurcájtján.akárpát-medencébenéskelet-Európábansajátosvallásiturizmusala-
kultkiaharédi világban,9 sőtegyesamerikaihonlapokonazoutreachrészévéisteszik
ezeketazalkalmakat.hasonlótBudapestenaChabad esetébentapasztalhatunk.10 a
MazsIkEmintszekulárisegyesületpedigazörökségturizmuskeretébenlátogatjaeze-
ketazarándokhelyeket.11 Enneksoránegyazontérkülönbözőközösségihasználatait
figyelhetjükmeg.Ezekahasználatokviszontazeltérőcsoportokkulturálisemlékeze-
tétőlfüggőenigensokféléklehetnek.

amakói zsidósága18. századbanpüspöki telepítésként jött létre. a19. század
végénaközösségbenegyarántvoltakcseh-morvaésgalíciaigyökerűcsaládok.azorto-
dox zsidóság főként hagymakereskedelemmel foglalkozott. az ortodox közösségen
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7. amakóizsidóközösségrőllásdGleszer2008a,971–987.p.;Glässer2011,61–80.p.
8. Mózessátra,amiegyarántaműcímeésasírházfelirata.
9. áhítatos,istenfélő–Jesajá 66:5versébőlered:„halljátokazÖrökkévalóIgéjét,tikiremeg-

tekazigéjére!/simudvárhasemhaharedimeldváru.”afogalomhébernyelvhasználatban
terjedtela20.századmásodikfelében,snemterjedttúlezen.simeond.Baumelmegha-
tározásában azoknak a zsidóknak a jelölésére szolgál, akiknek az életvitele, világnézete,
éthosza és hite túllép azon, amit az emberek többsége „ortodoxként” ismer. Baumel az
angolnyelvterületultraortodox fogalmávalazonosítja,bár többcsoportkultúra, irányzatés
mozgalomgyűjtőfogalmakéntkezeli.Baumel2003,154–155.p. (azultraortodoxfogalom
ugyanakkorpolitikai és világnézeti jelentésrétegektől terhelt külsőmeghatározás.) a fenti
értelmezéstől függetlenülaharédiönmeghatározástangolszászszóhasználatbangyakran
megfeleltetikamodern-ortodoxjelzőnek.Ellentéténekahiloni,azazvilági,szekuláristekin-
tendő.

10. Vincze 2009, 72–74., 85. p., illetve zarándoklás a kárpátokba – [hirdetés]Gut Sabesz,
2004.ápr.23.,3.p.;Gut Sabesz,2004.máj.14.,2.p.

11. Mazsike Hírlevél, 2005. november, 8–9. p., ill.: http://www.mzsh.hu/hirek.html (letöltés
ideje:2006.01.18.)



12. Bacskaisándorszívesszóbeliközlése.
13. VorhandMózesrabbi1913-banérkezettnyitrárólMakóra.1897-benarróltudósítazortodox

sajtó,hogyvezetésévelamodernitástendenciáinakbeszüremléséttapasztalóhívekegycso-
portjaönállóközösségethozottlétreanyitraiortodoxiánbelül,amithatóságilagszüntetnek
meg. a különböző irányzatokmakói alakulásának részletesebb áttekintését lásd:Gleszer
2008a.

14. Bacskai1997,149–181.p.
15. FényesBalázsszívesszóbeliközlése.
16. amaizarándokutakatilletőenlásd:Gleszer2006,69–94.p.

50 Glässer norbert

belülhaszidhíveketistömörítőMachziké Torá imaegyletműködött.12 aszázadfordulós
ésakétvilágháborúközöttifővárosizsidósajtótudósításaiszerinttöbbhaszidrebbé-
nekéltek tisztelőiaközösségben,ésanyitráról idekerültVorhandMózes főrabbi is
megbecsülttagjavoltazortodoxszervezetnek.13 askenázortodoxhitközségiéletjelle-
mezteaneológiamellett élő közösséget. amakói zsidóság–a vészkorszakot túlélt
magyarországiortodoxiáhozhasonlóan–azújtársadalmiberendezkedéselőlvándo-
roltkülföldre.azutolsó tömegesésegybenahelyiközösséget is felszámolóortodox
elvándorlásMakón1956-banvolt.Bécsenkeresztülelőbbnyugat-Európanagyvárosa-
iba,majdazusa-bavagyaszentföldrevándoroltakki.14 MaBécs,London,newyork,
kirjatata,ashdodazokanagyobbvárosok/települések,aholmakóiortodoxokélnek.

Fontosváltozáskéntemlítendőazurbánusvagyvilágvárosiközeg.avárosi/kisváro-
sizsidóságkapcsolataittmárnemcsakavidékkelszakadtmeg,hanemazavilágis
végérvényesen felszámolódott,amitmagukmögötthagytak.ugyanakkoreza rurális
környezetéshagyományfolyamatosésmegnemkérdőjelezetthivatkozásialappávált.

VorhandMózesszellemiörököse,afőrabbileányunokájánakférje–aszentföldre
vándorolt–,MosenathanLemberger(1909–1982)abelzihaszidizmusirányábavitte
el követőit, ami az ortodox közösség jelenlegi arculatát is megszabja. számos
Magyarországrólelvándoroltharédi közösségelvévéazazoj vi in der alter hájm,azaz
„úgy,mintarégihazában”jelmondatavált.15 1994-tőlahátrahagyottkisvárosi/vidéki
közegfontos,ésismétmegtapasztalhatóviszonyításiponttáválhatott,habár1956óta
jelentősátalakulásonmentkeresztül.EkkorkezdődtekVorhandMózesfőrabbihalálo-
zásiévfordulójánamakóizarándoklatok,amelyek–egyúttalamáremlített–Makói
Zsidók Világszervezeténektalálkozóiisvoltak.

atemetőlátogatásokatazonbancélszerűdifferenciáltanszemlélniaharédi gyakor-
latonbelülis.Ezazarándoklategyszerrekever óvesz,azatyáksírjánaklátogatásaés
cu zán áf di kivré cádikim, az igaz emberek sírjánál való jelenlét. kéveróvesz,mert
VorhandMózesleszármazottaiaVorhandésLembergercsaládEurópából,amerikából
ésaszentföldrőlekkorgyűlikössze,haszidok,orthodoxok,némelyekpedigkülsősé-
gekben amodern-ortodoxiához közelítenek.Cu zán áf di kivré cádikim, mert ekkor
keresik fel a cádikként tisztelt VorhandMózes ésmás közösségben tevékenykedett
rabbiksírját,ésutaznakelnagykállóba,Csengerre,Bodrogkeresztúrravagymászarán-
dokhelyre.16

VorhandMózesakétvilágháborúközöttazorthodoxközpontiIrodaképviselő-tes-
tületénektiszteletbelielnökevolt,ésgyakranfordultelőaneveazortodoxsajtóhasáb-
jain.Maitiszteletétazegykoriközösségivallásiéletentúl1944-benbekövetkezetterő-
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17. urbancsok2004,41.,86.p.;Bacskai 2004,67–68.p.
18. Bacskai 2004,134.p.
19. amaimagyarországizarándokhelyeksírházairóllásd:Gleszer2008b,339–365.p.
20. Grab2008,209.,212.p.
21. Kicur Sulchán Áruch CXXIX. 13., a sírnál végzett rítusokról lásd: Fényes–Gleszer 2009,

67–82.p.,Gleszer2010,216–239.p.

szakos halála és a szegedi deportáló vagonok elcsatolása alapoztameg.17 amakói
csendőrökkémekbújtatásánakvádjávalvittékamakóicsendőrségreésvertékhalál-
raazagg főrabbit.haláloságyánközösségének ígéretet tett,hogyazÖrökkévalónál
imádkozik értük és közbenjár, hogy ne essen bajuk. a közösség nagy része osztrák
mezőgazdasági mintatáborokba került, így sokan túlélték a háborút és visszatértek
Makóra.VorhandMózesemlékezeteugyanakkornemilleszkedikamaiholokausztem-
lékezetbe–aharédivilághozhasonlóan–,aleszármazottakértelmezéseisemeztaz
utatkövetik.

avisszatérőortodoxközösséghamarvisszaállítottakorábbiinfrastruktúrájátésval-
lásiéletét.azelhunytfőrabbisírjafölépedigoheltemeltek.18 azezredfordulótkövető
felújításokkeretébenasírházkibővítéséreissorkerült.Eztekinthetőamaiközösségi
emlékezet központi térbeli helyének. Ez egy mennyezettel, járólapokkal, ablakokkal
ellátottépület,amelykétsírtésegyjelképesgyereksírhelyetfoglalmagába.Vorhand
Mózesnyugszikitt,ésfelesége,ráhel.asírokonegy-egy2000litereskvitli-ládavana
kérőcédulákszámára.Tetejükbádogborítású,ezenlehetmécsestgyújtani.amennye-
zetenörökmécsesfügg.afalakonemléktáblaésperselytalálható.azsoltároskönyvek
részérekülönszekrénythelyeztekelazegyiksarokban.asírházbankétpadisvan.a
sírazarándoklatközpontihelye.19 Ittmondjákelimáikat,egyénikéréseiket,miközben
asírkőreborulnak.ahalottönmagábanrituálisantisztátalan,ugyanakkoraszentéletű
embereknélezatisztátalanságátértelmeződhet.EzmárLuriánáléshájimVitálkab-
balisztikusmunkáibanismegjelenik.20 atudatosanmodernizálózsidóságáltalishasz-
náltvallástörvényikivonatban,héber–magyargyakorlatiútmutatóbanszinténhozzák.
azigazjámboroksírjaszenthely,amelyazottnyugvóáltalszentelődikmeg.azimaitt
inkábbmeghallgatásralel.azottnyugvóigazpedigszószólólehet.21

amakóizsidóságvisszalátogatásainak ésa Makói Szent Udvar körleveleinekértel-
mét–ahagyományátadásántúl–agenealógiaiemlékezetmegítélésetesziérthető-
vé.azegyéniérdemek,azekhut ácmo mellettafelmenőkérdemei,azekhut ávot elő-
revetítikazegyénvárhatótársadalmiésvallásiszerepétaközösségben.aszármazás
ígyerősen felértékelődik.Perifériális,ám jópéldájaennekegynewyork-i idős rabbi
közösségitámogatásranemleltkezdeményezése.Makóncsaládfamúzeumotszeretett
volnafelállítani,akülönbözőcsaládokata levéltári tényanyagmellett–származásuk
előkelőségeszerint–arany-,ezüst-ésbronzfákonjelenítvemeg.

aténylegeszarándoklatonésaszétküldöttképekáltalakörlevelekbenisagenea-
lógiaiaspektustazemlékezésésanarrativitásképviseli,valamintarutinok.Ezekben
az idősekmellett főlega rebbe jelenikmegközvetítőként. a rebbe mnemotechnikai
személy, akinek a szavait felveszik, cselekedeteit képileg is megörökítik. Makóra
viszonylagkevéskisgyermekérkezik,aképekviszontkülönkidomborítjákezekneka
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22. Ferziger2005,100.,108.p.
23. Vö.Glässer2011.,illetveafontosabbhíreknyomonkövethetőkawww.mzsh.hu honlapon.
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gyerekeknekarebbe környezetébenvégzettrítusait,amitöbbnyireavallásinagykorú-
váválásidejéretehető.amegörökítettmozzanatokmögöttatemetőkésaközösségi
életegykorihelyeiazemlékezéskulisszáitképezik.

atemetőkalátogatásoksoránsűrítettformábanjelenítikmegaközösségtörténe-
tét.arebbe ésaMakói Zsidók Világszervezeténekelnökeminjen kíséretébenahalá-
lozásiévfordulónapjánbejárjaazösszesmakóiizraelitatemetőt.alakottterületnöve-
kedésévelugyanismindkintebbrekerültaténylegestemetkezésihely,avallástörvény-
nekmegfelelőenviszontakorábbi,hatóságilaghasználatonkívülhelyezett sírkertek
továbbra is megmaradtak. Ohel Mose sírházába – egy-egy sábesszal összekötött
zarándoklaton–többszörkilátogatarebbe,éstőlefüggetlenülismennekzarándokok
jóvalsábesz előttésausz után.anagysírlátogatást,amelyenarebbe imájáhozcsatla-
kozhatnak,viszontazemlítetttemetőlátogatásokelőzikmeg,végigjárvaamakóiközös-
ségtörténetesoránhasznált temetőket.adams.Ferzigernémetneo-orthodoxtörté-
netianyagonmutatráarra,hogyatemetőmikéntjelképezhetiegyszerreafolytonos-
ságotésazújítóktólvalóelhatárolódást.azortodoxtemetőtöbbnyireazújítóktulajdo-
nábanmaradtzsidótemetőmellettjöttlétre,deattólkerítésselelhatároltan,független
területként.EzegyszerrekínáltafelFerzigerolvasatábanaközösségheztartozásgene-
alógiai folytonosságának érzetét és a jelen újítóitól történő egyértelmű elkülönülés
kinyilvánítását.22 Makónajángoritemetőszinténortodoxésneológrészreoszlik.Ohel
Mose sírja után a rebbe és kísérete Jeriat Slomo szerzője, zalman ullmann
(1826–1863)sírjátlátogatjameg,akiazortodox-neológszakadás,atájlungigazaként
jelenikmeg. Ezeket a sírokat gondozzák.Ohelt emelnek föléjük, a felújítások híreit
pedigaszatmáriDer Yidben(usa)ésmásharédi lapokbanközlik.23

a közösségi emlékezetet újramondó, családi nemzedéki emlékezetén keresztül
megjelenítőésgenealógiaivonatkozásairévénkanonizálószemélyOhel Mose leszár-
mazottja,arebbe lesz.azemlékezéshelyeiazonbannemkorlátozódnakatemetőre.a
zarándokokbejárjákazegykorizsidóutcákat,meglátogatjákazegykori jesiva romos
épületét.ahalálozásiévfordulótmegelőzősábesztpedigszinténarebbe vezetile,és
ajurcájt rituálisétkezésétisarebbe adjaamakóizarándokházban.

Ezekazarándokhelyekésalkalmakmegjelennekaszentföldiésamerikaiillusztrált
harédi,vallásossajtóbanis.aszínescikkektöbbnyireamakóizsidóságközösségiéle-
ténekillusztrációitnyújtják,valamintreprezentálnak:amakóiságképénekkialakítását
szolgáltatjákakülvilágfelé,továbbáhíreketnyújtanakaközösségekotthonmaradott
tagjainak.asírésazsinagógajelképpéisvált.azemblematizálódásfőlegazutóbbinál
hangsúlyos.asíramegtérés,atesuva tevéshelyekéntjelenikmegaközösségizarán-
doklatmeghívóján,amelynekhátlapjaerrevonatkozóanacádik végrendeletébőlidéz.
akiamegtérésszándékávalkeresifelacádik sírját,azértacádik fogközbenjárni.azsi-
nagógamintemblémaameghívónkívülfeltűnikaközösségidíszokleveleken,pecséte-
ken,névjegykártyákon,könyvelőlapokonésbelsőborítókonegyaránt.

Ezek a szimbólumok ésmnemotechnikai helyek az új környezetmegalkotását is
strukturálják.azsinagógaformájaazashdodiTalmud-iskolaépítészetimegoldásaitraj-
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zoltaelő,mígamindennapiélettereinekjelentésseltörténőmegtöltésétegy-egykép
vagyfestménysegíti.Ezekpedigakulisszákrészeikéntfeltűnnekakörlevelekképes
híreibenis.

digitálisképekésegyébcsatolmányokformájábanahírtközlőkörleveleknekkiemelt
tartalmaazarándoklat.Ezalattazévesmakóihaza/visszalátogatásértendő.hogymeny-
nyirejelentezhazalátogatást,jogosanvethetőfel.aleszármazottakrészérőlazarándok-
házépíttetőjeamakóiságmegőrzésecéljábólahazalátogatásttartottaelengedhetetlen-
nek,teháthogyténylegesenlakjonpárcsaládMakón.Eztudtommalnemtörténtmeg.

akörlevelekmásikfontosfunkciójaazönreprezentációésannakterjesztése.amakóiak-
rólíródotthéber,jiddisvagymagyarnyelvűcikkekszkenneltformábanezekbenakörle-
velekbenfutnakszét,acímzettekközött–atagokmellett–néhánykutatónakis.ameg-
jelenítettesemények,azarándoklatmellett,aszentföldiközösségésarebbe körülrajzo-
lódnakki.Újimaházak,tanházak–közösségigyarapodástreprezentáló–képeiezek.a
rebbe személyeönmagábanisavizuálismegjelenítésközéppontjábakerül.aképiábrá-
zolástóraitilalmamiattarebbékábrázolásaélesenmegosztjaazortodoxzsidótársadal-
mat.aholviszontelfogadott,ottezeketaképeketgyűjtik,cserélik,megosztják,igyekez-
nek beszerezni őket, akármobiltelefonról, akár profi gépről származók, érkezzenek a
hívektőlvagyakutatótól.akörlevelekesetébenhasonlótörténik.anagyobbünnepeket
követően–azokrólazünnepimomentumokrólésrítusokról,aholavallástörvényafotó-
zást,vagyisinkábbazelektromoskészülékekki-bekapcsolását,újdolgoklétrehozatalát
engedélyezi– körlevelekben tudósítanak.Ezekena rítusok végzőjea rebbe, többnyire

2. kép. amakóirebbemesélatemetőben
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24. assmann1999,41–42.p.
25. szeretnékköszönetetmondaniVoigtVilmosnak,akiatechnikáhozvalóamishviszonyulás-

salütköztetvefelhívtaafigyelmemetahaszidtechnikahasználatra.
26. Forbes–Mahan2005,12.p.

gyerekekkelkörülvéve.Ezegybentükrözia20.századelejimagyarországiortodoxtörek-
véseketésértékeketis:azidősésfiatalgenerációkvallásosságbanmegnyilatkozóegy-
ségét,valamintakorábbigenerációkautoritásátésmodellalkotását.arebbe útjaihason-
lógyakorisággalszerepelnekakörlevelekközött.aközösségikötődéseket,másközössé-
gekkel,hasziddinasztiákkalkialakítottkapcsolataitrajzoljákmegképilegrövid,pársza-
vastárgymegjelölésmellett.Ittesküvők,repülőutak,zarándoklatokésTóra-avatásokfotói
tűnnek fel. nem utolsósorban pedig a körlevelek megjelenítik a Makói Zsidók
Világszervezeténekaközösségérdekébentettprotokollárislépéseit,legyenszóaváros-
salvaló jóviszonyápolása jegyébenamakóipolgármesternél tett tiszteletlátogatásról,
vagynagykövetifogadáskeretébenamagyarköztársaságielnökhözintézett–azarán-
dokhelyhezvezetőjángoridűlőútaszfaltozásátkérő–folyamodványról.

atemető,mintláthattuk,sokkaldifferenciáltabbfunkcióval,rétegzettebbszimboliká-
val bír, mint a szekularizálódó magyarországi társadalom temetőinek többsége.
ugyanakkoraztisláthatjuk,hogyazsidótemetőknagyrészétőleltérőenMakóngenealó-
giaiszálakkalkötődő,konkrétközösségállatemetőmögött.Ezaközösségtartjaeleve-
nenaztakulturálisemlékezetet,amelyatemetőtmegeleveníti,anemzedékiemlékeze-
tekzárványszerűtárgyiasulásánésírásbanvalórögzítéséntúlanemzedékekláncolatá-
bafűzi,miközbenajelenfelőlaztújabbjelentésekkel,értelmezésekkellátjael.azelván-
doroltakésgyermekeiknemzedékiemlékezeténekunokákfelétörténőtovábbadását,a
Makótelhagyónemzedékeseményeinekközösségimegalapozóemlékezetrészévététe-
létatérbelielhelyezésésazújbólimegtapasztalássegíti.Mauricehalbwachsáltalános
megállapítását24 figyelhetjükmegMakóesetébenis.azelvándoroltmakóiak„megkettő-
zik”,újrateremtikazemlékezettereit–Makón,AshdodbanésKirjat Atan–,dekörlevele-
ik,audiovizuálisfelvételeikáltalvirtualizáljákisazokat.Ebbenakulturálisgyakorlatban
játszanakfontosszerepetazemlékezéstmederbeterelőszemélyek,jelenesetbenazidős
makóiak és a cádikként tisztelt főrabbi leszármazottai. azért is fontos – és figyelmet
érdemlő–ezafolyamat,mertaza„közeg”,amelyreazemlékezésirányul,gyökeresen
eltérattól,amelybenkeretkéntazemlékezésmagazajlik.aténylegesjelenlétmellett–
amimindigcsakaközösségtöredékénekadatikmeg–azemlékezéscsatornáitabeszá-
molókésavizuálisreprezentációk jelentik.akörlevelekvizuálisreprezentációipéldául
egysajátoskettősségmegnyilvánulásiformájátképezik.Elviszintenakorábbihazában,
afelmenőkáltalgyakoroltmintákválnakkövetendővéazújabbgenerációkmegváltozott
környezetében is.a folytonosságarítusok,ameghatározóéletvezetésimodellekésaz
emlékezetesmúltszintjénjelenikmeg.agyorsanváltozótechnikaeszközeiéslehetősé-
gei ezeknek rendelődnek alá, ezekmentén kerülnek besorolásra és felhasználásra.25

BrucedavidForbesésh.MahanJeffreymeghatározásátkövetve26 ezajelenségapopu-
láris kultúra eleminek vallási kontextusban történő használataként azonosítható.
számolnikellugyanakkorazzalis,hogyavallásantropológiaáltalvizsgált jelenségektől
eltérőenittsokkalhangsúlyosabbanjelenikmegavallásikontroll,valamintazintézményi
legitimitásokésvallásiautoritásokáltalkijelöltkeret.Egyhagyományos,kényszerűenhát-
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az élők háza 55

rahagyott–ésidőközbengyökeresenmegváltozott–világaglobálistömeg-éstechnikai
társadalomeszközeinekszelektívhasználatávalkerülrögzítésre,újraalkotásraésmegőr-
zésre. a digitális vizuális reprezentáció – amely önmagában hordozza a globalizálódó
világkommunikációjánakgyökeresátalakulását–egytradicionalitásratörekvőközösség
használatábanaváltozatlanságaurájánakbiztosítójakéntaváltozásraadottválaszrészé-
véválik.azújeszközöknek,jelenségeknekszelektívésahagyományszolgálatábaállított
beépítéseígyegyglobalizálódókontextusban–atechnika,atömegkommunikációésa
tömegközlekedés által – a széttöredezett terek áthidalását, egymásmellé rendezését
szolgálja.akörbeküldöttésdigitálisantároltképianyag–arésztvevőkténylegesenmeg-
örökítettésazértesülőközösségitagokpszeudoemlékeiként–azösszetartozástudatát
erősítimeg,siktatjaki(vagylegalábbiscsökkenti)azegyesközösségrészekközéékelő-
dőidőbeliéstérbelielválasztottságérzetét.
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norBErT GLässEr
Beth-chaim(ThehouseofLife).realandVirtualPlacesofCollectiveMemoryin
JewishCemeteriesofMakó

Wesettle inanenvironmentandregard itasoursbyattributingmeaningto its
elements.attimes,weattributeseveraldifferentmeaningstothesamespaces.
ThispaperstudiestherepresentationsofthecommunityofMakó.atraditional
communityofwhichthememberswereforcedtoemigrate(andwhichhavesince
then thoroughly changed) is being catalogued, reformulated and preserved by
selective means of globalised mass communication. The digital-visual
representation –which in itself represents the thorough change of globalizing
communication–usedbyacommunityemphasizingitstraditionalismbecomesa
partofitsanswertochange,asaguaranteeofimmutability.selectingandusing
newmeansandphenomenainmaintainingtraditioninaglobalisedcontext–with
the help of technology, mass communication and public transport – helps
bridging and connecting disintegrated spaces. Photos sent attached to email
circularsandpreservedinadigitalformstrengthenthefeelingofbelongingtoa
community,atthesametimeeliminatingthedistanceintimeandspacebetween
membersofthecommunity.
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