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 מבוא

פה  השורשים ההיסטוריים הקדומים של יהדות הונגריה נעוצים בשלהי התקו
ת עם ו מ ח ל מ  העתיקה ובימי הביניים, אך רציפותה ההיסטורית פסקה בעת ה
ת האלה עם גירושם ו מ ח ל מ ימו ה ה השבע־עשרה. משנסתי א מ  התורכים כסוף ה
ל להתחדש. ל שיקומה של הממלכה, וגם היישוב היהודי התחי ח  של התורכים ה
 ח א תה בדורות ה ותה של היהדות בהונגריה כפי שהי  מכאן נקודת המוצא להתהו
לה מאוסטריה,  רונים. מסוף המאה השבע־עשרה ההלה הגירה מארצות חוץ, תחי
ה ומוראביה, ובתקופה יותר מאוחרת — מגליציה. כתוצאה מן ההגירות  בוהמי
1 וב־1825 הגיע מספר התושבים היהודיים ר, ישוב היהודי בקצב מהי  האלו גדל הי

 ל־180 אלף, 2.1% מכלל האוכלוסייה.
 שנת 1825 מסמנת בתולדות הונגריה את ראשיתה של תנועת רפורמה,
תה של הונגריה על־ידי תיקונים פוליטיים, חברתיים וכלכליים.  החותרת להתחדשו
ת טי לי  התיקונים האלה נידונו בבית המחוקקים, בעיתונות ועל דפי הספרות הפו
 של התקופה, ותוך כדי כך עולה על הפרק גם עניין מקומם של היהודים
ה. בדיון הציבורי על היהודים, שהתנהל מעמדם בחברה, ושאלת האמנציפצי  ו
ת של ו י העמד ה התשע־עשרה, באו לביטו א מ יחוד בשנות ה־30 וה־40 של ה  בי
ה. ו הדיון על עניין האמנציפצי  החברה ההונגרית על קבוצותיה השונות, כשבמרכז

נה־עשרה ניכר בהונגריה יחס סובלני יותר כלפי היהודים, ה השמו א מ  משלהי ה
ת בדבר המהפכה הצרפתית. הועלו אז הצעו דה רבה בהשפעת ההשכלה ו  במי
ת בזכות הישיבה ליהודים ומתן זכויות לקנות השכלה, ובתוך האצולה  הקלו
ם, נשמעו אף י ת המתקדמת, ובחוגים של הבונים החופשי מי  ההונגרית הלאו

2 ם.  דעות בעד שוויון ליהודי

 1 ראה טבלאות סטטיסטיות, עמ׳ 190.
Béla K. Király, Hungary :20 2 פנקס הקהילות, הונגריה, ירושלים תשל״ו, מבוא, עמ׳ 
in the Late Eighteenth Century, New York-London 1969, p. 168; G. Barany, 

(To the Question of Jewish Assimilation '"' ? Magyar Jew or Jewish Magyar 
in Hungary)", Canadian-American Slavic Studies, VIII, I (Spring 1974), pp. 3-

A Iiberalizmus és a zsidók", Kecskeméti K á r o l y ; )להלן, באראן, מדיארי־יהודי ( 4 
: ן ל ה ל " , Törtenelmi Szemle, XXV (1982), Budapest, pp) e m a n c i p á c i ó j a . 189-190 

 קצ׳קמטי).
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ן של  באותה עת היו אלו דעות של יחידים, אך במהלך השליש הראשו
כה מצד כמה מראשי הזרם ה התשע־עשרה קיבל רעיון האמנציפציה תמי א מ  ה
וש (Eotvos, 1813-1871). הוא נמנה על קבוצה של  הליברלי, ובראשם יוסף אטו
יצב ו חדורים דעות ליברליות מערביות, והוא זה שהתי  הוגי דעות צעירים שהי
י בחיבורו  בראש התובעים שוויון ליהודים ללא תנאי. דעותיו באו לידי ביטו
ת נתונה רו ו העיקרי הוא שהחי נ 3 שטיעו ,  הידוע ״האמנציפציה של היהודים״
ות שמעלים מתנגדי השוויון אין כוחן יפה לבטל זכות  לכל אדם, וכל הטענ
גו ול כלפי היהודים, בסופו של דבר הם יתמז ת זו. לדעתו, אם יתוקן העו  טבעי

ח הרחוק. ו  עם הנוצרים, וזהו הפתרון שיש לשאוף אליו לטו
ת דומות כמה עסקנים מדיניים, סופרים והוגי דעות הביעו השקפו  כמה ו
ט (Kossuth Lajos), מנהיג ו לאיוש קושו ב שביניהם הי  לאלו של אטווש. החשו
ו כלפי תי ה ההונגרית ב־1848-49. קושוט היה ליברל לאומי, שעמדו כ פ ה מ  ה
למו הליברלית, אלא ם הלא־מדיאריים נקבעו לא רק על־פי השקפת עו  העמי
 גם על־פי יחסם של אותם עמים אל הלאום המדיארי. על כן גילה קושוט
 יחס סובלני כלפי הגרמנים והרומנים שבהונגריה, כי ראה בהם בעלי ברית
 פוטנציאליים כנגד הסלאבים, והיה מוכן להעניק שוויון ליהודים אם יראו
ט 4 נקודת המוצא להשקפתו העקרונית של קושו  נכונות להתבולל במדיארים.
ון בתיקונים דתיים ביהדות. לדעתו, הדת היהודית י ו  היתה, שיש להתנות את השו
 היא ״מוסד מדיני המושתת על עקרונות תיאוקרטיים שאי אפשר להביאם לידי

5 . ימת״ נית הקי טה המדי  התאמה לשי

ון הפוליטי הוא העיקר, אלא י ו ט וחבריו לדעה סבורים היו שלא השו  קושו
גנת גות חברתית. השקפה זו מעו ון החברתי, וזה לא יושג ללא התמז י ו  השו
מית שבה דוגלים בעלי הרפורמה, לפיה יש להסיר  בתפיסה החברתית הלאו

.Eotvos Jozsef, "A zsid6k emancip&cioja", Budapesti Szemle, II (1840), pp. 110-156 3 
 מאמר זה, שהוא נוסח מורחב של נאום שנשא אטווש בבית העליון ב־31 במרס 1840,
 הופיע כספר בפני עצמו בארבע מהדורות בשנים 1981-1892, ויצא לאור גם בתרגום גרמני
 ואיטלקי. לדיון מפורט על חיבור זה ראה: נ׳ קצבורג, אנטישמיות בהונגריה 1914-1867,
s.B. Vardy, "The :תל־אביב תשכ״ט (להלן: אנטישמיות בהונגריה), עמ׳ 24-19: וכן 
Origin of Jewish Emancipation in Hungary. The Role of Baron Joseph Eotvos", 

Ungarn Jahrbuch, 7, Munchen (1976), pp. 147-152 
I. Deak, The Lawful Revolution, Louis Kossuth and the Hungarians 1848-1849, 4 

New York 1979, p. 45 
K010szv4ry Borcsa MihAly, A zsidokerdes :מ־5 במאי 1841, מובא על־ידי Pesti Naplo 5 

 magyarorszagi irodalma, Budapest, n.d. [1943], p. 23 (להלן: קולושווארי־בורצ׳ה).
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עה להשתלבות ת השונות. התבי ת ובין בני הדתו ו ד מ ע מ ת שבין ה צו  את המחי
ה במרכז ד מ ע ה איפוא חלק מן המערכה לרפורמה חברתית, ש ו  היהודים מהו
ון בשנות ה־30 וה־40. אולם יש לתביעה זו גם צד יהודי ייחודי, והוא  הדי
ת מ ח ימת בחברה כלפי היהודים, בין השאר מ שת הזרות שקי  קשור אל תחו

ון. י ב בדיון על השוו י הדתי. סילוק הזרות והניכור תופסים מקום חשו נ  השו
אן סצ׳ני(,נ1&^ז11$ץ526011611 ו ון תופס מקום בראש אישטו י ו  בין מתנגדי השו
נאים והוגי לי המדי  1790-1860), שנמנה על האריסטוקרטיה ההיסטורית, מגדו
חשב אבי הרפורמה ההונגרית. סצ׳ני ת בהונגריה במאה התשע־עשרה שנ  הדעו
ד בשנות יחוד אל פעולתם הכלכלית, עו גת כלפי היהודים, ובי י ה מסו  הביע עמד
ן היהודי בבית העליון, ו י ו  ה־30. ב־1844, כאשר עלה על הפרק עניין השו
ון קשור בהתבוללות של היהודים בחברה ההונגרית, אולם י ו  קבע סצ׳ני כי השו
ט ולבולל אותם, ועל כן אין מקום גלת לקלו  נוכח מספרם הרב החברה אינה מסו
ני היו, אומנם, ספקות — לא רק לגבי היהודים אלא גם לגבי 6 לסצ׳ . ן ו י ו  לשו
ע אותם. י  עמים אחרים היושבים בהונגריה — אם מסוגלים ההונגרים להטמ
א פירש את  אולם לגבי היהודים נקט סצ׳ני עמדה מחמירה. כך, למשל, הו
וב אלא לשלילה, כלומר, ן ההונגרית לא לחי ד את הלשו י היהודים ללמו צ מ א  מ
ל ספק ת שוויון. בכלל, סצ׳ני הטי  כאילו כל תכליתם היא תועלתנית — השג
ת נגדם. ב־1857, בסוף ימיו, הוא מו ת קדו  בכנותם של היהודים, והיו לו דעו
 רושם: ״אני מסכים כי יש יהודים הגונים, אולם בכללו של דבר יש במרבית

7 . תה״ ן באחרים, ואי אפשר לעקור או  היהודים איזו תערובת ארורה שאי

ת הן שקבעו את עמדתו אל היהודים ושוויונם, אלא מו ת הקדו  אבל לא הדעו
ני ים וחברתיים. לדעת חוקר סצ׳ני, באראן, התנגדותו של סצ׳  שיקולים לאומי
ן ובתרבות ו מעורים בלשו ויונם של היהודים לאלתר נבעה מכך שהם הי  לשו
די ן היהו ו י ו ן שהם ייהפכו למדיארים. בנסיבות אלו השו  הגרמנית, והוא לא האמי
ה זו יש 8 להבנת עמד ים.  יועיל לא למדיארים, אלא לקידום עליונותם של הגרמנ
ה אתנית נ נת נטע זר בסביבתם, מבודדים מבחי ו בבחי  לזכור שהמדיארים הי

Grôf Széchenyi Istvân beszédei, Budapest, נוסח נאומו של סצ׳ני :Zichy Antal ( e d . ) 6 
352-356. 1887 ,pp 

.), Széchenyi Istvàn döblingi irodalmi hagyatéka, Budapest 1922, 7Kârolyi Àrpâd (ed 
G. Barany, Stephen Széchenyi and the Awakening :לעניין זה ראה גם ;pp. 412-413 
; ( , Princeton 1968, p) באראן, סצ׳ני : ן ל ה ל 1 7 9 8 - 1 8 4 8 o f Hungarian Nationalism . 368 

 הנ״ל, מדיארי־יהודי(לעיל, הערה 2), עמ׳ 10.
 8 באראן, סצ׳ני, שם, עמ׳ 359-358.
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 אנטישמיות בהונגריה

 ומוקפים גרמנים וסלאבים, והיו שרויים בחרדה שמא ייבלעו על ידיהם. םצ׳ני,
דע לחולשתה של החברה ש בסכנה זו. הוא היה מו ה נוטה לפסימיות, ח  שהי

ט ולבולל את היהודים. גלת לקלו ן שהיא מסו  ההונגרית ולא האמי
חה ו יצגות את הזרם הד , כמי בות לא רק מצד עצמן  לדעותיו של םצ׳ני יש חשי
גיה האנטי־ליברלית ון היהודי, אלא גם מצד השפעתן על האידיאולו י ו  את השו
ו ת, כאשר בעלי אידיאולוגיה זו נתלו בו והביאו ממנ  בתקופה שבין המלחמו
 ראיה להצדקתה ההיסטורית. הגזענים ההונגריים בשנות ה־30 וה־40 במאה

9  הנוכחית ראו בסצ׳ני חלוץ של תורת הגזע ההונגרית.
 בדיון הציבורי על היהודים בשנות ה־30 וה־40 של המאה התשע־עשרה
 מסתמנים איפוא שלושה זרמים ראשיים: אלה התומכים בשוויון לאלתר וללא
ון בתיק,ינים י ו  תנאי, ובראשם יוסף אטווש! אלה המבקשים להתנות את השו
ט: ואלה הדוחים את השוויון,  דתיים והכרתיים, שדוברם הוא לאיוש קושו
ת האלה הוא ואן סצ׳ני. הצד השווה שביסודן של כל הדעו  ומייצגם הוא אישטו
. זוהי בעצם יב שינוי יסודי ביהדות וביחסה אל העולם הלא־יהודי ן מחי ו י ו  שהשו
ת שונות שלו, לאו דווקא פומביות, אפשר ו י  גם דעתו של אטווש. מהתבטאו
גות היהודים בנצרות:  להסיק כי פתרון השאלה היהודית, לדעתו, הוא התמז
ן לדחוק את הקץ ואין וש סבור שאי 1 אולם אטו 0 .  הרפורמה הדתית היא דרך לכך
וחלת, אלא יש להעניק את השוויון מיד, וזה עצמו ת המי ו ג ן עד ההתמז  להמתי
ת החברתית ו ג ט רואה את ההתמז  יקרב את התיקונים בתוך היהדות. אבל קושו
ת היא ו ג ן שהתמז  ואת התיקונים כתנאי קודם לשוויון, ואילו סצ׳ני אינו מאמי

 דבר מציאותי.

ת וש בראשם, מקורן בהשקפו  בעוד שדעותיהם של מצדדי השוויון, ואטו
ה הליברלית האירופית, הרי ב ש ח מ ת מן ה  ליברליות והומניטריות המושפעו
ע הישיר עם היהודים, על  דעותיהם של המתנגדים לסוגיהם נשענות על המג
ננות בהליכותיהם ועל תדמיתם כפי שנצטיירה בעיני הבריות. הניסיון  ההתבו
ת כלפי היהודים, כפי שנקבעו ו נתהוו העמדו  הבלתי אמצעי היה המצע שעלי

 בתודעתם של בני הזמן.

ה א מ ת הראשונה של ה  התופעה היסודית בחייהם של יהודי הונגריה במחצי
 התשע־עשרה׳ היתה התרבותם המהירה. בין השנים 1815 ו־1840 עלה מספרם
חשי לתופעה זו, ואף משקיפים  ב־80% ומעלה. בני הדור היו מודעים באופן מו

östör Jôzsef, Széchenyimagyarfajvédelme, Budapest 1941, pp. 5, 18; Benoschofszky 9 
I., Karsai E. (eds.), Vâdirat a nâcizmus eilen, 2, Budapest 1960, p. 57 

 10 אנטישמיות בהונגריה, עמי 23.
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