
בשטחייהודיתנוכחות

במהלךכברמתועדתהונגריה

לספירה,וה-3ה-2המאות

שנודעהזאת,ארץכאשר

הייתהפאנוניה,בשםאז

הרומית.מאימפריהחלק

שוניםארכיאולוגייםממצאים

יהודיתהתיישבותעלמעידים

עלרובםמקומות,במספר

בסמוךאוהדנובהנהרגדות

אתהמזכירותכתובותלו.

(יהודי) sueaduJ המילה

כולליהודיים,וסמלים

מצבותעלנמצאוהמנורה,

כיוםבבריגטיו,שנחשפו

ו-סאווריה.סופיאנהאקווינקום,סולבה,

ליהודיםהמתייחסותמהכתובותשלישכשני

בלגיונותכנראהשירתוהםלחיילים.שייכות

היחידהכגוןהתיכון,במזרחשגויסוהרומאים

שמקורההסוריםהקשתיםשלהראשונה

יהודיםוכללה(חומס)המסההסוריתבעיר

הביטחוניבמצבההחמרהכינראהעיר.מאותה

במאההפרסיםפלישותעקבהתיכוןבמזרח

מאנטיוכיה,נוספיםשיהודיםלכךהביאהה-3,

הצטרפובלבנטנוספיםומקומותהמסה

יהודיביןהקשריםבפאנוניה.לקרוביהם

המאהמחציתלאחרפסקווהלבנטפאנוניה

ולאחרהרומיתהאימפריהפיצולבעקבותה-4

הרומאים.ידיעלפאנוניהפינויעקבמכן

הגרארץ1521
נדדוה-11המאהשלהשנייהבמחצית

ובוהמיה,מורביהמאזורייהודיםכמה

באזורוהתיישבוהיום,שלצ'כיההיאהלוא

מהתקופהמסמכיםהונגריה.היוםפאנוניה,

הוציאההמקומיתהכנסייהכימעידים

נוצריםביןנישואיםעלשאסרוצווים

בפסטיבליםיהודיםהעסקתעלוכןליהודים

,152,1בשנתהשתנההרוחהלךובירידים.

פירסםהרביעי?הההונגריכשהמלך

המסחריחסיאתשהסדירזכויותכתב

מפניהיהודיםעלוהגןלנוצריםיהודיםבין

המלכותיהמהלךנוצרים.מצדהתנכלויות

החלואירופהרחבימכלשיהודיםלכךהביא

שכונתהכפיהגר","ארץלהונגריה,להגר

לאברם,הביניים.בימירבנייםבכתבים

המלךשלבתקופתומושלם.היההכול

הכנסייה,שלהשפעתההתחזקהלאיוש

שהוענקוהזכויותאתיפהבעיןראתהשלא

עלהמלךגזר0631ובשנתליהודים,

יותרמאוחרשניםארבעמממלכתו.גירושם

רביםאךכלכליות,מסיבותהגזירהבוטלה

שבו.לאמהמגורשים

אחדלעםמדינותשלוש6251
ההונגרים,נאבקווה-71ה-61במאות

פיסתעלהבסבורגלביתוהקיסריםהטורקים

הונגריהתושביהנחשקת.ההונגריתהנדל"ן

ומריבוןלידמידעברובכללםוהיהודים

השנתי.בירידפגומהסחורההיומשללריבון

שהתחוללמוהאץ',בקרבהסיפורראשית

גורלהרתבתבוסהוהסתיים6251בשנת

לאחרלטורקים.ההונגריםשל

לשלושההונגריהנחלקהמכן

הדרום-מזרחיהחלקאזורים:

החלקטורקי,שלטוןתחתנפל

שלשלטונותחתהצפון-מערבי

באזורואילוהבסבורג,בית

אזורהואהלואהמזרחי

תחתשנותרטרנסילבניה,

לא(אךטורקיתריבונות

נוסדהטורקי)שלטוןתחת

עצמאית.נסיכות

השלטוןתחתשחיוהיהודים

יחסי.לחופשזכוהטורקי

ביותרהמשמעותיתהקהילה

בעירהתגוררהזהבאזור

לחלקלימים(שהייתהבודה

יהודיםובהקהילהזוהייתהמבודפשט).

התרבויותומפגשיחד,גםוממערבממזרח

הודותבודהיהודישלהתורהעולםאתהעשיר

חכמישלהלימודטכניקותביןהפורהלשילוב

האשכנזיים.הפלפולועקרונותספרד

עלששכנההעיר,יהודישלהכלכלימצבםגם

היההדנובהנהרגדותעלמרכזימסחרנתיב

מעורותלידהבאבכלסחרווהםמשופר,

שחיוהיהודיםואלכוהול.בקרועדושטיחים

אךטורקיתבריבונותכאמור,המזרחיבאזור

יחסית,מרווחהנהנוטורקישלטוןתחתלא

שהנהיגוהנוצריתהרפורמציהבהשפעת

יותרהרבהסובלנייםשהיוהקלוויניסטים,

היהודיםשלמצבםהקתולים.מאבותיהם

היהזאת,לעומתהבסבורג,ביתתחתשחיו

המלך.מעריגורשומהםרביםרע.בכי

הסובלנותצו1871
שבוהיוםאתמצייניםרביםהיסטוריונים

הסובלנות""צואתהשנייוזףהקיסרהעניק

הגטו,חומותנפלושבוהיסטוריכיוםליהודים

להשתלבהחלוויהודיםמטאפורית,לפחות

,1871בשנתשהוצאהצו,האירופי.במרחב

עלשהושתוהמגוריםהגבלותאתביטל

ברחביתנועהחופשלהםהעניקהיהודים,

בחיילהשתלבלהםואיפשרהאימפריה

כללייםלימודיםללמודוהכלכלה,המסחר

הצוזאת,לצדחופשיים.במקצועותולעסוק

גםכמובתי-כנסת,שלפעולתםעלאסר

רשמיות.בתעודותועבריתיידישכתיבתעל

הורשולאפורמליתהשכלהחסרייהודים

השכלה.לעידודכאמצעי,52גילעדלהינשא

שלהדתיתבחירותהפגיעהחרףואולם,

אליה,היגרורביםיהודיםהונגריה,יהודי

פולין)דרום(היוםגליציהמאזורבעיקר

הקהילהתפוצללימיםצ'כיה).(היוםומורביה

מנוגדים:זרמיםלשניבהונגריההיהודית

רעיונותאחרנטוממורביהשהגיעוהיהודים

וכעבורההשכלה,ערכיאתואימצוהקדמה

כמוהרצל,זאבבנימיןמקרבםצמחשנה001

שרביםאחרים,ואינטלקטואליםהוגיםגם

האירופית.התרבותעלמאודהשפיעומהם

זאת,לעומתגליציה,מאזורשהגיעוהיהודים

אתלימיםוייסדוהמסורתית,ביהדותםדבקו

ועוד.מונקאץ'סאטמר,החסידיםחצרות

אמנסיפציה8481
ליהודיםויחסההנאורותשלההיסטוריה

הדוגליםאחד,מצדוהפכפכים.מורכבים

תנועתשללבהלבשהםהשוויון,בערכי

העםאתהכללמןלהוציאיכלולאהנאורות,

בהונגריההיהודיתהקהילה

rodn?S yaksiD צילום:7391פשט,קהילתראשיאסיפת

המלחמהלפניינופשיםיהודים

הערה




שני,מצדכפול.במוסריואשמושמאהנבחר,

האפשרותמןהעתיקההאירופיתהסלידה

עלהקשתהשוויםביןכשווההיהודיאתלקבל

הונגריהלמעשה.הלכהזאתלעשותהאירופים

–5181בשניםזה.בענייןדופןיוצאתהייתהלא

בכ-%08הונגריהיהודישלמספרםגדל0481

מהרפורמותשנבעהמואצתלהגירההודות

"צושלומהשפעותיוהשנייוזףשהנהיג

בחברההשתלבוהיהודיםפניו,עלהסובלנות".

שהצידוקיםאלאשווה.ליחסוזכוההונגרית

קשובות.אוזנייםתמידמצאוהיהודיםלשנאת

שאמרדבריםהייתהרבותמניאחתדוגמה

התחתוןבביתהליברליתהתנועהמראשיאחד

העיסוקיםאחדאלכוהול,לייצורבקשר

"אלהעת:באותוהיהודיםשלהמרכזיים

נמצאבית-מרזחכלשבובאזורהיושבים

מהוויםהםסכנהאיזויודעיםיהודיםבידי

אתהרףללאבידםמחזיקיםכשהם[...]לעם

שאףלאנטישמיותנוסףביטויהלבן".הרעל

ב-8481,ניתןלהיכולהיהלאסובלנות""צו

שהיהודיםאףהעמים":"אביבמהפכתבמהלך

הלאומיתהאסיפהפעיל,חלקבמהפכהנטלו

זכויותשוויוןלהםלהעניקסירבההליברלית

כמובןשעוררהההחלטה,בעקבותמלא.

זואיןכירביםיהודיםטענורבה,אכזבה

אתלהגבירשישלכךנוספתהוכחהאלא

אתולטשטשההונגרייםבחייםההשתלבות

הלאומית.היהודיתהזהות

ניצח0681בשנתהעוין,האקליםלמרות

כלוכמעטהגזענותאתהנאורותמכבש

הושלםהמהפךבוטלו.היהודיםנגדההגבלות

זכויותשוויוןליהודיםהוענקאז,7681בשנת

מלא.

המשולשהחוט8681
לואומריםאחדכשיוםאדםעושהמה

והנאורות,ההשכלהרעיונותשווה?שהוא

קצרזמןבתוךהיהודיותלקהילותשחלחלו

בעידןעמוקים.שינוייםבהןחוללויחסית,

הקהילההייתהאמנםהטרום-מודרני

והחברתיתהפוליטיתהמשפטית,הישות

אחריאךהיהודי,שלדמותואתשעיצבה

דתיתסמכותלהנותרההאמנסיפציהעידן

אחד-זאתשכינהכפיהיהודים","צרתבלבד.

פרדוקסלי,באופןביטוי,לידיבאההעם,

האירופי,במרחבלהשתלבבהצלחתםדווקא

היהודיתהקהילהעלהיהשכעתמשום

הזהותתהיהמההשאלות:בשאלתלהכריע

לנהוגישכיצדגטו?כשאיןהייחודיתהיהודית

אינןכברוהממשיותהתרבותיותכשהחומות

לגויים?יהודיםביןחוצצות

שללפתחוהללוהשאלותהונחוב-8681

(לימיםפשטקהילתשיזמההיהודיהקונגרס

הגדולותהקהילותאחתמבודפשט),חלק

התעמתובקונגרסבהונגריה.והחשובות

האורתודוקסי,הזרםעיקריים:זרמיםשלושה

וצמצוםהתבדלותדתית,בשמרנותשדגל

(החדשנים),הניאולוגיםזרםדתיות;ברפורמות

בנפשהחברתיותהתמורותאתלקבלשקרא

בדרשותההונגריתבשפהלהשתמשחפצה,

לרוחבתי-הכנסתאתולפתוח

וזרםבעולם;המנשבתהשינוי

הדוגליםנמנושעימו"הסטטוס-קוו",

הפילוג.שטרםהמצבבשימור

הניאולוגיםגרפוהקונגרסבמהלך

אתייצגוובכךהקולות,רובאת

הונגריהיהודירובשלשאיפתם

הזרמיםהכללי.במרחבלהשתלב

אתלקבלסירבוהאחרים

בקהילותוהתארגנוההכרעה,

יהודיליישובשנקלעיהודינפרדות.

להתפלליכולהיהימיםבאותם

בבית-הכנסת"שחרית"תפילת

בבית-הכנסת"מנחה"הניאולוגי,

בבית-ו"ערבית"האורתודוקסי

קיטוב"הסטטוס-קוו".לזרםהקרובהכנסת

היהיהודיתקהילהשלחבריהביןחריףכה

כיסבוריםומומחיםלהונגריה,ייחודיתתופעה

שלאעז,חותםבקהילההותירהעמוקהשסע

השנייה.העולםבמלחמתלחורבנהעדנמחה

מנוגדתסיבהדומה,פתרון2881
הרצלזאבבנימיןושמוהונגרישיהודילפני

הטיוטהכתיבתעללחשובבכללהתחיל

אחר,הונגריהציעהיהודים","מדינתלספרו

ממשפחתפרלמנטחבראישטוצי,ויקטור

בניגודמשלהם.מדינהליהודיםלייסדאצולה,

היהודיתהמדינהרעיוןאתשהגהלהרצל,

הרעיוןאתיזםאישטוצילעמו,דאגהמתוך

אחרות,במיליםמהיהודים.חששובגלל

מאותההיהודיתהמדינהרעיוןאתהגושניהם

אנטישמיות.סיבה:

דתית,עדהרקאינההיהדותכיטעןאישטוצי

המסורתהדם,שאחדותחברתיתכתאלא

והדתהמשותפיםהאינטרסיםהקדומה,

לדידו,וסגורה.מהודקתליחידהאותהעושים

מתוחכמיםטפיליםאלאהיולאהיהודים

והחלוקההונגריה,עללהשתלטהזוממים

לאורתודוקסים,ניאולוגיםביןהפנימית

נכלולי:תכנוןפריאלאהייתהלאלדוגמה,

אתלשמרהואהאורתודוקסיםשלתפקידם

ואילוהדתיים,חייהאורחותואתהיהדות

בעורמהלחדורהואהניאולוגיםשלתפקידם

ההונגרית.הפוליטיקהשלהקדמיותהשורותאל

קשובותאוזנייםעלנפלואישטוצישלדבריו

שאיפייןדו-ערכיליחסהתשתיתאתוהניחו

מחדבכלל:הונגריהיהדותשלגורלהאת

וגובריםהולכיםאנטישמייםביטוייםגיסא,

מטיסא-"הנערהבפרשתלשיאםשהגיעו

שהתרחשהמפורסמתדתעלילתאיסלאר",

בית-שמשהואשמוובמסגרתהב-2881,

זוכו(שממנונערהברצחיהודיושוחטכנסת

עלייהגיסא,מאידךערכאות);בשתילבסוף

לעריםשעברוהיהודיםבמספרמואצת

היההלקחהכללי.החייםבמרקםוהשתלבו

מוכנהאינהההונגריתהחברהחד-משמעי:

להשתלבכדישהם.כמותהיהודיםאתלקבל

והדתיהחברתיייחודםאתלבטלעליהםבה

הלא-החברהשלומנהגיהלדרכיהולהסתגל

יהודית.

היהודי-הונגריהאינטרנציונל6881
היהודיםקבלתלאיהנפוצותהתגובותאחת

ההתבוללות.תופעתהייתהההונגריתבחברה

שלהמפורסמתלאמירתובהתאםאולם

הוא"יהודיכיסארטרהצרפתיהפילוסוף

שנטמעוהעובדהכיהודי",בושמכיריםמי

התפיסהלהם.עזרהממשלאבהונגרים

באירופהזרגזעהואשהיהודיהייתההרווחת

להתאחדמסוגלאינוהואירצה,מאודאםוגם

נגעהיא"היהדותהסלאביים.הגזעיםעם

הונגריקתוליבירחוןנכתבמקום",בכלממאיר

אתמשחיתה"והיאימים,באותםמכובד

אתמורידההמסחר,בעולםבייחודהמידות

לאופנההשחיתותאתוהופכתהמוסררמת

שיהודילמלכודהפתרונותאחדכללית".

לערך0391בברזנס,יהודיתחנותבפתחלקוחות

0391הונגריהכפרית,יהודייה

הערה




באידיאולוגיהנמצאאליונקלעוהונגריה

בסוףבאירופהלהתפשטשהחלהחדשה

הסוציאליזם.ה-91:המאה

הגדרותכיקבעההסוציאליסטיתהמחשבה

קפיטליסטיתהמצאההןודתיותלאומיות

המעמדות.פעראתלטשטששמטרתה

שייכותםעלכבדמחירששילמוהיהודים,

אחדבהמוניהם.לתנועההצטרפוהאתנית,

היהבהונגריההמרכזייםהסוציאליסטים

אביוב-6881.בטרנסילבניהשנולדקון,בלה

קוןפרוטסטנטית.ואמומומריהודיהיה

ידועים,יהודיםוסופריםאמניםלחוגהשתייך

לוקאץ',ג'רג'הספרותמבקרנמנושעימם

חסידיכולםואחריםבירולאיושהסופר

תפקידיובעליהקומוניסטיתהאידיאולוגיה

ההונגרית.הסובייטיתברפובליקהמפתח

ברפובליקההחוץלשרקוןהתמנהב-9191

במשךבהונגריהששלטההסובייטית-הונגרית

העולםמלחמתלאחרקצרהתקופה

הראשונה.

שקל?לךיש3091
בנימיןהציונות,חוזהשדווקאהיאאירוניה

היהודיהרובשבהבארץנולדהרצל,זאב

הקהילההציוני.לרעיוןבתוקףהתנגד

משיחיותבציונותראתההאורתודוקסית

ואילוהקץ,לדחיקתלהביאשעלולהשקר

בהתבוללותדגלההניאולוגיתהקהילה

משה",דתבניכ"הונגריםחבריהאתוהגדירה

פטריוטי.הונגרילבפועםשבחזםיהודיםקרי,

השתתפוהראשוןהציוניבקונגרסזאת,ובכל

לבאזלמהונגריהשהגיעויהודיםשבעה

שבהםהבולטיםעצמם.מטעםכנציגים

את7981בשנתשהקיםרונאי,יאנושהיו

ושמואלבהונגריה,הראשונההציוניתהאגודה

ההסתדרותאתרונאיעםשייסדבטלהיים,

.3091בשנתבהונגריההציונית

הציוניתהתנועההתחזקההשניםעם

במספרםלמצואאפשרלכךעדותבהונגריה.

מ-005שעלההארצישראלי,השקלקונישל

שנתייםחברדמיהיה(השקלאישל-002,1

זכותוהקנוהציוניתההסתדרותעבורשנגבו

"השאורהציוניים).לקונגרסיםולהיבחרלבחור

ויסברודף,חייםד"רשלכהגדרתושבעיסה",

היההתנועה,מחבריאחד

.3091ב-המכבייהייסוד

המכבייהמייסדישלמטרתם

התנועהלחברילהקנותהייתה

יהודייםתרבותערכיהציונית

היהודיבציבורולעוררוציוניים

עצמיכבודיהודית,תודעה

מסגרתלאומית.וגאווה

שללזודמתהפעולתם

והתאפיינההסטודנטיםאגודות

סמלים,משותפות,בסעודות

דו-קרבניהולוגםסיסמאות

צורך.בשעת

יהדותשלהגדול""המפץ0191

הונגריה
ההשכלהאתוסשבועידןה-91,המאהבסוף

אירופהבמערבלשיאםהגיעווהמודרניזציה

ההונגריתלאטמוספירההתפוצצהובמרכזה,

וכישרוןיכולתאינטלקט,שלאדירהאנרגיה

בבתי-שניםמאותבמשךאצורהשהייתה

רשמוההונגריםהיהודיםובישיבות.המדרש

מהממציאיםהתחומים:בכלכביריםהישגים

דרךגסטטנר,ודודבירולאזלוהדגולים

ומיקלושבקמאנוהמחונניםהמתמטיקאים

ג'יאורגילכימיהנובלפרסיזוכיועדשווייצר,

פולני.ומיכליאולה

עםהעיתונות.בעולםהיהודיםבלטובמיוחד

בהונגריהביותרהמשפיעיםהתקשורתאנשי

ואישהסאטיריקןאתלמנותהיהניתן

אשראגאי,אדולףהצולפנייםהפיליטונים

הפופולריהסאטיריהמגזיןשלכעורךשימש

בראון,שנדורהמו"לואתיאנקו","בורשסם

שלוצבעונייםחדשיםפורמטיםשהמציא

שלושתםשט""אהיומוןובהםהדפסה,

ל"היכליגםישיהודייםשורשיםיהודים.

שריכזובודפשט,שלהמפורסמיםהעיתונות"

העיתונאיתהעבודהכלאתלראשונה

והפצהשיווקהדפסה,הגהה,עריכה,כתיבה,

אחת.גגקורתתחת

ליהודיםהייתהוהספרותהרוחבשדהגם

המשוררהיהמהםאחדרבה.הצלחהבהונגריה

כתב-ט","א-האתשייסדלמשל,קיש,יוסף

יהודים,וסופריםלמשורריםביתששימשעת

עםקובור.טומאשהקצרהסיפוראמןובכללם

מקומואתתפסב-0191"א-הט"שלדעיכתו

שבו"ניגט",החשובהספרותיכתב-העת

ברודישנדורההונגריתהפרוזהחלוץכתבו

סומורי.דז'ווהמחזאיוהנובליסט

תרמוהונגריממוצאויהודיםהונגריםיהודים

(ובהםולקולנועלתיאטרוןגםמכרעתתרומה

טוניהואהלואשוורץ,ברנרדהשחקןלמשל

הונגריה,ילידיהיושהוריויורקניוילידקרטיס,

ששינהקרטש,נמו"קזבלנקה"הסרטובמאי

לאמריקה).כשהיגרקורטיזלמייקלשמואת

יהודי""לאשנחשבהספורט,בתחוםאפילו

מהמדליות%33כמעטיהודים:בלטובמובהק,

לספורטאיםהוענקוהונגריהשלהאולימפיות

משה.דתבני

היהודיםחוקי0291
איבדההראשונההעולםמלחמתלאחר

מצאולילהבןמשטחה.שלישיםשניהונגריה

שלריבונותןתחתרביםהונגריםיהודיםעצמם

אוסטריהיוגוסלביה,רומניה,חדשות:מדינות

ועוד.

נפלו(7191–4191)העולםמלחמתבמהלך

בשדותהונגריםיהודיםחייליםכ-000,01

אתעצרהלאשהפגינוהפטריוטיותאךהקטל,

ההונגריברחובשנשבההאנטישמיתהרוח

היהודיםהפליטיםלנוכחיותרעודוהתגברה

למצואוביקשומגליציהשנהרוהרבים

רבותמדינותכמוההונגרי.במרחבמחסה

שתיביןלאומיתזהותלגבששניסובאירופה

לערך0291מצות,במפעלמבקריםפשטשלהיהודיתהקהילהנציגי

בודפשטשלהגדולהכנסתביתפנים

הערה




לכונןניסתההונגריהגםהעולם,מלחמות

מעמדהחזיקשזהאלאקומוניסטי,משטר

מיקלושלשלטוןעלהאחריובלבד.ימים331

עםושמרןלאומימלחמהגיבורהורטי,

הקומוניסטיהמשטרדיכויאנטישמיות.נטיות

"הקוסמופוליטים",ביהודיםבפרעותלווה

הלבן""הטרורכנופיותרצחושבמהלכן

יהודים.כ-000,3הפשיסטיות

02ה-אההמשל02ה-שנותבמהלך

מצדרכה":"אנטישמיותבהונגריהרווחה

ליהודיםמכסותכמומפלותתקנותאחד,

ומנגדבלבד,%5עלשעמדובאוניברסיטאות

ההונגרי.בפרלמנטליהודיםמסויםייצוגמתן

כ-054הונגריה,יהודיהיוה-03שנותבסוף

אנטי-יהודית.מתקפהתחתבמספר,אלף

חוקק8391בשנתחלקלק:היההמדרון

שהגבילהראשון",היהודים"חוקבפרלמנט

רביםבתחומיםשלהםהעיסוקחופשאת

שהמירלמיגם"יהודי"ההגדרהאתוהרחיב

חוקקכשנהלאחר.9191אחרידתואת

השני",היהודים"חוקאתההונגריהפרלמנט

וכלליותרעוד"יהודי"ההגדרהאתשהרחיב

לפנידתםאתשהמירונוספיםאישאלף001

היוהללוהמהלכיםילדיהם.אתוכן,9191

יהדותלהשמדתהברברית-חוקתיתהתשתית

השנייה.העולםמלחמתבמהלךהונגריה

הסוףתחילת4491
המפוקפקבכבודזכתההונגריהיהודיקהילת

שמכונתהמעטותהקהילותעםלהימנות

המלחמה.לסיוםהשאירההנאציתההשמדה

קטלני,היההחיסולהתרחש,כברכשזהאבל

בניגודלנאצים.יחסיתאפילוומהיר,שיטתי

לשקריםהאמינומהםשרביםפולין,ליהודי

הרווחתהטענההנאצית,התעמולהמכונתשל

היוהונגריהיהודיכיהיאהחוקריםבקרב

המכונהשלהנוראייםלמעלליהמודעים

כיהאמינולאהאחרוןלרגעעדאךהנאצית,

כמותרבותיתבארץתתרחשאכןכזוברבריות

הונגריה.

עדישראלמדינתמהקמת8491

ימינו
אלףכ-541בהונגריהנותרוהשואהלאחר

הציוניתהתנועהפעלההללובשניםיהודים.

עלוהונגריהמיהודיורביםכוחה,במלוא

העיתונאינמנושבהםהבולטיםעםלישראל.

אפריםהסטיריקןלפיד,טומיהשרולימים

היהודיםזנבר.משהישראלבנקונגידקישון

למסורתעורףהפנובהונגריהשנותרו

ואםהשואהטראומתבגללאםהיהודית,

האתיאיסטיתהממשלהשלהשפעתהבשל

ה-02המאהשלה-04שנותבסוףבהונגריה.

הקומוניסטית.המפלגהבהונגריהשלטה

פעילותוכלנסגרו,יהודייםחינוךמוסדות

נטייהבעלישהיויהודיםנאסרה.ציונית

בתפקידיהתברגומובהקתקומוניסטית

הדיקטטורהיהמהםאחדבמפלגה.מפתח

בשניםהמדינהאתשהנהיגראקושי,מתיאש

5491–6591.

הקהילההייתההקומוניסטיתבתקופה

שלסמכותהתחתבבודפשטהיהודית

ההונגרי.הפניםבמשרדדתלענייניהמחלקה

המחוזותמ-81אחדבכלפעל8691מאז

שברחובזהאחד.בית-כנסתלפחותהעיר

באירופה.הגדוללבית-הכנסתנחשבדוהאני

והרפורמההקומוניסטיהמשטרשלהתפוררותו

אתמחדשעוררובהונגריההדמוקרטית

נפתחו,בתי-כנסתכ-02היהודית:הקהילה

אלאוחברתיים.קהילתייםמוסדותגםכמו

ואףשככה,לאבהונגריהשהאנטישמיות

כשמפלגת,0102בבחירותחדשלשיאהגיעה

כ-%5.61קיבלה(kibboJ)הלאומניתיוביק

שנרשמוהאנטישמייםהאירועיםביןמהקולות.

חסידשלפסלועלחזירגופתהשלכתהיו

ראולהעולםאומות

ואס,אלברטשםעל

בטרנסילבניה.יהודיות

הקהילהמנתה

הקהילהאישאלף

אשראירופה,במרכז

שתיובתי-תפילה,

גנישלושהיסודיים,

וכמהסיעודייםמוסדות

היהודיהעםמוזיאון"אנו"שלחוקריםע"יחובר

הערה



