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Det judiska samhället i Ungern
Redan under romartiden levde judar i det område som idag är Ungern. När den kristna ungerska staten grundades år
1000 var den etniskt och kulturellt blandad. Härskarna välkomnade de få judiska invandrarna som framför allt kom
från Västeuropa och representerade en mer utvecklad stadskultur.
Under medeltiden ledde antijudiska stämningar i Europa bland annat till korstågen. Detta kunde märkas i det ungerska
kungariket under de första århundradena efter år 1000. Vid denna tid hade också antijudiska lagar instiftats.
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Ett nytt kapitel i den judiska historien i Ungern kom efter
den mongoliska invasionen 1241-1242. Landet låg i ruiner
och kungen behövde judarna för att bygga upp ekonomin.
Därför gav han dem 1251 vissa privilegier. Om man jämför
med de oroliga förhållandena i Väst- och Centraleuropa,
gav den ungerska staten judarna bättre möjligheter.
Det innebar en ökning av antalet judiska församlingar i
Ungern.
Kung Bela IV av Ungern och Kroatien, som regerade mellan
1235-1270, välkomnade judisk invandring och gav judarna
medborgerliga rättigheter.Därefter kom en period av krig
med de ottomanska turkarna, vilket gjorde landet fattigt
och utarmat. Delar av Ungern kom under ottomanskt
styre. Det ottomanska riket praktiserade religiös tolerans
på de områden de styrde. Därför är det lätt att förstå att
ett blomstrande judiskt samhälle utvecklades i det turkiskockuperade Buda, en del av dagens Budapest.

Kung Bela IV av Ungern och Kroatien regerade 1235-1270.

Isoleringen bryts
I slutet av 1600-talet utbröt åter krig, turkarna drevs ut och Ungern ockuperades av Habsburgarna. Dessa var anhängare
av motreformationen (åtgärder som den romersk-katolska kyrkan genomförde för att motverka reformationen). Under
deras regeringstid ökade den religiösa intoleransen och det judiska livet i Ungern bokstavligen upphörde.
Snart kom dock invandringen från väst sakta igång igen. Under andra hälften av 1700-talet, spreds upplysningsidéerna,
bland annat hävdades likhet inför lagen, en princip som accepterades över hela Europa. Upplysningen bidrog successivt
till att bryta isoleringen av de judiska samhällena. Judarna fick nu en chans att komma in i samhället.
Mellan 1772 och 1795 delades Polen och en stor del av det tidigare polska riket kom att ligga under det habsburgska
imperiet. Detta gjorde det lättare för judar att förflytta sig inom området. I slutet av 1700-talet blev den judiska
invandringen från södra delen av Polen, som kallas Galicien, den mest betydelsefulla. Det blev attraktivt att flytta till
Ungern där det fanns många möjligheter till arbete inom olika yrken.
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Den framväxande nationalismen under andra hälften av
1800-talet innebar nya utmaningar både för de ungerska
liberalerna och för de många judar som nu bodde i Ungern.
De ungerska liberalerna ville befria judarna, samtidigt som de
ville uppnå social jämlikhet. De förväntade sig att det religiösa
judiska samfundet skulle assimileras och överge seder, språk
och etnicitet. En betydande del av det judiska samfundet
accepterade liberalernas initiativ och bidrog aktivt till en
snabb integration och assimilering. Under revolutionen 18481849 som riktade sig mot det habsburgska styret, deltog ett
stort antal judar på den ungerska sidan. Detta bidrog till att
den ungerska regeringen 1849 förklarade judarna lika inför
lagen. Revolutionen undertrycktes med rysk hjälp och segrarna
utkrävde ett högt bötesbelopp av judarna, som trots detta inte
försvagades.
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Nationalism och antisemitism

Medlemmar i den judiska fackföreningen MIKEFE firar påskhögtid.
Föreningen bildades 1842 i Budapest och organiserade judiska
arbetare inom jordbruk och hantverk.

1867 kom en ny vändning. I förhandlingar mellan Österrike och Ungern slöts ett förbund mellan de två staterna och
dubbelmonarkin Österrike-Ungern skapades. Båda staterna hade sin egen statsminister och sitt eget parlament men
kejsaren av Österrike var högste statschef och överbefälhavare. Man förde en gemensam utrikespolitik och hade en
gemensam armé.
Det ungerska parlamentet var bland de första att anta en lag som gav judarna medborgerliga rättigheter. Den snabba
ekonomiska utvecklingen gav särskilt goda möjligheter för de assimilerade judarna.
Två viktiga ideologier påverkade judarna i Ungern på 1800-talet. Dels förvandlades antijudaismen till en politisk rörelse
som samlade anhängare främst under finanskrisen i slutet av århundradet. Snart bildades ett antisemitiskt parti som
lyckades ta sig in i riksdagen. En annan viktig händelse var en anklagelse om ritualmord i den lilla staden, Tiszaeszlár, där
en ung flicka försvann och judarna anklagades för att ha dödat henne. Inga som helst bevis hittades och så småningom
frikändes de åtalade. Innan dess hade dock judarna utsatts för flera våldsamma attacker. Att det förekom antisemitism
i Ungern under den här tiden är uppenbart, men det var inte någon dominerande ideologi; folk var mer intresserade av
andra frågor såsom social ojämlikhet, rösträtt och etniska frågor.
Den andra ideologin var sionismen, en judisk nationell rörelse som ville skapa en judisk stat. Denna rörelse kan uppfattas
som ett svar på den politiska antisemitismen.

Judarnas situation försämras
I slutet av första världskriget kollapsade dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Det påtvingade fredsfördraget i Trianon
(1920) orsakade allvarliga sociala trauman som radikalt förändrade villkoren för judarna. ”Det historiska Ungern”
förlorade två tredjedelar av sina ursprungliga områden, vilket resulterade i att nästan en tredjedel av de etniska ungrarna
befann sig i fientliga stater. Den nya regimen, som leddes av Miklós Horthy, gjorde antisemitismen till ett viktigt och
grundläggande inslag i sin politik, särskilt i inledningen och slutet av regeringsperioden.
Judiska politiker deltog i båda regeringarna efter kollapsen – både i den första republikanska regeringen som sökte en
lösning på problemen och i den andra sovjetiska bolsjevik-liknande regeringen. Den nya makten använde detta för att
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skjuta över ansvaret på judarna – för krigsförlusten, för kollapsen av landet och för det trauma Trianon-freden innebar.
Den sociala utvecklingen i Ungern gjorde att man enkelt kunde skylla på judarna. Det var ideologiskt accepterat att
judisk närvaro och assimilation var en skadlig social process ur ungersk synvinkel. Att utse syndabockar passade bra
då det fanns verkliga spänningar i samhället. Den intellektuella medelklassen hade till största delen invandrat från de
tidigare områdena, vilket ledde till en betydande arbetslöshet. Politikerna spelade på den antisemitistiska stämningen i
samhället för sina syften.
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En av de första lagarna som kom 1920 var en lag som
begränsade antagningen till universiteten. Lagen
gynnade den kristna medelklassen och hindrade
judar från att komma in på högre utbildningar.
Den öppna antisemitismen från regeringens sida
minskade under andra hälften av 1920-talet eftersom
regeringen var i stort behov av hjälp från de judiska
köpmännen för att omorganisera landet. Behovet
av att stärka både inrikes- och utrikespolitiken
gjorde att den hårda antisemitismen mildrades. Det
fodrades dock mycket lite för att den skulle komma
upp till ytan igen.
Den viktigaste ideologiska basen för Miklós Horthys
Kunder vid en judisk handelsbod i Berzence omkring 1930.
regering var vägran att acceptera Trianon-fördraget.
Till att börja med stöddes Horthys vägran enbart av
det fascistiska Italien. Efter 1933, då Hitler kom till
makten, stärktes tanken på att revidera olika fredsfördrag som slöts efter första världskriget. Det nazistiska Tyskland
gjorde antisemitismen till ett nyckelbegrepp och Tyskland förberedde sig öppet för ett nytt krig.
De ungerska högerextrema rörelserna hade under denna tid en liknande antisemitisk grund. En av dess mest inflytelserika
representanter var Gyula Gömbös. Han tillhörde från början den innersta eliten, men kom senare att uteslutas. Efter honom
kom István Bethlen som var mindre konservativ. Landets politik blev mer radikal efter den ekonomiska krisen, och Gyula
Gömbös utsågs till premiärminister. Han var den förste att officiellt och personligen gratulera Hitler till maktövertagandet.
Han lyfte även de ungersk-tyska ekonomiska och politiska kontakterna till en högre nivå. Inrikespolitiskt försökte Gömbös
skapa en högerregim efter italienskt mönster, men försöket slogs ned av grupper inom regeringen.

Högerextrema grupper bildas
Under den stora depressionen stärktes de radikala högerextremistiska grupperingarna i den svåra sociala och ekonomiska
situation som uppstod. Ett flertal små, extremt antisemitiska, högerextrema grupper bildades. Ferenc Szálasi, en
pensionerad officer, enade grupperna i ”Hungarist-rörelsen”. De valde pilkorset som sin symbol, vilket innebar att partiet
blev känt som Pilkorspartiet. Regeringarna efter Gömbös försökte hindra spridningen av rörelsen. Szálasi åtalades och
fängslades flera gånger. Hans parti upplöstes flera gånger, men återuppstod alltid och var som mest populärt 1939. Efter
valet samma år hade partiet cirka 250 000 medlemmar och 31 representanter i parlamentet. Under krigsförberedelserna
och inledningen av upprustningen minskade de sociala spänningarna i landet. Och Pilkorspartiets inflytande verkade
minska.
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1939 fanns inte många alternativ till den utrikespolitik som fördes av Ungern. Landet hade med hjälp av Tyskland flera
gånger framgångsrikt ändrat de gränser som fastslagits i Trianon-fördraget. De flesta av de områden som förlorats i
fördraget 1920 var återförda till Ungern. Parallellt med detta försämrades förhållandena för judarna, och ett flertal
antijudiska lagar instiftades. Lagarna tvingades dock inte fram av Tyskland, utan genom att de redan existerande
antisemitiska krafterna i den ungerska regeringen stärktes och att de politiska grupper som representerade dem växte
och blev mer och mer dominerande i samhället. Denna tendens stärktes ytterligare efter krigsutbrottet då Ungern
isolerades totalt av västmakterna.
© U. S. Holocaust Memorial Museum

Utan det tyska inflytandet som ökade efter ockupationen
1944 kan man dock anta att utrotandet av judarna inte
skulle ha skett. Men när den tyska ockupationen väl var ett
faktum fanns förutsättningarna för folkmordet där.
Trots diskriminerande lagar måste man konstatera
att Ungerns judiska befolkning, som uppgick till
hundratusentals människor, levde i relativ säkerhet jämfört
med judar i andra Nazi-ockuperade länder. Undantaget är,
judiska män som tvingades till slavarbete vid fronten, under
förödmjukande och omänskliga förhållanden.
Ungerska judar kommenderade till arbete. Szeged, Ungern, bilden togs
någon gång mellan 1940 och1944.

Judiska kvinnor och barn som deporterats från Ungern väntar på
selektionen i Auschwitz-Birkenau. Maj 1944.
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Den 19 mars 1944 förändrades situationen dramatiskt. Efter
Tysklands förluster hade hemliga ungerska fredstrevare
genomförts. Nu hade Hitler fått nog av dessa förhandlingar
och beslutade sig för en direkt militär ockupation.
Tillsammans med armén, anlände SS-officeren Adolf
Eichmann, som var specialist på deportationer av judar.
Med hjälp av den nya, helt protyska regeringen, startade
förberedelser för deportationen av de ungerska judarna. De
judar som bodde på landsbygden hade redan berövats sina
ägodelar och rättigheter. De tvingades nu in i getton med
hjälp av ungerska gendarmer (militärpoliser). Upprättandet
av getton skedde utan protester från den ungerska ickejudiska lokalbefolkningen. Mellan maj och juli 1944
deporterades praktiskt taget alla som ansågs vara judar
enligt de tidigare genomförda raslagarna. Nästan en halv
miljon människor deporterades. De flesta sändes direkt till
Auschwitz-Birkenau, där majoriteten omedelbart mördades.
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Judarna deporteras

I början av juli 1944 när Horthy stoppade deportationerna
fanns endast Budapests cirka 100 000 judar kvar i landet.

Bild på en ungersk judisk familj. Strax efter att bilden togs deporterades
familjen till Auschwitz och mördades där. Kapuvar, Ungern 8 juni 1944.
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I oktober 1944 meddelade Horthy att Ungern skulle dra sig ur kriget och underteckna ett fredsavtal med de allierade.
Som en sista desperat åtgärd, vände sig tyskarna då till sin enda bundsförvant, Pilkorspartiet, och stödde partiets
maktövertagande under ledning av Ferenc Szálasi och den 15 oktober greps Horthy och tvingades lämna ifrån sig makten.
Adolf Eichmann startade omedelbart förberedelserna för deportationen av Budapests judar. Vid den här tiden hade
en internationell räddningsaktion satts igång, i första hand genom ett brett samarbete mellan olika ambassader från
neutrala länder. Svensken Raoul Wallenberg, schweizaren Carl Lutz, italienarna Angelo Rotta, Giorgio Perlasca (liksom
många andra) räddade tusentals liv. När den sovjetiska armén stod utanför Budapest genomförde pilkorsare spontana
massmord. Tusentals judar fördes till stranden av floden Donau, där de radades upp, sköts och föll ner i floden. Budapests
getto befriades den 18 januari 1945 av sovjetiska trupper och den totala förintelsen av Budapests judar kunde inte
fullföljas.
Efter att Ungern besegrats hamnade landet under inflytande av Sovjetunionen, krigstrauman trycktes undan och löstes
inte. En del av de överlevande från Förintelsen som stannade kvar i Ungern lämnade helt sin judiska identitet. Senare
generationer bär på djupa trauman. Under Stalinismen kunde judiska traditioner bara hållas vid liv inom den privata
och religiösa sfären.
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