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Aan de geschiedenis van Hongarije schrijven

Als er iets was, waarvoor de keizers die in de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw ook
over Hongarije regeerden, niet de minste belangstelling hadden, dan was dat het feit wel,
dat er in hun rijk zo’n tien verschillende talen werden gesproken. In een zo verlichte tijd
moest men, vonden zij namelijk, niet zeuren over wat mensen van elkaar onderscheidde,
maar alle nadruk leggen op het feit dat mensen allemaal mensen waren, broeders en,
natuurlijk, onderdanen.
In het begin van de 19de eeuw rees er tegen die opvatting protest. Schrijvers, dichters en
politici opperden de vermetele gedachte, dat er in die zee van onderdanen mensen waren
die samen zoiets vormden als het Hongaarse volk. Ze voegden daar nog als hun mening
aan toe, dat een taal die alleen hier en daar op het platteland nog een beetje werd
gesproken en die behalve onverstaanbaar dus ook aan het uitsterven was, eigenlijk de taal
was van dat volk en dat roemruchte gebeurtenissen uit een ver verleden er de
geschiedenis van vormden.
Tijdgenoten moeten deze gedachtengang hoogst onwaarschijnlijk gevonden hebben, maar
toch kregen de bedenkers ervan gelijk. Want het Hongaarse volk was in de decennia na
de Napoleontische tijd dan misschien nog met een kaarsje te zoeken, in het revolutiejaar
1848 bleek het opeens wel degelijk te bestaan. En hoewel de revolutie faalde, zou dat
volk ook een belangrijke politieke faktor blijven en zou ook de romantische kijk op dat
volk blijven voortleven. Het spreekt vanzelf dat het romantische volksbegrip ook de
geschiedschrijving enorm heeft beïnvloed.
Naast het begrip volk speelt in de Hongaarse geschiedschrijving het begrip rijk een grote
rol. Dat er zoiets zou bestaan, of op zijn minst zou moeten bestaan als een Hongaars rijk
en dat de geschiedenis van Hongarije eigenlijk de geschiedenis is van dat rijk, werd tegen
het eind van de 19de eeuw een populaire gedachte. Voor de bedenkers van deze theorie
was het koninkrijk dat Stefanus (István) in de eerste helft van de 11de eeuw met veel
bloed en tranen tot stand bracht en waarin een Magyaarse vorst over in meerderheid nietMagyaarse onderdanen heerste, het ideaal. Het verschijnen van de Magyaarse stammen in
het Karpatenbekken, dat zij interpreteerden als de ‘inbezitneming van het vaderland’,
beschouwden ze als het voorspel van dit koninkrijk. Het tot de Turkse invloedssfeer
behorende vorstendom Zevenburgen (Transsylvanië, in het Hongaars Erdély) en het in
het Habsburgse Rijk geïncorporeerde koninkrijk Hongarije beschouwden ze als de
voortzetting in moeilijke tijden van Stefanus’ rijk, dat sinds de uit 1867 daterende
afspraken die Hongarije tot een constitutionele monarchie maakten, in hun opvatting weer
een bovengronds bestaan leidde. Deze rijkstheorie leverde argumenten voor een richting
in de Hongaarse politiek die gepersonifiëerd werd door István Tisza (1861-1918), de
regeringsleider in de jaren rond het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Tisza wilde van
Hongarije het leidende land in de Donau-monarchie maken en hij meende dat een oorlog
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daartoe een geschikt middel was. Na de eerste wereldoorlog, toen op tweederde van het
grondgebied van het Hongaarse koninkrijk zelfstandige staten ontstonden, hielpen deze
opvattingen het geloof hooghouden in de ‘wedergeboorte’, de stichting van een GrootHongarije waaraan in Midden-Europa een hegemoniale rol moest toevallen.
Ook van de rijkstheorie bestaan vandaag nog allerlei varianten. De meest simpele is, dat
Hongarije binnen de huidige grenzen te klein is. Anderen beschouwen de kwestie van de
grenzen als niet actueel en houden zich liever bezig met de vraag hoe Hongarije binnen
de Middeneuropese regio meer gewicht kan krijgen. Want dat Hongarije een geval apart
is en hoe dan ook ‘meer’ dan het gemiddelde land in de regio, daarvan zijn en blijven veel
Hongaren hardnekkig overtuigd.
In polemiek met een kijk op het verleden, die je hungarocentristisch zou kunnen noemen,
kwam in de vorige eeuw tenslotte de opvatting naar voren, dat Hongarije zich ergens in
de marge van de ontwikkelingsgang der mensheid bevindt en dat de grote historische
gebeurtenissen traag en vervormd of zelfs helemaal niet doordringen. Zo vergeleek Endre
Ady, een belangrijk dichter uit het begin van de 20ste eeuw, zijn land met een
‘doodsmeer’. Dichters als hijzelf konden dan wel aanhoudend de nieuwste denkbeelden
en idealen uit Parijs aandragen, maar uiteindelijk zouden ze zonder ook maar iets te
hebben bereikt door dat meer verzwolgen worden.
Ook in de communistische tijd speelde de these van de Hongaarse achterlijkheid een
grote rol. Dat Hongarije nooit een modern land was geworden, nooit echt was
verburgerlijkt, een opvatting die voor de tweede wereldoorlog al naar voren was gebracht,
werd in die jaren gecanoniseerd.
Tegen het eind van de communistische periode, toen het vooruitgangsgeloof het trouwens
overal moest ontgelden, bracht een auteur als György Konrád een opvatting naar voren,
die hier wel iets op lijkt. Hongarije is, betoogde hij, continuïteit, een eindeloze herhaling
van zetten in de strijd om het bestaan. De geschiedenis probeert dat misschien wel te
veranderen, maar slaagt daar niet in en vervoorzaakt eigenlijk alleen maar last.
Wie als buitenstaander naar Hongarije kijkt, kan van elk van deze benaderingen van het
verleden veel leren. Ze zeggen iets over de tijd waarin ze zijn ontstaan en ze hebben soms
zelf ook geschiedenis gemaakt. Maar vanwege hun hungarocentrisme zijn ze als leidraad
niet geschikt. Dat geldt ook voor de opvatting die het hungarocentrisme omkeert en
betoogt, dat Hongarije bij het maken van geschiedenis geen rol speelt.
Het centrum van de wereld is weleens Bagdad geweest en Londen en misschien ook
eventjes Antwerpen, maar het heeft nooit in Hongarije gelegen. Dat is waar. Maar dat
betekent nog niet dat Hongarije er meestal te laat of helemaal niet bij was, als er in de
wereld iets gebeurde. Je hoeft alleen maar te denken aan zaken als de ineenstorting van
het Romeinse Rijk, aan de Dertigjarige Oorlog, of aan de twee wereldoorlogen om in te
zien dat dramatische gebeurtenissen of spannende episodes ook in Hongarije diepe sporen
konden trekken.
Dat is er ook de reden van, dat de geschiedenis van Hongarije niet alleen interessant is
voor Hongaren en mensen die om een of andere reden een zwak hebben voor dat land.
Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Europa, zal, bladerend in het
verleden van dit Middeneuropese land, nieuwe invalshoeken vinden. Zo relativeert, om
dit met een voorbeeld te illustreren, het plotselinge en overigens ook kortstondige
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optreden van het vorstendom Zevenburgen als Europese mogendheid het al even
plotselinge en spectaculaire optreden van Amsterdam als wereldmacht in dezelfde jaren.
Blijkbaar was er in de eerste helft van de 17de eeuw een klimaat waarin kleintjes heel
even heel groot konden zijn.
Zoals Hongaren hun eigen land weleens in het centrum van de wereldgeschiedenis
plaatsen, zo kan in westerse teksten gemakkelijk een soort atlantocentrisme sluipen. Wie
kennis neemt van de geschiedenis van Hongarije leert dat relativeren en gaat inzien dat er
naast de oceaan nog andere wegen waren waarlangs de beschaving zich over Europa
verbreidde en dat er in Midden- en Oost-Europa al dynamische centra waren toen het
westen nog amper stedelijke ontwikkeling kende.
Wie zich in het verleden van Hongarije gaat verdiepen, komt er ook achter dat zonder dat
land het beeld niet, of althans niet altijd compleet is. Zo is het verhaal van de
vernieuwingen in de muziek in de eerste helft van de 20ste eeuw niet te vertellen zonder
de namen van componisten als Béla Bartók, Zoltán Kodály en Ernő von Dohnányi te
noemen.
Wie als buitenstaander aan de geschiedenis van Hongarije schrijft, hoeft al dit soort
verbanden niet uit te werken, maar moet zich er wel van bewust zijn. Dat betekent ook
dat hij zich niet hoeft te houden aan de grenzen in tijd en ruimte, die de schrijvers van de
vaderlandse geschiedenis van Hongarije meestal in acht nemen.
In het Karpatenbekken hebben in de voorbije duizend jaar heel wat politieke formaties
bestaan, die zich tooiden met de naam Hongarije. Het eerste Hongarije was het
middeleeuwse koninkrijk dat in de eerste helft van de 11de eeuw door koning Stefanus
werd gesticht en dat in het begin van de 16de eeuw te gronde ging. In de eeuwen daarna
kende het gebied een koninkrijk Hongarije dat in werkelijkheid onderdeel uitmaakte van
het Habsburgse rijk en dat dan ook door de Habsburgse keizer werd bestuurd. Het
bestond uit het tegenwoordige Slowakije en een strook in het westen en zuidwesten van
Hongarije. Daarnaast was er, in het noordoosten van Hongarije en op het grondgebied van
het huidige Roemenië, een vorstendom Zevenburgen. Dit was in de praktijk een
satellietstaat van het Osmaanse rijk.
Na het vertrek van de Turken en na het falen van een poging om vanuit Zevenburgen met
Franse en Turkse steun een zelfstandige staat te scheppen, veranderde de situatie
dramatisch. Het door de Turken ontruimde gebied kwam onder rechtstreeks bestuur van
de Habsburgers. Dit gold ook voor Zevenburgen. Formeel bleef het koninkrijk bestaan,
maar de instituties ervan (zoals de landsdag) kwamen niet tot leven. Deze toestand duurde
tot ver in de 19de eeuw voort.
Ruimte voor een nieuw Hongarije kwam er pas in 1867. Hongarije werd in dat jaar een
constitutionele monarchie. Het kreeg een liberale grondwet en eigen
vertegenwoordigende en bestuurlijke instellingen. Afgesproken werd wel, dat de
Habsburgse keizer koning zou blijven en verder, dat dit Hongarije 50 jaar zou blijven
bestaan. In 1916 zouden de partijen mogen beslissen of ze voortzetting van deze
‘dubbelmonarchie’ wenselijk vonden.
In werkelijkheid sneuvelde het compromis van 1867 door de nederlaag van de Centralen
in de eerste wereldoorlog. Na de nederlaag werd Hongarije een paar maanden
volksrepubliek, daarna ook nog even radenrepubliek. Resultaat van de
vredesonderhandelingen was uiteindelijk, dat er in het Karpatenbekken voor het eerst
sinds de 16de eeuw weer een zelfstandig Hongarije ontstond. Het werd een koninkrijk,
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maar de Hongaren verplichtten zich geen Habsburger meer op de troon te accepteren. Het
land moest het stellen met een derde van het grondgebied van het vooroorlogse
koninkrijk Hongarije. Gebieden waar de onderdrukking door de Hongaarse landheren een
etnisch karakter had aangenomen, zoals het huidige Slowakije en Zevenburgen, gingen
deel uitmaken van nieuwe buurlanden als Tsjechoslowakije en Roemenië, maar ook
belangrijke en typisch Hongaarse steden raakten buiten het nieuwe Hongarije.
Het koningloze koninkrijk Hongarije bleef bestaan tot het eind van de tweede
wereldoorlog. Onder regie van de gealliëerden werd Hongarije na de oorlog opnieuw een
volksrepubliek en na 1948 een communistische republiek met een éénpartij-stelsel. Dit
duurde tot 1989. Sindsdien is Hongarije een gewone republiek.
In dit boek komen al deze Hongarijes uitvoerig aan de orde. Maar er is ook aandacht voor
de eeuwen die aan de stichting van het eerste Hongarije voorafgingen: de vroege
middeleeuwen met onder andere de bijdrage van de Slaven aan de bewoonbaarmaking
van dit gebied, de Romeinse tijd en de prehistorische periode met als hoogtepunt de
bronstijd en de enorme rol die het Karpatenbekken toen speelde.

14

Van de oertijd tot de volksverhuizingen

Grotbewoners, rendierjagers en de eerste boeren
Miljoenen jaren geleden kon het in Hongarije behoorlijk spoken. In het gebied, omsloten
door de Karpaten, het Tatra gebergte en de Alpen, deinde en klotste in die tijd namelijk
een reusachtige binnenzee. Bovendien vertoonde de aardkorst er een lange scheur.
Aardbevingen waren aan de orde van de dag en langs de breuklijn vormden zich
vulkanen, die op gezette tijden ontploften en hun ziedende braaksel onder een
oorverdovend gesis het water in lieten lopen.
Voor mensen was in deze heksenketel natuurlijk geen plaats. Zij kwamen pas later, toen
de zee opdroogde en het zoute water de strijd met het door de grote rivieren aangevoerde
hemelwater eindelijk opgaf. Van zee werd het Karpatenbekken een moerassig en zwaar
bebost oerlandschap en onder het water kwamen uitgestrekte kalkformaties tevoorschijn.
De grotten die de regen daarin uitsleep, werden de verblijfplaatsen van de eerste
mensachtige wezens. Waar deze oerkolonisten vandaan kwamen, wat ze ertoe bracht zich
in deze contreien te vestigen en waarom ze met achterlating van niet meer dan een enkel
botfragment ook weer verdwenen? Dat is één van de raadsels, waaraan dit gebied zo rijk
zou worden.
De acht miljoen jaar oude Rudapithecus hungaricus, zoals deze bijna-mens door
deskundigen wordt genoemd, opent een lange, lange rij van reizigers die hier hun tenten
opsloegen en pogingen deden zich een nieuw bestaan op te bouwen. Een stuk bot, een
kaakbeen om precies te zijn, dat in de jaren ’60 van de vorige eeuw in de ijzermijn van
Rudabánya opdook, is het bewijs dat de rudapithecus in het Karpatenbekken leefde. De
Hongaarse halfmens behoorde tot een soort die in die tijd verspreid over maar liefst drie
continenten, Afrika, Azië en Europa, voorkwam.

Homo sapiens palaeohungaricus
350.000 of 400.000 jaar geleden verbleven opnieuw mensachtige wezens in Hongarije.
Bij het dorpje Vértesszőlős in de bergen in de buurt van de mijnstad Tatabánya vonden
oudheidkundigen een grote openluchtnederzetting van wezens die sindsdien Homo
sapiens palaeohungaricus heten. Het gaat om een variant van de Homo erectus africanus,
een voorvader van de homo sapiens, die bestaan heeft in de periode van 1,5 miljoen jaar
tot 200.000 jaar geleden. Deze pre-mens moet in Afrika ontstaan zijn en heeft zich later
naar Azië en Europa verbreid. De homo erectus africanus woonde het liefst in grotten die
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aan de waterkant liggen. Het is dus bijzonder dat hij het in Hongarije vele eeuwen lang in
de open lucht uithield.
In Italië liet de homo erectus op heel wat plekken stenen gereedschap achter. Ook op het
karstplateau boven Triëst ligt een grot die door deze soort werd bewoond. Het is denkbaar
dat de homo erectus via de passen die het noorden van Italië met de Donauvallei
verbinden, naar deze contreien kwam.

De Neandertalers
Na een periode van vele tienduizenden jaren, waarin voormenselijke wezens geen sporen
nalieten in dit gebied, doken er 40.000 jaar geleden weer pre-mensen op: de
Neandertalers.
Met de Neandertalers zijn we in de ijstijd, een periode van enkele tienduizenden jaren,
waarin het noorden van Europa en de gebergten van Midden-Europa onder sneeuw en ijs
bedolven waren en Europa, voorzover niet verijsd een dunbegroeid en door een bar
klimaat geteisterd steppegebied vormde.
Het Karpatenbekken, vanuit het noorden langs de Moravische Poort en vanuit het westen
via de Poort van Sopron bereikbaar, maakte deel uit van deze steppenwereld en werd ook
door de Neandertalers ontdekt.
Net als elders in Europa verbleven de Neandertalers althans een deel van het jaar in
grotten. Zulke woongrotten zijn onder andere gevonden in het Bükk-gebergte en bij Tata
en Érd. Het jagerskamp van Érd is 50.000 jaar oud en dateert dus van het begin van de
laatste ijstijd. Uniek is dat de Neandertalers van Érd niet in grotten woonden, maar een
kamp hadden in de open lucht. Ze verbleven in verdiepingen in het terrein.
Het staat niet vast wat de richting is geweest waarin de Neandertalers zich hebben
verspreid. Maar er zijn wel aanwijzingen dat ze het Karpatenbekken vanuit het zuiden
verkenden, net als ooit de homo erectus via de passen die Noord-Italië en het
Karpatenbekken met elkaar verbinden. Overblijfselen van vestigingen van Neandertalers
zijn namelijk aan weerszijden van die passen gevonden. Uit de Neandertaler-kolonie van
Érd kwam bovendien gereedschap tevoorschijn, dat overeenkomsten vertoont met stenen
gereedschap dat in de buurt van Zagreb is aangetroffen. Van Zagreb leidt dit spoor verder
naar Noord-Italië. Maar er was ook gereedschap bij dat eerder leek op stenen messen en
pijlpunten die in de Dordogne zijn gevonden. Mogelijk is er dus sprake geweest van
meerdere migratiebewegingen in deze periode.
Het staat wel vast dat de Neandertalers in noordelijke richting vertrokken. Berekend op
een leven aan de rand van de ijskap trokken ze met het stijgen van de temperatuur de kou
achterna en hun uiteindelijke uitsterven tegemoet.

De eerste echte mensen
Het was nog volop ijstijd toen, zo’n 35.000 jaar geleden, de eerste vertegenwoordigers
van de Homo sapiens sapiens, de eerste echte mensen dus, in het Karpatenbekken
verschenen. Vondsten in Noord-Hongarije, in Miskolc en in het Bükk-gebergte
documenteerden deze palaeolitische cultuur het eerst. Zo kwamen in Miskolc bij
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funderingswerkzaamheden prachtige bladvormige lanspunten tevoorschijn. Een
belangrijke bron van informatie bleek de vlakbij Miskolc gelegen Szeleta-grot. In deze en
andere grotten in de omgeving verbleven jagers wier jachtgebied het oostelijk deel van
het Bükk-gebergte was. Niet ver van de Szeleta-grot vonden archeologen een grot die als
werkplaats diende voor de vervaardiging van stenen gereedschap.
Ook aan de westkant van het Bükk-gebergte, in de vallei van de Szalajka, woonden in die
tijd jagers. Zij verbleven onder andere in de grot van Istállóskő en in de Peskő-grot. De in
deze grotten gedane vondsten komen uit twee lagen. Ze zijn resp. 36.000 en 30.900 jaar
oud. De bewoners van de jongere laag maakten bij de jacht gebruik van pijl en boog, wat
bijzonder is omdat de introductie van dit jachtwapen meestal gekoppeld wordt aan de
mesolitische cultuur (vanaf 8000 v.Chr.) en de overschakeling op de jacht op kleiner wild
in die tijd.

Rendierjagers
Wie in de jaren ’60 van de vorige eeuw door Hongarije dwaalde, kon op de toenmalige
zigeunerkolonies nog een woonvorm waarnemen, waaraan we in ons land de naam
plaggenhut zouden geven: een halverwege in de grond uitgegraven huisje met een
dakconstructie op palen, wanden van gevlochten wilgetakken, bestreken met modder en
een rieten dak. Dit armelijke woninkje was in de 19de eeuw niet alleen de woning van
zigeuners, maar op heel veel plaatsen het huis van de arme boeren. Nog weer wat eeuwen
eerder was het op het platteland de woonvorm bij uitstek. Archeologen vonden 13deeeuwse dorpen die van a tot z uit dit soort huizen bestonden. De dorpelingen gebruikten
ze als winterverblijf voor zichzelf en hun overigens spaarzame vee. Als het erg koud was
stookten ze een van stenen en leem gebouwde schoorsteenloze kachel die naast de deur
stond. Zo gauw het weer het toeliet, verlieten ze dit winterhuis en zetten ze ernaast een
soort tent of afdak op.
Een vergelijkbaar type huis werd echter ook gevonden in een neolitisch dorp in de buurt
van Szentes, maar, nog sterker, ook in een 17.400 jaar oude paleolitische nederzetting op
de Lukasdomb in de buurt van Ságvár bij de Balaton. Tien tot vijftienduizend jaar na het
verdwijnen van beren, mammoets en ander groot wild verschenen op de steppen van
Europa de rendieren en de rendierjagers. Die laatsten waren de brengers van de z.g.
gravetticultuur. Gravette is de naam voor een pijlpunt die van kleine steentjes werd
geslagen. Maar de gravetti-mensen konden niet alleen scherpe pijlpunten maken. Ze
waren ook de bedenkers van het huis, van een eigenhandig gebouwde en voor bewoning
bedoelde tent of hut.
Omdat de rendieren in het najaar en in het voorjaar op zoek gingen naar nieuwe
weidegronden, moesten ook de rendierjagers tweemaal per jaar een nieuwe woonplaats
kiezen. Dat bracht hun tot een half-sedentaire leefwijze. ’s Zomers waren ze mobiel, maar
de winter doorstonden ze in dorpen, waarheen ze jaar-in-jaar-uit en soms zelfs eeuw-ineeuw-uit terugkeerden. De gravetti-mensen waren de eersten die echte van een heft
voorziene stenen messen konden houwen. Maar ze maakten ook vrouwebeeldjes van
steen en dierfiguurtjes van klei. Ze ontwikkelden de collectieve jacht als methode om
rendieren te vangen en ze waren in staat vlees te drogen zodat ze een voorraad voor de
winter konden aanleggen. Ze kenden technieken voor het bewerken van huiden en
beenderen, het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, van gereedschap voor de jacht en
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van rituele voorwerpen. En ze beoefenden ruilhandel.
Het heeft er alle schijn van dat het Karpatenbekken voor de rendierjagers een geliefde
plaats van vestiging was. Oudheidkundigen brachten in de loop der jaren een groot aantal
overblijfselen van nederzettingen uit die tijd aan het licht: resten van bewoning in grotten,
maar ook winterdorpen. Alleen al in het gebied van de Donaubocht kwamen resten
tevoorschijn van meer dan tien kampementen. Archeologen veronderstellen dat dit
wachtposten waren vanwaaruit de jagers de trekbeweging van de rendieren in de gaten
hielden. Ook in de grotten van het Pilisgebergte zijn sporen van rendierjagerskampen
gevonden.
Het winterdorp op de Lukasdomb bestond uit huisjes, waarin mogelijk zo’n 40 mensen
verbleven en verder uit kampvuurplekken en afvalputten. Opgravers vonden er
gereedschap vervaardigd uit steensoorten die elders uit het Karpatenbekken afkomstig
waren: het Bakony- en het Mecsekgebergte en het gebied rond Tokaj.
De twee in het kamp opgegraven huisjes zijn de oudste woningen die tot dusver op het
grondgebied van Hongarije zijn gevonden. Het ene huisje meet drie bij drie meter en
werd 60 centimeter in de lössgrond uitgegraven. Het had een puntdak van dennestammen,
dat met takken, huiden en aarde was afgedekt. Het andere woninkje had eerder het
uiterlijk van een tent. Het was niet in de grond uitgegraven, maar stond op het maaiveld.
De dakconstructie bestond ook uit dennestammen met een afdekking van takken en
huiden.
Onwaarschijnlijk toeval: het kamp op de Lukasdomb ontstond op precies dezelfde plek,
waar 1200 jaar eerder, 18.600 jaar geleden, ook een kamp van gravetti-mensen had
gelegen. Opgravers vonden het kamp een meter dieper in de löss-grond.
De gravetti-cultuur raakte in het Karpatenbekken vanaf de Russische steppe verbreid.
Archeologen veronderstellen dat de jagers op de steppe al winterdorpen van halverwege
in de grond uitgegraven huisjes kenden. De verbreiding van de gravetti-cultuur naar het
westen, die zich afspeelde binnen een tijdsspanne van 7000 tot 8000 jaar, zou verband
houden met het uitsterven van de mammoet. De jagers trokken de uitstervende diersoort
achterna in westelijke richting. Zo kwamen ze bij de Dnjester, later bij de Prut en nog
later bij de Karpaten. Langs die bergketen trokken ze noordwaarts. Zo kwamen ze in het
zuiden van Polen en vandaar in het heuvellandschap van Moravië, waar nog veel
mammoets leefden. Via de Slowaakse rivierdalen kwamen ze in het noorden van
Hongarije terecht. Vandaar trokken ze naar Neder-Oostenrijk
Net als in hun tijd de Neandertalers trokken de rendierjagers uiteindelijk in noordelijke
richting weg, hun bestaansmiddel, de rendieren achterna.
Na het uitsterven van de palaeolitische jachtcultuur werd het opnieuw stil in het
Karpatenbekken. Duizenden jaren lang zelfs, totdat er, mogelijk onder invloed van
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied, in het Zevenburgse bergland een mesolitische
cultuur ontstond. In die samenleving was de jacht op kleiner wild, meestal met pijl en
boog, het voornaamste middel van bestaan. Het mesolitische Zevenburgen kwam tot
grote bloei. Tot op het karstplateau van Triëst is de invloed ervan vastgesteld.

Neolitische cultuur
Vanuit het Midden Oosten verbreidden zich na 6000 voor Christus landbouw en veeteelt
als nieuwe middelen van bestaan langs de kusten van de Middellandse Zee en vandaar
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verder Europa in. De nieuwe vaardigheden werkten een nieuwe, sedentiare manier van
leven in de hand en de nieuwe voedingsmiddelen vroegen om gereedschap voor de
bewerking en bereiding ervan. In deze neolitische wereld woonden mensen in dorpen. Ze
gebruikten houten en stenen landbouwgereedschap. Ze kenden stenen vijzels voor de
bewerking van granen en potten en vaten van aardewerk voor het bewaren en bereiden
van voedsel. Uit de vrouwebeeldjes die ook in Hongarije in flinke hoeveelheid zijn
gevonden, blijkt dat de neolitische mensen, net als de mensen in de slotfase van het
paleoliticum, de vrouw een bijzondere verering toedroegen. Archeologen veronderstellen
dat de vrouw werd gezien als de verpersoonlijking van de vruchtbaarheid, de
geheimzinnige kracht die ervoor leek te zorgen dat gewassen ontkiemden en het vee
jongen wierp.
Bij de verbreiding van de nieuwe, neolitische manier van leven moet migratie uit het
Midden Oosten, mogelijk onder druk van overbevolking daar, een rol gespeeld hebben,
maar het ligt voor de hand dat die kolonisten op een lokale bevolking stuitten die dan nog
wel met jacht en visserij in haar levensbehoeften voorzag, maar die toch toe was aan een
uitbreiding van het levensmiddelenpakket. In het Karpatenbekken drong de neolitische
wereld vanuit verschillende richtingen door en zo werd het in dit gebied ook behoorlijk
druk. Een belangrijk kanaal was de verbindingsweg tussen Noord-Italië en het
Karpatenbekken, die mogelijk in de neolitische tijd voor het eerst systematisch werd
gebruikt. Het is danook niet toevallig dat in West-Hongarije, in het gebied dus dat aan
deze route lag, zich de cultuur van de lineaire bandkeramiek ontwikkelde. Het was de
eerste neolitische cultuur die zich, in nog geen 1000 jaar tijd, over grote delen van Europa
zou verbreiden.
Later in de neolitische periode was ook sprake van invloed uit het noorden, uit het
kustgebied van de Oostzee, dat eveneens een bloeiende neolitische beschaving kende en
ook nog van de kust van de Zwarte Zee. Archeologen traceerden bovendien invloed uit
Noord-Afrika. Uit die regionen kwam de pompoen, een vrucht die tot op de dag van
vandaag uit de Hongaarse keuken niet weg te denken is. Voor de mensen die de
neolitische cultuur in Europa tot bloei brachten, was de mate van veiligheid een
doorslaggevende overweging als het erom ging te bepalen waar zij zich zouden vestigen.
Om die reden hadden neolitische mensen een duidelijke voorkeur voor grotten of althans
voor een omgeving waar ze zich, als het nodig was, in het binnenste van een berg konden
verstoppen. Ook in Hongarije waren heel wat grotten in die tijd bij mensen in gebruik.
Maar zo’n grot was nu ook weer geen must. Als er andere omstandigheden waren, die
voldoende veiligheid boden, was dat ook goed en misschien zelfs beter. In de open lucht
gelegen neolitische nederzettingen zijn in het Karpatenbekken op heel wat plekken
gevonden.
Een goed voorbeeld is de vallei van de Ikva, een riviertje dat door Sopron stroomt. Al in
het 6de en 5de millennium v. Chr. was dat een drukbevolkt gebied. Als plek van vestiging
waren de boorden van de Ikva zo aantrekkelijk, omdat ze een handige toegangspoort
vormden tot het Karpatenbekken, een natuurlijke verbindingsweg tussen het gebied waar
nu Wenen ligt en de Hongaarse Laagvlakte. Bij de verbreiding van de nieuwe, neolitische
manier van leven moet migratie uit het Midden Oosten, mogelijk onder druk van
overbevolking daar, een grote rol gespeeld hebben, maar het ligt voor de hand dat die
kolonisten hier en daar op een lokale bevolking stuitten, die met jacht en visserij in haar
levensbehoeften voorzag.
De neolitische manier van leven raakte in het Karpatenbekken geworteld en kreeg ook
een eigen gezicht, met name op het gebied van de keramiek.
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Opgravingen even ten zuiden van Szentes, op een locatie die bekendstaat als Tűzköves,
leveren een gedetailleerd beeld van een neolitisch dorp. De nederzetting dateert uit de
tweede helft van het 3de millennium v. Chr, uit de slotfase van het neoliticum, en heeft
zo’n drie eeuwen bestaan. Het dorp lag aan een meer en de visvangst was net als de jacht
een belangrijk middel van bestaan. Een deel van de vis werd gerookt. Het dorp beschikte
daarvoor over kuilen van een meter diep die van traptreden en van een rieten dak waren
voorzien. De kleine vis diende als voer voor de vele honden.
Maar belangrijker was de landbouw en de veeteelt. De dorpelingen hielden wilde
zwijnen, die ze in kuilen of houten kotten gevangen hielden. Schapen en geiten liepen vrij
in de nederzetting rond. Op de akkers rond het dorp werd onder meer gerst, tarwe en vlas
verbouwd. De dorpelingen bewerkten de akkers met stenen hakken en ze oogstten de
gewassen met houten sikkels waarin zich scherpe steentjes bevonden. De vervaardiging
van zo’n hak was een langdurige zaak. Het begon ermee dat in het najaar een levende tak
moest worden uitgezocht die de gewenste vorm had. Die tak kreeg een insnijding waarin
de steentjes werden geplaatst. De steentjes groeiden in de tak vast en zo was er de
volgende zomer een stevige sikkel beschikbaar.
Het geoogste graan werd niet direct gedorst. De aren werden bewaard in in de grond
uitgegraven opslagplaatsen. In huis werd de dagvoorraad bewaard in een soort kast op
palen en met lemen muren. De dorpelingen gebruikten ook grote opslagvaten van
aardewerk. Het graan werd op een vlak geslepen steen bewerkt tot er een grof meel
ontstond. Net als de steen voor wapens was deze steensoort afkomstig uit de Karpaten.
De dorpelingen teelden ook vlas. Ze verstonden de kunst van het bewerken van vlas en
van het spinnen en ze beschikten over weefgetouwen, waarop ze linnengoed konden
weven.
In dode bomen in het dorp teelden ze een pompoensoort met een harde schil. Van de
pompoenen maakten ze schalen. Archeologen gaan ervan uit dat onder andere deze
pompoenen de pottenbakkers ten voorbeeld dienden. De beschildering van het aardewerk
zou nog verwijzen naar de netten waarin de pompoenschalen werden opgehangen.
Speciaal het in het Bükk-gebergte gevonden aardewerk was naar het voorbeeld van de
pompoenschalen gevormd.
De huizen waren zes tot acht meter lang en drieënhalf tot vierenhalf meter breed. Ze
hadden geen opgaande muren, maar alleen een puntdak van stro. Aan de binnenkant werd
het strodak met leem ingesmeerd. De huizen hadden een deur aan de oostkant. Tegenover
de deur bevond zich een open stookplaats. Het achterste deel van het huis werd gebruikt
voor het opslaan van levensmiddelen en gereedschap. De bewoners sliepen in het voorste
deel van het huis op een bed van gevlochten riet.
Tot de wonderlijkste vondsten in Tűzköves behoort een stenen vogeltje dat als barometer
diende. De barometer-vogel kent een traditie die tot in de ijstijd reikt. Uit die periode zijn
vogeltjes gevonden die uit ivoor waren gesneden. Ivoor stond in de neolitische periode
niet meer ter beschikking en zo werd steen het nieuwe materiaal van de barometer. De
vogeltjes hingen aan een koord, dat onder invloed van de verandering in de
luchtvochtigheid een draaiende beweging maakte.
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Bronstijd, vroege ijzertijd
De neolitische wereld kende netwerken, waarlangs uitheemse gewassen en diersoorten,
maar ook allerlei technieken, gewoonten en overtuigingen zich verbreidden. Ook
grondstoffen en halffabrikaten voor werktuigen legden soms forse afstanden af. Langs
deze netwerken verbreidde zich in het 2de millennium v. Chr. de kennis van de
vervaardiging van brons en van bronzen voorwerpen. De desbetreffende know-how was
afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. In de tijd dat de bronzen revolutie in Europa
voelbaar werd, was de Griekse stad Mycene de motor van de vernieuwingen. De
vervaardiging van bronzen voorwerpen kwam ook in het Karpatenbekken op
verschillende plaatsen op gang en bronzen voorwerpen raakten door het gehele gebied
verbreid.
De eeuwen voor het jaar 1000 voor Christus zijn in Europa een periode van
volksverhuizingen en van het daarbij behorende geweld. De wereld van de oude bronstijd
ging in die storm ten onder en pas rond 800 voor Christus waren er in Midden-Europa
weer bloeiende centra. Dit is de periode die bekend staat als de late brons- en de vroege
ijzertijd. Speciaal in het westen van het Karpatenbekken, in wat tegenwoordig het
Oostenrijks-Hongaarse grensgebied is, bereikte de cultuur van de vroege ijzertijd een
grote bloei. De metaalcentra uit dit gebied hadden een levendig contact met het noorden
van Italië, maar produkten uit deze regio zijn ook teruggevonden in het zuiden van
Scandinavië. De handel langs de barnsteenroute die de kusten van de Adriatische en de
Noordzee met elkaar verbond en die ook door het Karpatenbekken liep, bracht nieuwe
materialen, zoals barnsteen en nieuwe, uit het Midellandse Zeegebied afkomstige vormen
binnen het gezichtsveld.
In het Karpatenbekken werden in deze tijd op grote schaal aarden burchten gebouwd. In
het Bükk-gebergte bijvoorbeeld identificeerden archeologen maar liefst 10 van die
bouwsels. In de omgeving van Sopron vonden archeologen vijf burchten die met flinke
aarden wallen werden verdedigd. Metaalnederzettingen, zoals die op de Sint-Vitusberg in
de buurt van Szombathely, kregen een stedelijk karakter.

Keltische stedebouwers, Romeinse soldaten en christenen uit het oosten
Migratiebewegingen van volkeren uit het Keltische gebied benoorden de Alpen luidden
het begin in van een nieuwe periode, bekend als de late ijzertijd (400 v. Chr.-0). Vooral in
het westen van het Karpatenbekken en speciaal langs de barnsteenroute was er in die tijd
sprake van economische bloei. Nieuwe Keltische migranten arriveerden in de jaren tussen
80 en 60 v. Chr. Het ging daarbij om nazaten van de Boii, een volk dat zich in de 4de
eeuw v. Chr. in de Povlakte had gevestigd en daar van het huidige Bologna zijn
machtscentrum had gemaakt. In 193 v. Chr. slaagden de Romeinen erin de Boii te
verdrijven. Ontworteld staken ze de Alpen over. Ze vestigden zich uiteindelijk in
Bohemen, in het gebied rond de monding van de Morava, waar een geweldige aardburcht
ter plekke van het huidige Bratislava één van hun centra werd, en in de omgeving van de
Neusiedler See.
Kelten woonden in de Romeinse tijd ook op de plek van het huidige Boedapest. Op de
zuidelijke helling van de Gellértberg bevond zich een versterkte nederzetting van de
Eravisci. Keltische werkplaatsen lagen aan de voet van de burchtheuvel, op de plek van
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wat later de wijk Tabán zou worden. Op die plek bevond zich ook een oversteekplaats
over de Donau die van oudsher werd gebruikt.
De dynamiek van deze periode wordt bepaald door de opkomst van het Romeinse Rijk.
Intensivering van de handel tussen het Romeinse Rijk en de Keltische stammen in
Midden-Europa leidde tot belangrijke sociale veranderingen daar. Handel ging de plaats
innemen van het verwerven van buit en er ontstond in dit gebied een stedelijke cultuur.
Verschillende van zulke Keltische oppida, met aarden wallen versterkte vestigingen, zijn
ook in het Karpatenbekken gevonden: bezuiden de Neusiedler See, aan de Balaton, in de
Donaubocht, aan de bovenloop van de Tisza en aan de Hernád.
Het belangrijkste handelsprodukt van de Romeinen was wijn. De Kelten leverden
grondstoffen, vooral metalen, en slaven. Opgravingen laten zien dat de oppida bewoond
werden door boeren, maar vooral ook door ambachtslieden van allerlei snit. In veel van
zulke oppida zullen ook Romeinse zakenlui gevestigd zijn geweest.
Hoe verstrekkend de invloed van de toenemende handel met de Romeinen kon zijn, laten
de ontwikkelingen in de 2de en 1ste eeuw v. Chr. in het gebied van het huidige Oostenrijk
zien. In dit gebied ontstond het Keltische koninkrijk Noricum, dat de handelsroute langs
de Donau controleerde en verder ijzer aan de Romeinen leverde. De invloed van dit
koninkrijk strekte zich tot ver in het Westen van het huidige Hongarije uit.
De uitbreiding van het Romeinse Rijk over Europa vanuit het zuiden en pressie van
Germaanse volkeren in het noordoosten en van de Daciërs in het zuidoosten luidden het
einde in van de Keltische beschaving in het Karpatenbekken. Van de Daciërs maken
historische bronnen voor het eerst melding in de eerste helft van de 2de eeuw v. Chr.
Vanuit de Walachijse vlakte breidden ze hun gebied in de tweede helft van de 2de eeuw
uit tot over de Karpaten en halverwege de 1ste eeuw v. Chr. omvatte hun gebied behalve
het huidige Roemenië ook de Grote Laagvlakte en strekte het zich tot voorbij het huidige
Boedapest uit. In 60 v. Chr. verschenen de Daciërs ook in West-Hongarije waar ze de
Keltische gemeenschappen vernietigden en de controle over de handelsroute langs de
Donau overnamen. Ook het Keltische oppidum van Bratislava werd door de Daciërs
bezet.
Met campagnes tegen de Daciërs en tegen het koninkrijk Noricum breidde het Romeinse
Rijk zijn invloed in de laatste jaren voor Christus in deze regio uit. In 15 v. Chr. werd het
Keltische Noricum uiteindelijk door de Romeinen geannexeerd.
Tijdens het keizerschap van Octavianus (30 voor Chr. -14 na Chr.) kwam ook het gebied
ten westen van de Donau onder Romeins bestuur. Om troepen en voorraden naar en in de
nieuwe provincies Noricum en Pannonia te kunnen verplaatsen legden de Romeinen een
weg aan die in Aquileia, een havenstad aan de noordkust van de Adriatische Zee, begon
en bij de vesting Carnuntum (Deutschaltenburg) een eindje ten oosten van Wenen aan de
Donau uitkwam. De weg was een vervolg op de Via Aemilia, de heerweg die van Rome
naar het noorden voerde. Voor de nieuwe weg gebruikten ze het tracee van de
barnsteenroute.
De Donau werd de grens van het Imperium. In het gebied benoorden ervan, in Bohemen
en Moravië, vestigden zich Germaanse stammen en naar de Grote Laagvlakte kwamen
nieuwe kolonisten die afkomstig waren van de Zuidrussische steppe.
De vestiging van het Romeinse gezag betekende voor de ten zuiden van de Donau
woonachtige Boii, dat zij hun aarden burchten moesten ontmantelen. Maar mogelijk
verlieten velen de versterkte nederzettingen ook wel vrijwillig. Niemand woont immers
graag achter een hoge muur en op een ongenaakbare plek als dat niet dringend nodig is.
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De aanwezigheid van Romeinse soldaten maakte het veilig en aantrekkelijk om in de
vruchtbare vallei van de Ikva of langs de Neusiedler See een boerenbedrijf op te zetten. In
dit gebied zijn boerderijen uit die tijd teruggevonden die bestonden uit maar liefst vier of
vijf gebouwen. Het woonhuis was gedeeltelijk in de grond uitgegraven, een manier om de
bewoners tegen de winterkou te beschermen. De muren waren van ongebakken lemen
stenen of van aangestampt leem. Maar archeologen vonden ook boerenhofsteden, die
sprekend op een Italiaanse villa leken, met een vierkanten binnenhof, een afzonderlijke
keuken en een badruimte. Deze villa’s werden mogelijk bewoond door de
geromaniseerde bovenlaag van de Boii.
Langs de Donau bouwden de Romeinen een groot aantal versterkte legerplaatsen.
Verschillende daarvan groeiden uit tot belangrijke steden. Ook langs de heerweg naar het
zuiden ontstonden belangrijke steden (Carnuntum, Scarbantia, Savaria, Poetovio, Celeia,
Emona).
In het jaar 50 stichtte keizer Claudius op de plek van het tegenwoordige Szombathely de
stad Savaria. Savaria lag aan de z.g. barnsteenroute, een weg die vanaf de noordkust van
de Adriatische Zee tot aan de Oostzee leidde. De Romeinen maakten van het binnen hun
rijk vallende deel een geplaveide heirweg. Langs die weg konden troepen snel verplaatst
worden, maar het werd in de Romeinse tijd ook een belangrijke handelsweg. Voor de
Donauvallei betekende het, dat het in Aquileia, de havenstad aan de zuidkant van de
route, een haven kreeg. Handelshuizen uit Aquileia stuurden vertegenwoordigers, meestal
vrijgelaten slaven, langs de barnsteenroute omhoog om daar de handel te organiseren. In
de 1ste eeuw werd Savaria het belangrijkste steunpunt in Pannonia voor de handelshuizen
van Aquileia. In de 2de eeuw nam de Donau als handelsweg aan betekenis en werd
Savaria minder belangrijk. Mogelijk vond ook de Isis-cultus via de kooplui uit Aquileia
zijn weg naar Pannonia. In Szombathely bleef een altaar bewaard dat een in Savaria
woonachtige telg van de familie Barbius uit Aquileia aan Isis wijdde.
Na de tweedeling van de provincie Pannonia omstreeks 100 werd Aquincum,
oorspronkelijk een Keltische nederzetting, de hoofdstad van Pannonia Inferior,
Nederpannonië. Het paleis van de bewindvoerder stond niet in Aquincum maar op wat
tegenwoordig het Hajógyári sziget, het eiland van de scheepsfabriek is. Het is misschien
gebouwd in opdracht van Hadrianus (76-138, keizer van 117-138). Hadrianus was
afkomstig uit Itálica, het paleizenstadje in de buurt van Sevilla. Alvorens keizer te worden
was hij in het begin van de 2de eeuw een paar jaar bewindvoerder van Pannonia Inferior.
Onder keizer Hadrianus kreeg de limes een definitief karakter. Hadrianus zag af van
verdere veroveringen, gaf bepaalde gebieden zelfs op en richtte zich op het consolideren
van het rijk. In dat kader liet hij ook de oude houten en aarden verschansingen vervangen
door stenen muren. Langs de Donau lag een groot aantal van die verdedidingswerken. De
meest westelijke in Pannonia was Carnuntum. Daarop volgden de vestingen aan gene
zijde van de Donau, op de burchtberg Devin en ter plekke van het tegenwoordige
Bratislava. Even verder lag Brigetio (Komárom), daarna kwam Arrabona (Győr) en nog
weer wat verder Aquincum.In deze vesting was een legioen gelegerd. Ook de Keltische
nederzetting ter hoogte van de latere wijk Tabán aan de voeten van de burcht van Boeda,
bij de oversteekplaats over de Donau, werd door de Romeinen versterkt. In de 4de eeuw
kreeg Tabán een wachttoren. Ook aan de overkant bouwden de Romeinen een
versterking.
De andere versterkingen langs de Donau waren klein met garnizoenen niet groter dan
duizend man. Het garnizoen van Intercisa (Dunaújváros) was in zijn geheel afkomstig uit
Syrië. Het bestond uit ruiters bewapend met pijl en boog. Zij moesten de aan de andere

23

kant van de Donau wonende Jazigen in bedwang houden. De militairen verbleven met
hun gezinnen in de vesting. Op de militairen volgden op den duur kooplui uit Syrië. Zij
maakten van Intercisa een welvarende stad met stenen huizen die van verwarming waren
voorzien. Ook de aarden wal maakte plaats voor een stenen stadsmuur met torens.
In de tweede helft van de 2de eeuw werd het gebied langs de Donau geteisterd door een
langdurige oorlog. Onverstaanbare krijgers schudden de bevolking uit. Graanvoorraden
verwisselden van eigenaar, akkertjes werden verwoest, honger en pest waarden door het
land en tienduizenden inwoners van Pannonia en de buurprovincie Noricum gingen als
slaaf een onzekere toekomst tegemoet.
Volkeren die aan gene zijde van de Donau en de Rijn leefden, hadden zich met elkaar
verstaan en deden een gecoördineerde poging om de Romeinen uit Midden-Europa te
verdrijven. Langs de Donau waren het de Quadi en de Marcomanni, beide Germaanse
volkeren, en verder de van de Russische steppe afkomstige Sarmatiërs die te vuur en te
zwaard het water overstaken. Het bloedvergieten was al jaren aan de gang, toen zij er in
167 zelfs in slaagden aan deze kant van de Donau vaste grond onder de voeten te krijgen.
Rovend en plunderend wisten ze tot in Noord-Italië door te dringen. Steden langs de
barnsteenroute als Sopron en Szombathely moesten het ontgelden. Onder Sopron vonden
archeologen een dikke laag puin en as uit deze tijd. De herbouw van de praktisch
vernietigde stad kwam pas na 175 weer op gang. De oorlog was toen nog niet uitgewoed,
maar speelde zich intussen wel aan de andere kant van de Donau af, waar Romeinse
soldaten nu op hun beurt dorpen en steden van de ‘barbaren’ onder handen namen, onder
het toeziend oog van keizer Marcus Aurelius (161-180) trouwens, de keizer-filosoof, die
het Romeinse Rijk door deze bange jaren heen had geloodst en die in de winter van 179
op 180 persoonlijk een kijkje kwam nemen in het land van de Quaden.
Maar in de relatie tussen het Rijk en de volkeren aan gene zijde van de Donau was niet
alleen sprake van oorlog en geweld, er waren ook handelsbetrekkingen die bij tijden een
dynamisch karakter konden krijgen. De ‘barbaren’ leverden grondstoffen en werden met
luxe-produkten betaald. In een enkel geval produceerden deze volkeren ook wel
gebruiksvoorwerpen. Dit gold bijvoorbeeld voor de in het oosten van het Karpatenbekken
woonachtige Vandalen die gebruikskeramiek aan de Romeinen verkochten.
In de jaren rond 260 was het weer mis. Germanen en Roxolanen, afkomstig uit de bergen
ten noorden van de Donau, trokken moordend en brandend door het westen van
Pannonia. Er brak een periode aan, waarin de ‘barbaren’ een voortdurende bedreiging
zouden vormen. De versterkingen langs de officiële rijksgrens boden niet langer
voldoende bescherming. Om die reden werden ook steden in het binnenland, onder meer
de steden die aan de route naar Italië lagen, tot vestingen omgebouwd. Uit deze tijd
dateert ook de grote versterkte stad die opgravers aan de onderkant van het Balatonmeer
bij Fenékpuszta terugvonden. Dat het nodig was om zo ver van de rijksgrens een zo
zwaar versterkte stad te bouwen, laat zien hoe weinig er in die tijd nog van het rijksgezag
in de provincie Pannonia over was. Het gevoel van onveiligheid was zo groot, dat men in
deze tijd ook in Rome zelf aan de verdediging van de stad ging werken.
Voor de stadsbevolking had de militaire bouwaktiviteit soms merkwaardige gevolgen. Zo
werd in Sopron het stadscentrum in 304 door een geweldige vestingmuur afgezonderd
van de rest van de stad. Niet meer dan twee poorten verzorgden de communicatie tussen
het binnen- en het buitenmuurse deel ervan.
De crisisverschijnselen waardoor het Romeinse Rijk werd geplaagd, werden in de 4de
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eeuw ook in Pannonia volop merkbaar. Belangrijke steden als Savaria en Carnuntum
raakten in verval en de villa’s, grote en van versterkingen voorziene landbouwbedrijven,
werden steeds belangrijker. Toen keizer Valentinianus in 375 naar Pannonia kwam, kon
de stad hem niet ontvangen. De stadspoort richting Scarbantia was in zo slechte staat dat
de deuren met geen mogelijkheid open te krijgen waren. De keizer moest door een andere
poort de stad verlaten. Waar de keizer uiteindelijk logies kreeg, is niet bekend. Mogelijk
sliep hij in een grote Romeinese villa bij Parndorf, maar het is ook niet uitgesloten dat hij
in een van de Romeinse vestingen aan de noordoever van de Donau het hoofd te ruste
legde.
In de 4de eeuw verbreidde het vroege christendom zich ook in de provincie Pannonia. Bij
de verbreiding ervan speelden kolonies van Griekse kooplui die in veel steden te vinden
waren, een belangrijke rol. Via de Noorditaliaanse havenstad Aquileia en via de havens
aan de Dalmatische kust hadden zij contact met de grote steden in het oosten van het
Middellandse Zeegebied. Steden als Poetovio, Savaria en Scarbantia, maar ook Sophianae
dat door een heerweg met Savaria verbonden was, werden centra van dit geloof.
Vroegchristelijke kerken zijn ook gevonden in het even boven Eisenstadt gelegen
Donnerskirchen, in Wenen en op de burchtberg van Devin.

Paniek in Pannonia
Tegen het eind van de 4de eeuw kon het Romeinse rijk niet langer tegenstand bieden aan
de aanhoudende druk van volkeren aan gene zijde van de grens die, aangetrokken door de
welvaart binnen het rijk of op de vlucht voor volkeren die uit het oosten arriveerden, een
plek van vestiging binnen de rijksgrenzen zochten.
In 380 kwamen groepen Goten, Hunnen en Alanen naar Pannonia om er zich te vestigen.
Als ‘foederati’, bondgenoten, hadden ze een soort bufferzone voor het Romeinse rijk
moeten vormen, maar in werkelijkheid gebeurde nu het omgekeerde. Zij zochten in dat
Rijk hun toevlucht omdat het leven aan de buitenkant van de rijksgrens hun te gevaarlijk
werd. Hoewel ze niet kwamen om bloed te vergieten, leidde hun verschijnen wel tot een
hoop zenuwachtigheid. Legale kolonisten waren ook de Marcomanni die in 378 op
voorspraak van niemand minder dan bisschop Ambrosius van Milaan in het Rijk werden
toegelaten. Ze moesten wel eerst naar Carnuntum om er in een van de amfitheaters een
massale doopplechtigheid te ondergaan.
Wel om te vechten kwamen wat later, in 395, groepen Quaden en opnieuw
Marcomannen. Zij hielden geducht huis in Wenen en Carnuntum. Onderhandelingen
hadden uiteindelijk tot resultaat dat de Marcomannen een gebied toegewezen kregen
tussen Carnuntum en Arrabona. De bovenlaag van deze Germaanse stam werd in
Scarbantia gehuisvest.
Nog weer wat later, in 401, kwamen de Vandalen de Donau over. Zij verwoestten de
Romeinse grensstad Lauriacum (Lorch) in de buurprovincie Noricum en hielden ook
lelijk huis in Graz.
In 405 brak er in Pannonia niet meer of minder dan paniek uit. Duizenden mensen pakten
hun boeltje en vluchtten langs de oude barnsteenroute naar Italië.
Van 434 tot 455 was het Karpatenbekken opeens de uitvalsbasis van de Hunnen, een uit
Azië afkomstig volk, dat vanuit de oude Romeinse provincie Pannonia rooftochten hield.
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Om onbekende redenen trokken de Hunnen zich al snel weer terug, maar ze lieten wel
een onuitwisbare herinnering na. In sagen en volksverhalen zouden zij nog eeuwenlang
een rol spelen. En toen veel later de Magyaren naar het Karpatenbekken kwamen, waren
velen in Europa er heilig van overtuigd, dat de Hunnen waren teruggekeerd.
Het verblijf van migrerende volken was wel vaker van korte duur. Het gold ook voor de
Oostgoten (455-471), die hier de Hunnen afwisselden en later voor de Sueven (471-526)
en de Longobarden (526-568), die langs de barnsteenroute afzakten naar het noorden van
Italië.
In de steden, waarvan het verval al in de 4de eeuw begonnen was, handhaafde zich een
bevolking bestaande uit nazaten van de geromaniseerde bevolking uit de tijd van de
Romeinen en uit nieuw aangekomenen. Vaak trokken ze zich terug in stadsdelen die ze
het best verdedigbaar achtten en lieten ze een groot deel van de stad onbewoond. Maar
opmerkelijk is dat de stadsmuren van Scarbantia aan het begin van de 6de eeuw nogeens
een flinke opknapbeurt kregen. Oudheidkundige vondsten tonen aan, dat Sopron in die
tijd ondanks de ruïneuze staat van veel huizen en gebouwen een drukbevolkte stad was en
verder dat er nog altijd een levendige handel was via de barnsteenroute met het noorden
van Italië.

6de eeuw: Avaren en Slaven
Nieuwe stabiliteit ontstond pas met het verschijnen van de Avaren en de Slaven in de 6de
en de 7de eeuw. De Avaren, een mogelijk van de Zuidrussische steppe afkomstig volk,
stichtten in 567 in het Karpatenbekken een rijk, dat tot het begin van de 9de eeuw bleef
bestaan. Het zwaartepunt ervan lag in het gebied ten westen van de Donau. Het strekte
zich uit tot ver in het huidige Oostenrijk, tot aan de rivier de Enns. Aan dit grote,
zelfstandige rijk, tussen Oost en West maakte Karel de Grote in 805 een einde.
Vanuit Beieren was het Karolingische leger langs de Donau opgerukt. Sindsdien was die
rivier de grens tussen het Heilige Roomse en een min of meer aan de Karolingers
schatplichtig Avaars rijk. In de jaren ’30 van de 9de eeuw bracht de Bulgaarse kan
Omurtag Zevenburgen onder zijn heerschappij en maakte hij korte metten met de resten
van het Avaarse Rijk in het oosten van het Karpatenbekken.
Archeologen gaan ervan uit, dat de Avaarse bevolking zich ondanks de ineenstorting van
het Avaarse Rijk nog heel lang handhaafde, met name op de Grote Laagvlakte. Ten
westen van de Donau schiep een bevolking die uit Avaren, Slaven en Franken bestond,
een cultuur, waarin de Avaarse erfenis met westerse invloeden gemengd raakte. Een van
de centra daarvan was de burcht Zalavár, die in de 9de eeuw door uit het gebied van de
Nyitra afkomstige Slaven was gesticht. Opgravers vonden er de resten terug van een 9deeeuwse kerk met een voor de karolingische architectuur kenmerkende westbouw.
Wat eerder dan de Avaren kwamen Slavische volkeren naar Midden-Europa. De komst
van de Slaven speelde zich af in het kader van een omvangrijke en langdurige
migratiebeweging die ertoe leidde dat de bevolkingssamenstelling van het huidige Polen,
maar ook van belangrijke delen van het Karpatenbekken èn van de Balkan belangrijk
veranderde.
Al rond het begin van de 6de eeuw verschenen Slavische kolonisten in Moravië en in de
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Nitra-streek. In de 9de eeuw reikte het door Slaven bewoonde gebied tot aan de
Donaubocht. Het gebied van de bovenloop van de Tisza, in die tijd uiterst moeilijk
toegankelijk en misschien daarom door de Avaren gemeden, raakte in de 6de en de 7de
eeuw bevolkt door Slaven. Ook in de heuvels ten westen van de Hernád, in de Cserehát,
woonde in de 9de eeuw een Slavische bevolking en grafvondsten maken waarschijnlijk dat
dat ook voor de provincie Bihar geldt.
Het contact tussen Slaven en Franken was intensief en de Karolingische renaissance
werkte tot ver in het Slavische gebied door. Frappant is dat langs deze weg ook IersSchotse, Byzantijnse en zelfs Moorse sierelementen in deze streken verzeild raakten.
Met de komst van de Slaven kreeg de systematische beoefening van landbouw en veeteelt
in het Karpatenbekken een nieuwe impuls, maar de Slaven ontpopten zich ook als
bouwers van burchten en versterkte steden. In het Karpatenbekken introduceerden zij het
type van de modderburcht, een op een eiland of een verhoging in een riviergebied
gebouwde versterking, waarvan de muren bestonden uit een met aarde gevulde
constructie van boomstammen. Deze bouwmethode bleef eeuwenlang in gebruik.
In de vallei van de Morava ontstond een stedelijke cultuur, die in de 9de eeuw tot grote
bloei kwam.

862: de Magyaren komen
Van de vroegste tijden af aan was het Karpatenbekken een wijkplaats geweest voor
volken, die zich op de Zuidrussische steppe niet konden handhaven, of die om wat voor
reden danook wilden weten wat er aan de andere kant van de bergen te koop was. Op het
eind van de 9de eeuw was het de beurt aan een verbond van een zevental stammen, dat op
zoek naar een nieuwe uitvalsbasis de lastige bergketen nam en zich aan de andere kant
van de Karpaten vestigde.
De leiders van dit verbond, dat rond 830 was ontstaan, behoorden tot een naar de naam
Magor luisterende volksstam en waren door de kagan van Kazarië persoonlijk aangesteld.
Het Kazaarse rijk maakte in die tijd op de steppe de dienst uit. Het was een mogendheid
van formaat, waarvan de invloed zich uitstrekte tot in het Middellandse Zeegebied. Het
nieuwe stammenverbond was min of meer verbonden met dit rijk en werd geacht op
militiar gebied hand- en spandiensten te verrichten.
Over de vraag wat voor rol het Magyaarse element in dit stammenverbond speelde, geven
de bronnen geen uitsluitsel. Als we de legende van het wonderhert, de door middeleeuwse
auteurs geboekstaafde mythe over het ontstaan van dat stammenverbond, mogen geloven,
dan was het etnisch een allegaartje. Volgens deze legende stammen de Magyaren van
vaderskant af van Hunor en Magor en van moederskant van Belar en Dula. Hunor is,
aldus deskundigen, de verpersoonlijking van de Onogoeren, Magor van de Magyaren,
Belar van de Bulgaren en Dula van de Alanen. Dit zijn precies de etnische groepen die in
het begin van de 9de eeuw aan de Zee van Azov leefden en die daar samen een
dynamische wereld vormden met, zoals uit opgravingen is gebleken, een bloeiende
cultuur.
In het nieuwe stammenverbond moeten allerlei talen te horen zijn geweest, al zal het
Turks wel de hoofdrol hebben gehad. Niet voor niets immers omschrijven tijdgenoten de
Magyaarse stammen meestal als Turken. Het is waarschijnlijk dat het Hongaars een taal
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voor intern gebruik was van de leidende de stam van het verbond, van de Magyaren in
engere zin dus. Dat het Magyaarse stammenverbond tot de Turkse cultuurwereld
behoorde, blijkt ook uit het schrift dat bij hen in gebruik was. Van dit schrift is lang
verondersteld, dat het alleen bekend was bij de Seklers, een volk dat in de middeleeuwen
grensbewakingswerk deed, maar tegenwoordig gaan historici ervan uit dat het ook bij
andere stammen bekend was. Het gaat om een schrift van het Turkse type met Griekse en
ciryllische elementen.
De stammen leefden naar alle waarschijnlijkheid behoorlijk ver van elkaar en de
stamgenoten beoefenden elk op het territoir van zijn stam de landbouw en een vorm van
veeteelt, waarvoor kenmerkend was, dat de herders met het vee tussen winter- en
zomerweiden heen en weer reisden en daarbij gewend waren grote afstanden af te leggen.
De samenwerking tussen de stammen had vooral betrekking op de elite die van roof en
oorlogsbedrijf zijn professie had gemaakt en die vergeleken met de doorsnee stamgenoot
in weelde baadde. De krijgers van de verschillende stammen trokken ook wel op eigen
houtje op avontuur uit, maar samen waren ze pas echt een faktor van gewicht. Als
hulptroepen van een van de twee mogendheden in dit gebied, Kazarië en het
Oostromeinse Rijk, kon hun optreden beslissend zijn. Tussen het huurlingenbedrijf door
waren het beroepsrovers en handelaars in slaven die ze op de markten in de Byzantijnse
havensteden aan de Zwarte Zee voor luxeprodukten ruilden. Het kon gebeuren dat ze vele
maanden van huis waren, voor ze met overbodigheden overladen opeens weer voor de
deur stonden. Ondertussen zorgde het thuisfront ervoor, dat er vlees was voor de
wintermaanden en graan om een koek van te bakken. Ze waren gepokt en gemazeld van
de Turkse steppecultuur en door hun veelvuldige bezoeken aan de Byzantijnse enclaves
ook goed op de hoogte van wat er verder in de wereld te koop was. Thuis, bij het vee en
op het veld, leefden oeroude gewoonten en denkbeelden voort, maar voor de krijgers lag
dat anders. Zij kenden de modes van hun tijd.
Culturele en religieuze verdraagzaamheid, of in ieder geval veelvormigheid, moet
kenmerkend geweest zijn voor het leven op de Zuidrussische steppe in de 9de eeuw. De
Islam was tegen die tijd over haar strijdbaarste fase heen. Nu waren het eerder de
handelskaravanen die bijdroegen aan de verbreiding ervan. In de Krim waren christelijke
bisdommen gevestigd en ook in de Kaukasus waren christelijke missionarissen actief.
Een deel van het leiderschap van het Kazaarse rijk was overgegaan tot het Joodse geloof
en onder de volkeren aan de zuidzijde van de Kaukasus deden Perzische religieuze
opvattingen opgeld. De godsdienst van veel steppebewoners zal in de praktijk bestaan
hebben uit een mengsel van het religieuze aanbod. Ook voor de Magyaren moet dit
gegolden hebben. Een frappante aanwijzing daarvoor is de vondst van enkele sieraden bij
de opgraving van een 9de-eeuwse begraafplaats bij Szubbotica, een dorp 250 km ten
zuiden van Kiev aan de rivier de Ingul, waarvan verondersteld wordt dat er Magyaren ter
aarde waren besteld. Op een van de sieraden wordt een figuur afgebeeld, die moeilijk
iemand anders dan de christelijke God de Vader kan zijn. Met zijn rechterhand maakt hij
een zegenend gebaar en in zijn linker houdt hij een T-vormig voorwerp, een kruis. Het
fascinerende van de vondst is, dat de afbeelding op geen enkele manier verwant is met
christelijke afbeeldingen, maar alles weg heeft van de manier waarop in Perzië
Zoroastriaanse geestelijken werden afgebeeld.
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Het Magyaarse stammenverbond zou oorspronkelijk ten oosten van de Dnjeper gevestigd
zijn geweest. Rond 837 stak het die rivier over en halverwege de 9de eeuw vestigde het
zich in het gebied tussen de Dnjeper en de benedenloop van de Donau (nu de Oekraïne en
Moldavië). In dit gebied sloten zich bij de zeven Magyaarse stammen rond 850 drie
Kabaarse stammen aan. De nieuw aangeworven stammen vormden een eigen wereldje.
De strijders ervan vervulden in het leger van het stammenverbond een soort
knechtenfunctie: in de voor- en in de achterhoede knapten zij het gevaarlijkste werk op.
In de tweede helft van de 9de eeuw kwam het Karpatenbekken binnen het gezichtsveld
van de Magyaren. Vanuit hun vestigingsgebied tussen de Dnjeper en de Donau
ondernamen de Magyaarse stammen in 862 voor het eerst een militaire campagne in het
Karpatenbekken. Ze doken in het huidige Oostenrijk op, waar ze het als huurlingen voor
zoon Karlmann opnamen tegen vader Lodewijk, de koning van het Oostfrankische rijk. In
881 waren er opnieuw Magyaarse en Kabaarse strijders in Oostenrijk, dit keer om er
samen met de Moraviërs slag te leveren tegen de Oostfrankische koning. In 892 waren de
rollen omgedraaid. In dat jaar waren de Magyaren de bondgenoten van de Oostfrankische
koning Arnulf, toen die een veldtocht tegen de Moraviërs ondernam. Nog weer wat later
waren ze opnieuw in het Karpatenbekken op het oorlogspad. Op verzoek van het
Byzantijnse hof vielen ze er toen de Bulgaren aan.
Mogelijk was dit het moment waarop de Alanen, of Besenyő’s, zoals ze in het Hongaars
heten, op het idee kwamen om de Magyaren uit het gebied tussen de Dnjeper en de
Donau te verdrijven. De Alanen konden daarbij rekenen op de hulp van de Bulgaren, wie
het leven op dat moment in het Karpatenbekken immers door de Magyaren lastig werd
gemaakt. De Magyaren boden misschien niet al te veel verzet, omdat intussen bij de
Magyaarse leiders de gedachte had postgevat dat het Karpatenbekken als uitvalsbasis niet
alleen in oostelijke en zuidelijke, maar vooral ook in westelijke richting, betere
mogelijkheden bood dan de plek aan de andere kant van de bergen. Een aanwijzing
daarvoor is het feit dat de Magyaren, amper gesettled, de ene militaire campagne na de
andere ondernamen. Zo waren ze in het voorjaar van 899 opnieuw voor Arnulf op pad.
Ditmaal ging de tocht naar Italië, waar ze de Longobarden aan het gezag van de
Oostfrankische koning moesten onderwerpen.
Terwijl de strijderselite korte metten maakte met de Moravische machthebbers en hun
machtscentra, de modderburchten, overnam, zochten de Magyaarse stammen een plek
tussen de in het gebied woonachtige Slaven en Avaren. Opgravingen maken
waarschijnlijk, dat ook de Magyaren in de 10de eeuw een sedentair leven leidden en
bijelkaar woonden in dorpjes, waarvan de bevolking tot een en dezelfde stam behoorde.
De dorpjes bestonden uit een chaotische opeenhoping van huizen. Omheiningen tussen de
huizen waren er niet. Het dorp had vaak wel een gemeenschappelijke omheining die
moest voorkomen dat vee zoekraakte. Het vee verbleef aan de rand van het dorp op
afgerasterde plekken of in stallen, waar ook de herders hun onderdak hadden. Het gebied,
waar de huizen stonden, werd zo omringd door tuinen en stallen. Daar weer buiten lagen
de weiden en eventueel akkers.
De Magyaarse stammen waren ten opzichte van elkaar autonoom. Ze werden elk
geregeerd door een vorst. Deze stamhoofden waren vermogende heersers die zich met
hun familie en met hun slaven apart van de anderen in de veroverde burchten vestigden.
In de buurt van de burchten lagen dorpen waarvan de inwoners bepaalde goederen
(textiel, metalen voorwerpen, aardewerk) of diensten aan de burchtbewoners leverden.
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het werk op het land vaak door slaven
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werd verricht.
Net als op de steppe kenden de stammen een elite van professionele vechtersbazen die
zich te goed voelden voor het boerenbedrijf en die gehecht waren aan luxe. Ze vormden
het gewapende geleide van de stam- en familiehoofden. Met hun families en bedienden
woonden ze in dorpen. Ze hadden de beschikking over ‘lijfeigenen’, knechts die voor het
werk op het land konden worden ingezet.
Met hun gewapende gevolg waren de stamhoofden te koop voor vorsten die om krijgers
verlegen waren, maar ze trokken er ook voor eigen rekening en risico op uit. Eén van de
meest lonende bezigheden bleef de mensenroof.
Als het om zulke militaire expedities ging, kon het ook tot gemeenschappelijk optreden
van de stammen komen en het ligt voor de hand om te veronderstellen dat er in zulke
situaties ook een leidende stam was. Voorzover er echter sprake was van een
stammenverbond, had dit een open karakter. De Magyaren namen graag strijders van
vreemde stammen mee op expeditie. Zij kregen tot taak het gevaarlijke werk in de
voorhoede op te knappen of om de achterhoede af te dekken. Vreemdelingen die hun
waarde in de strijd hadden bewezen, konden zich zonder problemen in het
Karpatenbekken vestigen. Dit was het geval met de van de Zuidrussische steppe
afkomstige Alanen die rond 960 op verschillende plekken nederzettingen stichtten en met
de Seklers die wat later kwamen en die zich ook verspreid door het Karpatenbekken
vestigden.
Dat de Magyaren erin slaagden zich in het Karpatenbekken te vestigen, hangt nauw
samen met het feit dat de pogingen van Karel de Grote en zijn opvolgers om een nieuw
Romeins rijk te stichten schipbreuk hadden geleden. Tegen het eind van de 9de eeuw was
er van dat Karolingische rijk niet veel over. Europa was een wereld geworden, waarin
lokale heren naar vermogen de scepter zwaaiden. Indringers en rovers van buiten wisten
zij zich maar met moeite van het lijf te houden. Vanuit het noorden werd Europa belaagd
door de Vikingen, vanuit het zuiden door de Moren en met het verschijnen van de
Magyaren vanuit het oosten ook nogeens door de strijders van dit volk. De Vikingen
slaagden er niet alleen in zich in Normandië te vestigen, maar zij drongen ook door in het
Middellandse Zeegebied waar ze op het Apenijnse schiereiland een duurzaam pied-à-terre
veroverden. De Moren kregen vrij spel op het Iberisch schiereiland en op dezelfde manier
werd het Karpatenbekken dus de uitvalsbasis van de Magyaren die zich tot de
slavenmakers en slavenhandelaars van Europa ontwikkelden. Hoewel ze ook richting
Byzantium verschillende keren rooftochten ondernamen, was het Byzantijnse Rijk toch
hun voornaamste afnemer.
Het eerste decennium van de 10de eeuw stond in het teken van veldtochten tegen het
Oostfrankische rijk. Nadat de Magyaren de grens met het Oostfrankische rijk
geconsolideerd hadden, werd het doel van hun expedities eerder het verwerven van
oorlogsbuit. Op hun tochten kwamen ze meer dan eens tot aan de oever van de Rijn en
zelfs daar voorbij. In 917 staken Magyaarse strijders de stad Basel in brand. In datzelfde
jaar verschenen de Magyaarse ruiters ook op de Balkan. Als bondgenoten van de
Bulgaren streden ze tegen het Byzantijnse rijk. Interessant is dat een Byzantijnse tekst
(die we kennen in een versie uit 1023) wijst op de grote etnische verscheidenheid van de
aanvallers. Het waren ‘westerse volken’: Bulgaren, Magyaren, Skythen, Meden en
Turken.
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In het begin van de jaren ’20 traden de Magyaren in Italië op als bondgenoten van de
Longobardische koning Berengar tegen de Bourgondiërs. In de jaren ’30 waren de
Magyaren op het oorlogspad in Italië, in Duitsland, in Bourgondië, in het zuiden van
Frankrijk, maar ook -en hier samen met de Alanen- op de Balkan, waar ze van het
Byzantijnse rijk een jaarlijkse schatting afdwongen. In 942 verschenen ze in Catalonië.
Vanuit het gebied van Lerida (Lleida) ondernamen ze aanvallen op het rijke Al-Andalus.
In 936 was Otto I (936-973) keizer geworden van het Duits-Roomse Rijk. In de eerste
jaren van zijn heerschappij had hij veel interne tegenstand te overwinnen gehad, maar in
955 was zijn positie vrijwel onbetwist. In de zomer van dat jaar bracht hij de Magyaren,
die het beleg voor Augsburg hadden geslagen, een ernstige nederlaag toe.
De Magyaren probeerden daarna nog enkele malen hun geluk op de Balkan, tegen
Byzantium, dat in de uitkomst van de strijd bij Augsburg aanleiding zag om de Magyaren
verdere betaling van de afgesproken jaarlijkse schatting te weigeren. In 970 trokken de
Magyaren voor het laatst tegen het Byzantijnse rijk ten strijde, samen met de Bulgaren en
de vorst van Kijev dit keer, maar de campagne liep op een nederlaag uit.
In Zevenburgen, maar ook in het gebied van de Körös en de Maros, was de Byzantijnse
invloed sterk. Deze situatie dateerde van halverwege de 10de eeuw en had een min of
meer officiëel karakter. Zo verhaalt een Byzantijnse geschiedschrijver hoe in 948 een
voornaam Magyaars gezantschap voor de poorten van de stad verscheen. Het werd geleid
door de Magyaarse vorst Bulcsú die zich in de stad door keizer Constantijn ten doop liet
houden om vervolgens ‘met veel geld’ weer op huis aan te gaan. Wat later verscheen de
vorst die over Zevenburgen heerste en de ambtstitel Gyula droeg, ook al om zich te laten
dopen. Hij kreeg de monnik Hierotheos mee naar huis, die door de patriarch van
Constantinopel tot ‘bisschop van Turkije’ was benoemd. Historici veronderstellen dat
deze Byzantijnse bisschop zich vestigde in het oude Sirmium (Szávaszentdemeter), waar
in de 11de eeuw een belangrijk Grieks klooster stond. Volgens de Byzantijnse auteur
ondernam de Gyula na zijn doop geen veldtochten tegen Byzantium meer. Bulcsú echter
viel weer van zijn geloof af en trok nog heel wat keren ‘met zijn hele volk’ tegen
Byzantium ten strijde.
Aan het begin van de tweede helft van de 10de eeuw was Byzantium een zodanige faktor
dat Géza, een vorst die vanuit Esztergom heerste, helemaal aan de andere kant van het
Karpatenbekken, het verstandig vond om de dochter van de Gyula van Zevenburgen,
Sarolt, te trouwen en haar de gelegenheid te geven om ook in zijn machtsgebied het
Byzantijnse christendom te verbreiden.
In de tijd dat Bulcsú en Gyula in Constantinopel in de gemeenschap der gelovigen
werden opgenomen, moest de slag bij Augsburg nog verloren worden. Van die nederlaag
leerden de Magyaren, dat er in Centraal-Europa een andere grootmacht op het toneel was
verschenen: het Duits-Roomse Rijk. In de jaren na Augsburg kwam dit rijk behoorlijk op
krachten. Dit bracht Géza tot een verandering van strategie. In 973 sloot hij een akkoord
met keizer Otto I. Onderdeel van de deal was dat hij zich liet dopen. Maar Géza hield
naast het nieuwe ook het oude geloof aan. Toch bouwde hij in Esztergom, waar hij zich
vestigde, een kerk die aan de eerste martelaar, de in het bijbelboek Handelingen vermelde
Stefanus werd gewijd. Piligrim, de bisschop van Passau, kreeg permissie om de eerste
katholieke geestelijken naar Géza’s machtsgebied te sturen. Tegelijk kon ook het klooster
van Sankt Gallen, dat nog in 926 bloedig door de Magyaren gebrandschat was, in het
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westen van het Karpatenbekken actief worden. Géza bewerkstelligde verder dat Gizella,
de dochter van de hertog van Beieren, een zus van de latere Duits-Roomse keizer Otto III
(983-1002), de echtgenote werd van zijn zoon Vajk. Als geste aan het adres van de
bisschop van Passau die zijn bisdom aan Sint Stefanus had gewijd en die waar hij de kans
maar kreeg de verering van deze heilige introduceerde, nam ook Géza’s zoon als
doopnaam de naam Stefanus aan. Het huwelijk vond waarschijnlijk in 995 plaats, twee
jaar voordat Stefanus het roer van zijn vader overnam.
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Harde jongens, hooggestemde idealen en zwakke
vorsten: de middeleeuwen

Een koning en een kluizenaar maakten het Karpatenbekken tijdelijk
veilig
Stefanus (gest. 1038) die zijn vader precies in het jaar 1000 opvolgde, stuurde direct een
delegatie naar Rome om er zichzelf officiëel als koning erkend te krijgen. Keizer Otto III
die zich juist in Rome bevond, en paus Sylvester II (999-1003), een protegee van de
keizer, gaven de delegatie een koningskroon mee die Stefanus zich op nieuwjaarsdag
1001 in Esztergom plechtig op de slapen liet drukken.
Bij de stichting van een koninkrijk naar westerse snit leunde Stefanus nog sterker dan zijn
vader Géza op de relatie met Beieren. Beierse ridders kwamen de nieuwbakken koning
helpen bij de vele veldtochten die nodig waren om de macht van lokale heren te
vernietigen, en Beierse geestelijken vestigden in het Karpatenbekken een katholieke kerk.
In 997, nog voor hij goed en wel tot koning was gekroond, hadden Duitse legerleiders al
voor hem afgerekend met zijn tegenstander Koppány, een man die in het gebied ten
zuiden van de Balaton heerste en die net als Stefanus kandidaat was voor de opvolging
van Géza.
In 1003 onttroonde Stefanus de vorst van Zevenburgen en in 1009 pacificeerde hij de
‘zwarte Magyaren’, zoals de Kabaren in het middeleeuwse Hongarije werden genoemd.
Maar pas in 1028, toen hij er uiteindelijk in slaagde de in Marosvár zetelende Ajtony te
verslaan, werd hij de onbetwiste heerser in het Karpatenbekken.
Op de onderwerping volgde de instelling van een direct van de koning afhankelijk
wereldlijk en kerkelijk bestuur. In Marosvár bijvoorbeeld installeerde hij Csanád, de
commandant van het leger dat Ajtony had verjaagd, als wereldlijk en de uit Venetië
afkomstige kluizenaar Gerardo (in het Hongaars Gellért) als kerkelijk leider. Zo kregen
de gedemoedigde bewoners van dit gebied de plichtplegingen van het roomskatholieke
geloof van de ene dag op de andere en als onderdeel van de nieuwe, koninklijke orde
opgelegd.
Bij de bekering van de inwoners van het Karpatenbekken speelden geweld en dwang een
grote rol. Maar dat betekent niet, dat de geestelijken in kwestie cynische beroepsdopers
waren. Integendeel, veel geestelijken die naar het gebied kwamen, waren
vertegenwoordigers van een uitgesproken mystiek ingestelde vernieuwingsbeweging
binnen de Benediktijner orde, die in Italië was ontstaan, ongetwijfeld onder sterke invloed
van de Byzantijnse kluizenaarsbeweging. Met name het westen van het Karpatenbekken
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was bij kluizenaars uit Italië in die tijd populair. In het Pilis- en Bakonygebergte, maar
ook wel elders verbleven heel wat mannen die de weelde van de Noorditaliaanse steden
waren ontvlucht om hier, tussen de wilde dieren en de onberekenbare heidenen nader tot
God te komen.
Deze kluizenaars waren geen dropouts of vreemde vogels, maar mensen uit de betere
kringen, die het een en ander van de wereld gezien hadden, over een behoorlijke
godgeleerde en filosofische achtergrond beschikten en een navenant respect genoten. De
grotten, waarin ze huisden, waren zodanig ingericht, dat ze zich er op eigen kracht verder
in deze wetenschappen konden bekwamen.
Voorzover ze hier bekeringsarbeid kwamen verrichten, deden ze dat in de hoop het
martelaarschap deelachtig te worden. Dat gold voor de Praagse bisschop Adalbert die, uit
zijn bisdom verdreven, naar het Karpatenbekken kwam en ook voor de Italiaanse
kluizenaars die na bekeringsarbeid in Polen naar deze contreien afzakten. Een van hen
was Bruno van Querfurt die vanaf 1003 onder de Kabaren, aktief was. Een ander
voorbeeld is de al genoemde Venetiaan Gerardo die zich na een lange en gevaarlijke
bedevaart naar het Heilige Land voor maar liefst zeven jaar als kluizenaar in het
Bakonygebergte vestigde. Uit zijn Deliberatio, het enige geschrift dat van hem bewaard is
gebleven, blijkt dat deze grotbewoner een geschoold mysticus was.
Het Hongaarse christendom uit de tijd van Stefanus was sterk Byzantijns van snit. Dat het
Hongaarse christendom zo Byzantijns aandeed, had niet veel te maken met de nabijheid
van Byzantium. In de 11de eeuw was de invloed van Byzantium namelijk overal in Europa
enorm. Centraal stond in het christendom van die tijd de figuur van Christus als
goddelijke machthebber, een prototype en tegelijkertijd steun en toeverlaat van de
christelijke koningen. Beelden van de gekruisigde Christus als heerser vonden hun weg
naar honderden heiligdommen van de Spaanse Pyreneeën tot in Denemarken.
Maar net als keizer Otto I die de Byzantijnse prinses Theophano als bruid voor zijn zoon,
de latere keizer Otto II (973-983), naar Duitsland haalde, zorgde ook Stefanus er wel
voor, dat hij met het Byzantijnse hof op goede voet bleef. Griekse orden konden wat hem
betreft in zijn koninkrijk activiteiten ontplooien en hij maakte de kostbare relikwie van
het heilige kruis, een geschenk van de Byzantijnse keizer, tot het symbool van zijn
koningschap. Mogelijk was dit er ook de reden van dat de kluizenaar Gerardo in 1030 van
Stefanus de opdracht kreeg om de leiding van de kerk in het koninkrijk op zich te nemen.
De Byzantijnse kloosters werden door de bekerende en dopende geestelijken en de
soldaten van Stefanus gerespecteerd. Opvallend is dat Gerardo niet ver van zijn
bisschopszetel Csanád een Grieks klooster stichtte. Later in de eeuw kwam er in Visegrád
nog een belangrijk basilitisch klooster bij.
Hoezeer de zich in het gebied vestigende kerk onderdeel was van het centrale
staatsapparaat, blijkt wel uit het feit, dat Stefanus direkt de bouw van stenen
heiligdommen op gang bracht. De tien bisdommen kregen zo’n gebouw, maar ook de
abdijen en de priorijen. Het meest pompeus werd ongetwijfeld de bisschopskerk van
Pécs, die zijn in 1064 door brand verwoeste voorganger moest vervangen. Bij de bouw
van het enorme heiligdom, die tot in het begin van de 13de eeuw zou duren, waren
bouwmeesters uit Italië betrokken.
Behalve plaatsen van gebed en inkeer waren de godshuizen ook vervaarlijke bolwerken,
vreeswekkend voor wie de nieuwe orde misschien zou willen trotseren, maar een bron
van veiligheid, voor wie er zich bij neerlegde. Maar de nieuwe stenen gebouwen werden
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ook centra, van waaruit de westerse wetenschap in de omgeving werd verbreid. In de bij
de bisschopszetels behorende kloosters werden namelijk scholen opgezet, die hun
leerlingen in de ‘artes liberales’ opleidden en ten behoeve van de opleiding van
geestelijken legden de abdijen bibliotheken aan. Het feit dat de kerk jongeren een
opleiding van internationale allure kon bieden, vergrootte de populariteit van het nieuwe
geloof natuurlijk enorm.
Een koning was, naar de rond het jaar 1000 in Europa geldende opvattingen, dan wel
geen kerkelijke functionaris, maar op zijn manier toch een vertegenwoordiger van God op
aarde. Zijn gezag stamde van boven de wolken en was van een andere kwaliteit dan het
gezag van graven, hertogen en andere kleine heren. Dit betekende, dat de kerk tot taak
had het koninklijk gezag te ondersteunen en omgekeerd, dat de koning bisschoppen en
kloosters tegen lokale heren in bescherming diende te nemen. Stefanus presenteerde zich
als een koning in deze stijl en wilde ook uitdrukkelijk leider van de Hongaarse kerk zijn.
De kerk maakte naar zijn overtuiging van zijn ambtsgebied pas echt een koninkrijk en de
kerstening maakte van de inwoners ervan het bijbehorende volk. Dit volk was voor
Stefanus niet het oude Magyaarse stammenverbond, maar het volk zoals het voor zijn
ogen aan het doopvont ontstond, ‘het nieuwe volk van de heilige kerk’, zoals hij het zelf
formuleerde.
In Europa was er na het jaar 1000, na een periode van angst en onzekerheid, die gevolgd
was op de ineenstorting van het Karolingische rijk, sprake van een nieuw begin.
Veiligheid en stabiliteit, het scheppen van omstandigheden die het leven een grotere mate
van voorspelbaarheid geven, speelden daar een grote rol bij. Zich achter hun hoge
kloostermuren verschansend tegen Noormannen, Moren èn Magyaren waren de
monniken er de pioniers van geweest. Met elk nieuw klooster en met elke nieuwe kerk of
kapel was de wereld er wat veiliger en leefbaarder op geworden. Met de vorming van het
koninkrijk zette Stefanus het Karpatenbekken open voor dit getij.
Terwijl het aantal kloosters zich snel uitbreidde, bouwde ook de kerk haar netwerk vanuit
de door Stefanus ingestelde bisschopszetels uit. Tot in de verste uithoeken van het land
kregen de dorpen een kerk en een geestelijke en om de kerk heen een palissade,
waarachter de inwoners zich zo nodig in veiligheid konden stellen.
Met name in het noorden van Hongarije is nog altijd goed te zien, hoe bepalend
strategische overwegingen waren voor de plek van vestiging van de dorpskerk. In de loop
der eeuwen verlieten de dorpen die lastige plekken weer, maar de boven de dorpen
uitstekende kerkjes verraden nog altijd waar in de middeleeuwen de woningen stonden.
Uit opgravingen is gebleken dat die woningen veelal half in de grond uitgegraven en met
riet bedekte eenkamerige vertrekken waren. Ze dienden hoofdzakelijk als winterverblijf.
Ernaast stond de tent, waarin de familie ‘s zomers bivakkeerde. De bouw van een kerk,
zelfs als die voorlopig van hout was, leidde in zo’n situatie tot een belangrijke verhoging
van de veiligheid.
Aan de nieuwe veiligheid droeg ook de kerstening zelf bij. Met het doopwater kregen de
kersverse gelovigen immers de tien geboden ingepeperd en het nieuwe kerkelijke en
wereldlijke gezag was fijnmazig genoeg om hen ook in de praktijk bij de les te houden.
De onderwerping van het gebied bracht als vanzelf de introductie met zich mee van het
privé-grondbezit. De nieuwbakken koning zelf raakte eigenaar van enorme bezittingen,
maar hij deelde ook grond uit aan de burchten die in zijn naam over hun regio regeerden,
aan de bisdommen en aan de kloosters. In 996 stichtte Stefanus het benediktijner klooster
van Pannonhalma. Wat later volgden kloosterstichtingen in Pécsvárad, in het oude
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Zalavár (1019), in Bakonybél, Tihany (1055) en elders. Het aantal benediktijnerkloosters
zou op het eind van de 11de eeuw maar liefst rond de tachtig liggen.
Bewoners van de opeens geprivatiseerde bezittingen stonden voor de keuze. Als ze de
afhankelijkheid van hun nieuwe heer aanvaardden, konden ze blijven. Voelden ze daar
niet voor, dan dienden ze te vertrekken. Dit laatste gebeurde inderdaad op massale schaal.
De stroom boeren die met hun vee op zoek waren naar oorden waar geen heer het voor
het zeggen had, droogde pas in de tweede helft van de eeuw op.
Vooral voor de nazaten van de Magyaarse en Turkse stammen was het nieuwe koninkrijk
wennen en misschien was de operatie-Stefanus er ook wel vooral op gericht om hen tot
een manier van leven te dwingen, die voor hun omgeving minder schadelijk was.
De privatisering van de grond bemoeilijkte de oude, min of meer zwervende manier van
leven, waarin de elite het van een soort roof-handel en de gewone man het vooral van
extensieve veehouderij moest hebben, en nodigde uit tot een meer gesettled bestaan met
een zwaarder accent op het bewerken van akkers. Deze omschakeling werd door
overheidsmaatregelen nogeens bevorderd. Dorpen die over een kerk waren komen te
beschikken, waren bijvoorbeeld verplicht om in de buurt van dat heiligdom te blijven en
verder afgelegen dorpen hadden de plicht om een van broden voorziene delegatie naar de
zondagsmis te sturen.
Taalkundigen wijzen erop dat in de tijd van Stefanus veel Slavische woorden op het
gebied van de landbouw in het Hongaars werden opgenomen, een aanwijzing dat de
onderdanen van het nieuwe koninkrijk sedentaire boeren werden.
Gedurende zijn lange regeerperiode bouwde Stefanus een systeem van koninklijke
burchten op. Meestal gebruikte hij daar oude modderburchten voor, die ooit door de
Slaven waren gebouwd. De burchten waren in de 10de eeuw de woonplaatsen van de
gewapende bovenlaag van de Magyaren geworden. De lijfeigenen (jobbágyok) uit die
tijd, de strijders van het stamhoofd, werden nu burchtlijfeigenen (várjobbágyok). Uit deze
elite kwamen de burchtbestuurders (várispánok) voort, die in soldatentrant over de
omgeving regeerden en de boeren dwongen de inwoners van de burcht in hun
levensonderhoud te voorzien.
In de nieuwe strategie werden deze burchten steunpunten van het koninklijke gezag,
bestuurscentra van de omliggende burchtprovincie (vármegye), of schakels in de
grensverdediging.
Maar de burchten kregen ook een rol in de introductie van in het gebied nog onbekende
ambachten. Uit Duitsland, maar ook uit België en uit Italië afkomstige ambachtslieden
kregen in de onmiddellijke omgeving van deze burchten plekken aangewezen, waar ze
zich konden vestigen. Stefanus beschouwde ze als steunpilaren van zijn nieuwe
koninkrijk. Vreemdelingen zijn nuttig, of, zoals hij zich uitdrukte, sieraden van het land,
omdat ze nieuwe talen en gewoonten, nieuwe ideeën en niet in de laatste plaats nieuwe
wapens met zich meebrengen. Bij de burchten die overigens door een wegennet met
elkaar verbonden werden, vestigden zich ook kooplui. Zo staat het vast, dat zich buiten de
muur van Esztergom al in de 11de eeuw een Joodse wijk bevond.
Langs de grensgebieden, onbewoonde, vaak moerassige of bergachtige streken met
slechts hier en daar een begaanbare doorgaande route, werden nederzettingen ingericht,
die een rol speelden in de verdediging. De grensverdediging werd de taak van stammen,
waarvan de gewapende mannen vroeger met de Magyaren mee ten strijde waren
getrokken, de Alanen en de Seklers.
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Zo had het nieuwe koninkrijk een duidelijke structuur met sedentaire boeren aan de basis,
burchten en versterkte kloosters, die op regionaal niveau de lakens uitdeelden en als
centrale instantie het koninklijke hof. De plaatsen, vanwaaruit de koning zijn macht deed
gelden, Esztergom en Székesfehérvár, ontwikkelden zich tot steden. Esztergom kwam op
een van de belangrijkste handelsroutes uit die tijd te liggen, die namelijk van Regensburg
over Kiev naar de Zwarte Zee.

Sterke en slappe koningen
De koningen die zich rond het jaar 1000 steunverlenend aan en steunend op de kerk in
Europa manifesteerden, stelden zich ten doel een eind te maken aan een wereld waarin
regionale en lokale heren het voor het zeggen hadden en een sterk centraal gezag te
vestigen. Voorlopig zou dat echter een utopie blijven. Dat gold ook voor Hongarije, waar
direct na de dood van Stefanus de regionale heren in opstand kwamen en de sterke staat
in rook opging. De Duitse koning Hendrik III moest eraan te pas komen om de nieuwe
koning, de uit Venetië afkomstige Peter, op de troon te houden. Een paar jaar later, in
1046, was het opnieuw opstand in Hongarije. Dit keer richtten de opstandelingen zich
ook uitdrukkelijk tegen de kerk. Voor Stefanus’ weduwe Gizella was in de nieuwe chaos
geen plaats. Ontgoocheld om wat er van het mede door haar bedachte koninkrijk
geworden was, reisde ze af naar Passau, waar ze haar intrek nam in het klooster
Niedernburg.
Op de opstand volgde een langdurige periode, waarin van centraal gezag amper sprake
was. Wie koning wilde spelen, moest een beroep doen op Duitse of Byzantijnse hulp met
alle vernederende konsekwenties van dien. De situatie veranderde pas weer toen László I
(1077-1095) aan de macht kwam. De populaire ridderkoning bracht de door Stefanus
ontwikkelde organisatie van het koninkrijk weer tot leven en zorgde er trouwens ook voor
dat Hongarijes eerste koning en diens kerkelijke steunpilaar Gerardo in 1083
heiligverklaard werden.
Het is misschien pas onder deze vorst, dat het christendom in Hongarije definitief
wortelde, al hielden ook toen nog bepaalde bevolkingsgroepen min of meer ongehinderd
aan hun oude geloof vast.
Op het eind van de 12de eeuw, toen koning Béla III (1173-1196) cisterciënser monniken
en Franse bouwmeesters naar Hongarije haalde en de door hen gepropageerde Mariacultus en de gotiek ook hier voet aan de grond kregen, had de romaanse beschaving zich
door het hele land verbreid.

András II lapte Gouden Bul aan zijn laars
Net als elders in Europa was de 13de eeuw ook in Hongarije een periode, waarin lokale
heren erin slaagden het gezag van de vorst in te perken en een situatie te scheppen, waarin
zij als vertegenwoordigers van het ‘volk’ met de koning onderhandelden. Zo ontstond wat
historici de standenmaatschappij zijn gaan noemen. Deze nieuwe situatie werd in
Engeland voor het eerst officiëel vastgelegd in de uit 1215 daterende Magna Charta
Libertatum.
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In Hongarije kreeg deze machtsverschuiving vorm tijdens het koningschap András II
(1177-1235) . András probeerde zijn macht te versterken door grote stukken land in
erfelijke eigendom te geven aan politieke vrienden die vaak uit Duitsland afkomstig
waren. Hij haalde Duitse edelen naar het hof en trouwde een Duitse prinses. De
schenkingen van András leidden tot heftige reacties van de niet met het hof verbonden
adel. Een andere bron van onvrede was het feit dat András de koninklijke
inkomstenbronnen in pacht had uitgegeven aan Bulgaarse en Joodse zakenlui. Omdat het
pachtsysteem zich ook uitstrekte tot de lucratieve zouthandel die voordien in handen was
geweest van kerkelijke leiders, kreeg András ook te maken met verzet van de
geestelijkheid.
De ruzie liep zo hoog op, dat wraakzuchtige edelen koningin Gertrud in 1213 in de
bossen van het Pilisgebergte in koelen bloede en voor de ogen van haar toen zevenjarige
zoontje Béla van het leven beroofden.
András was uiteindelijk zo goed niet, of hij zette in 1222 zijn handtekening onder de
Gouden Bul. In dit document, vergelijkbaar met de Engelse Magna Charta, beloofde
András dat hij de adel voortaan in het landsbestuur zou betrekken. In dit document wist
de adel verder belangrijke privileges vastgelegd te krijgen. Wie blauw bloed had, hoefde,
aldus de bepalingen ervan, geen belasting aan de koning te betalen, was niet verplicht om
met hem ten strijde te trekken en de door de koning benoemde provinciale gouverneurs
waren niet bevoegd om hen te berechten. De koning mocht, volgens diezelfde Gouden
Bul, buitenlanders alleen met toestemming van de uit de adel gevormde landsraad op
hoge posten benoemen en kon het beheer van de zouthandel, de douanerechten en de
munt alleen nog aan de ‘edelen van het land’ in pacht uitgeven.
In de praktijk echter liet hij zich zo weinig aan de Gouden Bul gelegen liggen, dat hij
daarover tot tweemaal toe, in 1225 en in 1231 van het pauselijk hof de wind van voren
kreeg. De heilige vader was er ook boos over, dat Joden in Hongarije ondanks een wet
van die strekking niet verplicht waren op hun kleren een onderscheidingsteken te dragen.
Ook onder András’ zoon en opvolger Béla IV bleef de verhouding tussen het hof en de
adel gespannen. Zo gaf Béla in de jaren ’30 om zich van trouwe onderdanen te voorzien
de Koemanen een plek in zijn koninkrijk. De Koemanen waren een Turks volk en ze
leefden nog altijd min of meer nomadisch, zoals de Magyaren dat drie eeuwen eerder
hadden gedaan. Het krijgsbedrijf was hun belangrijkste broodwinning. Béla was met
name in dat laatste geïnteresseerd. De Koemanen konden, meende hij, de lichte ruiterij
leveren, waarzonder de zware en trage ridders het nu eenmaal niet stellen konden.
Door hun levenswijze, maar misschien wel vooral door hun trouw aan de koning riepen
de Koemanen echter zoveel haat over zich af, dat hun positie onhoudbaar werd. Toen
sluwe edelen het gerucht verspreidden dat de Koemanen de geheime voorhoede van de
Mongolen waren, sloeg de paniek om de naderende Mongoolse krijgers om in hysterisch
geweld jegens de Koemanen, waarbij in maart 1241 ook de Koemanenkoning Kötöny
omkwam. De Koemanen ruimden daarop het veld.

Béla IV en de Mongolen
De aanhoudende tegenstelling tussen de koning en de adel schiep een zorgelijke situatie
als het erop aankwam het koninkrijk tegen vijanden van buiten te verdedigen. Dat bleek
wel toen in 1241 de Mongolen in het Karpatenbekken verschenen. Koning Béla IV
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(1206-1270) kreeg de lokale heren niet zover dat ze hem in de strijd kwamen vergezellen
en moest met een klein legertje van hovelingen en zonder de intussen dus opgekraste
Koemanen de vijand tegemoet.
Nadat ze een spoor van verwoesting door het Midden Oosten hadden getrokken, hadden
de Mongolen eind 1240 Kijev ingenomen en in het prille voorjaar van 1241 waren ze de
Karpaten overgekomen. De rechterflank van het Mongoolse leger was via Polen
opgerukt, had er het ridderleger van de prins van Silezië verslagen en kwam via het
huidige Slowakije naar het zuiden. De linkerflank naderde via de bergen van
Zevenburgen en het centrale leger rukte op naar het hart van Béla’s koninkrijk.
Halverwege de maand maart waren de stepperuiters het toen nog onbetekenende Boeda al
voorbij en stonden ze voor de even verder stroomopwaarts aan de Donau gelegen stad
Vác.
Van mening dat de burchten en versterkte steden in het westen van het land wel tegen een
stootje konden, trok Béla het noordelijke leger tegemoet om dat in zijn opmars te stuiten.
Met zijn ridders passeerde hij Diósgyőr om wat oostelijker, bij Muhi, een klein dorp aan
de rivier de Sajó, zijn kamp op te slaan en er de vijand af te wachten. Bij dit dorp lag in
die tijd een brug en het was dus, moet de koning gedacht hebben, een ideale plek om een
overmacht tegen te houden.
Inderdaad kregen de Mongoolse strijders, toen ze uiteindelijk aan de waterkant
verschenen, aanvankelijk wel rake klappen te incasseren. De krijgskansen keerden echter,
toen de stepperuiters wat oostelijker een doorwaadbare plaats vonden en het koninklijke
leger opeens in de rug bedreigden. Hier, in een onoverzichtelijk landschap met kronkelige
watertjes, moerassen, verraderlijk diepe waterputten en doodlopende weggetjes en paden,
waren de zwaar bepantserde ridders van Béla geen partij voor de bewegelijke vijand. Een
andere zwakke stee was misschien het door wagens ommuurde kamp, dat de ridders zich
hadden gebouwd. Zodra de Mongolen de rivier over waren, werd dat kamp een akelige
val.
Zo leed het leger van koning Béla aan de Sajó een verpletterende nederlaag en werd de
11de april een zwarte bladzij in de geschiedenis van het koninkrijk. Het koninklijke leger
bleek de lange reis uit Esztergom gemaakt te hebben om vernietigd te worden. De
leidende wereldlijke en geestelijke heren van het land verloren bijna stuk voor stuk het
leven en koning Béla zelf vluchtte, op het nippertje aan de dood ontsnapt, zo snel zijn
paard hem dragen kon zijn eigen koninkrijk uit.
De rooftochten die op de nederlaag volgden, brachten onnoemelijke schade. Duizenden
inwoners lieten het leven en nogeens duizenden werden als slaven afgevoerd. Steden
werden in de as gelegd en dorpen verdwenen van de aardbodem. “In dit jaar”, zo schreef
een Duitse monnik nog in 1241, “heeft het leger van de Mongolen Hongarije, dat
driehonderdvijftig jaar bestaan heeft, verwoest”.
Begin 1242 staken de Mongolen de bevroren Donau zelfs nog over om het beleg te slaan
voor Esztergom, maar de koningsstad was hun te sterk. Om redenen waarover historici
van mening verschillen, waren de Mongolen in de zomer van dat jaar opeens weer weg.
Op militair gebied trok Béla IV uit de Mongoolse catastrofe twee lessen. De eerste was
dat hij de beschikking moest hebben over troepen die hij onafhankelijk van de wil van de
adel in de strijd zou kunnen werpen. In 1245 vroeg hij de Koemanen danook om weer
terug te komen. Ze vestigden zich op de Grote Laagvlakte, in een gebied dat door de inval
van de Mongolen ontvolkt was geraakt. Halverwege de 13de eeuw vormden de Koemanen
maar liefst vijf procent van de bevolking van het koninkrijk. In dezelfde tijd kwamen de
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Jazygen, een Iraans sprekend steppevolk, naar Hongarije. Ook zij leverden ruiters voor
het koninklijk leger.
Een tweede conclusie was dat alleen moderne, van stenen muren en torens voorziene
versterkingen een dergelijke aanval konden weerstaan. Béla bracht daarom een ware
militaire bouwgolf op gang. Aan het eind van zijn koningschap was er al een honderdtal
nieuwe stenen burchten verrezen. Tegen 1300 waren het er honderden. Ook steden
werden van serieuze versterkingen voorzien. Ten tijde van de inval van de Mongolen
hadden alleen Esztergom en Székesfehérvár stenen muren. Rond 1300 was er een
twintigtal modern versterkte steden. Zo verhuisden tussen 1247 en 1255 de inwoners van
Pest naar de andere kant van de rivier, waar ze, op de plek van het huidige burchtkwartier,
een met muren versterkte stad bouwden.
Op de verhouding tussen de adel en de koning hadden deze maatregelen een
tegenstrijdige uitwerking. Het herverschijnen van de Koemanen en de komst van de
Jazygen was goed voor het koninklijk gezag, maar in het geval van de burchtenbouw was
dat niet altijd het geval. Om zijn onderdanen tot bouwen te brengen moest Béla hun
allerlei concessies doen. Daar stond dan wel weer tegenover, dat ook de politieke invloed
van de stedelijke burgerij toenam. Hoewel de koning ook de steden met privileges moest
belonen, konden ze een tegenwicht vormen tegenover de adel.
Het feit, dat er een invloedrijke adel was ontstaan, had, zoals bij gelegenheid van de inval
van de Mongolen overduidelijk was gebleken, dan wel een verlammende invloed op de
landsverdediging, maar op de ontwikkeling van het land had het ook zo zijn gunstige
effecten. Zo ontwikkelden de lokale heren zich tot opdrachtgevers niet alleen van
versterkingen, maar ook van andere bouwwerken (voorbeelden zijn de abdij van Lébény
en de kerken van Zsámbék, Ják en Szer) en stuurden ze hun kinderen naar de
universiteiten in het westen van Europa om er zich de nieuwste trends op het gebied van
wetenschap en cultuur eigen te maken. De bouwactiviteit en het contact met de
universiteiten maakte Hongarije westerser dan het in de periode voor de inval van de
Mongolen was geweest. Eenzelfde effect had de groei van de steden en verder het
verschijnen van nieuwe kloosterordes.
In de 12de eeuw was in West-Europa de hervormingsbeweging van de Cisterciënzers
onder stoom gekomen. De beweging bereikte in de 13de eeuw ook Hongarije. De
Cisterciënzer beweging bereidde de weg voor de bedelorden, die van de Franciscanen en
de Dominicanen. Anders dan de orde van de Cisterciënzers oriënteerden deze nieuwe
orden zich op de steden.

Anonymus gaf de Hongaren een nieuw verleden
In het conflict tussen de adel en het hof kreeg het begrip vaderland een nieuwe politieke
inhoud. Voor de koning was Hongarije een ‘rijk’, een gebied waar zijn wil wet was of dat
in ieder geval moest worden, voor de adel werd het in deze eeuw een ‘vaderland’, het
tehuis van de Hongaarse natie, waarvan de adel de rechten tegenover de koning
vertegenwoordigde. Het nieuwe begrippenpaar was afkomstig uit het westen van Europa
en het ligt voor de hand te veronderstellen, dat van de universiteiten in Frankrijk en
Noord-Italië terugkerende jonge edelen de nieuwe opvattingen over de natie meebrachten.
Een van de ideologen van de spiksplinternieuwe Hongaarse natie was een aan het hof
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verbonden monnik wiens naam historici tot op de dag van vandaag niet hebben kunnen
achterhalen en die daarom wordt aangeduid als Anonymus. In zijn Handelingen, een
historische kroniek die volgens een gangbare hypothese uit de jaren rond 1210 dateert,
nam hij stelling tegen de ‘Romeinen’, die het beste van Hongarije weggrazen.
‘Romeinen’ waren, aldus een bepaalde interpretatie, de Duitsers (uit het Duits-roomse rijk
afkomstig), die met Gertrud, de echtgenote van András II, mee naar Hongarije waren
gekomen.
Op het voorbeeld van westerse auteurs, die hun naties met beschouwingen over het
verleden ervan kleur probeerden te geven, voorzag Anonymus de nieuwe Hongaarse natie
ook van een nieuw verleden. In het voorwoord van zijn Handelingen verwierp hij de
mythe van het wonderhert, de oude ontstaansmythe van de Magyaren, als ongepast en
onwaardig. Bij de constructie van een verleden voor de Hongaarse natie baseerde
Anonymus zich op de in het westen en speciaal in Duitsland verbreide gedachtengang,
dat de Hongaren van de Hunnen afstammen.
Hoewel de Hunnen al vele honderden jaren tevoren van het toneel waren verdwenen,
leefde de herinnering aan die strijders nog altijd voort. Vooral Attila was een populaire
hoofdpersoon in allerlei sagen en legenden. Hij kwam niet alleen voor in het Nibelungenlied, maar was onder de naam Atli zelfs doorgedrongen in de uiterste periferie van
Europa, in het IJslandse epos Edda.
In de versie van Anonymus werd deze romantische sagenheld de voorvader van Árpád,
de man die de Magyaren de Karpaten over en naar hun beloofde land geleid zou hebben.
Árpád werd bij Anonymus op zijn beurt de voorvader van de Hongaarse koningen. Het
oervaderland van de Hunnen was volgens Anonymus het oude Skythië, een land
waarover middeleeuwse schrijvers ook al heel wat indrukwekkends wisten te berichten.
Zo kreeg de Hongaarse natie dus van Anonymus een verleden waarop het trots kon zijn
en daarmee een historisch recht op haar vaderland. Om dat laatste nogeens te
onderstrepen verzon de onbekende monnik, dat de Magyaren direct na hun intocht de
grenzen van hun nieuwe land vastgelegd en van versterkingen voorzien zouden hebben.
Wezenlijk voor Anonymus’ opvatting van de natie was, dat iedere inwoner, ongeacht zijn
herkomst, gezien werd als ertoe te behoren.
Dat de verlichte, westerse gedachtengangen van deze monnik in Hongarije een grote rol
hebben gespeeld, is niet waarschijnlijk. Verwijzingen naar zijn Handelingen ontbreken en
we zouden van het bestaan ervan niet eens weten als het niet bij toeval in de 19de eeuw in
een buitenlandse bibliotheek was opgedoken.
Van het opgaan van de verschillende bevolkingsgroepen van het koninkrijk in een nieuwe
natie was in de 13de eeuw in werkelijkheid geen sprake, onder meer omdat de koning daar
nu eenmaal geen belang bij had. Zijn beleid was er integendeel op gericht om de
immigranten apart te houden en ze met privileges aan zich te binden. Dit gold voor de
meestal Duitse, maar soms ook Waalse (Székesfehérvár) stadsbewoners, maar ook voor
een grote bevolkingsgroep als die van de Saksen in Zevenburgen en ook voor de Seklers,
die in de 13de eeuw naar Zevenburgen trokken om daar grensbewakingsdienst te doen.
Ook de Koemanen kregen een bijzondere positie, die in 1279 zelfs in een wet werd
vastgelegd. Zij kregen daarbij het recht om vast te houden aan hun tradities, aan hun
nomadische leefwijze en aan hun heidense geloof.
Evenmin als de koning kon de adel met de brede natie-opvatting van Anonymus uit de
voeten. De grote heren waren er eerder op uit deze steunpilaren van de kroon als niet-
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Hongaren te kijk te zetten. Eén van hun woordvoerders was Simon Kézai, een
kroniekschrijver uit het begin van de 14de eeuw. In de ogen van deze croniqueur was je
alleen een Hongaar als je Hongaars sprak en als je uit een ‘zuiver’ Hongaarse familie
stamde. Samen vormden deze families het ‘pura Hungaria’.
De uit het buitenland afkomstige edelen probeerden zich te verweren door op te sommen
wat de Hongaarse natie allemaal aan de vreemdelingen te danken had. In de kroniek van
Simon Kézai is een tekst bewaard, waarvan dit het centrale thema is. De tekst herinnert er
bijvoorbeeld fijntjes aan dat per slot de kerstening van Hongarije en de instelling van het
Hongaarse koningschap, met andere woorden de vorming van de Hongaarse staat, aan
buitenlanders te danken was geweest.

László de Koemaan
Als broekje van acht was Béla in 1214, een jaar na de moord op zijn moeder, door
opstandige edelen tot tegenkoning gekroond, vanaf 1220 had hij als ‘prins’ over Kroatië
en Dalmatië geregeerd en in 1226 had vader András zich genoodzaakt gevoeld hem de
heerschappij over Zevenburgen af te staan. In 1257 werd Béla door zijn zoon Stefanus
met gelijke munt betaald. Daartoe aangezet door allerlei grote heren dwong Stefanus
namelijk op zijn beurt de heerschappij over Zevenburgen af en vanaf 1262 regeerde hij
als ‘junior-koning’ over het hele gebied ten oosten van de Donau. Zo werd Hongarije tot
de dood van Béla IV in 1270 door twee koningen en op de achtergrond daarvan door twee
adellijke klieks geregeerd.
Met de dood van Stefanus in 1272 verloor het hof alle macht. In naam werd Stefanus’
tienjarig zoontje László IV koning en Erzsébet, de weduwe van Béla IV, regentes, maar
in werkelijkheid volgde een periode waarin lokale heren als schippers naast god over hun
domein regeerden.
De arme László IV kon uiteindelijk alleen nog maar steunen op de Koemanen. Toen de
paus een vertrouweling naar Hongarije stuurde om de Koemanen eindelijk eens te
bekeren en tot een sedentaire manier van leven te brengen, koos László, mogelijk onder
inblazing van oma Erzsébet die een Koemaanse was, openlijk partij voor hen. Hij hulde
zich in Koemaanse kleren, nam Koemaanse gewoonten aan en hield er Koemaanse
vrouwen op na. Toen kardinaal Lodomér van Esztergom hem in 1287 in de ban deed,
antwoordde László briesend dat hij ‘het hele stel met Mongoolse zwaarden zou uitroeien,
tot Rome aan toe’. Zijn opa Béla IV hadden de Mongolen de stuipen op het lijf gejaagd,
maar voor László werden ze steunpilaren in zijn strijd tegen de bisschoppen. Veel
vermochten de hardhandige beroepssoldaten voor hun nieuwe broodheer echter niet te
betekenen. ‘László de Koemaan’, zoals de naam luidt, waaronder deze even
schilderachtige als machteloze vorst de geschiedenis is ingegaan, kwam in 1290 bij een
aanslag jammerlijk om.

Twee prinsessen in dienst van een nieuw ideaal
In het begin van de 13de eeuw kreeg de geweldige kathedraal van Pécs haar laatste
romaanse versierselen en werd de prachtige kerk van Ják nogeens van een nieuwe
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voorgevel voorzien. Romaans Europa genoot van zijn eigen weelderigheid en hoogmoed.
Maar terwijl de meesters bekwaam hun laatste duiveltjes hakten en de wonderlijkste
kapitelen hun werkplaatsen nog verlieten, waren overal in Europa de bedelmonniken al
op pad.
Met hun waarschuwingen aan het adres van de spilzuchtige wereldlijke en geestelijke
machthebbers en hun oproepen tot evangelische armoede hielpen ze mee om het afscheid
te voltrekken van een manier van leven die al lang niet meer geloofwaardig was, en
baanden ze de weg voor iets nieuws.
Maar monniken waren niet de enige woordvoerders van deze gotische revolutie. Ze
werden bijgestaan door heel wat vrouwen die, tot de nieuwe vroomheid bekeerd, het
uiterste van zichzelf vroegen om de waarde van hun idealen te bewijzen. Onder hen
waren ook twee Hongaarsen, de prinsessen Elisabeth (Erzsébet) en Margit.
Halverwege de 12de eeuw had Bernard van Clairveaux zijn felle redevoeringen gehouden
tegen het luxueuze leventje in de kloosters. De evangelische armoede was sindsdien vast
onderdeel van een nieuw idealisme dat zich tegenover de oude romaanse beschaving sterk
maakte. Het was te vinden bij de ‘ketters’ van die tijd, die uitgerekend in de meest
beschaafde delen van Europa het best vertegenwoordigd waren, en het werd ook
overgenomen door de nieuwe orden, die van de Franciscanen en de Dominicanen. Zij
maakten het tot het ideaal bij uitstek van de nieuwe, gotische tijd.
Natuurlijk was de gotische revolutie, waarvan de hageprekende monniken de
woordvoerders werden, een heel gecompliceerd proces. Het was niet alleen aan hun
bezweringen te danken, dat de oude wereld ineenstortte. In de loop van de 12de eeuw
hadden zich op allerlei gebieden verschuivingen voorgedaan en problemen en spanningen
opgehoopt, die uiteindelijk binnen het raam van de romaanse wereld niet meer konden
worden opgelost.
Een daarvan was de onmiskenbare verandering in de positie van de vrouw. Het is een
fascinerend aspect van de Europese geschiedenis, dat juist in dynamische perioden, in
tijden dat er verandering in de lucht zit, vrouwen het woord nemen. Blijkbaar verliezen in
dat soort tijden heersende regels hun geldingskracht, raken traditionele kaders ontzet en
nemen ook diegenen die zich normaal gesproken niet met de geschiedenis mogen
bemoeien, de gelegenheid om hun gewicht in de schaal te werpen.
Ook in de 12de eeuw was dit het geval. In de critische religieuze bewegingen van die tijd
waren vrouwen zeer actief. Vrouwen kwamen in groten getale luisteren naar reizende
predikers, maar ook in bewegingen als die van de Katharen, de Waldenzen en van de
Italiaanse Umiliati was hun inbreng wezenlijk en in Vlaanderen tenslotte waren vrouwen
de drijvende kracht achter de beweging van de begijnen en begarden.
Het verschijnsel was zo opvallend, dat de door boeteprediker Bernard van Clairveaux
gestichte gloednieuwe Cisterciënzer orde erop besloot in te spelen. De Cisterciënzers
wijdden al hun kloosters aan Maria en legden grote nadruk op de verering van de heilige
Maagd. Na een christocentrische periode, waarin Maria niet meer dan een bijrol was
toegevallen, begon een tijdvak waarin haar betekenis snel groeide. Maar de Cisterciënzers
bleken niet alleen op theologisch gebied bereid tot een andere kijk op de vrouw, ze deden
ook in de praktijk moeite om religieuze gemeenschappen van vrouwen aan hun kloosters
te koppelen. De nieuwe orden, die van de Franciscanen en de Dominicanen, gingen wat
dat betreft nog een stap verder. Zij maakten ook het oprichten van officiële kloosters voor
vrouwen mogelijk.
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Een derde aspect van de gotische revolutie is tenslotte de critische houding jegens de
wereldlijke macht. In de romaanse periode waren koningen geëerd als steunpilaren van de
kerk. Binnen hun machtsbereik benoemden ze geestelijken en stichtten en financierden ze
kloosters, waarin ze zich lieten begraven om daar, door de kloosterlingen zorgvuldig
opgepast, op de jongste dag te wachten. En heel wat van de koningen uit die tijd werden
al snel na hun dood in de rijen der heiligen opgenomen.
Aan het eind van de romaanse tijd was het met de onbekommerde verhouding van kerk en
staat gedaan. Het kwam tot een hardnekkig conflict tussen het pauselijk hof en de Duitse
keizer en in Frankrijk spanden de koning en de paus samen om de Zuidfranse wereldlijke
en kerkelijke heren een toontje lager te laten zingen.
De wereldlijke macht verloor haar vanzelfsprekend aureool. Kenmerkend was het in de
Cisterciënzer orde uitgevaardigde verbod om wereldlijke heren in de kloosters nog een
laatste rustplaats te geven.
Bij de nieuwe idealen hoorde ook een nieuw type heilige. Voor de heilige oude stijl was
wezenlijk geweest, dat hij in staat was wonderen te bewerkstelligen. Zo’n wonder was het
bewijs, dat de persoon in kwestie na zijn overlijden op bijzonder vertrouwelijke voet
stond met God. Maar bovendien toonde het aan, dat de verering van deze heilige
praktisch nut had. Het nieuwe type heiligheid daarentegen was eerder van morele aard.
Doorslaggevend was of de persoon in kwestie volgens de nieuwe idealen had geleefd, had
afgezien van rijkdom en macht en haar of zijn leven in dienst van de armen had gesteld.
De nieuwe heiligen waren vooral een voorbeeld en hun verering moest de gelovigen tot
navolging aanzetten. Heiligheid was niet meer een wonder, iets waarop je hoogstens kon
hopen, het was iedereen gegeven die zich oprecht en consekwent door de nieuwe heiligen
liet beleren. Wie het echt wilde, kon ook heilig worden.
De heiligen van de oude stempel waren vaak al tijdens hun leven populair als bewerkers
van wonderbaarlijke genezingen. Rond hun stoffelijke resten ontwikkelde zich een
volkscultus, die hun officiële heiligverklaring min of meer onvermijdelijk maakte. De
heilige van het nieuwe type echter was niet een schepping van het gelovige volk, maar
een bedenksel van geestelijken die als biechtvaders van de aan hen toevertrouwde
persoon een heilige maakten.
Vrouwen hebben aan de wieg gestaan van de bewegingen die uiteindelijk leidden tot het
einde van het romaanse tijdperk, maar ook in de 13de eeuw, toen de ommekeer al een feit
was, hadden zij nog een belangrijk aandeel in de verdere verbreiding van de nieuwe
idealen. In Centraal-Europa waren het in het bijzonder prinsessen die een dergelijke rol
speelden. Zij hielpen de bedelorden bij het vestigen van hun positie en bij het verkrijgen
van invloed aan de verschillende hoven en zij werden belangrijke pionnen in het
machtsspel van de pausen die er in de 13de eeuw op uit waren koningen en andere
wereldlijke heren tot de aanvaarding van hun oppergezag te brengen.
De eerste van de twee Hongaarse prinsessen die zich voor de nieuwe idealen hebben
ingezet, was Elisabeth, een dochter van koning András II. In het kader van zijn
buitenlandse politiek had András, wiens oriëntatie op Duitsland eerder al aan de orde
kwam, zijn dochtertje -vier jaar was het arme kind toen het van vaderland veranderdeaan het toen veelbelovende hof van Thüringen afgestaan. Ze raakte voor het ideaal van de
evangelische armoe gewonnen in 1224/25, de tijd dat Franciscaner monniken zich in het
graafschap begonnen te manifesteren. Ze schonk de bedelmonniken een kapel in Eisenach
en mogelijk was het ook aan haar bemoeienis te danken dat graaf Lodewijk van
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Thüringen, intussen haar echtgenoot, tot het voor hem noodlottige besluit kwam om deel
te nemen aan de vijfde kruistocht.
De minderbroeder Rodeger die Elisabeth in nederigheid, gebed en goede werken kwam
onderwijzen, moest weldra plaatsmaken voor Konrad von Marburg, een vurig
kruistochtprediker en een gevreesd inquisiteur, die een strenge, om niet te zeggen wrede
biechtvader bleek en die met behulp van zijn pupil de bezem probeerde te halen door het
rijke en vrijzinnige grafelijke hof.
Soms lijkt het wel of Elisabeth niet meer dan een speelbal was in handen van de
biechtvader. Zo moest ze hem tijdens een plechtigheid in het Sint Catarinaklooster van
Eisenach in 1226 onvoorwaardelijke gehoorzaamheid beloven. Het kon sindsdien
voorkomen, dat Konrád zijn protegee tot bloedens toe liet slaan, terwijl hij zelf er een
stemmig Miserere Deus bij aanhief.
De legenden bewaren aandoenlijke verhalen over Elisabeths nederigheid. Als het even
kon verscheen de prinses, zo vertellen ze, in gewone wollen kleren, at ze zwart brood met
een slok water, nam ze in de kerk plaats tussen de armen en zette ze de opgedofte
hofdames tot navolging van haar voorbeeld aan.
Voor wonderen was, zoals gezegd, in het leven van de nieuwe heiligen eigenlijk geen
plaats. Voorzover ze nog voorkwamen, verschilden ze sterk van de bovennatuurlijke
gebeurtenissen van vroeger: ze hadden een opvoedkundige strekking en waren gericht op
de verbreiding van de nieuwe religieuziteit. Een fraai voorbeeld is de wonderlijke
bekering van een zekere Bertoldus op het gebed van prinses Elisabeth. Op zijn ‘te
wereldlijke’ kledij door de prinses aangesproken had Bertoldus haar gevraagd voor hem
te bidden. Samen begaven ze zich naar de kerk en terwijl Elisabeth in de ene hoek begon
te bidden, voelde de jonge Bertoldus in een andere hoek het zweet tappelings langs zijn
lichaam lopen. “Vrouwe, vrouwe, houd toch op met bidden,” riep hij gekweld. Elisabeth
luisterde niet en weldra sloeg de rook van zijn lichaam af en beefde hij over al zijn leden.
“Houd toch op, vrouwe,” herhaalde Bertoldus in doodsnood, “het vuur verteert me.” Toen
Elisabeth uiteindelijk amen zei en Bertoldus weer bijkwam, stond zijn besluit vast: hij
zou zich aanmelden bij de Franciscanen.
Toen haar man eenmaal in het gevolg van keizer Frederik II op weg was naar het Heilige
Land, maakte ze in het grafelijk paleis ruimte voor daklozen en zieken. Ze verkocht haar
juwelen om nog meer goed te kunnen doen en ze veegde met haar eigen hoofddoek de
gezichten, de monden en zowaar ook de neuzen van de zieken af.
Op het bericht, in 1227, dat haar echtgenoot, nog voor hij aan de krijgsverrichtingen van
de vijfde kruistocht had kunnen deelnemen, was overleden, brak de toen twintigjarige
Elisabeth helemaal met het hof. Van haar erfdeel liet ze in Marburg een leprozenhospitaal
bouwen, dat ze in 1229 aan de juist heiligverklaarde ordestichter Franciscus wijdde. De
laatste paar jaar die ze nog te leven had, stak ze er in de verzorging van de zieken. Ze was
24 toen ze in 1231 overleed.
Bij haar dood bleek, hoezeer ze al werd vereerd, maar tegelijk hoe weinig velen nog van
de nieuwe heiligheid begrepen. Rouwende gelovigen sneden stukken uit haar lijkdoek,
maar al gauw ook uit haar haar, haar oren en tenslotte zelfs haar borsten om die thuis als
relikwieën te vereren.
Konrad von Marburg wist al snel haar heiligverklaring te bewerkstelligen, al maakte hij
die zelf niet meer mee. De gehate inquisiteur werd in 1233 door zijn vijanden
omgebracht. In 1235 werd de koninklijke leprozenverpleegster de eerste heilige van het
nieuwe type.
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Onder de groten der aarde waren er, die direct de betekenis van de nieuwe heilige
begrepen. Zo was onder de hooggeplaatste aanwezigen op de feestelijke elevatie van
Elisabeth op 1 mei 1236 in Marburg niemand minder dan keizer Frederik die anders dan
de ongelukkige Lodewijk de kruistocht had overleefd en die er nu op stond zelf mee de
schouder te zetten onder de loden kist, waarin de prinses naar haar laatste rustplaats werd
gedragen.
Na haar heiligverklaring werd Elisabeth ook in haar vaderland, waar ze bij haar leven
overigens amper een voet had gezet, snel populair. De Franciscanen wijdden hun kerk in
Győr aan haar en de Clarissen van Nagyszombat deden hetzelfde met hun kapel. Kassa
had al in 1238 een Elisabeth-kerk, gelegen naast het armenhospitaal. In 1245 werd er
bovendien de eerste steen gelegd voor een aan de nieuwe Hongaarse heilige te wijden
kathedrale kerk. Intussen vond het voorbeeld van de prinses ook aan andere hoven
navolging. Zo stichtte haar nicht, prinses Agnes van Tsjechië, in 1233 in Praag een
hospitaal, dat ze ook al aan Sint Franciscus wijdde. Een jaar later ging ze nog een laatste
keer in haar mooiste prinsessekleren naar de kerk om daarna haar intrek te nemen in het
ook al door haar gestichte Clarissenklooster van die stad.
Elisabeths levenswandel maakte ook grote indruk op haar tante, prinses Hedwig van
Silezië, die zich wel al eerder tot de nieuwe vroomheid had bekeerd, maar die in 1230 op
voorbeeld van haar Hongaarse nicht een leprozenziekenhuis begon en zich een
Franciscaner broeder als biechtvader koos.
Een buitengewoon grote rol speelde het voorbeeld van Elisabeth in het leven van prinses
Margit, de tweede hooggeplaatste Hongaarse, die zich aan de nieuwe idealen wijdde.
Margit was een dochter van Béla IV, de vorst wiens naam verbonden is met de strijd
tegen de Mongolen en met de wederopbouw van het land in gotische stijl na hun vertrek.
De prinses werd uitgerekend in het jaar, dat de Mongolen het land omkeerden, in 1242,
geboren.
Om God gunstig te stemmen had de koning zijn kind nog voor haar geboorte aan de kerk
aangeboden en zo verhuisde Margit al op driejarige leeftijd naar het klooster van de
Franciscanessen te Veszprém, dat even voor de komst van de Mongolen, in 1240, door
Bertalan, de bisschop van dat stadje, was gesticht.
In het kader van de wederopbouw van zijn koninkrijk koos Béla IV zich in het nieuwe
vestingstadje Boeda ook een nieuwe hofstad. En terwijl op de burchtheuvel zijn kasteel
verrees, liet hij op het eiland er schuin tegenover voor zijn dochter een klooster bouwen.
Het beheer erover kregen de Dominicanen die veel invloed hadden aan het vorstelijke
hof. De bouw begon in 1246 en het klooster was nog niet helemaal gereed, toen Margit er
in 1252 als tienjarig meisje feestelijk en samen met maar liefst achttien vriendinnetjes
heen werd overgebracht.
Het klooster op het Margitsziget werd door het hof met voorrechten overladen en was nog
voor het eind van de eeuw een van de rijkste van het land. Maar niets is veranderlijker
dan een vorst. In 1261 stond Béla erop, dat de door hemzelf aan God gewijde prinses haar
eiland zou verlaten om de echtgenote te worden van Ottokar Premysl II. Als koning van
Bohemen deed Ottokar in die tijd pogingen om aan de westgrens van Hongarije een
indrukwekkend koninkrijk te stichten, waartoe behalve Bohemen niet alleen Moravië en
Oostenrijk, maar ook nogeens de steden in het westelijk grensgebied van Hongarije
zouden moeten gaan behoren. In 1278 zou Frederik II van Habsburg Ottokar definitief de
voet dwars zetten: in een beslissende veldslag aan de Morava verloor Ottokar het leven.
In de jaren ’60 was hij echter nog een veelbelovend en vervaarlijk vorst.
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Béla zat ook twintig jaar na dato de schrik van de Mongoolse overrompeling nog altijd in
de benen en hij zette alles wat hij had in om de hem omringende vorsten bij de herhaling
van zo’n noodgeval tot hulp te bewegen. Daar kwam nog bij, dat hij in een slepend
conflict met zijn eigen zoon was gewikkeld. Een vijand aan de westgrens was wel het
laatste wat hij gebruiken kon.
Op dochter Margit maakten de gewichtige politieke argumenten niet de minste indruk.
Met haar biechtvader Marcellus, de invloedrijke chef van de Dominicaner orde in
Hongarije, zette ze gauw-gauw een officiële wijding tot zuster op touw en liet ze zo haar
vader het nakijken.
Ook in de legende die de bewijzen van haar heiligheid opsomde, valt het volle accent op
de nederigheid van Margit en op haar verknochtheid aan het ideaal van de evangelische
armoede. Net als haar tante Elisabeth at Margit liefst brood met water. De mooie kleren
die haar uit het koninklijke kasteel bereikten, gaf ze zonder mankeren weg. Ze liep het
liefst in eenvoudige of vieze kleren en trok hoogstens iets nets aan, als vader Béla op
bezoek kwam. Wat ze eenmaal aanhad, bleef ze dragen tot het haar in vodden van het lijf
viel en ze waste niet meer dan haar voeten. “Zeventien jaar lang baadde ze haar lichaam
niet,” vertelt de legende.
De getuigenverklaringen die bij het heiligverklaringsproces werden gebruikt, geuren met
de extreemste voorbeelden van Margit’s eenvoud. Een van de getuigen had bijvoorbeeld
gezien hoe ze, tot haar knieën in de uitwerpselen staande, de poepdozen van het klooster
een beurt gaf. Een ander wist te melden dat de heilige-in-spe voor een zieke zuster
varkensingewanden had schoongemaakt, zich er niet aan storend dat de stinkende inhoud
op haar kleren kwam. “Ze bleef die kleren nederig verder dragen.”
Van de nieuwe armoede naar de beschadiging van het lichaam, wat vroeger in de
middeleeuwen zo vaak het kenmerk van heiligheid was geweest, was voor Margit maar
een stap. In haar cel had ze een kistje, dat vol zat met zelfgemaakte martelwerktuigen,
zoals met de stekels van een stekelvarken of met spijkers voorziene banden die ze om
haar armen deed. Tot de inventaris behoorden ook gesels, ook al met de stekels van een
stekelvarken.
Extreme askese en zelfkwelling pasten op het eerste gezicht helemaal niet in de nieuwe
vroomheid, zoals die door de bedelorden naar voren werd gebracht. Maar mogelijk
hadden deze ouderwetse praktijken nu vooral een educatieve strekking. Door zich te
verwonden nam de aspirant heilige als het ware deel aan Christus’ lijden en zo kon ze met
haar verminkte lichaam laten zien hoeveel Christus voor de zonden van de mensen had
moeten lijden. Ook in dit opzicht waren de nieuwe heiligen trendsetters: het thema van
het lijden van Christus zou in de gotische tijd een enorme rol gaan spelen.
Met hun ascetische oefeningen keerden deze heiligen zich dus niet van de wereld af. Dat
wil zeggen, de prinses in kwestie, biddend en vastend en van de ene ekstatische stemming
in de andere vallend misschien wel, maar haar biechtvaders niet. Deze geestelijke
leidslieden die zich ook missionarissen voelden en aan het hof bovendien een politieke
rol speelden, waren ervan overtuigd dat de nieuwe idealen juist ook buiten de
kloostermuren geldigheid toekwam.
Uitgeput door de niet aflatende askese overleed Margit uiteindelijk in 1270, 18 jaar na
haar verhuizing. Haar vader had na de aanvaring de predikheren van zijn hof verjaagd en
als zijn persoonlijke biechtvader een Franciscaan laten komen. Maar Margit’s broer
Stefanus die hun vader jarenlang te vuur en te zwaard had bestreden en die bij haar
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verscheiden als Stefanus V regeerde, kon zijn geliefde zus niet vergeten en vroeg om haar
heiligverklaring. Maar terwijl de aartsbisschop van Esztergom en de bisschop van Vác op
het eiland een lijst aanlegden van door Margit verrichte wonderen, overleed ook Stefanus.
Zijn vaders stoffelijke resten rustten bij de Franciscanen in Esztergom, Stefanus liet zich
bij zijn zus begraven. Een tijd was voorbij en de zaken raakten in het slop.
Voor de Dominicanen was het uitblijven van de heiligverklaring wel een geduchte
tegenslag. Heiligen waren van groot belang voor het prestige van de orde. Ze vormden er
als het ware de hemelse afdeling van. De Franciscanen waren wat dat betreft met hun
Hongaarse heilige een stuk beter uit geweest. Elisabeth immers werd heiligverklaard in de
tijd dat de minderbroeders een hemels steuntje in de rug nog goed konden gebruiken. Sint
Franciscus zelf immers was nog maar kort daarvoor, in 1228, heiligverklaard en in grote
delen van Europa waren de Franciscanen in die tijd nog druk doende hun gezag te
vestigen.
Met de heiligenpolitiek van de twee bedelorden hangt samen, dat de twee prinsessen in
het Italië van de 14de eeuw als het ware opnieuw tot leven kwamen en er met nieuwe
wonderen werden opgesierd. Over Margit begonnen de Dominicanen te vertellen dat ze wat intussen door de Franciscaanse concurrentie tot het kenmerk van heiligheid was
gemaakt- gestigmatiseerd was. Op een dag was ze van een gebed voor een crucifix met
bebloede kleren in haar cel teruggekeerd. Toen ze zich uitkleedde zag haar celgenote, dat
ze wonden aan haar handen en voeten had. Met dit verhaal deden de Dominicanen een
eerste poging om het monopolie van de Franciscanen op dit gebied te doorbreken.
De minderbroeders op hun beurt besloten de heiligheid van hún Hongaarse heilige te
moderniseren. Zij breidden de Elisabeth-legende uit met het zogenaamde rozenwonder,
waarvan een Franciscaner brevier uit 1332 de volgende versie heeft bewaard: “Vaak nam
ze uit de keuken in haar schort vlees mee voor de armen. Eens stond de graaf daar voor de
keuken en toen Elisabeth hem zag, bloosde ze, want ze was toen nog erg jong. De graaf
liep op haar toe en voor de ridders die bij hem waren, vroeg hij op plagerige toon wat ze
toch in haar schort had. Zij glimlachte en vroeg op haar beurt: zou je het geloven, als ik
zeg, dat ik rozen breng naar mijn geliefde? Waarop de graaf zei: dat wil ik zien!” Toen de
prinses haar schort opende, bleek het inderdaad vol te zijn met prachtige rozen. “Iedereen
vroeg zich af waar ze ‘s winters zulke mooie rozen vandaan haalde. Maar haar man
begreep, dat de geliefde van zijn echtgenote de almachtige Jezus Christus was.”
Ook Margit werd uiteindelijk een officiële heilige. Dominicanen en Franciscanen hadden
tegen die tijd hun strijdbijl allang begraven. In Europa woedde de tweede wereldoorlog
en de Hongaarse troepen hadden stellingen betrokken aan de Don. De heiligverklaring
van Margit was een blijk van pauselijke waardering voor de Hongaarse soldaten die daar
het christendom tegen het goddeloze bolsjewisme verdedigden. Katholiek Hongarije
vierde feest. Maar toen Margit in 1943 eindelijk echt heilig was, was het Hongaarse leger
al vernietigend verslagen.

Sigismund droomde van het Romeinse Rijk
Met de dood in 1382 van koning Lodewijk, door de Hongaarse traditie geëerd als
Lodewijk de Grote (Nagy Lajos), was het met het sterke koningschap in het
middeleeuwse Hongarije voorlopig weer gedaan. De politiek van de vorsten uit het huis
van Anjou, die erop gericht was het rechtstreeks aan de kroon behorende gebied uit te
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breiden, had een averechts effekt. De bestuurders van deze domeinen maakten zich na
1382 onafhankelijk en gingen een klasse van grootgrondbezitters vormen, van baronnen,
zoals ze in de Hongaarse geschiedschrijving heten. Deze klasse had vanaf dat moment
een beslissende invloed op de landspolitiek.
De Brandenburgse graaf Sigismund, of in het Hongaars Zsigmond van Luxemburg,
dankte zijn echtgenote Maria, de dochter van Lodewijk, en de Hongaarse kroon, die hem
in 1387 op het hoofd werd gedrukt, danook aan deze grote heren die intussen een heuse
Liga hadden gevormd. Sigismund was zo goed niet, of hij werd er zelf ook maar lid van
en deelde de banen aan het hof aan de leden van de Liga uit. Koninklijke burchten,
heerlijkheden en provinciesteden (mezővárosok) raakten bij dozijnen tegelijk in handen
van deze nieuwe hoge adel en ook een groot deel van het omvangrijke koninklijke
grootgrondbezit werd onder deze heren verdeeld.
Als telg uit een Duits vorstelijk geslacht was Sigismund opgegroeid in het bloeiende
Praag, dat door keizer Karel IV tot een eersteklas hofstad was verbouwd. Door een
samenloop van omstandigheden koning geworden voelde hij zich misschien wel van meet
af aan te groot voor het land waarover hij de scepter te zwaaien kreeg.
Sigismund was wat je noemt een man van de wereld. Hij beheerste zeven talen,
waaronder het latijn en had geen moeite met een gesprek op niveau. In Boeda verzeild
geraakt zette hij er direct de bouwmeesters aan het werk. Zo verrees er onder meer een
schitterend gotisch paleis. Beschaafd en belezen als hij was liet Sigismund zich een fuif
of eventueel een galant avontuur niet graag ontgaan. Als politicus, en dat was hij per slot
hoofdzakelijk, was hij eerder een diplomaat dan een houwdegen.
Op den duur ging Sigismund zich tegen de baronnen verweren door vertrouwelingen
hoge posities te geven. De leden van de Liga kwamen de een na de ander op een zijspoor
te staan. De koning haalde er zich een opstand mee op de hals, die hem nog even tot
gevangene in zijn eigen paleis maakte. In 1403 haalden de muiters bakzeil en kon hij
verder bouwen aan zijn invloed in het land. Met name de kerkleiders die in de opstand
hoog van de toren hadden geblazen, kregen hun trekken thuis. Een reeks hoge
geestelijken moest het veld ruimen en bisdommen kwamen onder het beheer van
koninggetrouwe wereldlijke heren. Een belangrijk steunpunt voor het vorstelijk gezag
werden de koninklijke steden die in ruil voor hun trouw belangrijke privileges loskregen.
Gezien zijn gespannen verhouding met de adel was het voor de koning niet gemakkelijk
om geld en manschappen te requireren voor de strijd tegen de Turken die na de
ineenstorting van het Byzantijnse rijk op de Balkan een belangrijke mogendheid waren
geworden. Sigismund probeerde dat te compenseren door in het buitenland steun te
vragen. Maar direct al in 1396 leed zijn met Franse ridders versterkt leger een
vernietigende nederlaag bij Nikopoli in Bulgarije.
Net als zijn voorganger Lodewijk probeerde Sigismund de vorstendommen op de Balkan
van zich afhankelijk te maken. In ruil voor hun trouw aan de Hongaarse kroon kregen de
vorsten van Walachije (het gebied bezuiden de Karpaten en langs de benedenloop van de
Donau), van Servië en van Bosnië omvangrijk grondbezit in Zevenburgen en Hongarije.
Sigismund hoopte dat deze staten rond zijn koninkrijk een verdedigingsgordel zouden
vormen. Duurzaam resultaat had zijn politiek echter niet. In 1428 leed Sigismund zijn
tweede nederlaag tegen de Turken, dit keer bij het even ten westen van de IJzeren Poort
aan de Donau gelegen plaatsje Golubac (Galambóc). Hongarije grensde sindsdien direct
aan het Turkse Rijk.
Hoe mager de resultaten ook waren, Sigismund besteedde aan het front met het Osmaanse
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rijk veel aandacht. Het lijkt erop, dat hij daar voor zichzelf een taak zag, groter dan die
van een vorst die zijn gebied verdedigt.
’s Konings ongelukkige poging, direct al aan het begin van zijn regiem, om Franse
ridders bij de strijd te betrekken, wekt de indruk dat hij aan de tijd van de kruistochten
dacht en dat hij de strijd tegen de Turken dus niet in de eerste plaats als een Hongaarse,
maar als een Europese aangelegenheid beschouwde. Maar misschien dacht hij nog verder
terug, aan de tijd van het Romeinse rijk in zijn nadagen, het christelijke Roomse rijk, dat
Karel de Grote rond 800 nog zo indrukwekkend had geprobeerd te doen herleven en dat
in naam althans nog altijd voortleefde in de titel die de Duitse koningen voerden.
In 1412 was Sigismund opeens zelf die Roomse koning. Drie van de zeven keurvorsten
hadden zich al in 1410 voor de koning van Hongarije uitgesproken, de anderen volgden
in 1411 en het jaar daarop vertrok Sigismund om zich de bijbehorende kroon te laten
opzetten. Hij zou zich pas twaalf jaar later weer in Hongarije laten zien.
Als Duits-rooms koning stelde Sigismund zich in de eerste plaats het herstel ten doel van
de eenheid in de kerk die op dat moment maar liefst drie pausen had: Johannes, Gregorius
XII en de in Aragon verblijvende Benedictus XIII. Sigismund riep in Konstanz aan het
Boden meer een concilie bijeen, waarvan hij de zittingen voor alle zekerheid persoonlijk
leidde. Tussen de besprekingen door reisde hij in persoon naar Perpignan om er
Ferdinand van Aragon te bepraten, en later ook nogeens naar Parijs en Londen. Eind 1417
kreeg hij zijn zin. Na drieënhalf jaar onderhandelen kozen de bisschoppen in Konstanz
eenstemmig een nieuwe heilige vader in de persoon van Martinus V.
Een andere kwestie die aan het Boden meer geregeld moest worden, was die van de
Hussitische kerkscheuring. Sommige historici betogen, dat de diplomaat Sigismund
aanvankelijk uit was op een compromis. In ieder geval is het zo dat Johannes Hus met
een vrijbrief van Sigismund in Konstanz verscheen. Maar ondanks dit officiële en
geruststellende document werd hij door het concilie als ketter veroordeeld en in 1415 in
levenden lijve op de brandstapel gezet.
In Bohemen leidde het vuur, dat Europa’s leiders onder de voeten van Johannes Hus
aanstaken, tot woedende reacties. Sigismund die zich als opvolger van de in 1419
overleden koning Vencel aandiende, besloot de opstand met de wapenen te lijf te gaan.
Het gevolg was een oorlog die van 1420 tot maar liefst 1436 duurde en waarin de
Hussieten aanvankelijk ook nogeens de sterkste partij waren. Hussieten verschenen te
vuur en te zwaard in Moravië, in Silezië, maar ook in Oostenrijk en in de jaren ’30
drongen ze zelfs diep in Hongarije door en slaagden ze erin Körmöcbánya, het oord waar
de Hongaarse gouden florijnen geslagen werden, te plunderen. De Hussieten werden in
die jaren in Hongarije niet minder gevreesd dan de Turken.
De oorlog raakte over zijn hoogtepunt heen, toen de gematigde vleugel van de Hussieten
het in 1433 met de officiële kerk op een akkoordje gooide. Sigismund was toen in Italië,
waar hij zich de zo lang en fel begeerde keizerskroon op het hoofd liet zetten. Het Heilige
Roomse Rijk was er weer. De strijd tegen de Turken kon beginnen! Maar intussen was de
onwaarschijnlijk lange ambtstermijn en ook het leven van Sigismund bijna voorbij.
In 1434 heroverde het Hongaarse leger Trnava op de Hussieten en in 1436 kon Sigismund
uiteindelijk toch nog even koning van Tsjechië worden. Veel plezier had hij er niet van.
Na een korte tussenstop in Székesfehérvár naar zijn zoveelste koninkrijk afgereisd, kreeg
hij er al snel zo’n hooglopende ruzie met de standen, dat hij naar Moravië moest
uitwijken, waar hij eind 1437 overleed.
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Mátyás: hoe een harde jongen uit Zevenburgen net geen keizer werd
De zoon van een hoveling zou uiteindelijk de laatste sterke koning van het middeleeuwse
Hongarije worden. Terwijl zijn vader, János Hunyadi, met zijn leger in de buurt was,
werd Mátyás in 1458 in Boeda tot koning uitgeroepen. Mátyás herbouwde de
middeleeuwse burcht van Boeda tot een luxueuze residentie in renaissance-stijl, maar het
verlangen om net als destijds Sigismund keizer te worden, bracht hem naar Wenen, waar
hij, door de gekroonde hoofden van Europa als parvenu geminacht, tot zijn dood in 1490
resideerde.
Mátyás stamde uit een familie die van achter de Karpaten afkomstig was. Zijn opa Vajk
had kans gezien zich het hof van koning Sigismund in te werken. Als dank voor bewezen
diensten had Sigismund hem de burcht van Hunyad in Zevenburgen cadeau gedaan,
waarnaar de familie zich sindsdien deftig noemde. Mátyás’ vader János (1407/14091456) had de carrière van opa aan het hof van Sigismund voortgezet, had in de woelige
jaren na diens dood konsekwent partij gekozen tegen de Duits-Roomse keizer, de
Habsburger Frederik III (1419-1493), en daar behalve enorme bezittingen ook de positie
aan overgehouden van regent van Hongarije.
Er waren heel wat edelen in het koninkrijk, die de uit het niets naar de top doorgestoten
János het licht in de ogen niet gunden. Maar belangrijke overwinningen op de Turken
bezorgden Hunyadi zoveel prestige, dat zij het nakijken hadden. Natuurlijk zorgde János
ondertussen ook goed voor zichzelf en zo kon hij zich in de jaren ’50 de trotse eigenaar
noemen van maar liefst 28 burchten, 57 provinciesteden, een duizendtal dorpen, een paar
miljoen hektare grond en, wat misschien wel het belangrijkste was, ook nog eens van een
privé-leger van zo’n tienduizend man.
Na een indrukwekkende overwinning op de Turken bij Belgrado in 1456 overleed János
aan de pest die er de rijen van overwinnaars en verliezers gelijkelijk uitdunde. De familie
voelde zich na de overwinning echter sterk genoeg om de officiële koning, de toen 16jarige László V, die tot dan toe braaf gedaan had, wat Frederik hem beval, als het ware
van de keizer af te nemen en tot een pion in hun machtsspel te maken. De gijzeling van de
koning voor de poorten van Belgrado liep echter finaal verkeerd af. Op inblazing van zijn
politieke vrienden veroordeelde László V de leiders van de familie Hunyadi ter dood.
Mátyás, een jaar jonger dan de koning, moest, ook met de dood voor ogen, met László
mee naar Wenen en vandaar zelfs naar Praag. Mogelijk hadden de twee jongens tijdens de
lange reis naar het westen de gelegenheid elkaar te leren kennen en groeide er al
galopperend een band. Of misschien voorvoelde de jonge koning zijn eigen levenseind en
stemde hem dat vergevensgezind. Een feit is in ieder geval dat Mátyás in leven bleef en
dat László zelf in 1457 plotseling overleed.
Door het oog van de naald gekropen werd Mátyás op 24 januari 1458 door de in Boeda
en Pest vergaderende standen tot koning gekozen. Hij zat toen nog vast in Praag en kwam
pas vrij, toen hij toezegde met de beeldschone Catharina, de dochter van de Tsjechische
regent George van Podiebrad (1420-1471, regent vanaf 1452), te zullen trouwen.
Mátyás moet dat als een vernedering hebben gevoeld. Hoe mooi ook was Catharina per
slot de dochter van niet meer dan een regent en hij was een echte koning! Nog erger was,
dat de officiële Hongaarse kroon zich in handen bevond van de aartsvijand van zijn
familie, keizer Frederik III en het allerergste was wel dat diezelfde Frederik zich de
kroon, nadat hij met een legertje Hongarije was binnengevallen, op het eigen hoofd liet
zetten.
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Als de keizer werkelijk van plan was geweest het Hongaarse koninkrijk in zijn
takenpakket op te nemen, kwam hij van een koude kermis thuis. Steunend op de militaire
macht van de Hunyadi’s hoefde Mátyás namelijk alleen zijn tanden maar te laten zien of
Frederik was, met kroon en al, het land alweer uit.
De pijlsnelle carrière van de Hunyadi’s geeft een onthullende kijk op de onmacht van het
koninklijke hof. In Hongarije was niet de koning de baas, maar regeerden de baronnen,
machtige adellijke klieks die elkaar te vuur en te zwaard bestreden. De koningen waren in
de praktijk de gijzelaars van het ene of het andere kamp en uiteindelijk bleek het dus zelfs
mogelijk dat zo’n kliek het koningschap rechtstreeks, openlijk en met succes voor zich
opeiste.
Maar dat de Hunyadi’s, nadat ze zichzelf tot koninklijke familie hadden verheven, erin
slaagden van heel Hongarije een soort Hunyadi-land te maken en over de grenzen ook
nogeens rake klappen uit te delen, is toch een wonder. In het Europa van 1458 was er
geen koning met minder vrienden dan Mátyás. De vorsten in de buurt hielden zich
minachtend afzijdig. Hetzelfde gold voor de paus en zelfs voor schoonvader George die
uiteindelijk toch liever Frederik te vriend hield. Mátyás trok er zich weinig van aan.
Edelen uit oude en machtige Hongaarse families werden op rij uit hooggeplaatste posities
ontslagen en vervangen door mensen zonder verleden net als de koning zelf,
vertegenwoordigers van de lagere adel. Toen de lucht wat dat betreft gezuiverd was, trok
Mátyás naar het oosten om er, net als zijn vader gedaan had, in de strijd tegen de Turken
lauweren en internationaal prestige te oogsten.
Zijn opzet slaagde en leverde hem in de persoon van Beatrijs, de dochter van de koning
van Napels, een nieuwe bruid op, met wie hij wel voor de dag kon komen. Met hulp van
Beatrijs en haar familie gaf hij het burchtpaleis in Boeda, dat na de dood van Sigismund
wat in de versukkeling was geraakt, een opknapbeurt en richtte hij er een schitterend hof
in. Geld speelde geen rol. Kunstenaars en ambachtslieden uit Italië zorgden voor
modieuze versierselen in renaissance-stijl, Italiaanse wetenschappers bewaakten het
niveau van de conversatie en het paleis kreeg een bibliotheek annex kopiëerwerkplaats,
zoals er in Europa maar weinig waren. Wie durfde nog te beweren, dat Mátyás geen echte
koning was?
Veel tijd om zelf ook eens zo’n prachtig versierde, perkamenten foliant ter hand te nemen
gunde de koning van Hongarije zich niet. In zijn Italiaanse stoel bij de open haard gezeten
of wandelend door de renaissancistisch geknipte en geschoren paleistuin werden zijn
gedachten niet zozeer in beslag genomen door bloemrijke versregels uit de Odyssee of
strenge vermaningen van de oude kerkvaders, alswel door zijn oude vijand Frederik, door
de vele ergernissen die deze Habsburger hem in de loop der jaren had bezorgd en door de
diepe minachting die hij de keizer toedroeg. Keizer! Zo iemand dan wist Mátyás wel, dat
de belangrijkste eigenschap van Frederik diens geldgebrek was. Had hij hem niet in 1463
de heilige Hongaarse kroon die sinds de dood van Sigismund in handen van de
Habsburgers was, verkocht, eenvoudigweg omdat hij om tachtigduizend gouden dukaten
verlegen was? Militair was Frederik, zo meende Mátyás ongetwijfeld, al helemaal een
nul. De Hunyadi’s, zijn vader, zijn oom Mihály Szilágyi en hijzelf hadden de wereld laten
zien hoe het militaire bedrijf werkt: oorlogvoeren doe je met een professioneel leger, dat
weet wat er technisch te koop is en vooral beschikt over het nieuwste van het nieuwste als
het gaat om de belegering van een burcht. De soldaten en de commandanten van zo’n
leger bemoeien zich niet met de politiek, maar vechten voor de soldij en voor de
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oorlogsbuit. Mátyás had het allemaal en in meerdere mate dan welke Europese koning
danook in huis.
Jij keizer? Ik keizer! In 1482 was het zover. De ene Oostenrijkse burcht na de andere
capituleerde voor de Hongaarse koning en in 1485 knerpten de poorten van Wenen voor
Mátyás open. Mátyás verhuisde onmiddellijk. Jammer van het prachtige paleis in Boeda
en van al die interessante boeken daar!
Koning ben je niet voor de lol, maar voor de macht. Mátyás die intussen ook zijn
gezondheid aan zijn machtsdromen opgeofferd had, zag de keizerskroon toch nog aan zijn
neus voorbijgaan. De slappe Frederik had net genoeg geld bij elkaar geschraapt om de
keurvorsten ervan te overtuigen dat zijn zoon de volgende keizer moest worden.
Een hersenbloeding velde de harde jongen uit Hongarije in 1490. Drie jaar later overleed
zijn tegenspeler. De Habsburg-familie had haar gouden tijd toen nog voor de boeg en zou
nog heel wat keizers leveren. Het mini-imperium van de Hunyadi’s stortte als een
kaartenhuis ineen en de familie zakte af tot het peil van regionale heren in het verre
Zevenburgen.
En Hongarije? Hoe was het er intussen gesteld met de beschaving en het eventuele
voortschrijden daarvan? Voor de tweelingstadjes Boeda en Pest was het koningschap van
Mátyás een goede tijd. Het peperdure hof zorgde immers, zo lang als het duurde, voor
heel wat extra negotie. Maar van snelle of desnoods minder snelle groei van de steden,
iets wat elders in Europa wel gebeurde, was in Mátyás’ koninkrijk geen sprake.
Wie het latijn een beetje machtig was, verkneukelde zich aan het hof om de
godslasterlijke traktaten van Galeotto Marzio (1427-1497), een van de vrijdenkers, die
Mátyás mainteneerde, maar buiten het hof was er van de nieuwe Italiaanse ideeën niet
veel te merken. Het onderwijs was stevig in handen van de kloosters, waar de scholastiek
nog altijd het laatste nieuws was. Een uitzondering was de provincie Zagreb, vanwaar
heel wat jongeren in Italië gingen studeren. Onder hen was ook de eerste Hongaarse
humanist, Vitéz János (1408-1472).
Op het platteland was de toestand volgens tijdgenoten om te huilen. De landman ploegde
er onder werkelijk barbaarse omstandigheden voort. Hongarije was, aldus een 15deeeuwse waarnemer, een land van vliegen, hitte, koorts, slechte wijn en stofstormen. De
boeren woonden in varkenskotten en sliepen op de grond. De heren verdeden hun tijd en
geld aan overbodig vertoon, de gewone man was, zo noteerde deze reiziger ontsteld,
hardhandig, bruut en zelfs uitgesproken kwaadwillig.

Koningen en Joden hielpen elkaar
Wie veel langs de weg zit, houdt rekening met de mogelijkheid van pech. Een paard kan
zich verstappen, er kan iets misgaan met het tuig, of je lette even niet op en raakt met
wagen en al vast in een kuil. Als er je zoiets gebeurt, ga je op zoek naar hulp. Vroeg of
laat en meestal met achterlating van de nodige dukaten kun je je weg weer vervolgen.
Vervelender wordt het als het net sabbath is en als de geloofsgenoten die je er toevallig
bijhaalt, bij de rabbi gaan klikken.
Dat laatste overkwam twee zakenlui uit Regensburg, toen ze halverwege de 11de eeuw
door Hongarije reisden. Het tweetal, Abraham ben Hyya en zijn broer Jakab, had zaken
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gedaan in Rusland en was onderweg naar huis. Het was uitgerekend vrijdagavond, toen ze
ter hoogte van de hofstad Esztergom pech kregen met hun wagen. Blijkbaar van opvatting
dat nood wet breekt, trokken de kooplieden het stadje in op zoek naar iemand die hun
gebroken wiel kon maken. Hun speurtocht bekwam de gebroeders echter slecht. Binnen
de kortste keren werden ze namelijk door geloofsgenoten gearresteerd en als
sabbathschenners voor een rabbi gebracht...
Ondanks deze extra pech kwamen de gebroeders Ben Hyya uiteindelijk veilig thuis, waar
ze hun belevenissen op schrift stelden. Uit dat verslag weten we niet alleen van het
ongelukkige voorval op de Joodse dag des Heren, maar we kunnen er ook uit opmaken,
dat de handelsroute van Regensburg naar Kiev, in die tijd een belangrijk knooppunt in de
handel op Constantinopel, door het Karpatenbekken en door het Hongaarse koninkrijk
liep. In Esztergom bestond, zo blijkt verder uit hun relaas, een levendige Joodse
gemeenschap die onder meer over een synagoge beschikte. En uit het feit dat de rabbi’s
zich zo kordaat weerden, kunnen we afleiden dat ze een koninklijke machtiging op zak
hadden om de Joodse gemeenschap te besturen.
De Joodse inwoners hadden zich, is de indruk die uit hun rapport naar voren komt, in
Esztergom een stabiele en officiële plek verworven. Daaruit valt weer op te maken dat er
in dit gebied al eerder Joden moeten hebben geleefd. En bovendien wordt het daardoor
waarschijnlijk, dat ook elders in het toen nog zo jonge Hongaarse koninkrijk al Joodse
gemeenschappen gevestigd waren.
De informatie die de handelsreizigers uit Regensburg nalieten, is waardevol, omdat we
over het bestaan en het reilen en zeilen van Joden in Hongarije in de honderd jaar na het
jaar 1000 bitter weinig weten. Maar nog erger is het met de jaren voor het eind van het
eerste millennium gesteld. Aanwijzingen dat er ook in de tijd voor de stichting van het
Hongaarse koninkrijk al Joden in het Karpatenbekken leefden, zijn er wel. Zo beschikken
we over een notitie van Hasday ibn Saprut (ca 915-ca 970), een Joodse arts, die een
belangrijke rol speelde aan het hof van de kalief van Córdoba. Van Hasday weten wij, dat
hij sterk geïnteresseerd was in het wel en wee van de Joden elders in de wereld. Zo
correspondeerde hij met de vorst van de Kazaren, die tot het Jodendom was overgegaan
en was hij bijvoorbeeld ook op de hoogte van de omstandigheden waaronder de Joden in
Zuid-Frankrijk leefden. Volgens Hasday ibn Saprut bevonden zich in zijn tijd al Joodse
gemeenschappen langs de Donau.
De opmerking van Hasday spoort met nog een ander gegeven, waarover we beschikken:
in 965 namen Joodse kooplui uit het Karpatenbekken deel aan de markten in Praag. De
betrokken kooplui handelden in slaven, wat niet verwonderlijk is, want de slavenhandel
was in die tijd in belangrijke mate in handen van Joodse kooplui. Hoewel de Magyaren
zelf zich ook geducht in de slavenhandel hadden geweerd en hun rooftochten in de eerste
helft van de 10de eeuw onder meer ook op het verkrijgen van slaven gericht waren
geweest, waren het mogelijk ook deze Joodse zakenlui, via wie hertog Oldrich die in
1020 de Polen uit Moravië verdreef, de krijgsgevangenen als slaven verkocht. Volgens
een kroniekschrijver die overigens een eeuw later leefde, verkocht Oldrich ze namelijk
‘telkens in rijen van honderd man aaneengeketend’ naar Hongarije.
De eerste wetgeving die zich rekenschap gaf van de aanwezigheid van Joodse
gemeenschappen in Hongarije, ontstond in 1092 in de modderburcht van Szabolcs, in het
verre oosten van het land. Naar deze ook in zijn huidige, ruïneuze gedaante nog altijd
vervaarlijke versterking had koning László een concilie bijeengeroepen. De kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders kondigden daar voor Joden het verbod af om een christelijke
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slaaf te houden of, wat volgens de in Szabolcs debatterende geestelijken blijkbaar in
dezelfde sfeer lag, een dito vrouw te trouwen. Op dezelfde vergadering werden ook
maatregelen geformuleerd tegen islamitische Bulgaarse kooplui die in het Hongaarse
koninkrijk een met de Joden vergelijkbare positie innamen.
Joodse zakenlui waren niet alleen actief in de internationale handel, maar speelden als
marktkooplui ook in het land zelf een belangrijke rol. Dit blijkt uit het feit dat de zondag
al in de regeerperiode van koning Stefanus (1000-1038) marktdag was. Het was Stefanus
zelf trouwens nog, die de markt van Esztergom van de zondag naar de zaterdag
verplaatste. Later in de eeuw nam koning Béla I (1060-1063) zo’n besluit voor het hele
koninkrijk. Of er van de uitvoering van deze besluiten veel terechtkwam, weten we niet.
Waarschijnlijk is wel, dat er halverwege de 11de eeuw zoveel Joodse kooplui in het land
aktief waren, dat dat de jaloezie van hun niet-Joodse collega’s gaande maakte.
Zoals uit wetsteksten blijkt, handelden Joden rond het eind van de 11de eeuw in waren en
verstrekten ze ook leningen op het onderpand van roerende goederen. Sommige Joden
verwierven zich ook grondbezit, iets waar koning Kálmán (1095-1116) ook toestemming
voor had gegeven.
Doel van de kerkvergadering in de burcht van Szabolcs was geweest om regels die elders
in Europa al lang golden, ook in het Hongaarse koninkrijk te introduceren. Toch maakte
de vorstelijke bescherming die de Joden hier genoten, Hongarije in de 12de eeuw tot een
aantrekkelijk land van vestiging. Vooral na de massamoord op de Joden in het Rijnland
aan het begin van de tweede kruistocht (1147) vluchtten veel Joden naar Hongarije. In het
Hongarije van de 12de en ook nog de 13de eeuw kwam Jodenvervolging niet voor.
Als kerkelijke of wereldlijke heren een bedreiging voor de macht van de vorst gingen
vormen, vertoonden vorsten in het middeleeuwse Europa stevast de neiging om steun te
zoeken bij personen of bevolkingsgroepen die niet aan deze heren ondergeschikt waren.
Dit deed zich ook in Hongarije voor, waar koningen al sinds het begin van de 13de eeuw
om die reden graag een Joodse gemeenschap binnen bereik hadden. Zo verpachtte koning
András II (1205-1235) in deze tijd de koninklijke inkomstenbronnen aan Joodse of
islamitische zakenlui. Om de hoge geestelijkheid een toontje lager te laten zingen ontnam
hij deze ook de controle over de zouthandel en gunde hij die aan onafhankelijke zakenlui.
Ondanks de protesten van de adel en de kerk hadden Joodse en islamitische kooplui in de
tijd van András II in Hongarije een stevige positie. Net als destijds onder koning Kálmán
kregen ze ook de gelegenheid om de landbouw te beoefenen. Dit blijkt uit een document
uit 1235, waarin de koning Joden en islamieten in de kerkprovincie Pécs verplichtte om
over de opbrengst van hun land belasting af te dragen aan de bisschop. András II en zijn
voorganger Béla III (1172-1196) beloonden ook Joden die aan hun hof een
vertrouwenspositie hadden bekleed, met grondbezit. Zo kende het 13de-eeuwse Hongarije
zelfs verschillende Joodse edelen.
Hoewel het ook wel voorkwam, dat Joodse gemeenschappen van kerkelijke of
wereldlijke heren afhankelijk waren, was er sinds het begin van de 13de eeuw een
duidelijke wisselwerking tussen de positie van de koning en die van de Joodse
gemeenschap. Een sterke koning had behoefte aan een bloeiende Joodse gemeenschap en
omgekeerd was de Joodse gemeenschap voor haar welstand én veiligheid gebaat bij een
sterk koningschap. Kenmerkend is wat dat betreft, dat koning Béla IV (1235-1270),
wiens positie door de inval van de Mongolen in 1241 danig was verzwakt, op grote schaal
Joodse kolonisten aantrok. Ze kwamen, zoals de hun in 1251 aangeboden privilege-brief
bepaalde, onder rechtstreekse bescherming van de koning te staan. De koning
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garandeerde hun persoonlijke en godsdienstvrijheid en vrijheid van handelen op zakelijk
gebied. Dat laatste betekende met name, dat ze opnieuw als pachters van de koninklijke
inkomstenbronnen aan de slag konden. Béla kreeg paus Innocentius IV (1243-1254)
zover, dat hij zijn beleid in 1247 in een officiële bul bekrachtigde.
Met name kerkelijke leiders bleven echter pogingen doen om de Joden hindernissen in de
weg te leggen. Zo formuleerde het concilie van Boeda in 1279 opnieuw een reeks
beperkende bepalingen. Het was wel pech voor de kerkvergadering, dat er weinig
Hongaren waren met een grotere afkeer van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders dan
uitgerekend de koning die voor de uitvoering van de bepalingen moest zorgen. László IV
(1272-1290) protesteerde niet officiëel, maar lapte de bepalingen in de praktijk wel aan
zijn laars.
In die tijd, op het eind van de 13de eeuw dus, bestonden er vooral belangrijke Joodse
gemeenschappen in steden in het westen van het koninkrijk: Komárom, Tata, Vasvár,
Pressburg, Boeda, Óboeda, Esztergom, Nitra en Győr. Pressburg werd in 1291 door
koning András III (1290-1301) verplicht om Joden op te nemen.
Aan de andere kant van de Donau herbergden in die tijd alleen nog Sárospatak en
Gyöngyös een belangrijke Joodse bevolkingsgroep.
Ook in het begin van de 14de eeuw trok koning Karel Robert van Anjou (1308-1342) nog
Joodse kolonisten aan. Tijdens zijn koningschap vestigden zich Joodse gemeenschappen
in Sopron en andere steden langs de westelijke grens van het land.
In tijden van een zwak koningschap kregen ook de Joden te maken met de haat die er
onder de adel jegens de koning en met de afgunst die onder de stedelijke burgerij jegens
henzelf leefde. Dit werd vooral merkbaar in de tweede helft van de 14de eeuw. In
Hongarije zwichtte koning Lodewijk van Anjou (1342-1382) in 1360 voor de druk van de
stedelijke burgerij. Lodewijk kwam de Joden opeens met de eis aan boord dat ze zich
moesten bekeren. Toen zij dat weigerden, onteigende hij hun onroerende goederen en in
1361 verjoeg hij hen uit zijn koninkrijk. Het was voor het eerst dat zoiets in Hongarije
gebeurde.
Mogelijk was geldgebrek één van de motieven geweest voor de koning om de Joden de
wacht aan te zeggen. Maar misschien was de plotselinge verjaging van de Joden ook wel
een paniekerige reactie op de pestepidemie van 1359-60, die ook onder hooggeplaatste
personen heel wat slachtoffers had gemaakt. Sinds 1348 waarde de pest door Europa. De
ziekte die vooral in de steden vreselijk huis hield, bracht overal Antijoodse gevoelens aan
de oppervlakte. Wenen behoorde tot de weinige getroffen steden, waar de Joden door
Conrad van Megenberg, hun heer, in bescherming werden genomen en ze de stad niet
hoefden te verlaten.
In Boeda ontruimden de Joden de onmiddellijk bij het koninklijk kasteelpaleis gelegen
Jodenstraat. Lodewijk verkocht hun woningen voor een vorstelijke prijs.
De uitdrijving van de Joden lukte het best, waar ook de lokale burgerij hen graag zag
opkrassen. Dit was bijvoorbeeld het geval in Sopron. In het algemeen zag de stedelijke,
meestal Duitse burgerij de Joodse medeburgers als concurrenten en het waren vaak de
gilden die leiding gaven aan Antijoodse rellen. Voor de koning was dat een vervelende
situatie, want tegenover de grote adel steunde hij liefst op beide: de steden én de Joodse
gemeenschappen.
Vier jaar nadat hij ze verdreven had, zag koning Lodewijk zich alweer gedwongen de
Joden terug te vragen. Van de in 1360 verdreven Joden hadden velen zich intussen echter
in Oostenrijk gevestigd en lang niet iedereen had zin om weer te verhuizen. Wie wel
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terugkwam, mocht niet meer over eventuele uitstaande kredieten uit de tijd voor de
verdrijving beginnen. Bovendien bleek koning Lodewijk een nieuwe manier van
belastingheffen te hebben bedacht. De belastingheffing verliep voortaan via een officiële
‘Jodenrechter’, een aan het hof verbonden edelman.
In 1421 gebeurde het omgekeerde. In dat jaar werden de Joden uit Oostenrijk verdreven.
De verdrijving van de Joden hing dit keer samen met de chaos die het gevolg was van de
opkomst van de Hussitische beweging. De opstand die in Bohemen was begonnen,
breidde zich vandaar naar Moravië en het noorden van Neder-Oostenrijk uit. Koning
Sigismund (1387-1437), wiens militaire avonturen nu eenmaal handen vol geld kostten,
gaf de Joden gauw toestemming zich in zijn Hongaarse koninkrijk te vestigen.
De Joden in het middeleeuwse Hongarije waren hoofdzakelijk afkomstig uit de
Duitstalige landen, maar speciaal in Boeda vestigden zich ook enkele Joden die voor de
vervolging in Spanje waren gevlucht. De burgers van Boeda waren niet blij met hun
nieuwe stadgenoten, zoals af te lezen valt uit een tekst uit 1421, die hun de handel met
christenen verbood en hen verplichtte een onderscheidingsteken te dragen.
Ten gevolge van de moeilijkheden die hun bij de uitoefening van de handel in de weg
werden gelegd, waren de Joden zich sinds de tweede helft van de 14de eeuw gaan
specialiseren in het uitlenen van geld tegen rente. In 1436 werd de rente door koning
Sigismund officiëel vastgesteld op twee procent per week.
De hardhandige Mátyás Hunyadi, die in 1458 koning werd, voerde ook voor de Joden
die, zoals het in die tijd heette, tot de koninklijke schatkist behoorden, een straf regiem in.
Onder zijn voorgangers was een edelman als ‘Jodenrechter’ verantwoordelijk geweest
voor het innen van de belasting van deze koninklijke Joden. Erg goed had het systeem
niet gewerkt, althans niet voor de koninklijke schatkist. Mátyás stuurde de Jodenrechter
naar huis en haalde het hoofd van de familie Mendel uit Boeda naar zijn hof, verleende
hem de erfelijke titel van ‘Jodenprefect’ en droeg hem op de Jodenbelasting te innen.
Mendel genoot een vertrouwenspositie aan het hof van Mátyás. Hij was gelijk in rang met
de adellijke heren, of stond misschien zelfs wel boven hen. Op de bruiloft van Mátyás
met Beatrijs van Aragon was Mendel met een gevolg van maar liefst 31 ruiters aanwezig.
Met zijn ruiters zwaaide hij de koning uit, toen die naar Székesfehérvár ging om zijn
vrouw op te halen en toen het koninklijk paar terugkwam, begeleidde Mendel hen met
zijn ruiters naar de burcht. De ooggetuige van wie we dit weten, meldde ook nog, dat er
bij de stoet van Mendel een oude Jood was die onder een baldakijn een wetsrol
meevoerde. De grijsaard hield de nieuwbakken koningin de wetsrol voor om die te
kussen. Maar daar bleek Beatrijs niet van gediend.
Mendel kweet zich intussen van zijn taak. De belasting die hij zijn geloofsgenoten
oplegde, was zo hoog, dat veel koninklijke Joden naar de boerensteden of de door de
hoge adel beheerste steden vluchtten.
Maar hoe vervelend het betalen van belasting ook was, onder Mátyás hielden politieke
tegenstanders zich koest en had niemand het hart om zich aan ‘s konings Joden te
vergrijpen. Na de dood van Mátyás veranderde dat. Onder zijn opvolger, de zwakke
Ulászló II (1490-1516), kwam het al snel tot pogroms. In 1494 vielen daarbij in
Nagyszombat (Trnava) 17 doden. Initiatiefnemer daar was niemand minder dan ‘s lands
regent (nádor). In 1496 werd de Jodenstraat van Boeda uitgeplunderd.
Terwijl de crisis van het Hongaarse koningschap zich verder verdiepte, werd in het begin
van de 16de eeuw de adel de belangrijkste tegenstander van de Joden. De Joden wendden
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zich tevergeefs om bescherming tot de koning en de hoge adel. En zo kwam het al aan de
vooravond van de slag bij Mohács (1526), waar de Turken het Hongaarse koninklijke
leger een vernietigende nederlaag toebrachten, tot pogroms in steden als Boeda,
Pressburg en Székesfehérvár. Na Mohács en na de dood van koning Lodewijk II (15161526), die op de vlucht voor de Turken verdronken was, kwam het opnieuw tot pogroms,
nu in Pressburg en Sopron. In Bazin (Pezinok), een boerenstad in de buurt van Pressburg
werden in 1529 30 personen op de beschuldiging van een rituele moord te hebben begaan,
op de brandstapel ter dood gebracht. De Joodse inwoners moesten na het proces weg uit
Pressburg. In 1536 was het weer eens raak in Nagyszombat, waar nu ook een brandstapel
werd opgericht.
János Szapolyai (1526-1540), na Mohács de kandidaat van de adel voor het koningschap,
besloot tot de verdrijving van de Joden uit Hongarije. Het besluit was echter eerder een
weerspiegeling van de stemming op dat moment, dan dat het veel extra gewicht in de
schaal legde. János Szapolyai overleed immers al vrij snel en zijn zoon János Zsigmond
verdween voor een tijdje uit Hongarije. Bovendien stonden de Joodse wijken in de
belangrijkste steden toen al lang leeg.
Het heeft er alle schijn van, dat de Joden die zich in de 10de eeuw in het Karpatenbekken
vestigden, vermogende zakenlui waren. Als slavenhandelaars waren zij de zakelijke
partners van Magyaarse en andere stamhoofden die zich in de jacht op slaven
specialiseerden. Later, in de periode na de vestiging van het Hongaarse koninkrijk, was
de Joodse bevolking die intussen misschien was aangevuld met migranten uit Duitsland,
meer gedifferentiëerd. Er waren nog altijd snoeirijke zakenlui die zich vooral
bezighielden met de internationale handel in luxe-produkten en -nog altijd- in slaven,
maar daarnaast waren er ook heel wat die de markten afliepen en dus een bestaan leidden
als reizende kooplui.
Met het tot ontwikkeling komen van de standenmaatschappij raakte de Joodse bevolking
sterker betrokken bij de Hongaarse samenleving en bij de sociale tegenstellingen die
daarin bestonden. Een deel van de Joodse bevolking raakte afhankelijk van de kroon en
kon tot de allerhoogste posities doordringen. Een ander deel raakte onder de bescherming
van kerkelijke of regionale heren.
De crisis van het Hongaarse koningschap in het begin van de 16de eeuw liep voor de
Joodse bevolking op een catastrofe uit. Zowel in het onder Habsburgs bewind rakende
westen van Hongarije alsook in het door de Turken veroverde gebied kwam een eind aan
Joodse gemeenschappen die vaak honderden jaren hadden bestaan.

Mohács: een Turkse strafexpeditie en het einde van het koninkrijk
Op 29 augustus 1526 ontmoetten Turkse en Hongaarse soldaten elkaar in de omgeving
van Mohács voor een veldslag, die in niet meer dan twee uur verpletterend in het
voordeel van de Turken werd beslecht. ‘Mohács’ is sindsdien in Hongarije een begrip. De
veldslag geldt als het einde van het zelfstandige Hongaarse koninkrijk en als het begin
van een periode van vreemde heerschappij die in grote lijnen tot 1989 zou duren.
Eerlijk gezegd is dat een beetje overdreven. Om te beginnen is het zo, dat de Turken, toen
ze bij Mohács verschenen, niet het voornemen hadden zich duurzaam in het
Karpatenbekken te vestigen. Hun optreden had eerder het karakter van een strafexpeditie
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en was niet eens zozeer gericht tegen het Hongaarse koninkrijk, alswel tegen de
Habsburgers. Het idee ervoor was afkomstig uit Frankrijk. Aan het Franse hof ergerde
men zich aan de macht van dat huis.
Na de slag bij Mohács zetten de Turken hun tocht wel voort, helemaal tot in Boeda, maar
in de herfst van datzelfde jaar trokken ze zich weer uit het Karpatenbekken terug. En het
zou heel wat jaren duren voor ze een volgende expeditie op touw zouden zetten.
Het is ook niet waar, dat Mohács het einde betekende van de onafhankelijke Hongaarse
kroon. Het Hongaarse koninklijke hof was in wezen vanaf het begin een bruggehoofd
geweest voor buitenlandse invloed in het land en was dat op het moment van de slag
trouwens meer dan ooit. Een feit is wel, dat na de slag de troon vakant was. De zwaar
bepantserde koning Lodewijk II was namelijk na de onfortuinlijke strijd, tijdens de
vlucht, in het water gevallen en gestikt. Rond zijn opvolging kwam het tot een conflict,
dat er uiteindelijk toe leidde dat Hongarije twee koningen zou krijgen. Maar ook dat was
bepaald niet voor het eerst.
En verder: de Turken brachten, toen ze hun heerschappij uiteindelijk toch duurzaam
vestigden, wel vreemde heerschappij en de oorlogen tussen de Turken en de Habsburgers
veroorzaakten wel geweldig veel schade, maar de 16de en de 17de eeuw waren ook een
periode van grote culturele bloei, waarin de renaissance, het humanisme en de reformatie
diep konden doordringen in de Hongaarse samenleving en waarin veel waarden
ontstonden, die nog eeuwen lang als typisch Hongaars zouden gelden. In het rechtstreeks
door de Turken beheerste gebied tenslotte kwijnden de oude handelsstadjes wel weg,
maar daar stond tegenover dat steden als Kolozsvár (Cluj) in Zevenburgen en Pressburg
in het koninkrijk zich sterk ontwikkelden en verder dat de zogenaamde boerensteden
(Szeged, Kecskemét, Debrecen enz.) flink groeiden.
Na de verdrinking van Lodewijk II schoof de hoge adel de Habsburgse prins Ferdinand
als kandidaat-koning naar voren. Ferdinand was een broer van Maria, de weduwe van
Lodewijk, maar, wat belangrijker was, ook een broer van keizer Karel V, de man die de
Fransen met de hulp van de Turken op zijn nummer hadden willen zetten. Karel was in
die tijd een jong en veelbelovend heerser, een coming man. Niemand wist nog dat hij
precies dertig jaar later het keizerschap ontgoocheld op zou geven. Op 11 maart, een paar
maanden voor de slag bij Mohács, was hij in Sevilla in het huwelijk getreden met Isabel
van Portugal. Karel kon zich de opperste heer en meester noemen van de
sprookjesachtige Andalusische steden, van Portugal, van het bloeiende Vlaanderen, van
Duitsland en ook nog eens van een deel van Italië. De herleving van het Heilige Roomse
rijk, de droom van Sigismund, leek onder zijn regiem werkelijkheid te worden. De
nieuwe mode in de kunst, de Italiaanse renaissance die in de jonge Karel een warm
pleitbezorger vond en die zich in zijn tijd ook elders in Europa begon te verbreiden,
versterkte die indruk nog. Was het ideaal van de renaissance niet uitgerekend het oude
Romeinse Rijk?
Karel V had ervoor gezorgd, dat Ferdinand en Isabel, het koninklijk echtpaar dat de
verdrijving van de Moren uit Spanje op zijn naam had staan, in 1521 een deftige laatste
rustplaats kreeg in Granada. De Hongaarse edelen hoopten, dat Ferdinand zijn broer voor
de situatie in Midden-Europa en speciaal voor de bestrijding van de Turken zou weten te
interesseren.
Vanaf de oprichting ervan in het jaar 1000 was de verhouding van het Hongaarse
koninkrijk tot Duitsland onafgebroken een thema geweest. De Duitse invloed op het hof
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was vaak groot en zelfs zeer groot geweest en de perioden, waarin een koning aan het
bewind was, die een eigen weg zocht, los van Duitsland, hadden meestal kort geduurd.
Met het aantreden van Karel V kreeg een en ander een nieuwe dimensie. Er tekende zich
in Europa een tweedeling af met aan de ene kant de door Karel geregeerde landen en aan
de andere kant Frankrijk. Terwijl de hoge adel zonder mankeren voor de Habsburgers
opteerde, koos de lagere adel, aan wie onder het koningschap van Mátyás opeens een
politieke rol was toegevallen, voor Frankrijk en diens bondgenoot Turkije. De kandidaat
van de lagere adel was János Szapolyai, een man die, net als destijds Mátyás, kwa
familiale achtergrond eigenlijk niet voor de kroon in aanmerking kwam.
In 1541 sloeg Ferdinand het beleg om de hofstad Boeda, waar zich János Zsigmond, het
eenjarige zoontje van de intussen overleden János Szapolyai, bevond. De poging van de
Habsburgers om zich zo met geweld de Hongaarse kroon toe te eigenen, dwong de
Turken tot een interventie. Nog in datzelfde jaar verschenen ze voor de stad. De broer van
de keizer week voor de Turkse overmacht. De Turken nestelden zich in de stad en
voerden de piepjonge János Zsigmond af naar Oost-Hongarije, waar hij met hun
instemming de eerste vorst van Zevenburgen werd (1559-1571).
Zo viel Hongarije halverwege de 16de eeuw in drie machtsgebieden uiteen. In het
noorden, op het grondgebied van het huidige Slowakije, en in het westen, regeerde een
Hongaarse koning. Formeel werd de koning door de standen gekozen, maar in de praktijk
volgden deze de keizerkeus van de Duitse keurvorsten die onveranderlijk ten voordele
van een Habsburger uitviel. In Zevenburgen bestond een vorstendom, dat een satelliet van
de Turken was en een wigvormig gebied in Centraal-Hongarije, waarvan de punt -met
daarin Boeda- dreigend richting Wenen wees, stond onder het rechtstreekse regiem van
de Turken.
Hoewel het misschien overdreven is te stellen, dat de Turken tegen wil en dank in het
Karpatenbekken heersers waren geworden, is het wel een feit dat hun eigenlijke aandacht
elders lag, in het Middellandse Zeegebied namelijk, en dat het Karpatenbekken voor hen
vooral van strategisch belang was, een plek vanwaar, als het internationaal-politiek weer
eens gewenst was, Wenen, het nest van de Habsburgers, op de korrel genomen kon
worden.
Langs de lange grens tussen het Hongaarse koninkrijk en het Turkse rijk waren
spanningen en confrontaties aan de orde van de dag. Bewoners van de grensstreek
moesten hun belasting nu eens aan de Turken en dan weer aan de Habsburgers afdragen.
In sommige streken was er zelfs sprake van een systeem, waarbij de belasting op fiftyfifty basis werd geïnd.
De politieke onzekerheid maakte het leven er in deze contreien niet gemakkelijker op.
Nog ernstiger werd dat probleem, toen de grensconflicten zich tot een heuse oorlog
verdichtten, die bijelkaar vijftien jaar zou duren (1591-1606). Behalve slagveld werd
Centraal-Hongarije ook het gebied waar huurlingen rondtrokken om te roven wat ze aan
soldij tekort kwamen. Steden gingen in rook op, kerken werden geplunderd, graven
geopend en boeren verklapten met het mes op de keel waar ze hun zuur verdiende
spaargeld verstopt hadden. In het voetspoor van de legers waarde de pest door het land.
De oorlog leidde tot een dramatische daling van het inwonertal, die pas in de 18de eeuw
weer goedgemaakt zou worden.
De situatie had echter een belangrijke keerzijde. De aanwezigheid van de Turken en het
bestaan van het met de Turken verbonden Hongaarse vorstendom Zevenburgen maakte,

60

dat de Habsburgers zich in het koninkrijk Hongarije duidelijke beperkingen moesten
opleggen op straffe van openlijke opstanden van de adel die zich in zo’n geval door
Zevenburgen gesteund wist.
Een eerste opstand deed zich voor in 1605. Steden en burchten in het huidige Slowakije
vielen op rij in handen van de Hajdoeken (hajdúk), de boeren die de soldaten van de
opstand waren. In 1605 riepen de in opstand gekomen standen István Bocskai in
Szerencs, een stadje in het grensgebied van Zevenburgen en het koninkrijk, tot hun vorst
uit. Opstandelingenleider Bocskai kreeg van de sultan een kroon toegestuurd, maar op die
avance ging hij niet in. Een jaar later kwamen de standen en het hof tot een compromis:
vrijheid van godsdienst voor de protestanten en de erkenning van de onafhankelijkheid
van Zevenburgen. Het compromis was opmerkelijk, omdat het Weense hof al in 1556
voor de contrareformatie had gekozen en in Wenen, waar op dat moment maar liefst 80
procent van de bevolking protestant was, de uitoefening van de protestantse godsdienst in
1577 uitdrukkelijk verboden was. Dankzij de bemiddeling van Bocskai kwamen ook de
Turken en het Habsburgse hof in 1606 vrede overeen. De Hajdoeken konden naar huis.
Bocskai gaf ze land op zijn grondbezit en verhief ze ook nog eens collectief in de
adelstand.
In de jaren ’60 was het opnieuw raak. Maar keizer Leopold I reageerde hardhandig op de
opstand. De Hongaarse burchten kregen een Duitse bezetting, het land van de opstandige
edelen werd verbeurd verklaard en de contrareformatie werd met geweld doorgezet.
Kerken veranderden op bevel van hogerhand van geloof en dominees verdwenen naar de
galeien.
De maatregelen van de keizer brachten een stroom van vluchtelingen op gang, die hun
toevlucht zochten langs de moerassige bovenloop van de Tisza, in het grensgebied met
Zevenburgen. Als ‘Kurucok’ gingen deze van huis en haard verdrevenen in de aanval
tegen het keizerlijke leger. In 1678 kregen ze een leider in de figuur van Imre Thököly.
Het hof zag zich gedwongen de standen concessies te doen en de protestanten kregen
weer vrijheid van godsdienst.
Renaissance, humanisme en de reformatie, de nieuwe idealen van die tijd, hadden al voor
de komst van de Turken in Hongarije een zekere aanhang. Studenten die van de
Westeuropese universiteiten terugkwamen en reizende predikers die de adellijke hoven en
de markten van de provinciesteden afliepen, verbreidden de nieuwe religieuze
opvattingen vanaf het eind van de jaren ’30 van de 16de eeuw in het gebied.
De vertaling van het Nieuwe Testament van de hand van János Sylvester, die in 1541
helemaal in het westen van het land, in Sárvár, verscheen, is een indrukwekkend
document van de nieuwe opvattingen. De vertaling is tevens het eerste Hongaarstalige
boek. Dat de nieuwe denkbeelden op gespannen voet stonden met de traditionele, door de
kerk vertegenwoordigde opvattingen, werd pas tegen het eind van de eeuw een thema en
zo kon ook de kerk voorlopig aan de verbreiding van de nieuwe ideeën bijdragen. Tegen
het eind van de jaren ’50 kristalliseerde de reformatie zich al in twee richtingen uit, de
Lutherse en de Zwitserse.
De eigenaardige politieke constellatie, zoals die met de komst van de Turken was
ontstaan, bracht met zich mee, dat de nieuwe denkbeelden buitengewoon diep konden
doordringen.
Sinds de dagen van koning Stefanus was het contact met de internationale cultuur niet zo
intensief geweest als nu. Dit was ongetwijfeld voor een deel te danken aan het feit dat er
een druk verkeer was tussen Zevenburgen en de dynamische Noorditaliaanse steden.
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Onder het toeziend oog van de Turken kon Zevenburgen een vrijplaats kon worden voor
de reformatie en kon de radicaalste nieuwlichterij uit Italië er zonder bezwaar worden
verkondigd. Loochenaars van de godheid van Jezus, die elders in Europa voor hun leven
hadden te vrezen, konden hier in het openbaar voor hun revolutionaire overtuiging
uitkomen en zelfs een officiëel, Unitarisch geheten, kerkgenootschap optuigen, dat nog
flinke aanhang kreeg ook. Een hoogtepunt was wat dat betreft de regeerperiode van János
Zsigmond (1559-1571) en István Báthori (1571-1586). In 1568 liet de vorst de vrijheid
van godsdienst afkondigen, wat inhield dat niet alleen Luthersen en Calvinisten, maar ook
de Unitariërs hun gang konden gaan. Het was ook het toenmalige Zevenburgen, waar in
1590 de eerste complete Hongaarse bijbel werd gedrukt.
Kenmerkend is, dat de renaissance als bouwstijl wijd verbreid raakte. Naar het voorbeeld
van de Italiaanse paleizen bouwde de adel landhuizen die van een arcadengalerij werden
voorzien. De nieuwe mode werd op den duur ook door de meer welgestelde boeren
overgenomen en de ‘tornác’ of ‘gang’, de arcadengalerij aan de zuidkant van de boerderij,
zou kenmerkend worden voor het Hongaarse platteland.
Vanuit Zevenburgen verbreidde zich verder een decoratieve schilderkunst over het land,
die met name ook in hervormde kerken werd toegepast. De renaissance werd bij uitstek
de bouwstijl van de reformatie en bleef dat ook nog toen zich elders de barok ging
manifesteren.
Het politiek in drieeën gedeelde Hongarije bleek echter niet alleen vatbaar voor de
nieuwe Italiaanse ideeën. Speciaal in het door de Turken beheerste gebied kreeg de
Calvinistische reformatie veel aanhang. Debrecen, van een onbetekenende boerenplaats
uitgegroeid tot een flinke stad, werd er het centrum van. In Zevenburgen en in het door de
Turken beheerste gebied raakten ook filosofische inzichten verbreid, die uit het
buitenland afkomstig waren. Uit de Nederlanden terugkerende studenten namen de
filosofie van Descartes mee naar huis. De hogeschool van Kolozsvár werd het centrum
van de Cartesiaanse filosofie in Hongarije, maar ook aan de hogeschool van Debrecen
vond het Cartesiaanse denken ingang.
In steden die van strategisch belang waren en waar dus een talrijke Turkse bezetting
woonde, bouwden de Turken moskeeën of doopten ze kerken tot islamitische
gebedshuizen om. Maar het is tekenend voor de geringe waarde die ze aan hun Hongaarse
provincie hechtten, dat ze geen pogingen ondernamen om dat gebied te islamiseren. De
nieuwe geloofsrichtingen die zich voor hun ogen verbreidden, beoordeelden ze puur op
de internationaal-politieke kanten ervan. De roomskatholieke kerk die de Turken zagen
als verbonden met de Habsburgers, hield in het Turkse gebied en in Zevenburgen
praktisch op te bestaan, maar de reformatorische richtingen konden zich vrij ontwikkelen.
Niets wijst erop, dat de Unitarische stroming die het dichtst kwam bij het geloof in de ene
Allah van de moslims, hun bijzondere voorkeur genoot.
De contrareformatie manifesteerde zich in de 17de eeuw ook in Hongarije. De
aanwezigheid van de Turken bracht echter met zich mee, dat de Jezuïeten die er de motor
van waren, alleen in het gebied van het koninkrijk in actie konden komen. In heel wat
steden daar stichtten ze kloosters en scholen. De met het hof verbonden aristocratie
keerde terug tot het roomskatholicisme. De lagere adel echter bleef de hervorming in het
algemeen trouw.
Suleiman II, die na zijn overwinning bij Mohács naar Boeda was doorgestoten,
deporteerde de Joden uit Boeda en Esztergom naar het Turkse Rijk. Zij werden er
opgevangen door Spaanse Joden die zich daar hadden gevestigd. Sommigen keerden later
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terug, maar in Viddin, Saloniki en Constantinopel bleven nog lang Hongaarse Joodse
gemeenschappen bestaan.
De Turkse heren bleken ten aanzien van de Joden betrekkelijk tolerant. In de loop der
jaren konden zich in verschillende door de Turken beheerste steden weer Joodse
gemeenschappen vestigen. In de tweede helft van de 16de eeuw bestonden in Turks
Hongarije Sefardische, Syrische en Askenazische gemeenschappen.
Ook in het vorstendom Zevenburgen was de situatie vrij gunstig. Hier vestigden zich in
de tweede helft van de 16de eeuw veel uit Turkije afkomstige Joden.
In Zevenburgen ontstond binnen de Unitarische reformatie een richting die sterk met het
Joodse geloof sympatiseerde. De aanhangers ervan hielden de zaterdag, vierden het
pascha en hielden zich aan de Joodse eetvoorschriften. De geloofsrichting verspreidde
zich ook in adellijke kring, maar werd in 1638 verboden. Enkele kleinere
gemeenschappen bleven bestaan. Verscholen in de bergen trotseerden ze de eeuwen. In
de tweede wereldoorlog werden hun nakomelingen in Auschwitz vermoord. De
overlevenden, zo’n honderd in getal, emigreerden later naar Israel.
In het door de Habsburgers beheerste gebied, het koninkrijk Hongarije, werd de situatie
voor de Joden vooral na het eind van de Dertigjarige Oorlog moeilijker. Zo sloot keizer
Ferdinand III in 1647 de Joden uit van het pachten van tollen. Keizer Leopold I voegde
daar nog de nodige verboden aan toe. In 1670 werden de Joden uit de steden verdreven,
ook uit Wenen trouwens en uit de steden in Neder-Oostenrijk. Het was danook
begrijpelijk, dat de sympathie van de Joden in Turks Hongarije aan de kant van de Turken
lag. Zo steunden de Joden van Boeda in 1686 de Turkse verdedigers van de stad. De
wraak van de keizerlijke troepen die de stad uiteindelijk in wisten te nemen, was zoet: ze
staken direct de synagoge in brand en doodden heel wat Joodse burgers. Wie bij de
bevrijding het leven had weten te bewaren, trok met de Turken weg. Ook uit de rest van
Hongarije vluchtten de Joden voor de Habsburgers. Wie bleef, verdween in de
gevangenis of werd gedood. Gevolg was dat er in 1699, in het jaar dat de Turken volledig
uit Hongarije werden verdreven, alleen in het westen van Hongarije op de landgoederen
van enkele aristocratische families nog Joodse gemeenschappen bestonden.
Laverend tussen Turken en Habsburgers bereikte Zevenburgen onder Gábor Bethlen
(1613-1629) een periode van grote bloei. De handelscontacten van het in de Karpaten
verscholen land strekten zich uit tot de Nederlanden en Scandinavië en het vorstelijke hof
werd een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en kunstenaars.
Zevenburgen dankte zijn speelruimte voor een belangrijk deel aan de chaotische
verhoudingen die het gevolg van de Dertigjarige Oorlog waren. Met de vrede van
Westfalen (1648) kwam aan dit tijdperk een einde en zakte het vorstendom af tot de status
van vazal van de Turken.
In 1683 maakten de Turken zich op voor de inname van Wenen. Maar de veldtocht liep
op een overwinning voor de Habsburgers uit en zo viel in 1686 na een beleg van drie
maanden hun ook Boeda in handen. Het gevolg was dat de Turken Centraal-Hongarije
moesten ontruimen. Ook Zevenburgen kwam in handen van de Oostenrijkers die een
poging van de vorst Ferenc Rákóczi II om een nieuw, van Oostenrijk onafhankelijk
Hongarije te scheppen, wisten te verijdelen.
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Klein-Egyptische reizigers zochten de steden op
Het verschijnen van de Turken op de Balkan leidde er vanaf het begin van de 15de eeuw
toe, dat her en der mensen van huis en haard verdreven werden en voor het
oorlogsgeweld uitvluchtten. Zo vestigden zich in de loop der jaren heel wat vluchtelingen
uit Kroatië en Roemenië in Hongarije. Mogelijk moet ook het verschijnen van de eerste
zigeuners in de 15de eeuw met de onrustige situatie op de Balkan in verband gebracht
worden.
Ook in de 16de en 17de eeuw deed zich een aanhoudende immigratie van zigeuners voor.
Sommige groepen vluchtten voor de Turken uit, anderen kwamen juist met de nieuwe
heren mee. Behalve de zigeuners uit Moldavië en Walachije, die zich hoofdzakelijk in
Zevenburgen vestigden, arriveerden in deze eeuwen ook groepen uit Servië en Kroatië.
Dat deze ‘Kleinegyptische’ reizigers, zoals ze zichzelf noemden, de steden opzochten, is
niet verwonderlijk. Europa kende in die tijd een hoogontwikkelde stedelijke beschaving.
Met hun goedgeorganiseerde gilden en handelshuizen, met handelsrelaties die soms
verbazend ver reikten, en met hun kerken en kloosters, die grote delen van het
omringende land exploiteerden, waren het eilandjes van rijkdom. Buiten de muren van
die steden lagen de markten die het aanlooppunt waren voor reizende handelaren,
ambachtslieden en kermisgasten. Zij bleven zolang er afzet was voor hun waren of
diensten en trokken dan weer verder. Niet gehinderd door de strenge gildebepalingen die
in de desbetreffende stad heersten, maakten deze buitenmuurse plekken van handel en
vertier in de 15de eeuw een buitengewoon dynamische ontwikkeling door.
Ambachtslieden zetten er blijvende werkplaatsen op, kloosters vestigden zich er met hun
bedrijven en zakenlui begonnen er manufacturen.
De ‘Klein-Egyptenaren’ maakten deel uit van de onophoudelijke stroom reizigers die
deze drukke plekken opzocht. Ze hoorden tot de nieuwe stadsbewoners van de late
middeleeuwen.
De 15de eeuw is de Gründerzeit van het buitenmuurse zakenleven, dat op den duur het
binnenmuurse gildewezen in de schaduw stelde en de eigenlijke stad ging vormen. Met
het gevestigd raken van dit nieuwe zakenleven kwam de wens op om nieuwkomers te
weren en deel te krijgen in de bescherming die de stad bood. De nieuwe wijken raakten
de een na de ander ommuurd en voor nieuwe aanloop werd het steeds moeilijker zich in
te vechten. De stad hield hen als bedelaars en zwervers buiten de poorten, waar ze
ongetwijfeld nog altijd nuttige waren en diensten aanboden, maar tot de ontwikkeling van
nieuwe, stabiele buitenmuurse wijken kwam het meestal niet meer. Met de stabilisatie
van het buitenmuurse zakenleven hangt mogelijk samen dat de waardering voor
zwervende kooplui en dus ook voor zigeuners in de 16de eeuw veranderde.
Over de zigeuners die zich in het 15de-eeuwse Hongarije vestigden, weten we niet veel
meer dan dat er smids onder waren. Zo verkreeg de zigeunervajda Tamás Polgár in 1496
een vrijbrief van koning Ulászló om met zijn 25-koppige groep van reizende smids door
het land te trekken. De bisschop van Pécs had zigeuners als wapensmids in dienst.
Zigeuner-ambachtslieden die horigen van de koning waren, genoten een speciale status.
Aan het hof traden zigeuners als muzikanten op, zoals blijkt uit een notitie uit 1489,
waarin gemeld wordt dat zigeuners voor Mátyás’echtgenote, koningin Beatrijs, op de luit
hadden gespeeld, en uit een brief uit 1543 waarin staat dat aan het hof van koningin
Izabella zigeunerviolisten speelden.
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18de eeuw: moeizaam nieuw begin

De nederlaag en het daaropvolgende vertrek van de Turken luidde een periode in van
rampspoed en chaos op allerlei gebied, die tot ver in de 18de eeuw zou duren.
Hongersnood en pest waarden door het land; boeren zwierven van het ene verlaten dorp
naar het andere op zoek naar een plek om te overleven; grondbezitters bestookten de
keizer met smeekbeden en elkaar met processen om het land, dat al dan niet van hun
vaderen was geweest, weer in handen te krijgen; Oostenrijkse soldaten konden het niet
laten de bevolking hardhandig in te peperen wie de baas was en de Jezuïeten konden
eindelijk ongestoord nuttige leden der maatschappij, die nu eenmaal hervormd,
griekskatholiek of Joods waren, het leven zo zuur mogelijk maken.
Grote delen van het door de Turken ontruimde gebied waren in de tweede helft van de
17de eeuw ontvolkt geraakt. Dorpen waren van de aardbodem verdwenen, of bereikten
gedecimeerd de 18de eeuw. Steden leidden een kwijnend bestaan. Nieuwe schade ontstond
toen er in 1697 in de provincie Zemplén een opstand uitbrak. In dit gebied, dat in de
Turkse tijd tot de invloedssfeer van Zevenburgen had behoord en dat in die tijd een basis
was geweest van de opstandige kurucok, was de woede over het optreden van de nieuwe
heren algemeen. In 1703 kregen de ontevredenen een leider in de figuur van de vorst van
Zevenburgen, Ferenc Rákóczi II (1676-1735).
Dat Zevenburgen de 17de eeuw min of meer heelhuids als vorstendom was doorgekomen,
was, daarvan was Rákóczi zich ongetwijfeld bewust, mede te danken geweest aan de
machtsstrijd tussen Versailles en Wenen, die het keizerlijke hof de handen had gebonden.
Aan het begin van de 18de eeuw liepen de spanningen tussen de Habsburgers en Frankrijk
opnieuw hoog op. Inzet was de Spaanse kroon. Om die reden durfde Rákóczi zijn eigen
lot en het lot van zijn vorstendom aan de opstand te verbinden.
Het nieuws uit Hongarije werd door de Hongaarse ballingen in Turkije enthoesiast
ontvangen. De kurucok die indertijd met Imre Thököly hun land waren ontvlucht,
verlieten hun ballingschapsoord en meldden zich aan de zijde van de vorst. En zo werd
het echt oorlog.
Hoewel Rákóczi hemel en aarde bewoog om de Fransen tot militaire steun te bewegen,
kwamen zij niet over de brug. Zonder geregeld leger maakten de guerilla-achtige kurucok
tegen de professionele oorlogsmachine van de Habsburgers op den duur geen kans. In
1710 was het gebied in handen van de opstandelingen al niet veel groter meer dan
Zevenburgen. In afwezigheid van hun vorst die in het buitenland weer eens steun zocht
voor de opstand, en misschien ook onder de indruk van de gevolgen van de
verschrikkelijke pestepidemie van 1709, legden de kurucok in 1711 de wapens neer en
konden de Habsburgers zich eindelijk de onbetwiste heersers over het Karpatenbekken
noemen.
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In hetzelfde jaar overleed keizer Jozef (1678-1711) en zo reisde een 26-jarige Karel
(1685-1740), die eigenlijk koning van het zonnige Spanje had willen worden, met een
flinke portie tegenzin uit dat land terug naar het noorden om zich in Frankfurt de kroon
op het hoofd te laten zetten, die nog door keizer Karel de Grote gedragen was en om in
het voorjaar van 1712 in Pressburg ook nogeens koning te worden van een land waar de
pest nog dagelijks slachtoffers maakte. De Joodse bevolking was voor de gelegenheid
trouwens uit de stad weggejaagd, omdat het, aldus een officiëel document uit die tijd,
‘onbehoorlijk’ zou zijn als de koning-in-spe bij het betreden van de burcht oog in oog zou
komen te staan met deze ‘in vieze kleren gehulde’ handelaars.
Hoewel de Hongaarse landdag voorafgaand aan de kroning heel wat noten op haar zang
had en er ook van alles op papier kwam te staan over een zekere mate van autonomie van
het koninkrijk, kwam het er in de bittere praktijk op neer, dat Hongarije met voorbijgaan
van Hongaarse autoriteiten en lokale heren vanuit Wenen geregeerd werd. Daar kwam
nog bij dat het gebied ten zuiden van de Donau en de Maros, dat wat later op de Turken
was veroverd, ook formeel buiten het koninkrijk Hongarije bleef.
Stabiliteit bracht de nieuwe eenduidigheid echter voorlopig niet. De belangrijkste oorzaak
daarvan was de aanwezigheid van een bovenmaats bezettingsleger met een infanterie van
maar liefst 20.000 en een ruiterij van 16.000 man. In de zieltogende stadjes liet het
officierskorps zich bedienen en eigende het zich een belangrijk deel van de stedelijke
belastingen toe. Erbuiten waren boeren gedwongen tafel en bed met de gemene soldaat te
delen. De landdag had dit probleem beleefd onder de aandacht van de nieuwbakken
koning gebracht. Bij een ‘gematigder’ optreden van het leger zou, aldus de verzamelde
edelen, de herbevolking van het platteland sneller verlopen. Karel reageerde echter niet.
En zo konden de soldaten zich voorlopig ongestoord laten voeden en laven, dat het een
lieve lust was. Daarbij kwamen dan ook nogeens de belastingeisen die het Weense hof
stelde. In een land, waarvan grote delen door honger en bittere ellende geteisterd werden
en dat zo mishandeld werd, kon van herstel danook voorlopig geen sprake zijn.
Bij het leger van Rákóczi hadden zich tienduizenden boeren aangesloten. Hoewel velen,
toen de krijgskansen keerden, weer op huis aan waren gegaan, waren er tegen de tijd, dat
het vrede werd, nog altijd massa’s van die boeren-soldaten, die na acht jaar strijd
ontworteld op zoek moesten naar een plek om te overleven. Daarbij kwamen de boeren
die de oorlog als slachtoffers hadden beleefd en die op die manier tot zwervers waren
geworden. Oude en nieuwe landheren hadden de grootste moeite om deze mensen aan
een plek te binden. Hetzelfde gold voor de migranten die uit het noorden van het
koninkrijk naar de lege laagvlakte trokken en voor volksverhuizers uit de omringende
landen, die hun geluk in Hongarije kwamen beproeven. De omstandigheden die ze
aantroffen, waren zo moeilijk dat ze de moed vaak al snel weer opgaven. Zo gebeurde het
geregeld, dat dorpen het ene seizoen bevolkt waren en het jaar daarop weer leeg stonden.
Heel wat edelen waren hun landgoed ontvlucht en hadden in de steden een goed
heenkomen gezocht. Maar ook stadsbewoners voelden zich allesbehalve veilig. Zo sloeg
de bevolking van Debrecen binnen een paar jaar maar liefst viermaal op de vlucht. In het
westen van het land kwamen horigen, tot het uiterste getergd door de lasten die hun
werden opgelegd, meer dan eens in opstand tegen hun heren. Anderen pakten hun boeltje
en trokken op goed geluk naar het oosten van Hongarije. Ook in Zevenburgen namen
horige boeren op grote schaal de benen. Voor hen was het werk in de koninklijke
goudmijnen vaak een alternatief voor het uitzichtsloze boerenbestaan.
Een extra bron van onzekerheid was de vervolging van niet-katholieken. Hoewel het
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roomskatholicisme de officiële staatsgodsdienst was van het Habsburgse Rijk, was het
Weense hof van een al te krachtdadige contrareformatie niet gediend. De keizer kwam
meer dan eens in het geweer tegen katholiek geweld en ook kardinaal Imre Esterházy riep
in 1725 katholieken en protestanten op tot broederlijk gedrag. Toch kwam de
contrareformatie al snel op gang. Direct al in 1711 kwamen in verschillende steden
hervormde kerken (weer) in handen van de roomskatholieke kerk. In Pápa werd het
hervormden verboden om in privé-woningen godsdienstoefeningen te houden. Ook in de
bisschopsstad Veszprém verloren de hervormden hun kerk. In Kiskőrös werd de Lutherse
kerk zelfs afgebroken. In Debrecen liet de bisschop van Eger in Leiden gedrukte bijbels
in beslag nemen. In de provincie Trencsén (nu in Slowakije) kwam het zelfs tot een heuse
ketterverbranding. Het lijk van een vrouw die op haar sterfbed de hostie geweigerd had,
werd opgegraven en op de brandstapel gezet. In veel steden werd andersgelovigen het
recht ontzegd om toe te treden tot een gilde en dus hun ambacht uit te oefenen en veel
steden namen geen hervormden als burgers op. Op het platteland hing alles af van de
houding van de landheer. Heel wat heren hadden liever geen gezeur, maar er waren er
ook, die pogingen deden om hun boeren met geweld te bekeren. Wie niet zwichtte,
vluchtte of werd verdreven.
Ondertussen ging de reorganisatie van de roomskatholieke kerk met grote moeilijkheden
gepaard. Zo meldde de kardinaal van Hongarije in 1714, dat de priesteropleidingen van
Esztergom en Győr al veertien jaar leeg stonden. Bij een aantal bisdommen was in die tijd
helemaal geen priesteropleiding. De bisschoppen, meestal afkomstig uit aristocratische
families, zagen zichzelf in de eerste plaats als landheren en waren lang niet altijd in de
reorganisatie van de kerk geïnteresseerd.
De situatie in het land verbeterde pas, toen de landheren, niet tevreden met het tempo
waarin de herbevolking zich voltrok, met behulp van agenten systematisch boeren gingen
werven en deskundigen aantrokken, die de herinrichting van de dorpen voor hun rekening
namen. Zo kreeg het Hongaarse platteland in de loop van de eeuw een nieuwe bevolking
en een nieuw gezicht. Overal werden dorpen herbouwd, meestal niet op de strategisch
gelegen plekken, waar ze ooit waren ontstaan, maar eerder in valleien, dichter bij de
weiden en akkers en dichter bij het water. De plattegrond van de nieuwe dorpen werd
door ingenieurs getekend en was verbazend gelijkvormig. Het nieuwe dorp bestond uit
twee rijen huizen ter weerszijden van de dorpsstraat. De huizen stonden elk op een eigen
terrein dat ruimte bood voor een moestuin en vaak ook nog voor een boomgaard en een
kleine akker.
De landheren maakten van de gelegenheid gebruik om ook de verhouding tussen de
boeren en zichzelf naar hun smaak te regelen. De kolonisten waren van meet af aan
horigen van hun landheer, al kregen ze vaak wel gedurende de eerste pioniersjaren
vrijdom van de daarbij behorende plichten. De landheren probeerden dit regiem ook toe
te passen op bewoners van het platteland die per traditie vrije boeren waren, of die zich in
de slotfase van de strijd tegen de Turken bepaalde vrijheden hadden verworven. Een
gevolg daarvan was, dat zij op grote schaal pogingen deden om in de adelstand verheven
te worden. Vooral in Zevenburgen nam de veredeling massale vormen aan. Daar kregen
ook hervormde dominees, Griekse zakenlui en griekskatholieke priesters blauw bloed.
Wie het gevoel had dat deze oplossing niet tot de mogelijkheden behoorde, zocht een
andere maas in het net. Dit gold bijvoorbeeld voor de inwoners van Keszthely, die, toen
ze in 1739 de ooit verworven vrijdom van belasting verloren, de stad verlieten en zich
terugtrokken naar hun wijnkelders.
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Elders uitte de onvrede zich meer gewelddadig. Zo kwamen op 27 april 1735 in het
overigens vredige Békésszentandrás (in de buurt van Szarvas) zo’n 70 mannen bijelkaar
om een heuse opstand te beramen. Het opstandelingenlegertje deed een mislukte poging
om de provinciehoofdstad Gyula in te nemen en werd uiteindelijk door een uit Servische
soldaten bestaande legereenheid uiteengeslagen.
Maar het eind van het liedje was toch, dat de horigheid zich over het land verbreidde in
een mate die tot dan toe ongekend was. Uitzonderingen vormden de vechtersbazen van
weleer, de Jazygen, de Koemanen en de Hajdoeken. Zij slaagden er wel in hun bijzondere
positie te bewaren. Hetzelfde gold voor de Seklers en de Duitsers in Zevenburgen.
De horigenstand moest ook de soldaten leveren voor het staande leger, dat Hongarije
sinds 1715 kende en de belasting opbrengen waaruit dit leger werd onderhouden.
Dienstplicht kon in de 18de eeuw levenslang uitvallen. Om te voorkomen dat de
Hongaarse soldaten zich onverhoopt tegen het Habsburgse regiem zouden keren, werden
ze buiten de grenzen van het koninkrijk ingezet.
In de periode na het vertrek van de Turken had het Weense hof grote delen van het
koninkrijk, waaronder de verbeurd verklaarde bezittingen van Ferenc Rákóczi II en de
andere opstandige heren, uitgedeeld aan pro-Habsburgse aristocratische families.
Minstens de helft van het grondgebied was het eigendom geworden van keizergetrouwe
aristocraten. De omvang van hun gebied en van hun inkomen lag in de buurt van dat van
een kleinere Duitse vorst. Ook de aristocratische paleizen die in de 18de eeuw overal in
het land verrezen, deden niet voor de paleizen van zulke vorsten onder. De lagere adel
leefde heel wat bescheidener, in landhuizen, vaak niet meer dan hereboerderijen, die in
het dorp gelegen waren.
In de landbouw bleef het accent nog lang op de extensieve veeteelt liggen, net als dat in
de Turkse tijd het geval was geweest. Pas later in de eeuw kwamen de
landbouwactiviteiten meer op de voorgrond. De oude houten ploegen werden in die tijd
vervangen door ploegen met ploegijzers. Gierst maakte plaats voor gerst en tarwe en wat
later in de eeuw kwam ook de teelt van maïs op gang. Landheren organiseerden moderne
landbouwbedrijven, waarop de hun onderhorige boeren tewerk werden gesteld.
Een gevolg van de migratiebewegingen in de eerste helft van de 18de eeuw was, dat de
Hongaarstalige bevolking in het koninkrijk een minderheid vormde. Blijkens een
volkstelling uit de tijd van keizer Jozef II vormde de Hongaarstalige bevolking 44 procent
van de totale bevolking van Hongarije (exclusief Kroatië). De Roemenen (1,5 miljoen
zielen) en de Slowaken (1,25 miljoen zielen) vormden de belangrijkste minderheden.
Volgens de telling leefden er in het toenmalige Hongarije 43.700 zigeuners.
De steden kregen in het 18de-eeuwse Hongarije niet veel gewicht. Veel stadsbewoners
leefden in de praktijk als vrije boeren. De sfeer in de steden was uitgesproken provinciaal.
Het was in Hongarije eerder de lagere adel die gevoelig was voor ontwikkelingen elders
in Europa. Het was ook deze bevolkingsgroep die tegen het eind van de eeuw het eerst
belangstelling kreeg voor de ideeën van de Verlichting.
Migranten die zich in de loop van de eeuw in de steden vestigden, hadden meestal een
Duitse achtergrond. Ze waren afkomstig uit het westen van Hongarije, uit Oostenrijk of
uit Duitsland. Zij zorgden wel voor nieuwe impulsen, maar tegelijkertijd werd de
ontwikkeling van de steden vertraagd doordat Joodse kooplui en zigeuner-ambachtslieden
er vaak niet terechtkonden.
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De Joden zouden tot ver in de 19de eeuw in overgrote meerderheid plattelandsbewoners
blijven. Hetzelfde gold voor de zigeuners. Op het eind van de middeleeuwen hadden zij
zich bij voorkeur in of bij steden of aan de voet van burchten gevestigd. In de 18de eeuw
werden zij dorpsbewoners.
Voor een groot deel van de plattelandsbevolking waren de aristocratische
grootgrondbezitters in de praktijk de opperste heren. Onder Maria Theresia (1717-1780),
die in 1740 koningin van Hongarije werd, veranderde dat enigszins, al kwam door haar
optreden vooral de lagere adel buiten spel te staan. In de eerste periode van haar
koningschap had ze in verband met de buitenlandse politiek van Wenen de hulp van de
standen nog nodig, maar vanaf 1765 deed ze pogingen om het centrale gezag te
versterken. Vanaf dat jaar riep ze de Hongaarse landdag niet meer bijeen en regeerde ze
door middel van verordeningen. Haar zoon Jozef II (1741-1790), die na de dood van zijn
vader Frans Stefanus in 1765 samen met haar regeerde, koos voor dezelfde aanpak. In
1780 werd hij koning van Hongarije, maar om te voorkomen dat hij een eed zou moeten
zweren op de Hongaarse grondwet en dus op de privileges van de adel, liet hij de
kroningsplechtigheid achterwege. In 1785 hief Jozef de provincies op en verdeelde hij het
land in een tiental departementen die bestuurd werden door een koninklijk commissaris.
De regionale adel verloor daarmee haar traditionele positie in het politieke systeem.
Als moderne, verlichte heersers legden Maria Theresia en Jozef sterke nadruk op de
verbetering van het onderwijs in het land. Zo breidde het aantal plattelandsscholen zich
sterk uit. Toen de Jezuïeten eenmaal van het toneel verdwenen waren, werd het onderwijs
staatstaak.
Het onderwijs moest ook een rol spelen bij de verbreiding van het Duits als de
eenheidstaal binnen het Habsburgse rijk. Deze verduitsing kwam in de tweede helft van
de jaren ’70 op de agenda te staan. Symbolisch was, dat in 1776 het Duits ook de taal
werd van het Hofburgtheater in Wenen. In de hoofdstad was op dat moment het Italiaans
de cultuurtaal.
In kerkelijke aangelegenheden was het keizerlijke hof van meet af aan de beslissende
instantie. De keizer benoemde niet alleen de bisschoppen, abten en kanunniken, maar had
ook het oppertoezicht op de protestantse kerkgenootschappen. De verlichte koers van het
keizerlijk hof werd in Rome met grote zorg gevolgd en in 1782 kwam paus Pius VI
persoonlijk naar Wenen om Jozef tot de orde te roepen. Maar het pauselijk bezoek had
geen resultaat. Onder het regiem van Jozef II kregen de protestanten opnieuw vrijheid van
godsdienst en het recht om scholen te openen. Krachtens een tweetal wetten uit 1791
werden de evangelische, de hervormde en de grieks-oosterse kerk erkende
kerkgenootschappen. Andere kerkgenootschappen kregen een gedoog-status.
Roomskatholieke orden die zich niet bezighielden met nuttige zaken als onderwijs en
ziekenzorg, werden in 1782 opgeheven en raakten hun grondbezit kwijt.
In het jaar van de Franse revolutie, 1789, schafte Jozef de belastingvrijdom van de adel
af. Maar geschrokken van de gebeurtenissen in Frankrijk herriep de vorst op zijn sterfbed
weer een groot deel van zijn verordeningen.
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Gedwongen dorpelingen
De Joodse migranten die Hongarije mee kwamen herbevolken, waren meestal uit
Bohemen en Moravië (het huidige Tsjechië), of uit Neder-Oostenrijk afkomstig.
Sommigen kwamen uit Galicië.
De immigratie van Joden uit Galicië was al in de 17de eeuw op gang gekomen. De
bloedige Jodenvervolging ten tijde van de kozakkenopstand in Polen van 1648/49 was er
de aanleiding toe geweest. Toch was de omvang van de migratie vanuit Galicië in de 17de
eeuw zeer beperkt gebleven. In de jaren na de beëindiging van de vijandelijkheden in
Hongarije veranderde dat niet. Pas in de jaren ’80 van de 18de eeuw zou het aantal
migranten uit die richting sterk toenemen.
De Poolse migranten vestigden zich hoofdzakelijk in de noordoostelijke grensprovincies,
in een gebied dat grotendeels buiten de landsgrenzen van het moderne Hongarije ligt, in
Roemenië, de Oekraïne en Slowakije.
Ook de immigratie van Joden uit Oostenrijk begon halverwege de 17de eeuw al. Mogelijk
hing dat samen met het feit dat keizer Ferdinand III (1608-1657, keizer van Duitsland
1637-1657) in 1647, vlak voor de vrede van Westfalen die het einde betekende van de
Dertigjarige Oorlog, de Joden had uitgesloten van het pachten van tollen. Dit was de
eerste geweest van een reeks maatregelen, waardoor de situatie voor de Joden er steeds
moeilijker op werd.
De immigratie van Oostenrijkse Joden nam in betekenis toe, toen in 1670/71 de Joden op
bevel van keizer Leopold I (1640-1705, keizer van Duitsland 1658-1705) uit Wenen, uit
Neder-Oostenrijk en uit Moravië verdreven werden. Velen vonden een toevluchtsoord op
de landgoederen van aristocratische families in het westen van Hongarije. Maar al in het
begin van de 18de eeuw liep de immigratie vanuit Neder-Oostenrijk weer snel terug.
Getalsmatig het belangrijkst was de immigratie van Joden uit Bohemen en Moravië. Ook
de migratie uit deze delen van het Habsburgse rijk was al op het eind van de 17de eeuw op
gang gekomen, maar ze werd nog gestimuleerd door een bepaling van keizer Karel III
(1685-1740), die in 1726 van kracht werd en die inhield dat per gezin slechts één zoon
voor een vestigingsvergunning in aanmerking kwam. De bepaling was een gebaar in de
richting van het Duitse patriciaat, dat ongetwijfeld ook op de uitvoering ervan toezag.
In Moravische steden als Nikolsburg (Mikulov) en Brünn (Brno) bestonden in die tijd
bloeiende Joodse gemeenschappen en van de Joden uit Moravië staat danook vast, dat ze
niet graag vertrokken. Velen beschouwden hun verhuizing ook als een tijdelijke zaak. Ze
bleven ook na hun vertrek nog jarenlang belasting betalen aan hun landheren van weleer,
ze hielden het contact met de Joodse gemeenschappen ginds in stand en lieten later ook
hun rabbi’s in het algemeen uit Moravië komen.
Volgens een telling uit 1735 was 41 procent van de Hongaarse Joden uit Bohemen en
Moravië, of uit Neder-Oostenrijk afkomstig. Uit Galicië kwam 11 procent van de
Hongaarse Joden. Volgens deze telling woonden de meeste Joden in de westelijke
provincies. Een verkenning van de mogelijkheden verder in het binnenland was ten tijde
van deze telling nog amper op gang gekomen.
De immigratie van Joden uit het westen had een meer georganiseerd en groepsmatig
karakter en leek dus wel op de manier waarop boeren als nieuwe bewoners werden
aangetrokken. In het westen van Hongarije ontstonden danook grotere gemeenschappen.
De Joden uit Galicië kwamen meestal op eigen initiatief. In het noordoosten, waar zij
hoofdzakelijk neerstreken, was het beeld eerder dat één of hooguit enkele gezinnen zich
in een dorp vestigden.
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Tussen de twee regio’s waar Joodse kolonisten neerstreken, lag halverwege de 18de eeuw
nog een brede strook waar geen Joden woonden.
Net als de zigeuners kwamen de Joden op het platteland terecht. In de steden woonden in
het begin van de 18de eeuw in het algemeen geen Joden meer.
De stedelijke bourgeoisie verzette zich in het algemeen sterk tegen de vestiging van Joden
binnen de stadsmuren. Het recht om Joden als medeburgers te weigeren was de burgerij
van de z.g. vrije koninklijke steden als een soort privilege door het hof verleend. De
burgerij kreeg verder hulp van de Jezuïeten, die er alles aan deden om de roomskatholieke
kerk haar monopolie te hergeven en die grote druk uitoefenden op de autoriteiten om
andersgelovigen uit de steden te weren, of, voorzover ze er eventueel woonden, er zelfs
uit te verdrijven. Ook aartsbisschop Kollonich deed een duit in het zakje. Deze kerkvorst
verbood Joden in 1693 zich in de mijnsteden te vestigen.
In Pécs liet de bisschop de stadsbestuurders met pasen 1692 in de kerk plechtig zweren
dat ze alleen katholieken vergunning zouden geven zich in de stad te vestigen en dat ze
inwoners van de stad, die niet bereid waren over te gaan tot het roomskatholieke geloof,
uit Pécs zouden verjagen. De dwangmaatregelen waren vooral tegen de grieks-oosterse
Serviërs gericht, maar ook Joodse en protestantse inwoners van de stad werden er het
slachtoffer van. Pécs had zich in de 17de eeuw ontwikkeld tot een belangrijk centrum van
de unitarische kerk, een tak van de reformatie die zich vanuit Zevenburgen over het door
de Turken beheerste gebied had verbreid.
Steden die gebruik maakten van het recht om Joden te weren, moesten Joden wel toelaten
tot de markten en hun de gelegenheid geven handel te drijven. Als ze een nacht bleven,
kon de stad het zogenaamde Schlafgroschen heffen. Een uitzondering daarop vormden
weer de mijnsteden, waar Joden zich, zoals we al zagen, helemaal niet mochten vertonen.
Joden die officiëel in een stad mochten verblijven, hadden daarmee nog niet het
eigenlijke burgerrecht (evenmin trouwens als veel andere stadsbewoners). Dat zij voor
dat burgerrecht niet in aanmerking kwamen, werd door keizer Jozef II in 1785 nogeens
bevestigd.
Als steden waar Joden een gooi naar het verblijfsrecht konden doen, bleven zo de
boerensteden over, de steden die door grootgrondbezitters werden beheerst en de steden
die, zoals dat vooral in de eerste helft van de 18de eeuw nog voorkwam, onder
rechtstreeks gezag van het hof of het leger stonden. Maar ook daar kon het gebeuren dat
provinciale bestuurders of kerkelijke gezagsdragers hun zin doordreven en de vestiging
van Joden beletten.
Anders dan de stedelijke burgerij had de aristocratie wel belang bij de vestiging van
Joden. Als grootgrondbezitters stonden ze immers niet alleen voor de taak om de
landbouw weer tot leven te brengen, maar moesten ze ook zien te bereiken, dat een deel
van de landbouwproduktie in klinkende munt werd omgezet. Dat laatste was actueel,
omdat er op het eind van de 17de eeuw binnen het grootgrondbezit een modernisering van
de bedrijfsvoering op gang was gekomen. Kern daarvan was de vorming van
grootschalige landbouwbedrijven met een professionele bedrijfsvoering en een groot
aantal vaste en tijdelijke arbeidskrachten. Bij het oplossen van problemen in de sfeer van
het verkrijgen van kredieten en het vinden van afzet voor de produkten van het bedrijf
konden Joden nuttige diensten verlenen.
Geconfronteerd met de monopolies van de gilden in allerlei takken van bedrijf hadden
vermogende Joden zich onder meer toegelegd op het verstrekken van krediet tegen rente.
De roomskatholieke kerk verbood het lenen tegen rente officiëel, maar aan Joden werd
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het oogluikend toegestaan.
Joden waren echter niet alleen als kredietverschaffers en als opkopers van
landbouwprodukten actief, ze waren ook in de markt voor allerlei andere activiteiten,
waaruit landeigenaren een extra inkomen konden betrekken. En hoewel ook dat officiëel
verboden was, waren er op den duur ook Joden die adellijke landgoederen pachtten en
daarop zelf grootschalige landbouwbedrijven runden.
Zo ontstond dus de situatie dat de Joden uit de steden werden geweerd, maar op het
platteland wel mogelijkheden vonden om een bestaan op te bouwen. Speciaal dankzij de
protectie van prins Pál Esterházy (1635-1715), die de status had van vertegenwoordiger
van de keizer/koning (nádor), konden zich in het westen van Hongarije veel Joodse
gemeenschappen ontwikkelen. Zo kregen Weense Joden die in 1670 naar Nikolsburg
waren uitgeweken, in 1690 van de prins het recht om zich in Eisenstadt (Kismarton) te
vestigen. De Joodse gemeenschap van Eisenstadt genoot de steun van Samson
Wertheimer (1658-1724), een Jood uit Worms, die sinds 1684 aan het Weense hof
verbonden was. In 1693 benoemde de keizer Wertheimer tot landsrabbijn van Hongarije.
De Joden van Eisenstadt woonden niet in de stad zelf, maar in een wijk die vlak naast het
paleis lag en die onder de jurisdictie van de Esterházy’s viel.
In Pápa kon zich een belangrijke Joodse gemeenschap vormen, omdat de bisschop daar
een Esterházy was. Naar verhouding gunstig was ook de situatie in Sopron, waar de
invloed van de Esterházy’s groot was. Zo kregen Joden die op de landgoederen van de
familie Esterházy leefden, het recht om in deze stad te verblijven en er handel te drijven.
Het stadsbestuur van Pressburg had al in 1686 een verbod voor Joden afgekondigd om
zich in de stad te vestigen of ook maar om er tijdelijk te verblijven. Enkele families
werden van het verbod uitgezonderd. In ruil daarvoor kregen ze een speciale belasting
opgelegd. Ook voor de Joden die bij de munt werkten, de z.g. Müncz-Juden, was een
uitzondering van kracht. Joden konden wel een vergunning krijgen om levensmiddelen te
leveren, om zich bij het gemeentebestuur of bij de rechter te vervoegen of om de markt te
bezoeken.
In 1689 werd het verbod nogeens bekrachtigd en tegelijk ook op de zigeuners van
toepassing verklaard. In 1717 bepaalde het stadsbestuur, dat marskramers en Joden alleen
in de voorsteden zouden worden getolereerd en dan ook nog alleen gedurende de
landelijke markten en daar aan speciaal voor hen bestemde banken. Zo bleef het aantal
Joodse inwoners van Pressburg uiterst beperkt, totdat zich tegen het eind van de jaren ’70
van de 18de eeuw Joden buiten het gebied van de burcht van Pressburg vestigden, op een
plek die tot het bezit van de graaf Pálffy behoorde.
Ook op het platteland echter konden Joden geconfronteerd worden met pogingen van de
autoriteiten om hun het leven zuur te maken. Zo waren er verschillende provincies die
geen Joden toelieten. In de provincie Baranya bijvoorbeeld was in 1727 slechts één Jood
woonachtig.
Het verblijfsrecht van de Joden was gebaseerd op privileges van de autoriteit, onder wie
ze vielen. Net als de meeste kolonisten die als boeren een bestaan vonden en die de status
van horigen kregen, waren ze afhankelijk van hun heer. Maar terwijl de boeren verplicht
waren gratis arbeid te leveren, kochten de Joden hun afhankelijkheid af met een jaarlijkse
belasting (Schutzgeld). In ruil daarvoor kregen ze het recht om op het gebied van de
desbetreffende autoriteit economisch actief te zijn.
Dankzij de activiteiten van de Joodse kolonisten konden landheren hun grondbezit
rendabel exploiteren, er nieuwe bedrijfstypen invoeren en zo ook belastinginkomsten
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genereren voor de provincies en voor ’s keizers kas. Het verpachten van rechten aan
Joden leverde de desbetreffende grootgrondbezitters forse inkomsten op. Op het 250 000
hektare grote bezit van de familie Schönborn in Munkácsszentmiklós in de provincie
Bereg (nu in Roemenië) pachtten Joden het recht om drank te schenken, het recht om
vlees te verkopen, het recht om graan te malen, het recht om pacht te vergaren en het
recht om kaarsen en kosjere wijn te verkopen. De inkomsten uit deze pachten beliepen
maar liefst een derde van de totale inkomsten uit dit landgoed.
Veel Joden ontwikkelden op het gebied van de landheer handelsactiviteiten. Uit de telling
van 1735 blijkt, dat een derde van de Hongaarse Joden zijn brood in de handel verdiende.
Meestal waren het winkeliers: volgens de telling had een kwart van de Hongaarse Joden
een winkel. De anderen waren marskramers of reizende kooplui. Een enkeling was actief
in de groothandel. Daarbij ging het vooral om het opkopen en verkopen van zaken als
huiden en leer, wol en veren. Ook in de wijnhandel waren Joden actief. In de handel in
wijn op Polen verwierven Joodse kooplui zich zelfs een monopoliepositie.
Veel Joodse inwoners leefden verder van het pachten van rechten van de landheer, zoals
het recht om jenever te stoken, een kroeg te exploiteren of tabak te verkopen. Vooral in
het noordoosten, in de omgeving van Munkács (Mukacevo), pachtten Joden ook wel
tollen en het maalrecht.
Onder de Joodse inwoners waren echter ook heel wat ambachtslieden. Vaak waren dat
ambachten, waarin het ging om de verwerking van een grondstof uit de landbouw. Joden
waren bijvoorbeeld bontwerkers, zeepzieders, leerlooiers of linnenververs. Maar anderen
waren als glaszetters, kleermakers, kappers, of slagers actief. Tenslotte waren er ook wel
Joden die zich op een landgoed als boer vestigden of een wijngaard pachtten.
Joden die in de loop van de eeuw een beroep deden op bescherming van de keizer, kregen
meestal nul op het rekest. Dit veranderde in het laatste kwart van de eeuw, tijdens het
bewind van keizer Jozef II. Een belangrijk signaal was de opheffing van de orde van de
Jezuïeten in 1773. Als verlicht vorst was Jozef van mening, dat de Joden in principe net
zulke onderdanen waren als de anderen. Er moest, vond hij, een eind komen aan de
perifere positie van de Joden. Ze moesten in de Hongaarse samenleving opgenomen
worden, ‘christenen’ of op zijn minst ‘nuttige leden der maatschappij’ worden, zoals de
keizer het in 1781 formuleerde. De grote massa van de Joodse bevolking die van de
handel leefde, moest dat leven inruilen voor een bestaan als boer of ambachtsman.
Om geschikt te worden voor dit nieuwe burgermans- of boerenbestaan moesten zij zich
beter onderwijs laten welgevallen, hun eigen taal opgeven en, zoals Jozef schreef, ook
nogeens afscheid nemen van bepaalde ‘eigenaardige vooroordelen’.
De opvattingen van Jozef II spoorden met de gedachtengangen over gelijkberechtiging
van de Joden in verlichte kringen elders in Europa. Ook daar was men van mening, dat
emancipatie samen moest gaan met assimilatie, met de versmelting van de Joden met de
natie in kwestie. De gelijkberechtiging die de Joden in het vooruitzicht werd gesteld, gold
niet de Joodse bevolking als collectief, maar de Joden als individuele staatsburgers. Net
als Jozef II waren ook de andere verlichte heersers van mening dat de Joden eigenlijk
‘christenen’ moesten worden, dat wil zeggen, de heersende morele en
levensbeschouwelijke opvattingen moesten overnemen.
In 1783 kwam de keizer met een heel pakket aan maatregelen gericht op de positie van de
Joden. Jozef zette een streep door tal van oude verboden en beperkende bepalingen, maar
moest op enkele punten toch nog altijd gevestigde belangen ontzien. Zo bepaalde hij, dat
Joden zich wel in de ‘koninklijke steden’ mochten vestigen, maar dat Joodse
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ambachtslieden de belangen van de in de gilden verenigde burgerij niet mochten schaden
en verder dat Joden wel landbouwgrond mochten pachten, maar die grond alleen met
Joodse dagloners mochten bewerken. Uniek in Europa was dat Jozef de militaire
dienstplicht ook voor de Joden ingevoerd wilde zien.
Tijdens het bewind van Jozef kregen voor het eerst enkele Joodse families -ze waren
afkomstig uit Óboeda- toestemming om zich tijdelijk in Pest te vestigen. Ook in steden
als Szeged en Sopron vestigden zich in die tijd de eerste Joden.
Een belangrijke overweging voor de keizer om zich met de positie van de Joden bezig te
houden was, dat deze bevolkingsgroep een rol zou kunnen spelen in de verduitsing van
zijn rijk. Jozef droomde namelijk van een groot eenheidsrijk onder de Habsburgse kroon.
Het Duits moest daarvan, vond hij, de voertaal worden. De Joodse bevolking kon daarbij
helpen, als ze bereid zou zijn het jiddisch als voertaal in te ruilen voor het Duits. Om die
reden konden Joodse initiatieven op onderwijsgebied, mits ze aangepast waren aan de
voorwaarden van de keizer, op diens steun rekenen. Zo kon de Joodse bevolking van
Eisenstadt in 1782 een school stichten en een paar jaar later ook een gymnasium. In totaal
openden in de jaren na 1783 22 Joodse scholen hun poorten. Om dezelfde reden beval
Jozef de Joden in zijn rijk om zich een Duitstalige achternaam te kiezen. De sympathie
voor de vorst was onder de Joodse bevolking zo groot, dat zij op grote schaal aan het
bevel gehoor gaf. Zo werd dit een van de weinige maatregelen die de persoon van de
keizer overleefden.
Op zijn sterfbed herriep de keizer de op emancipatie van de Joodse bevolking gerichte
bepalingen namelijk weer. Een gevolg daarvan was onder meer, dat de Joden direct weer
uit steden als Pest werden uitgewezen. Ook de meeste scholen gingen weer dicht.
Ondanks de keizerlijke bepalingen die de vestiging van Joden in de koninklijke steden
mogelijk maakten, bleek de tegenwerking van de stedelijke burgerij in de praktijk vaak
zeer effectief en bleef het voor Joden onbegonnen werk om vergunning te krijgen zich in
een stad te vestigen.
Tegen het eind van de eeuw woonden in een stad als Pécs niet meer dan een paar Joodse
families. Onder hen was ook de ‘Joodse rechter’, een door de autoriteiten aangewezen
persoon die verantwoordelijk was voor het innen van de gedoogbelasting. Voor
nieuwelingen was het echter nog altijd zo goed als onmogelijk om een
vestigingsvergunning krijgen. Tijdens het bewind van Jozef II was het stadsbestuur iets
ruimhartiger, maar na de dood van de keizer veranderde dat direct weer, zodat op het eind
van de eeuw in Pécs slechts twee Joodse families woonden. Dat Jozefs opvolger Leopold
II de Hongaarse standen in 1790 in het verre Pressburg dwong om de maatregelen van
Jozef opnieuw van kracht te verklaren, drong tot Pécs niet door. In 1813 woonden er nog
altijd maar acht volwassen Joodse mannen in de stad.
De positie die de Joden in het 18de-eeuwse Hongarije innamen, verschilde sterk met de
situatie in de middeleeuwen. In die tijd was de voornaamste tegenstelling die geweest
tussen het hof en de grote regionale heren. De Joden hadden in die tijd als financiële
deskundigen, als kooplui en als belastingbetalers meestal de koning meer gewicht
gegeven. Onder de protectie van sterke koningen hadden ze een belangrijke mate van
autonomie genoten. Als stadsbewoners hadden ze een belangrijke bijdrage geleverd aan
het ontstaan van stedelijke centra.
In de 18de eeuw was de grote adel nauw verbonden met het hof en was de voornaamste
maatschappelijke tegenstelling die tussen aan de ene kant de keizer/koning en de
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aristocratie en anderzijds de lokale adel en de stedelijke regenten. De Joodse bevolking
moest het in die omstandigheden hebben van de bescherming van de aristocratie.
De positie die de z.g. hofJoden, zoals de bankier Samson Wertheimer (1658-1724) en
Samuel Oppenheimer hadden, deed wel wat aan de middeleeuwen denken. Hun positie
was geregeld in een privilege, dat ze van de koning hadden gekregen en ze hoefden zich
niet te storen aan beperkende bepalingen die voor andere Joden golden.
Het aandeel van de Joden in het economisch leven was lange tijd betrekkelijk marginaal,
niet alleen omdat ze zich moesten bepalen tot activiteiten die de stedelijke ondernemers
niet interessant vonden, maar ook omdat zij zich op het gebied van de handel een plaats
moesten zien te verwerven naast onder andere Grieken, Armeniërs en Serviërs, kooplui
die de handel met het Osmaanse Rijk onder hun hoede hadden.
Landelijk gezien waren de Joden tegen het eind van de eeuw nog altijd plattelanders. Van
de 80 duizend Joden die in 1780 in het koninkrijk leefden, woonde slechts 15 procent in
een gemeente met meer dan 500 inwoners.
Toch stelde tegen het eind van de eeuw het Joodse zakenleven al heel wat meer voor dan
de bedrijvigheid van de traditionele stedelijke bourgeoisie. Dit blijkt uit het feit dat de
z.g. vrije koninklijke steden in 1784 alles bij elkaar niet meer dan 15 613 forint belasting
opbrachten, terwijl alleen al de rijksschatkist dat jaar van de Joodse gemeenschap maar
liefst 80 000 forint aan gedoogbelasting ontving.
Hoewel de rechtspositie van de Joden op het eind van de eeuw nog altijd zwak was, was
het mede aan hen te danken geweest, dat er in een door tientallen jaren oorlog zwaar
geteisterd land weer leven en vaart gekomen was. Het was danook onvermijdelijk, dat
verbetering van de rechtspositie van deze bevolkingsgroep tegen het eind van de eeuw
aan de orde kwam. Tegelijkertijd bleek dit probleem binnen de 18de-eeuwse samenleving
niet oplosbaar.

Pannelappers en verklankers van het nieuwe nationale gevoel
Aan het eind van de Turkse periode waren grote delen van het land ontvolkt onder
Habsburgs bestuur terechtgekomen. De zigeunergemeenschappen die in het door de
Turken ontruimde deel van Hongarije in de 18de eeuw ontstonden, waren danook nieuw.
Ze werden gevormd door immigranten die af kwamen op het in deze contreien opnieuw
op gang komende economische leven.
Anders was de situatie in Zevenburgen en in het gebied dat in de 17de eeuw het koninkrijk
Hongarije had gevormd. In deze gebieden was er sprake van een grotere continuïteit.
Toch schiep de vestiging van het Habsburgse bestuur en de feodale inrichting van het naTurkse Hongarije ook hier voor de eventueel gewortelde zigeunergemeenschappen
nieuwe omstandigheden.
In het 18de-eeuwse Hongarije vormden dorpen met vrije boeren eilandjes in een zee van
grootgrondbezit en horigheid. De steden leidden een vrij slaperig bestaan. Een hoofdstad
kende het land niet. Hongarije werd geregeerd vanuit Wenen. In die omstandigheden
werden de zigeuners, anders dan de ‘Klein-Egyptenaren’ uit het begin van de 15de eeuw,
vooral plattelandsbewoners. Zij zorgden voor de nodige flexibiliteit in deze starre
maatschappij, net als trouwens de Joodse gemeenschappen die zich op instigatie van
grootgrondbezitters in Hongarije vestigden.
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In de loop van de 18de eeuw ontstonden aan de rand van veel dorpen zigeunerkolonies. De
omvang van de kolonie was een graadmeter voor de welstand van het dorp. Hoe meer
vrije en min of meer welgestelde boeren het dorp kende, des te groter was de
zigeunerkolonie. Van invloed was ook of er in het dorp een landedelman woonde, die
gelegenheidswerk te bieden had.
De koloniebewoners waren mensen die (meestal) niet de mogelijkheid hadden zich grond
te verwerven, maar die ook niet behoorden tot de klasse van de horigen, de landloze
boeren, die verplicht waren het land van de grootgrondbezitter te bewerken en die in ruil
daarvoor een stukje land toegewezen kregen.
Volgens een volkstelling uit 1780-1783 leefden er in het toenmalige Hongarije (inclusief
Kroatië, exclusief Zevenburgen) tussen de 30.000 en de 44.000 zigeuners.
Van de zigeunerbevolking had een deel een vaste woonplaats. Een ander deel leefde als
reizigers. Zij woonden ’s zomers in tenten en ’s winters in verblijfplaatsen die meer
bescherming boden tegen de kou. Soms waren dat grotten die ze in de bergen uitgroeven.
De meeste zigeuners gingen als smid door het leven. Ze besloegen schoenen en laarzen,
maakten hoefijzers en hoefijzernagels, sloegen koeiebellen, voorzagen wielen van ijzeren
banden, lapten pannen, repareerden bakroosters en scherpten ploegijzers. De
paardenhandelaars golden als beter gesitueerd. Het villen van dieren en het vervaardigen
van zeven en houten gerei leverde een aanvullend inkomen op. Een aparte groep vormden
de goudwassers in Zevenburgen en de Banaat (gebied in het zuidwesten van Roemenië
met Timisoara als hoofdstad). ‘s Zomers trokken ze er als goudzoekers op uit. ‘s Winters
leefden ze van het vervaardigen van houten schalen en bakken. Er waren ook wel
zigeuners die als kermisgasten hun brood verdienden. In steden waren ze soms te vinden
als slagers en als scherprechters en beulen. Het maken van muziek was vaak een
bijverdienste, maar kon uitgroeien tot het hoofdberoep van de betrokkene.
Net als in de 17de waren ook in deze eeuw muziekzigeuners aan de adellijke hoven te
vinden, waar ze eventueel samen met andere beroepsmuzikanten de hofkapel vormden.
Karakteristiek is het levensverhaal van Panna Czinka (gest. 1772), de eerste
zigeunerprimás, wier naam we uit schriftelijke bronnen kennen. Panna Czinka werd op
jonge leeftijd door een grootgrondbezitter uit de provincie Gömör (nu in Slowakije) naar
zijn huis gehaald. Hij liet haar muziekonderwijs geven en huwelijkte haar op 14-jarige
leeftijd uit aan een bassist die tegelijk ook smid was. Samen met twee broers van de
echtgenoot vormden ze een band. Later namen de kinderen de rol van de zwagers over.
De landheer gaf ze een huis met een stukje grond. Elke dag moesten ze op het landhuis
verschijnen om er bij het diner te spelen. Het gezin bleef naast de muziek het
smidsambacht beoefenen, waarbij ook Panna Czinka hielp. Fans meldden naar aanleiding
van haar begrafenis, dat Panna Czinka goed Hongaars sprak en dat ze een pijp rookte met
een korte steel, zodat die haar bij het vioolspel niet hinderde. ‘s Zomers woonde het gezin
in een tent naast het huis.
De houding van de samenleving ten opzichte van de zigeuners was tweeslachtig. Omdat
de zigeuners in Hongarije geen horigen waren, zagen de autoriteiten hen als spel- en
ordebrekers, maar de plattelandsbewoners maakten graag gebruik van hun diensten.
In de tweede helft van de 18de eeuw zouden keizerin Maria Theresia (1740-1780) en haar
zoon, keizer Jozef II (1780-1790) een poging doen om de reizende zigeuners aan een
vaste woonplaats te binden. Maria Theresia verplichtte de landheren in 1761 om de
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zigeuners op hun bezit een huis en het daarbij toen behorende stukje horigengrond aan te
bieden. Wat later kwam zij met een hele reeks op assimilatie gerichte bepalingen. Zo
verordonneerde zij de zigeuners Hongaarse namen aan te nemen. Hun kinderen moesten
uit de gezinnen weggehaald en tegen een vergoeding uit de staatskas bij burgergezinnen
ondergebracht worden. In 1767 werden huwelijken tussen zigeuners verboden.
Alleen hier en daar in het Westen van Hongarije, vooral in Burgenland, werden de
keizerlijke bevelen serieus genomen. Elders in het land kwam in de praktijk van al deze
maatregelen maar erg weinig terecht, vooral omdat de grootgrondbezitters de zigeuners
niet als horigen aanvaardden. Karakteristiek is de houding van de plaatselijke overheid in
de provincie Jászkun. Daar werden de rijksmaatregelen gepubliceerd met weglating van
de passage over het verstrekken van horigengrond. Blijkbaar waren na de moeizame
herkolonisatie aan het begin van de eeuw de verhoudingen op het platteland eindelijk
gestabiliseerd en hadden de landheren geen behoefte aan nieuwe arbeidskracht voor de
bewerking van hun landerijen.
In de tweede helft van de 18de eeuw werden de zigeunerbands de vertegenwoordigers van
een nieuw, karakteristiek Hongaars liedjes-genre, de verbunkos. Zij maakten de
verbunkos tot de muziek van de Hongaarse romantiek. De primás János Bihari (17641827) geldt als de man die dit genre zijn definitieve vorm gaf. Door in de nieuwe
romantische muziek plaats te geven aan het oude Hongaarse volkslied en aan de muziek
van de Hongaarse strijders uit het laatst van de 17de eeuw, de kurucok, schiep hij een
genre, dat als ‘Hongaarse nationale muziek’ gewaardeerd werd. Er kon danook geen
belangrijke officiële Hongaarse feestelijkheid voorbijgaan of Bihari zorgde er voor de
muziek.
De periode van de verbunkos, een naam die overigens pas later op dit genre werd geplakt,
loopt van de jaren ’80 en ‘90 van de 18e tot halverwege de 19de eeuw. De term verbunkos
(van het Duitse woord Werbung) verwijst naar een dans die in de 18de eeuw bij de
werving van soldaten werd uitgevoerd. In feite had de muziek uit de ‘verbunkos’-tijd met
deze soldatendans vrij weinig te maken. De composities van Bihari waren in het
algemeen gewoon bewerkingen van populaire liedjes uit die tijd.
De verbunkos werd de muziek waarin de Hongaren hun nationale identiteit beleefden.
Uiteraard ging het daarbij niet om de ‘gewone’ Hongaren, maar in de eerste plaats om de
adel.
De Hongaarse adel wilde een eigen, Hongaarse muziek die zich kon meten met de
internationale kunstmuziek. De invloed van de westerse muziek op het verbunkos-genre
is danook groot. Deze beïnvloeding verliep via de Duitse musici die in dienst van de adel,
in de kerken, de theaters en de grote orkesten speelden. Onder invloed van deze musici
gingen de zigeunermuzikanten die tot dan toe hun brood hadden verdiend met het ten
gehore brengen van het traditionele Hongaarse volkslied, hun muziek aanpassen. Ze
leerden meerstemmig spelen en pasten de melodiëen aan naar de regels van de ‘grote’
muziek. Een grote rol speelde daarbij, dat deze muzikanten meestal in vaste dienst waren
van een edelman. De gefortuneerde mecenassen zorgden ervoor, dat hun muziekzigeuners
een opleiding kregen en soms ook dat ze op tournee konden naar het buitenland.
Aan het begin van de 19de eeuw zagen de zigeunermuzikanten die deze nieuwe stijl
hadden geschapen, zich erkend als de muzikale vertegenwoordigers van de Hongaarse
natie. Ze waren deel gaan uitmaken van de Hongaarse nationale beweging. Nog sterker
werd hun positie door de revolutie in 1849 en vooral na het falen ervan. In de revolutietijd
waren veel zigeuners met hun adellijke broodheren mee ten strijde getrokken. Zij hielden
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als legermuzikanten de moed erin. Na het falen van de revolutie werden zij de
vertegenwoordigers van de Hongaarse nationale pijn en werden ze als nationale helden
vereerd. Zo werd de begrafenis van de beroemde primás Károly Boka uit Debrecen in
1860 een ware nationalistische manifestatie. Tienduizenden mensen woonden de
teraardebestelling bij.
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19de eeuw: romantiek, revolutie en compromis

Na de uitputtende oorlog van Ferenc Rákóczi II tegen de Habsburgers en na de nederlaag
waarmee die was afgesloten, was er lange tijd geen ruimte geweest om autonomie op te
eisen voor Hongarije in welke mate danook. Daar kwam nog bij, dat de tijdgeest met de
nationale kwestie niet veel wist te beginnen, zeker niet in een land waar kolonisten en hun
nazaten ongeveer de helft van de bevolking uitmaakten.
In de eerste helft van de 18de eeuw was het gebied dat onder Turks bewind had gestaan,
onder het regiem van de landheren van een nieuwe bevolking voorzien. Met name uit
Duitsland en het huidige Slowakije hadden zij op grote schaal boeren als kolonisten
aangetrokken. Naast de Hongaarse dorpen bestonden er in het 19de eeuwse Hongarije dus
heel wat Duitse en Slowaakse dorpen. In Zevenburgen en in het gebied van het huidige
Slowakije waren Roemeense en Slowaakse boeren vaak in de meerderheid. Het
heuvellandschap van de Börzsöny werd hoofdzakelijk door Slowaken bewoond, de
dorpjes boven Pécs hadden een Duitse bevolking, het gebied rond Békéscaba was in
belangrijke mate Slowaaks. In Hongarije woonden verder Griekse en Joodse kooplui en
Bulgaarse tuinders en op een enkele plek bestonden nog dorpjes voort, die ooit door voor
de Turken uit vluchtende Kroaten waren gesticht.
De verschillende bevolkingsgroepen en dorpen bewaarden door de tijd heen vaak het
besef van hun etnische eigenaardigheid. Er zijn twee omstandigheden, waaruit dit kan
worden verklaard. Ten eerste: Hongarije bleef tot op het eind van de 19de eeuw een
agrarisch land. Boeren zaten nu eenmaal vast aan hun stukje grond, of aan de grond van
de landheer. Mobiliteit was minimaal en de kans op vermenging, integratie, op de
vorming van een nieuwe collectiviteit en een nieuw collectief bewustzijn eveneens. Het
collectief waarvan iemand het gevoel had deel uit te maken, was de streek, maar vooral
het dorp zelf waar de kleuren van de boerderijen en de in de gevel aangebrachte symbolen
aangaven tot welke religieuze en etnische gemeenschap de inwoners behoorden.
De andere omstandigheid is, dat Hongarije na de Turkse periode opnieuw onder vreemde
heerschappij was geraakt. De in naam van het Habsburgse hof regerende heren hadden er
geen enkel belang bij om een nieuw, nationaal collectief bewustzijn te bevorderen. Zij
hielden de etnische, religieuze en geografische waterschotten naar vermogen in stand.
In de 19de eeuw, na de Napoleontische oorlogen, veranderde dat. Europa raakte in de ban
van de romantiek. Het mensbeeld uit de tijd van de Verlichting deed opeens abstract en
dor aan. De romantici zochten niet meer naar het algemene, naar het ‘wezen’ van de
mens, maar juist naar datgene wat mensen van elkaar onderscheidt, naar het bijzondere.
In het nieuwe culturele klimaat ontstond er ook weer belangstelling voor het nationale en
datgene, wat werd verondersteld specifiek te zijn voor een gegeven natie.
De romantiek inspireerde op verschillende plekken in Europa tot nationale bewegingen.
Ook in Hongarije ontstond zo’n stroming met mensen als de essayist György Bessenyei
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(1742-1811), de auteur Ferenc Kazinczy (1759-1831), die als ‘vader van de Hongaarse
literatuur’de Hongaarse vaderlandse geschiedenis zou ingaan en de eenogige dichter van
het Hongaarse volkslied, Ferenc Kölcsey (1790-1838). In de tijd dat intellectuelen elders
met het Sloveens, het Servokroatisch en het Bulgaars gloednieuwe talen schiepen en in de
Oekraïne de eerste Oekraïense grammatica (1819) verscheen, zetten zij een hervorming
van het Hongaars op touw met als doel deze taal die alleen nog in Zevenburgen, in de
boerensteden op de Grote Laagvlakte en in het zuiden van het huidige Slowakije werd
gesproken, weer tot voertaal te maken, ook in de betere kringen, en tot een taal waarin
ook moderne ideeën konden worden uitgedrukt. Ze verhieven woorden uit de streektalen
tot de rang van algemeen beschaafd, ze gaven oude woorden een nieuwe betekenis, maar
ze vervaardigden ook nieuwe woorden, soms samengesteld uit oude Hongaarse woorden
en soms ook letterlijke vertalingen van vooral Duitse woorden. Ook de vervoeging van
het werkwoord onderging een opknapbeurt. Zo ging Hongarije met een drastisch
vernieuwde taal de 19de eeuw in. De nieuwe belangstelling voor het Hongaars strekte zich
ook uit tot het verleden van die taal. Zo wees Sámuel Gyarmathy in 1799 voor het eerst
op de verwantschap tussen het Hongaars en het Fins.
Net als personen had, zo voelden velen het, ook een volk een ‘geest’, het was een soort
collectieve persoon, een organisch geheel. Het was ooit ergens geboren, had een eigen
gezicht gekregen en vooral ook een eigen wil. Het had er recht op zichzelf te besturen.
Dit gold des te meer naarmate dat volk een roemrijker verleden had. Daarom ontpopten
de Hongaarse romantici zich algauw ook als historici. Door te betogen dat het geknechte
Hongarije van het begin van de 19de eeuw de erfgenaam was niet alleen van het
middeleeuwse koninkrijk, maar ook van de Magyaarse krijgers uit de 10de eeuw, werden
zij de bedenkers van de Hongaarse nationale mythe.

István Széchenyi: een verdrietig ijveraar voor de Hongaarse zaak
De meeste markante politicus van deze generatie was István Széchenyi (1791-1860), een
aristocraat uit het westen van Hongarije. Széchenyi huldigde de opvatting dat
modernisering van de Hongaarse samenleving een noodzakelijke voorwaarde was voor
het herstel van de natie. Om die reden spande hij zich in voor modernisering van de
landbouw, voor verbetering van de infrastructuur en voor drooglegging van de
uitgestrekte moeras- en overstromingsgebieden.
Na het vertrek van de Turken was Hongarije, hoewel formeel nog altijd een koninkrijk, in
de praktijk onderdeel geworden van het Habsburgse Rijk. De keizers die, nadat ze de
Turken in 1686 hadden verjaagd, nogeens tot 1711 oorlog hadden moeten voeren tegen
opstandige Hongaren, bekeken hun nieuwe onderdanen met een flinke portie wantrouwen
en hadden er ook weinig zin in om Hongaarse bestuursorganen veel in de melk te brokken
te geven. In Hongarije leidde dit voortdurend tot klachten van lokale heren, die onder
verwijzing naar de steenoude en totaal achterhaalde Hongaarse grondwet betoogden, dat
de keizer hen in hun traditionele rechten en privileges negeerde. Vertegenwoordigers van
deze laag van lokale heren en bestuurders vormden het lagerhuis van de landdag die op
een steenworp afstand van Wenen in de Donaustad Pressburg placht te vergaderen.
In september 1825 was István Széchenyi opeens in Pressburg. Hij schoof aan in het
hogerhuis, waar hij krachtens zijn afkomst recht op een zetel had en hield er een
toespraak, niet zoals het eigenlijk hoorde in het latijn, maar in het Hongaars. Vrienden
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van het hof waren verbaasd en geërgerd, maar in het mokkende lagerhuis was Széchenyi
opeens een begrip. Nog datzelfde najaar kwam hij met een eerste initiatief. Op een zitting
van de landdag deed hij één jaaropbrengst van zijn landgoed in Nagycenk in WestHongarije cadeau als bijdrage voor de oprichting van een Hongaarse Wetenschappelijke
Maatschappij. In Wenen deden Metternich en de wantrouwige keizer hun best om het
plan onderuit te halen, maar zonder succes: de Wetenschappelijke Maatschappij kwam er.
De reis naar Pressburg, waar de graaf sindsdien trouwens geregeld acte de présence zou
geven, was zijn come-out als romantisch ijveraar voor de Hongaarse zaak. Maar
Széchenyi wilde met zijn bezoek aan de landdag tevens aangeven dat de romantiek het
oude en gaandeweg bloedarm en formalistisch geworden Hongaarse
onafhankelijkheidsstreven van een nieuwe inhoud en een nieuwe dynamiek zou kunnen
voorzien.
Weldra zou blijken, dat Széchenyi wat dat betreft heel uitgesproken ideeën had. In zijn
soldatentijd had hij een bezoek aan Engeland gebracht. In dat land, waar onder het regiem
van een elite van aristocraten en snoeirijke kooplui de industriële revolutie op gang
gekomen was, waren hem de schellen van de ogen gevallen. Het herstel van Hongarije
was, zo meende hij sindsdien, niet zozeer afhankelijk van wat er in Pressburg al dan niet
gebeurde en van de vraag of de Hongaarse provinciale adel er in zou slagen van het hof
wat concessies af te dwingen. Veel belangrijker was Hongarije economisch bij de tijd
brengen en ook op het gebied van de infrastructuur voorwaarden scheppen, die een
Hongaars reveil mogelijk zouden maken.
Uit Engeland, dat hij nadien nog viermaal zou bezoeken, kwam de jonge graaf terug als
iemand met een on-Hongaarse belangstellling voor technische snufjes en een lange lijst
Engelse oplossingen voor Hongaarse problemen. Als echte idealist was Széchenyi van
mening, dat met het land ook zijn privé-leven op de schop moest. En zo was het landgoed
in Nagycenk de eerste plek waar hij de Engelse lessen in praktijk bracht. Het paleis, nog
door zijn vader gebouwd, werd het eerste adellijke onderkomen in Hongarije dat een
Engelse doortrek-wc kreeg. Op zijn landgoed verschenen allerlei apparaten en ook
nogeens duizenden schapen. In tijd van een paar jaar steeg de opbrengst van het landgoed
dramatisch. Dat was prettig, omdat Széchenyi een bezit had geërfd, dat flink onder de
schulden zat. Maar bovendien was het een bewijs, dat modernisering van de Hongaarse
landbouw enorme mogelijkheden bood.
Wilde Hongarije weer een land worden om trots op te zijn, dan moest aan bepaalde
economische en zelfs technische voorwaarden worden voldaan. Wie graan teelde, moest
er bijvoorbeeld voor zorgen, dat dat graan tot kwaliteitsmeel kon worden vermalen. De
vaak steenoude watermolentjes waren, hoe charmant op zich ook, voor dat doel niet meer
geschikt. In 1832 had Széchenyi in Birmingham een molen gezien, die op stoomkracht
werd aangedreven. Dankzij de bemoeienissen van de graaf stond er in 1836 ook in
Sopron zo’n molen, de eerste in Hongarije. De tweede kwam in 1841 in Pest in bedrijf.
President-directeur: István Széchenyi.
Maar natuurlijk was het, aldus de graaf, niet genoeg een exportprodukt te hebben. Dat
produkt moest ook vervoerd worden. Als het om landbouwprodukten ging, was de Donau
de meest voordehandliggende vervoersweg. Het vervoer over die rivier werd in die tijd
waargenomen door trekschuiten. Aan de benedenloop werden de boten door mensen
stroomopwaarts gesjord, hogerop, onder andere tussen Pest en Wenen, werd het karwei
zo goed en zo kwaad als dat ging met paarden geklaard. Om daar verandering in te
brengen meldde Széchenyi zich in 1830 als aandeelhouder aan bij de Donau-
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Dampfschiffahrts-Gesellschaft, een tot dan toe kwijnend initiatief van een stel Weense
bankiers. Een paar maanden later begon de Franz I, de eerste boot van de maatschappij,
aan het onderhouden van een geregelde verbinding tussen Pest en Wenen. In 1836 was
het een bloeiende maatschappij met zes prachtige raderboten. De schepen bevoeren de
rivier ook stroomafwaarts en onderhielden min of meer geregelde verbindingen met
havensteden als Odessa, Istanboel en Saloniki. De stoommachines voor de boten was
Széchenyi persoonlijk in Engeland wezen kopen.
Maar voor Széchenyi was dat nog altijd niet genoeg. In de zomer van 1830 stapte hij voor
een tocht van maar liefst vier maanden aan boord van een motorloos vaartuigje, dat zoals
hij in zijn dagboek schreef voor de gelegenheid “in elkaar geprutst” was. Op deze
‘Desdemona’ die met twee enorme spanen in het juiste spoor gehouden moest worden,
maakte hij persoonlijk niet alleen kennis met de charme en de gevaren van de
scheepvaart, maar, en daar ging het om, ook met de vele ondiepten en andere
stremmingen die de vaart bemoeilijkten. En heet van de naald vertelde waterstaatkundig
ingenieur József Beszédes, door de graaf geprest om hem op het avontuur te vergezellen,
wat er eventueel aan die problemen te doen was. Diep onder de indruk van de ‘droeve
muziek’ van de trekschuitschippers en vol concrete voorstellen en plannen keerde hij
terug.
De zesde boot van de maatschappij, naar de mythische stamvader der Magyaren Árpád
gedoopt, was als eerste in Boedapest van stapel gelopen. Want de stad beschikte intussen
ook over een scheepswerf. Ook hier had Széchenyi niet alleen hemel en aarde bewogen
om dat voor elkaar te krijgen, maar had hij bovendien toegezien op de plannen voor de
bouw van de fabriek en bovendien zelf in Engeland een baggerschip gekocht, dat het
kanaal tussen de fabriek en de rivier op diepte bracht.
Maar behalve stoomboten moesten er ook spoortreinen komen. In 1832 maakte Széchenyi
een ritje op de trein van Liverpool naar Manchester, een lijn, die toen net twee jaar oud
was. In 1845 werd hij president van de Sopron-Wienerneustadt Spoorwegmaatschappij en
twee jaar later ging de trein op dat traject ook werkelijk rijden.
Al sinds jaar en dag verzuchtten de leden van de landdag in Pressburg dat het toch zo
mooi zou zijn als de tegenover elkaar aan de Donau gelegen stadjes Boeda en Pest de
hoofdstad van het land zouden worden. Prima, vond Széchenyi. En om te laten zien dat
hij het meende, verhuisde hij in 1827 zelf naar Pest. Maar, betoogde hij vervolgens,
Boeda en Pest konden alleen maar hoofdstad worden als er tussen die twee steden een
fatsoenlijke oeververbinding zou zijn.
Voor Széchenyi was het opnieuw niet genoeg het probleem aan de orde te stellen.
Praktisch als hij was, rustte hij niet voor dat de brug er ook echt was. In 1832 zette hij
met een paar aristocratische vrienden zijn ‘Brug-Vereniging’ op en nadat hij zich van de
steun van ‘s keizers vertegenwoordiger in Hongarije, de nádor, vergewist had, vertrok hij
naar Engeland om daar bruggen te gaan bekijken. Széchenyi zorgde er persoonlijk voor
dat de vroede vaderen in de twee steden en in de landdag zijn ‘Boedapester brug’ -de
graaf was ook de bedenker van de samenvoeging van de stedennamen Boeda en Pest tot
een nieuwe stadsnaam- accepteerden. Hij praatte het geld bijelkaar, legde er zelf trouwens
ook een vermogen voor op tafel . Hij haalde deskundigen uit Engeland en om op de
voortgang te kunnen toezien huurde hij een woning pal tegenover de plek waar de brug
gebouwd werd. In de loop van de lange jaren dat de bouw ervan duurde, werd de brug
voor hem steeds meer een symbool voor zijn land. Tijdens de plaatsing van de twaalfde
en laatste ketting op 18 juli 1848 begaf een schakel het. Een stuk van de brug stortte in de
rivier en de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders vluchtten dodelijk geschrokken weg.
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Széchenyi was ontroostbaar: “nu zie ik duidelijk dat we verloren zijn, dat we terugglijden
de barbarij in. De brug zal nooit afkomen, maar hier als een ruïne blijven staan.” De
Engelse ingenieurs begrepen er niets van: het was gewoon een foutje, niets om je over op
te winden. Nog in de zomer van datzelfde jaar wandelde de graaf persoonlijk over zíjn
brug naar de overkant.
Maar Széchenyi’s grootste werk en ook zijn grootste verdienste was de aanpak van de
waterchaos op de Grote Laagvlakte. Tweehonderd jaar geleden was vooral het gebied ten
oosten van de Donau tot aan de Karpaten gevaarlijk onherbergzaam. Als de Donau buiten
haar oevers trad, wat elk seizoen gebeurde, kwam een brede strook ten oosten ervan
onder water te staan. Een stadje als Kalocsa werd letterlijk een eiland in een
onoverzienbare waterplas en wie het stroomgebied van die indrukwekkende rivier
doormoest, kon zich het beste maar van een goede gids voorzien. Nog meer overlast
veroorzaakte de Tisza. Stadjes als Kisvárda en Nyiregyháza waren ‘s winters haast
onbereikbaar en de Körös zette het gebied onder Debrecen onder water. Daar veranderden
plaatsen als Békés en Gyula in een soort Urk en Schokland. In het zuiden ontstond op het
punt waar de Maros in de Tisza uitmondt elke winter weer een ware binnenzee.
Ook hier was het weer de intussen beproefde Széchenyi-aanpak, waardoor de zaak aan
het rollen kwam. De graaf zette een deskundige aan het werk om een plan te maken en
gewapend met dat plan trok hij in 1845 zelf de Tisza langs om er de talloze plaatselijke
autoriteiten op één lijn te krijgen. Een jaar later was er een ‘Maatschappij’ waarin alle
betrokkenen vertegenwoordigd waren, een contract dat de rechten en plichten van de
deelnemers regelde en een krediet van de grote Weense bankiers. En nog in de zomer van
1846 stak Széchenyi zelf feestelijk de spa in de grond en begon het werk aan de eerste
van de in totaal 112 lussen die de Tisza zou verliezen. Van dit enorme projekt, dat het
gezicht van een groot deel van het land dramatisch zou veranderen, zou Széchenyi alleen
maar het begin meemaken: de laatste lus ging er in 1891 uit.

Sándor Rózsa: van roverhoofdman tot nationaal symbool
De grillige waterwereld, waarmee Széchenyi de strijd aanbond, bood ideale
omstandigheden voor wie om wat voor reden danook geen zin had om aan het officiële
Hongarije mee te doen. Verspreid over het hele land moeten dat er duizenden geweest
zijn, mensen die zich zo goed en zo kwaad als het ging in leven hielden van wat het
moeras, het water, het bos en het veld hun aan wortels en vruchten, aan gevogelte en aan
wild en vis te bieden had. Onder deze vrije vogels waren er ook, die tot deze manier van
leven gedwongen waren, omdat ze zich voor de autoriteiten moesten verbergen.
Heel vaak ging het om jongens die zich, door de militaire dienst ontworteld, niet meer in
het straatarme en bloedsaaie dorpsleven konden voegen. Een simpele diefstal -op het
platteland bleef de identiteit van een dief niet lang geheim- was soms al aanleiding
genoeg voor een vlucht en voor wie eenmaal illegaal was, was het haast onmogelijk om
terug te komen. In de bossen en moerassen van het Hongaarse platteland hielden zich ook
heel wat jongens schuil, die zich aan de militaire dienst hadden onttrokken en die er
rekening mee moesten houden dat ze tegen de lamp gelopen door de autoriteiten als
deserteurs zouden worden behandeld. De militaire dienst was in het begin van de 19de
eeuw tien jaar. De ongelukkigen werden in principe aangewezen door het lot, maar wie
over eigen grond of een eigen huis beschikte, bleef ervan verschoond. In de praktijk
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gebruikten de autoriteiten de dienstplicht maar al te vaak om zich te ontdoen van
diegenen die zich op de een of andere manier hun misnoegen op de hals hadden gehaald.
In een wereld waar de gemiddelde leeftijd niet boven de 40 uitkwam, was er niet veel
verschil tussen tien jaar en levenslang. Wie een keer was weggelopen, kreeg er nog zes
dienstjaren bij, na de tweede poging werd de diensttijd werkelijk levenslang.
Heel wat van deze verstekelingen werden door hun familie zo goed en zo kwaad als het
ging onderhouden. In het holst van de nacht slopen ze naar hun geboortedorp terug, waar
op een afgesproken plek een homp brood en als het meezat wat spek of worst op hen lag
te wachten. Maar er waren er ook, die hun lot in eigen handen namen. Zij sloten zich in
kleine bendes aaneen, legden zich toe op het stelen van paarden of van vee en waagden
ook eens een roofoverval. Vaak was het trouwens al genoeg om alleen maar met een
overval te dreigen. Om zich van veediefstal en bijvoorbeeld van brand in het koren te
vrijwaren waren er heel wat beheerders van grotere landgoederen, die de plaatselijke
betyáren, zoals deze vrijbuiters heetten, min of meer mainteneerden.
Zulke bendes opereerden in de 18de en de 19de eeuw niet alleen op het Hongaarse
platteland, maar waren overal aan te treffen, waar de sociale verhoudingen voldoende
achterlijk waren en het dorpsleven voldoende arm en uitzichtsloos en waar het wegennet
onontwikkeld was gebleven. Zo hadden de Hongaarse betyáren bijvoorbeeld heel wat
collega’s in Andalusië. Net als in Hongarije na het vertrek van de Turken was daar na het
vertrek van de Moren het land in handen geraakt van grootgrondbezitters. Net als hun
Hongaarse collega’s lieten zij grote stukken land onbewerkt. De boeren moesten maar
zien hoe ze op kleine, vaak onhandig gelegen perceeltjes de leeftocht voor hun gezin
verbouwden en waren ondertussen gedwongen tot allerlei onbetaalde diensten. Net als de
Hongaarse betyáren waren de Andalusische bandoleros jongens die in dienst met wapens
hadden leren omgaan en die, stilletjes gesteund door hun familie en hun dorp, hoog in de
bergen probeerden de autoriteiten een slag voor te blijven
In Hongarije werd deze zwervende bevolkingsgroep al in het begin van de 18de eeuw door
de autoriteiten als een probleem gezien. Met de nederlaag van Ferenc Rákóczi II was het
land in één klap een enorm aantal oud-strijders rijk, mensen die het raadzaam achtten zich
voor de nieuwe heren te verbergen. De rijen van deze zwervers bleven op sterkte omdat,
zoals de burchtkapitein van Kassa in 1714 schreef, “de armen hun dorpen en
woonplaatsen in de steek laten en zich overgeven aan diefstal en plundering.”
In de Turkse tijd waren grote delen van het Hongaarse platteland in meerdere of mindere
mate ontvolkt geraakt. De heren die het land na hun vertrek bij tienduizenden hectaren
uitgedeeld kregen, stonden voor de taak om hun nieuwe gebied economisch weer tot
leven te brengen. Met allerlei mooie beloftes lieten ze boeren uit de omringende landen
en streken komen. Deze kolonisten beleefden vaak een heel moeilijke beginperiode en het
gebeurde ook geregeld dat zo’n kolonisatiepoging mislukte. Slaagde ze wel, dan vonden
de belastinggaarders al gauw hun weg naar het dorp. Behalve de landheer zelf, die allerlei
cijnsen hief, waren er de provincie, de kerk en de keizer, die elk het hunne kwamen eisen
en dan kon het ook nog gebeuren, dat er opeens soldaten het dorp inmarcheerden om er
kwartier te maken. Aan deze lasten konden boeren zich alleen onttrekken door hun boel
in de steek te laten.
Een sprongsgewijze stijging van het aantal zwervende vrijbuiters deed zich voor na de
nederlaag van het revolutionaire Hongarije in 1849. De ex-soldaten van de revolutie
kozen vaak voor een leven buiten de wet als ‘Kossuth-betyár’, zoals ze werden genoemd,
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en de jongens die voor het leger van de Habsburgers werden gerecruteerd, deserteerden
massaal.
Wie uit zijn dorp wegvluchtte, kwam in een wereld terecht waar van oudsher de herders
de scepter zwaaiden. De herders waren de legale vrijbuiters van het 19de-eeuwse
Hongarije. Ze hadden een merkwaardige, haast onaantastbare positie, omdat ze vaak ook
met dieren van dorpelingen of van de grote heren op stap waren. In hun territoir, verweg
van de plekken waar eventueel hulp te halen was, waren ze schippers naast God. Ze
wisten welke kruiden voor welke kwalen goed waren, waar bosvruchten te vinden waren,
hoe ze wild konden verschalken en geholpen door de zwaargebouwde herdershonden
maten ze zich als het moest met de wolven die toen op het Hongaarse platteland nog
volop voorkwamen.
De herders, of ze nu met schapen onderweg waren, met rundvee of met varkens, kenden
de woestenij op hun duimpje en hadden ver van de bewoonde wereld hun
ontmoetingsplaatsen. Die csárda’s waren vaak precies op de grens van twee provincies
gebouwd, zodat de klanten op het naderen van de gendarmes van de ene provincie de
gelagkamer naar de andere provincie konden verlaten.
Deze herderswereld was een vangnet, dat de voortvluchtigen het overleven gemakkelijker
maakte. Het duurde meestal niet lang of een nieuw gekomene leek in zijn uiterlijk
sprekend op een herder, verrichtte allerlei pastorale hand- en spandiensten en was voor
een gendarme compleet onherkenbaar. De herders, zelf niet voor een diefstalletje
vervaard, waren de logische helers van de betyáren die zich op veediefstal toelegden.
Natuurlijk leidde het gerucht, dat er betyáren in de buurt waren, meestal tot heel wat
zenuwachtigheid en kon een plattelandse winteravond er een stuk beklemmender door
worden. Toch was er ook waardering voor de moed van deze jongens en mannen en als
het een groepje betyáren eens was gelukt om een rijke koopman of een landheer leeg te
schudden, dan was dat een bron van heel wat leedvermaak.
De geheimzinnige en in principe alleen bij geruchte bekende bandieten waren zelf de
laatsten om een sterk verhaal tegen te spreken en zo kon de volksfantasie -daarbij ijverig
geholpen door slimme balladendichters en pamfletventers- ongestoord met hen op de
loop. In de voorstelling van velen werden de vertwijfelde vluchtelingen de moedige en
onbaatzuchtige, maar uiteindelijk tragische tegenpartij van de rijken, de heren en van het
keizerlijke machtsapparaat.
In de betyárenverhalen mengden zich allerlei elementen uit de sprookjes en
volksverhalen. De betyáren werden onkwetsbare helden die van de rijken stalen om de
armen te helpen, ze vergaderden in holle bomen, hadden ondergrondse schatkamers en
vliegende paarden en vielen uiteindelijk telkens door verraad de gendarmes in handen. De
ondergang van een populaire held was echter moeilijk te verwerken en vaak keerden de
betyáren na hun dood als alternatieve Jezussen terug om de armen verder bij te staan.
Van de plattelandscultuur maakten de betyáren de overstap naar de ‘hoge’ cultuur. Ze
werden populaire roman- en theaterhelden, ook in het buitenland en dat zelfs zozeer, dat
het Weense hof een serieuze campagne op touw zette om de Hongaarse betyáren in hun
goede naam aan te tasten.
De betyárencultuur drukte het ongenoegen uit van de sappelende boeren over een wereld
waarin arrogante landheren en Duitse soldaten de baas waren, maar weerspiegelde ook
het besef dat er wonderen nodig waren om daar verandering in te brengen.
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Verreweg Hongarije’s populairste betyár was Sándor Rózsa (1813-1878). Zijn dagen
tellend in een vestingcel groeide hij in de tweede helft van de 19de eeuw uit tot niet
minder dan een nationaal symbool. Rózsa’s veronderstelde betyárenjas werd een zo
populaire mode, dat het de autoriteiten op de zenuwen ging werken en er een heus verbod
op werd uitgevaardigd. En in heel wat brave huiskamers hing zijn portret naast dat van de
in ballingschap levende vader des vaderlands Lajos Kossuth aan de muur.
De omvang van de betyárenbendes bleef in het algemeen vrij beperkt. Met tussen de
zeven en de veertien broeders in de misdaad was het meestal wel gedaan. Per slot moest
de buit tussen de deelnemers gedeeld worden. Rózsa was wat dat betreft een uitzondering.
In zijn glorietijd, de jaren ’40 van de 19de eeuw, was hij zonodig in staat om iets op de
been te brengen wat aardig op een leger begon te lijken.
Het leven buiten de wet moe vroeg Rózsa niet ver voor het revolutiejaar 1848 amnestie
bij keizer Ferdinand V. De zwakhoofdige vorst weigerde. In 1848 herhaalde Rózsa zijn
verzoek. Dit keer was de bede echter niet gericht aan het Weense hof, maar aan Lajos
Kossuth, de leider van de Hongaarse revolutie, die op dat moment in Hódmezővásárhely
in Zuid-Hongarije de voorbereidingen trof voor de strijd tegen de Oostenrijkers. Kossuth
legde het verzoek voor aan de edelen van de provincie en aan de stadsbestuurders. Hij
kreeg een unaniem ja ten antwoord. Maar de revolutionaire bestuurders voegden er wel
aan toe, dat Rózsa zich dan met zijn 150 ruiters wel voor de zelfstandigheid van
Hongarije zou moeten inspannen. Er kwam een contract op papier, waarin uitvoerig
beschreven stond wat de betyárenkoning allemaal te wachten stond als hij zich niet
voldoende vaderlandslievend zou gedragen. Rózsa tekende en werd een moedig strijder
voor de verloren Hongaarse zaak.
Na het falen van de revolutie, in november 1849, ontsnapte hij behendig uit zijn door
keizerlijke soldaten omsingelde huis in de benedenstad van Szeged. In 1857 rekenden de
Oostenrijkers hem uiteindelijk in. Maar zo hardhandig als ze omsprongen met de leiders
van de revolutie -de top van het Hongaarse revolutionaire leger was in Arad zonder
pardon terechtgesteld- zo voorzichtig waren ze met Sándor Rózsa. De man ombrengen
zou hem, zo oordeelden de in hun macht bevestigde autoriteiten, nog oneindig
populairder maken. Was het niet veel slimmer om hem maar in de een of andere kerker te
laten rotten? En zo geschiedde.
Achttien jaar na de ondergang van de Hongaarse revolutie kwamen keizer Frans Jozef en
de Hongaarse upper ten uiteindelijk een compromis overeen. De keizer bedekte zijn
wantrouwen jegens de opstandige Hongaren met de mantel der liefde. Als constitutionele
monarchie, maar wel onder het koningschap van dezelfde Frans Jozef, kreeg het land een
schijn van zelfstandigheid. Maar in de cel zat nog altijd Sándor Rózsa. De keizer/koning
was zo goed niet of hij moest deze held van de Hongaarse revolutie vrijlaten. Kossuth
sleet zijn dagen in Turijn, Rózsa keerde na een gevangenschap in Theresienstadt en Sint
Petersburg als vrij man in zijn eigen land terug.
Natuurlijk duurde het niet lang of de oude roverhoofdman had weer een bende om zich
heen. Nu waren de postkoetsen zijn mikpunt en de treinen die ook in Hongarije zo
langzamerhand begonnen te rijden.
De Hongaren reageerden enthoesiast op het nieuws over zijn vrijlating. Balladendichters
klommen in de pen. Nieuwe verhalen over de oude patriot gingen van mond tot mond.
Niemand merkte dat de echte Sándor Rózsa in 1872 alweer gevangen zat.
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Voor de betyárenwereld was het jaar van Rózsa’s vrijlating het begin van het einde. Met
het Oostenrijks-Hongaarse compromis verloren de vrijbuiters het aureool van
vrijheidsstrijders. Een jaar na het compromis, in 1868, benoemde de regering van het
nieuwbakken koninkrijk een regeringscommissaris die de uitroeiing van de
betyárenwereld ter hand nam. In de jaren ’80 kreeg het land een modern bewapende
gendarmerie.
Het compromis bood bovendien een politiek kader waarin de modernisering van het land
op gang kon komen. Er kwamen wegen en andere verbindingen, de telkens terugkerende
wateroverlast werd aangepakt, bossen werden gekapt en woeste gronden ontgonnen.
Vooral op de laagvlakte ontstonden moderne grootschalige landbouwbedrijven en
nieuwe, intensievere vormen van veeteelt maakten de herders overbodig.
Toen Sándor Rózsa uiteindelijk, na zes jaar sokken breien en ander sullig gevangeniswerk
in 1878 aan zijn eind kwam, was de betyár allang een anachronisme.

Zigeuners waren vaak dagloner of smid, maar konden ook dokter
worden
Uit een reisverslag van Richard Bright, een Engelsman die in 1814 door Hongarije reisde,
komt het beeld naar voren van een zigeunerbevolking die een gevestigd leven leidt.
Bright bezocht een dorp, waar zigeuners beroepen uitoefenden als smid, timmerman,
koerier en seizoensarbeider, terwijl ze daarnaast allerlei gelegenheidswerk aannamen. In
een ander dorp waren de zigeuners er duidelijk beter aan toe dan de boeren. Ze leefden als
ambachtslieden en handelaren en hadden dagloners aan het werk om de tabaksoogst te
bewerken.
In de eerste helft van de 19de eeuw konden zigeuners ook wel eigenaars zijn van een
stukje grond en min of meer als keuterboeren leven. Meestal beoefenden ze daarnaast nog
een ambacht, of werkten ze in het seizoen als dagloners voor de grotere boeren of de
landheer.
In het 19de-eeuwse Hongarije waren er overigens ook veel boeren die op overeenkomstige
wijze leefden. Ook zij beoefenden een ambacht als bijverdienste. Vaak waren ze behalve
ambachtslieden ook handelaars. Ze brachten hun eigen produkt aan de man en
ondernamen daarvoor als het bij de aard van hun ambacht paste, ook lange reizen. De
boeren-ambachtslieden lieten zich in natura betalen in produkten van de streek waar zij
handelden. De zo verworven produkten ruilden ze, als het zo uitkwam, elders weer voor
andere waren.
De sociale differentiatie was binnen de zigeunerbevolking van Hongarije halverwege de
19de eeuw nog groot. Gedeon Ács, een hervormde predikant, die na de revolutie van 1848
naar Amerika vluchtte, meldde dat hij in Debrecen ‘deftig aangeklede zigeuners’ had
gekend en zigeuners die een boerenleven leidden met huizen en meubels die voor die van
de Hongaren niet onderdeden en verder dat hij heel wat Walachijse zigeuners had gezien
“in fijne Hongaarse dracht met vuistgrote zilveren knopen’. Van de romancier Jókai Mór
is een soortgelijke observatie bewaard gebleven. De zigeuners uit de hoofdstad waren
volgens hem ‘nette burgers die belasting betalen en een keurig gezinsleven leiden’.
Kinderen uit zigeunergezinnen konden het, aldus Jókai tot priester of advocaat brengen.
Ook Miklós Markó, een 19de-eeuwse auteur over zigeunermuziek, noteerde, dat er in de
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kerkelijke provincies Vác en Győr heel wat priesters waren, die uit families van bekende
muziekzigeuners stamden. Onder de kinderen van de muzikanten waren ook ingenieurs,
artsen, advocaten en leraren en verder legerofficieren, beambten bij ministeries en
gemeentesecretarissen. Verschillende families van muziekzigeuners raakten ook door
huwelijken met invloedrijke Hongaarse families verbonden.
De arme zigeuners onderscheidden zich in hun levenspeil en in hun manier van leven niet
wezenlijk van de gewone boer of dagloner. Uit 19de-eeuwse reisbeschrijvingen blijkt
namellijk dat ook heel wat arme boeren in die tijd in eenkamerige, in de grond
uitgegraven huisjes woonden, vaak samen met hun spaarzame vee.
De gedachte, dat zigeuners een volk zijn, werd voor het eerst naar voren gebracht door
Heinrich Grellmann in een in 1783 verschenen boek. Zoals Willem Willems ontdekte,
baseerde hij zich daarbij niet op eigen onderzoek, maar op een reeks artikelen van een
dominee uit Zevenburgen, die in een Weens tijdschrift waren verschenen.
Het portret dat hij van dit volk schetste, werd het spiegelbeeld van de hooggestemde
volksbeelden die elders in Europa in die tijd ontstonden. Grellmanns schets was puur
negatief. De zigeuners waren lui en onzindelijk, losbandig en wreed, maar ook bang en
slaafs, ze konden niet van de sterke drank afblijven, besteedden geen aandacht aan de
opvoeding van hun kinderen, ze waren onvatbaar voor hogere religieuze denkbeelden, ze
leidden een zwervend leven en woonden als wilde dieren in tenten en grotten. Het
zigeunervolk was kortom primitief en onbeschaafd.
Grellmann voorzag het over Europa verspreide zigeunervolk ook van een -in de
romantische volksopvatting onontbeerlijke- eigen taal, het romanes, en van een
ontstaansgeschiedenis. Een analyse van de taal leerde, aldus Grellmann, dat de zigeuners
afstammelingen waren van Indiase paria’s.
De volksbeelden die in deze tijd ontstonden, moesten het recht onderstrepen van de als
‘volk’ geportretteerde mensen om zelfstandig te bestaan, in een eigen land en onder eigen
bestuur. Het negatieve volksbeeld, dat Grellmann voor de zigeuners construeerde, bracht
hem tot de conclusie dat zij dat recht niet hadden. Zigeuners moesten ophouden zigeuners
te zijn en gaan leven naar de normen van de beschaafde wereld om hen heen.
De ontdekking van het onbeschaafde zigeunervolk op het eind van de 18de eeuw hangt
samen met een ingrijpende klimaatsverandering in die tijd. De Verlichting raakte over
haar hoogtepunt en de romantiek kondigde zich aan. Met zijn beschouwingen over het
zigeunervolk stond Grellmann precies op de grens van deze twee werelden. Als het ging
om het beleid met betrekking tot zigeuners, koos hij nog partij voor de verlichte keizer
Jozef II, maar in zijn belangstelling voor de onbeschaafde zigeuners en in zijn opvatting
dat zij de afstammelingen waren van een oud exotisch volk, was hij al een romanticus.
Kenmerkender voor de geest des tijds dan Grellmann’s boek was misschien Goethe’s
tragedie Götz von Berlichingen uit 1773, waarin een zigeuner de rol van ‘edele wilde’
kreeg toebedeeld.
In de romantiek waren de zigeuners de vertegenwoordigers van het andere tegenover de
vervelende 19de-eeuwse beschaving. Ze hadden nog iets van de oude vrijheid bewaard en
ze beschikten over een ander soort kennis dan de rationele kennis van de 19de eeuw. Ze
waren, zoals Baudelaire dichtte, een ‘profetische stam’, voor wie de toekomst geen
geheimen bevatte.
De volksbeelden die in de romantiek ontstonden, hadden een mobiliserende kracht. Ze
boden een nieuw soort tehuis, ze zetten aan tot het ontwikkelen van nieuwe vormen van
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collectieve solidariteit en tot het opeisen van het bestaansrecht en van politieke rechten.
Het beeld van het zigeunervolk kon die rol niet spelen. Dat kwam niet in de eerste plaats
omdat het een beeld was dat buitenstaanders hadden gecreëerd. Per slot waren ook de
andere volksbeelden in ivoren torens ontstaan. Het zigeunerbeeld, zoals dat in de
romantiek ontstond, kon geen mobiliserende rol spelen door de negatieve strekking ervan.
Het verstoorde de beelden die zigeuners van zichzelf hadden en zette als primitief te kijk
wat voor veel zigeuners positieve en voor hun voortbestaan onmisbare waarden waren.
De veronderstelde primitiviteit van de zigeuners, voor Grellmann nog reden om hun
opvoeding te bepleiten in de zin van de Verlichting, werd in de Hongaarse romantiek juist
gezien als van enorme waarde.
De Hongaarse romantici die zich voor de opgave voelden staan om de vele naast elkaar
levende etnische groepen tot één natie om te smeden, zagen de ‘natuurlijkheid’ van de
zigeuners niet als een soort etnisch kenmerk, maar als het overblijfsel van iets wat ook
wezenlijk was voor de Hongaren, al was het bij hen (bijna) verlorengegaan. Bij het
herstel van deze oude Hongaarse identiteit en bij het creëren van een cultuur die duidelijk
afweek van wat vanuit Wenen over het land werd verbreid, zouden de zigeuners een
belangrijke rol kunnen spelen.
In de praktijk dacht men daarbij aan de zigeunermuziek. Voor de Hongaarse romantici
was de zigeunermuziek tegenover de internationale muziekcultuur de eigenlijke
Hongaarse muziek. Zigeunermuziek was welkom in de hereboerderijen van de
plattelandsadel, maar ook in de paleizen van de aristocratie. De eerste violisten werden
met égards behandeld en een enkeling trouwde in de beste Hongaarse families in. De
zigeunermuziek was, zoals Frans Liszt schreeft, een “organisch onderdeel van onze
nationale cultuur”.
Heel wat zigeunermuzikanten zorgden voor muzikale ondersteuning van de revolutie van
1848-1849 en na het neerslaan van de revolutie troostte hun muziek heel wat Hongaren.
Rond de eeuwwisseling was het gebied rond Pressburg de broedplaats geweest van
beroemde zigeunerbands. Halverwege de eeuw nam Pest die functie over. Dit was ook de
periode waarin het traditionele mecenaat in betekenis afnam en de muziekzigeuners op
eigen kracht moesten proberen een markt voor hun muziek te vinden.
Na de periode van de verbunkos werd dit de tijd van de ‘magyar nóta’, muziek, aldus
Zoltán Kodály, voor mensen die de volksmuziek ontwassen waren, maar aan wie de hoge
cultuur vreemd was gebleven. De componisten van de liedjes waren in het algemeen
Hongaren die in de provinciesteden woonden, maar er waren ook wel zigeunerauteurs.
Een voorbeeld is Pista Dankó (1858-1903). Zelf beheerste hij het notenschrift niet.
Anderen legden zijn composities vast.
De ‘magyar nóta’ werd door het in die tijd populaire volkstheater door het land verspreid.
De bekende zigeunermuzikanten behoorden intussen tot niet meer dan een smalle
bovenlaag van een beroepsgroep die vele duizenden leden telde en waarvan de meeste
vertegenwoordigers op het platteland de kost verdienden. Zo blijkt uit begin-19de-eeuwse
bronnen, dat in die tijd de zigeunermuzikant in de dorpskroeg een vrij algemeen
verschijnsel was. Muziekzigeuners verschenen ook op de grote markten en werden op den
duur ook bij feestelijke gelegenheden, een bruiloft, een doop, maar ook een begrafenis,
gevraagd. Zo werden de ‘boerenzigeunermuzikanten’ de vertegenwoordigers van de
muzikale tradities op het platteland.
Op het platteland bleef de muziek meestal een bijverdienste. In Zevenburgen waren de
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zigeunermuzikanten tegelijk ook smids. Elders was de zigeunermuzikant tevens maker
van lemen stenen, of dagloner.

1848, 1867
Als echte romantici vonden Széchenyi en zijn politieke vrienden het Habsburgse Rijk een
onnatuurlijke constructie. Zij waren er danook van overtuigd, dat dat rijk wel niet al te
lang zou standhouden en dat de vorming van een zelfstandige Hongaarse staat zo vanzelf
aan de orde zou komen.
In 1848 was het zover, maar van een ‘natuurlijke’ ontwikkeling was geen sprake: ook in
Hongarije werd het in dat jaar revolutie. Op 15 maart kwamen jongeren in Boedapest in
actie om de vrijlating af te dwingen van Mihály Táncsics (1799-1884), een journalist, die
door de zenuwachtige autoriteiten in de stad gevangen was gezet. In de voorjaarsmaanden
werden in de belangrijkste steden milities gevormd en al snel kwam ook de Hongaarse
landdag uit Pressburg over naar het revolutionaire Boedapest.
Frans Jozef (1830-1916), die de keizerskroon gauw-gauw van zijn zwakbegaafde
voorganger had overgenomen, maakte benauwde ogenblikken door, ook al omdat het ook
in Wenen zelf revolutie werd en hij zich gedwongen zag naar het verre Olmütz
(Olomouc, in het noorden van Moravië) uit te wijken. Onder andere door de Oostenrijkse
liberalen een compromis aan te bieden raakte het hof de situatie toch weer meester. Een
prettige bijkomstigheid was, dat de Russische tsaar juni 1849 troepen stuurde, die de
Oostenrijkers in de strijd tegen het revolutionaire Hongaarse leger terzijde stonden.
Op 13 augustus 1849 gaf de Hongaarse opperbevelhebber Görgei, nadat zijn leger bij
Temesvár (Timisoara, nu in Roemenië) vernietigend was verslagen, zich
onvoorwaardelijk over. De wraak van de jonge keizer was hard. Er werden volop
doodvonnissen uitgevoerd en Oostenrijkse militairen vormden een hardhandig
overgangsbestuur. Kroatië, Slavonië (het gebied tussen de Drava en de Sava), de
belangrijke havenstad Fiume, maar ook Zevenburgen (met als hoofdstad Kolozsvár, nu
Cluj in Roemenië) en de Banaat (het gebied bezuiden Szeged met als hoofdstad
Temesvár) kwamen onder rechtstreeks Oostenrijks bestuur. De keizer maakte ook een
eind aan de verdeling van het land in burchtprovincies, waarvan de besturen vanouds
bolwerken van de Hongaarse adel waren. In plaats daarvan kwam een vijftal door
Oostenrijkse functionarissen bestuurde departementen. Het keizerlijke leger bleef
ostentatief aanwezig.
Elders in Europa echter, en, wat voor de positie van de Habsburgse vorst met name van
belang was, in Italië en in Duitsland, vond de vorming van nationale staten wel
voortgang. Na pijnlijke nederlagen bij Magenta en Solferino in 1859 kwam de keizer op
de gedachte, dat het verstandig was om weer met de mokkende Hongaren on speaking
terms te raken.
Ook in Hongarije verlangden velen naar opheffing van de patstelling en naar een situatie,
waarin het land aansluiting kon gaan zoeken bij alle spannends dat elders in Europa
gaande was. Daar kwam bij, dat in de kring van de liberalen, de mensen die in 1848 nog
zo hoog en patriottisch van de toren hadden geblazen, twijfel was gerezen over de vraag
of hun land, eenmaal onafhankelijk, wel kans had om zich tussen de grootmachten
staande te houden en of het, op eigen kracht aangewezen, in staat zou zijn van het
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multinationale koninkrijk een Hongaarse nationale eenheidsstaat te maken. Deze angst
voor de eigen zelfstandigheid dreef hen in de armen van de keizer. Het huis van Habsburg
was, redeneerden ze, in Europa per slot een grote mogendheid en de keizer iemand die
niet alleen een garantie voor de territoriale integriteit van het land kon afgeven, maar die
ook de nationale minderheden kon dwingen om de ‘Hongaarse suprematie’ te
aanvaarden.
Een eerste poging om het gesprek op gang te brengen droeg als datum 20 oktober 1860.
In dat zogenaamde Oktober diploma stelde de keizer het herstel van de Hongaarse
landdag in het vooruitzicht op voorwaarde. Hongarije moest in ruil daarvoor accepteren,
dat het samen met Oostenrijk en Tsjechië door één regering zou worden geregeerd. De
naar Pest samengeroepen landdag zag niets in het voorstel en in augustus 1861 hief de
keizer de landdag teleurgesteld weer op.
In de winter van 1864/65 kwamen er opnieuw geheime onderhandelingen op gang en in
1865 werd de Hongaarse landdag opnieuw bijeengeroepen. Terwijl de besprekingen
gaande waren, werd duidelijk dat Bismarck koos voor een Duitse nationale staat onder
leiding van Pruisen en zonder Oostenrijk. In een Blitzkrieg van zeven weken werd
Oostenrijk uit Duitsland verjaagd. De beslissende slag in de zomer van 1866 bij
Königgrätz (in Bohemen) liep uit op een nederlaag van de keizer. Het militaire wansucces
op eigen Habsburgse bodem was nogeens een extra aansporing voor Frans Jozef om op
de ingeslagen weg voort te gaan.
En zo kwam het dat, terwijl Lajos Kossuth, de eigenlijke politieke leider van de revolutie,
als balling in Turijn pal bleef staan voor het ideaal van een onafhankelijk Hongarije, de
leider van de Hongaarse liberalen, Ferenc Deák, en het hof in 1867 tot zaken kwamen.
Krachtens hun compromis werd Hongarije een moderne constitutionele monarchie met
een liberale grondwet, een parlement en een regering. Maar deze regering kreeg geen
zeggenschap over zaken als de belasting- en de monetaire politiek, over de buitenlandse
politiek en over het leger. Die onderwerpen kwamen in de portefeuille van zogenaamde
gemeenschappelijke ministers. Koning van Hongarije was én bleef de Oostenrijkse
keizer.
Met het vergelijk ging verder een diepgekoesterde wens van veel Hongaren in vervulling:
Zevenburgen, het bolwerk van de strijd tegen de Habsburgers in de tijd na het vertrek van
de Turken, dat sindsdien door de Oostenrijkers afzonderlijk was bestuurd, werd weer een
onderdeel van het koninkrijk Hongarije. Hetzelfde gebeurde met de Banaat. Het
nieuwbakken koninkrijk kreeg verder in Triëst een eigen zeehaven. Ook Kroatië dat na de
vrijheidsstrijd van 1848-49 van Hongarije was losgeknipt, werd er weer aan toegevoegd.
Sedert 1868 was dit land op soortgelijke wijze van Hongarije afhankelijk als Hongarije
op haar beurt van Oostenrijk.
Onder deze voorwaarden raakte de verhouding tussen Hongarije en het Weense hof
genormaliseerd, maar een gevolg was dat Hongarije zelf in tweeën scheurde. Als er in
1867 in Hongarije algemeen kiesrecht zou zijn geweest, dan zouden de bedenkers van dit
compromis een verpletterende nederlaag hebben geleden. Want afgezien van een handvol
aristocraten stond iedereen die zichzelf een echte Hongaar noemde, of hij nu een
landedelman was, een boer of een dorpsonderwijzer of dito dominee, op het standpunt dat
Oostenrijkers in Hongarije niets te zoeken hadden. Ook al waren ze keizer!
Afbeeldingen van Lajos Kossuth hingen in duizenden huiskamers en dichtregels van
Sándor Petőfi die van de trappen van het Nationale Museum in Pest tot de revolutie had
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opgeroepen en later in de strijd gesneuveld was, lagen op veler lip. De Achtenveertigers,
zoals ze heetten, vormden een hardnekkige onderstroom in de Hongaarse publieke opinie
in de tijd van de Dubbelmonarchie, waar Frans Jozef en de regerende elite terdege
rekening mee moesten houden.
De aristocratie ondersteunde op een paar uitzonderingen na het compromis van 1867. Net
zo belangrijk was echter, dat het vergelijk ook aanhang vond bij een deel van de liberale
stroming en onder de nieuwe ondernemers en industriëlen die in het gunstige
economische klimaat van de jaren ’50 en ’60 goede zaken hadden gedaan en tot een
belangrijke faktor waren uitgegroeid. De Dubbelmonarchie bood hun een grote tolvrije
ruimte, waarbinnen allerlei grondstoffen, maar ook afzetmarkten te vinden waren. Zo
leidde het compromis tussen Oostenrijk en Hongarije ook tot een compromis in Hongarije
zelf, namelijk tussen de aristocratie en een deel van de bourgeoisie.
Een van de intenties van het Compromis was het beëindigen van de discriminatie van
etnische en religieuze minderheden. Een wet uit 1868 beloofde gelijke rechten aan alle
inwoners van het land, die geacht werden één ondeelbare natie te vormen. De
gelijkberechtiging van de verschillende bevolkingsgroepen kreeg vorm in de officiële
erkenning van de verschillende kerkgenootschappen.
Van groot belang was, dat er met het Compromis een eind kwam aan de discriminatie van
overheidswege van de Joodse gemeenschap. Joden kregen de mogelijkheid om zich in de
steden te vestigen en er synagoges te bouwen, wat inderdaad op grote schaal gebeurde.
En verder konden ze hun ambacht of handel zonder beperkende overheidsbepalingen
uitoefenen.
Wenen hield aan dit beleid gedurende de hele periode van de Dubbelmonarchie naar
vermogen vast, maar in Hongarije zelf werd de gelijkberechtiging van meet af aan
geboycot. Zoals we zagen was juist de handhaving van de ‘Hongaarse suprematie’ een
belangrijk argument geweest om het Compromis te aanvaarden. Die laatste term was door
Hongaarse aristocraten bedacht. Maar hoewel het denkbeeld, dat de ene bevolkingsgroep
meer rechten had dan de andere, nogal in strijd was met de liberale waarden en in de
wetsteksten uit 1867 en volgende jaren elke verwijzing ernaar ontbrak, werd handhaving
van die zogenaamde Hongaarse suprematie in stilte het belangrijkste geloofsartikel van
alle Hongaarse politieke richtingen.
Bij het handhaven van de ‘Hongaarse suprematie’ speelde de manier waarop het lagerhuis
werd gekozen, een belangrijke rol. Bepalend daarvoor waren het in 1874 ingevoerde
census-kiesrecht en het districtenstelsel. Op die manier georganiseerd leverden de
verkiezingen een lagerhuis op met een leidende liberale partij die achter het Compromis
stond, een kleinere partij van opponenten van het Compromis en een kleine conservatieve
partij. Niet-Hongaren maakten amper kans op een parlementszetel. De grenzen van de
kiesdistricten waren zo getrokken, dat zij, hoewel de helft van de bevolking uitmakend,
slechts in een kwart van de districten een meerderheid vormden. De Roemenen waren
nog extra in het nadeel, omdat in Zevenburgen een hogere census gold dan in Hongarije
zelf. Verder werd het in het Hongarije van na 1867 een ongeschreven wet dat de Joodse
bevolking zich niet, althans niet in het openbaar, met de politiek bemoeide.
Het Hongaars werd de officiële staatstaal van het veeltalige koninkrijk en Kölcsey’s bede
‘God zegene de Magyaren’ het volkslied.
Een wet uit 1868 schreef nog voor, dat het onderwijs op de ‘volksscholen’ zou
plaatsvinden in de taal van het dorp in kwestie. Maar al in 1879 werd het Hongaars een
verplicht vak op alle scholen. Op de wet van 1879 volgde een reeks wetten die ten doel
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hadden het onderwijs te verhongaarsen. Sluitstuk was een wet uit 1907, die
overheidssubsidie afhankelijk stelde van de vraag of in de school in kwestie het Hongaars
werd onderwezen. Doel van deze wet was om ook de kerkelijke en in het bijzonder de
grieks-oosterse scholen te dwingen het Hongaars in het onderwijspakket op te nemen. De
maatregelen misten hun uitwerking op het onderwijs niet. Het aantal scholen, waar geheel
of gedeeltelijk in een andere taal werd onderwezen, daalde van 8000 in 1880 tot 3000 in
1913. In het Slowaakse taalgebied liep het aantal Slowaakstalige volksscholen in de
periode van 1876 tot 1913 terug van 2016 naar 354. De afname deed zich vooral voor in
de jaren na 1900. Het aantal Hongaarstalige volksscholen daar nam in die periode toe van
1036 naar 3478.
Hoewel de wetgeving van 1867 en volgende jaren gelijkberechtiging hoog in het vaandel
had, was discriminatie van nationale minderheden in de constructie van de
Dubbelmonarchie ingebakken. De Hongaren kregen immers in het kader daarvan een
nationale staat, maar de Slowaken en de Roemenen niet. Onder meer om die reden was
Lajos Kossuth er ook een verklaard tegenstander van. Kossuth was na het falen van de
revolutie in ballingschap gegaan, maar bleef zich vanuit het buitenland actief met de
vaderlandse politiek bezighouden. In 1867 voorspelde hij in een open brief dat de andere
volkeren in het Habsburgse rijk de Hongaren zouden gaan beschouwen als de grootste
onderdrukkers na de Oostenrijkers. Wanneer het Habsburgse rijk eenmaal ineen zou
storten, dan zouden, zo voorspelde hij, de Hongaren de rekening daarvoor gepresenteerd
krijgen.
Hoewel de revolutie van 1848 dus op een debâcle was uitgelopen en Hongarije pas in
1867 officiëel een liberaal land was geworden, kwam de modernisering van het land
halverwege de eeuw wel degelijk op gang. Erg belangrijk was in dat verband de
opheffing in 1840 van het verbod voor Joden om zich in de steden te vestigen.
Onmiddellijk erna kwam een migratiebeweging op gang, waardoor de verstarring van het
stedelijk leven, die al in de tweede helft van de 18de eeuw merkbaar was geworden,
doorbroken werd en moderne urbane centra konden ontstaan. Juist omdat er na het falen
van de revolutie niet veel ruimte was voor protest, kregen Joodse zakenlui die soms al
generaties lang ten opzichte van de aristocratie of het stedelijke patriciaat in een
afhankelijke positie hadden verkeerd, ruimte om in de handel en het bankwezen, maar
ook in de landbouw activiteiten te ontplooien. Al met al werd het vijftien- of twintigtal
jaren na 1848 voor Hongarije een dynamische tijd, waarin het gezicht van het land
ingrijpend veranderde, al is het een feit dat Hongarije een landbouwland bleef, in
belangrijke mate afhankelijk van de export van graan, een produkt dat hoofdzakelijk op
bedrijven van grootgrondbezitters werd geteeld.
Het compromis van 1867 deed aan dit alles weinig toe of af. Dat kwam ook wel, omdat
het al snel na het van kracht worden van de nieuwe grondwet gedaan was met de
internationale hoogconjunctuur en hier en daar de eerste kritiek op het liberalisme alweer
te horen was.
Met name in de landbouw deed zich dus een snelle ontwikkeling voor. Weiden werden
geploegd en braakliggende gronden werden in cultuur gebracht. Naast de teelt van
granen, kwam ook de teelt van maïs, aardappels en suikerbieten op gang. In de
graansector kreeg de teelt van tarwe een dominante positie. Tarwe was een typisch
exportprodukt. In Hongarije zelf bleef het roggebrood tot het eind van de eeuw algemeen,
terwijl de boeren in meer perifere regio’s voor zichzelf ook maïs- en haverbroden bakten.
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De introductie van de dorsmachine en de verbetering van de ploegen waren
vernieuwingen die vooral tot de modernisering van de grootschalige landbouw
bijdroegen. De uitvoer van graan en meel steeg daardoor flink. In de jaren ’30 werd 8 tot
10 procent van de graanproduktie naar het buitenland verkocht. In de jaren na ‘67 lag dat
percentage tussen de 35 en de 40. De belangrijkste afzetmarkt van de Hongaarse
landbouw was Oostenrijk. Gunstig voor de Hongaarse graanexport waren natuurlijk de
hoge prijzen op de wereldmarkt in de jaren tussen 1850 en 1873, maar het is opmerkelijk,
dat in de jaren daarna, toen het Amerikaanse graan in steeds grotere hoeveelheden naar
Europa kwam, de Hongaarse graanexport nog verder groeide.
Een grote rol bij de modernisering van de landbouw speelde, dat de aristocratie landerijen
in pacht uitgaf aan haar schuldeisers, zakenlui en bankiers, die als nevenbedrijf de
landbouw gingen beoefenen.
Hoewel modern georganiseerde grootgrondbezittersbedrijven de motoren van deze
ontwikkeling waren, was de tweede helft van de 19de eeuw in bepaalde regio’s van het
land ook voor bepaalde groepen boeren een periode van welvaart. Er ontwikkelde zich
een laag van welgestelde boeren.
In veel dorpen maakten de traditionele, uit drie vertrekken bestaande woningen plaats
voor grotere gebouwen, waarin zich ook een voorraadschuur of een stal bevond. Op heel
wat erven werd tegenover het hoofdgebouw een zogenaamde zomerkeuken gebouwd. De
bouw van degelijke stallen was een aanwijzing dat het rundveebezit op het platteland
toenam. Daarmee hing mogelijk ook de behoefte aan een betere voorraadruimte samen,
omdat voor de koeien immers een wintervoorraad graan uit de oogst moest worden
gereserveerd.
De toename van het rundveebezit was weer een aanwijzing, dat de verkoop van
landbouwprodukten, in dit geval van melk, op naburige markten of in grotere plaatsen in
de omgeving, geleidelijk belangrijker werd.
De vleesconsumptie van de boerenhuishoudens zelf nam ook toe. Het houden van
varkens en de consumptie van varkensvlees werd een teken van welstand en deze nieuwe
trend leidde tot een sterke verandering in de samenstelling van de Hongaarse maaltijd,
waarin varkensvlees en varkensvet of spek als smaakmaker een belangrijke rol gingen
spelen.
Ook de bouw van zomerkeukens hing met deze veranderingen samen. Op het platteland
was het een oeroude traditie om met het veranderen van het seizoen te verhuizen. ‘s
Winters leefde het gezin binnen, hoofdzakelijk in de keuken en ‘s zomers hoofdzakelijk
buiten, op het erf. De zomerkeukens gaven de meer welgestelde gezinnen ‘s zomers een
soort onderdak en een plek waar zij bepaalde nieuwe werkzaamheden konden verrichten.
Zo was de zomerkeuken vaak de plek waar het voer voor de varkens werd gekookt.
In de keuken, maar soms ook wel in de voorraadkamer, werd verder vaak een oven
ingebouwd, die hoofdzakelijk gebruikt werd voor het bakken van brood. Ook dit was een
teken van toegenomen welstand. Van oudsher werd van het korenmeel op de kachelplaat
een koek gebakken. Daarbij maakte men wel gebruik van de z.g. sütőharang, een
klokvormig voorwerp van steen of aardewerk, dat over het deeg werd heengezet. De
bakklok, een oeroud hulpmiddel dat archeologen tot in de bronstijd terugvonden, was op
het platteland algemeen bekend, niet alleen bij de Hongaren, maar ook bij Roemenen,
Serviërs en Kroaten.
Voor de traditionele broodkoeken kwam in de tweede helft van de 19de eeuw het
zuurdesembrood in de plaats. Dit brood paste niet meer onder de klok en moest in de
oven gebakken worden.
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De voorspoedige ontwikkeling van de landbouweconnomie werd wel vrijwel overal
voelbaar, maar natuurlijk lang niet overal in gelijke mate. Het meest dynamisch
ontwikkelde het gebied van de Grote Laagvlakte zich. De regularisatie van de rivieren,
die in de tijd van de Dubbelmonarchie op gang kwam, leverden duizenden hektares
nieuwe landbouwgrond op en maakten het gebied zeer geschikt voor de grootschalige
landbouw. En dankzij de verbetering van de verbindingen werd de afzet van
landbouwprodukten naar Oostenrijk en op de wereldmarkt gemakkelijker. De
toenemende bedrijvigheid bracht met zich mee, dat de bevolking van dit ooit uitgestorven
gebied snel groeide. Tegen het eind van de eeuw lag de bevolkingsdichtheid op de Grote
Laagvlakte zelfs boven het landelijk gemiddelde.
De nieuwe bewoners van de Grote Laagvlakte waren meestal afkomstig uit andere delen
van Hongarije. De trek naar de Laagvlakte was onderdeel van een werkelijk massale
migratiebeweging die samenhing met de ingrijpende veranderingen in de
landbouweconomie. Het ontstaan van een moderne, op de markt gerichte landbouw leidde
op het platteland tot een tweedeling met aan de ene kant regio’s die in dit patroon konden
meekomen, en aan de andere kant gebieden die voor de moderne, grootschalige landbouw
minder geschikt waren. Inwoners van die laatste gebieden vertrokken in de tweede helft
van de 19de eeuw bij honderdduizenden. Binnen de landsgrenzen zochten ze hun
toevlucht vooral in Boedapest en in veel mindere mate in de provinciesteden. Maar velen
reisden naar het buitenland, naar Wenen en -nog verder- naar Amerika. De
emigratiestroom kwam in de jaren ’70 op gang. In het begin waren het vooral zelfstandige
boeren die hun land verkochten om elders hun geluk te beproeven. In de jaren ’80 dwong
de filoxera-epidemie veel wijnboeren om huis en haard te verlaten. Tegen het eind van de
eeuw waren het vooral dagloners en knechts die hun vaderland vaarwelzegden. De
emigranten kwamen vooral uit het noordoosten van Hongarije.
Maar de veranderingen in de landbouweconomie leidden ook tot migratiestromen binnen
een meer bescheiden omtrek. Kenmerkend voor deze periode is de migratie uit de
bergstreken naar de vlakkere gebieden en verder de verhuizing uit de dorpen en
boerensteden naar buiten, naar z.g. ‘tanya’s’, die beter geschikt waren voor moderne
landbouw dan de in het dorp gelegen boerderij. Tanya’s ontstonden overal in Hongarije,
maar het meest massaal was deze ontwikkeling op de Grote Laagvlakte.

Hoe de Joden Hongaren werden
Door de nood gedreven hadden sedert het eind van de 17de eeuw Joden huis en haard
verlaten om in Hongarije nieuwe overlevingsmogelijkheden te zoeken. Als kleine en
minder kleine handelaars droegen zij ertoe bij, dat in Hongarije na een lange periode van
oorlog en chaos het platteland langzaam aan weer tot leven kwam. Een gevolg daarvan
was dat de betekenis van de Joodse bevolking in het maatschappelijk leven in de loop van
de 18de eeuw steeg en dat de Joden, zoals keizer Jozef II zich als een van de eersten
realiseerde, ook in de politiek een factor van belang konden worden.
Tegelijk bleef de Joodse bevolking een aantal belangrijke rechten onthouden. De
belangrijkste waren het recht om landbouwgrond te bezitten of te pachten, het recht om
traditionele, door gildebepalingen beschermde ambachten te beoefenen en vooral het
recht om zich in steden te vestigen. Tegen het eind van de 18de eeuw werd duidelijk dat
deze beperkingen op gespannen voet stonden met de maatschappelijke rol die een deel
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van de Joodse bevolking intussen was gaan spelen en dat het uit de weg ruimen van die
hindernissen een voorwaarde was voor de modernisering van het land. Voor de decennia
die zouden volgen, was daarmee de inhoud van de ‘Joodse kwestie’ gegeven.
Door de ontwikkelingen in de napoleontische tijd kwam dit probleem nog een stuk
scherper te liggen. De oorlog kwam in de eerste jaren van de 19de eeuw verschillende
keren vlakbij. Eind 1805 ontmoetten de legers van Napoleon en van de keizer van
Oostenrijk en de tsaar van Rusland elkaar voor de verschrikkelijke slag bij Austerlitz, een
plaatsje even ten oosten van Brünn (Brno) in Moravië. Direct na die slag bezette
Napoleon Wenen. Een paar jaar later, in 1809, stroomden troepen van Napoleon opnieuw
de keizerstad binnen.
Behalve grootgrondbezitters en grotere boeren profiteerden ook heel wat Joodse zakenlui
van de hoge graanprijzen die het gevolg waren van de oorlog. Andere kooplui verdienden
fortuinen aan leveranties aan het leger en bankiers werden het hunne wijzer van het
verstrekken van de kredieten die nodig waren om het tekort in de staatsbegroting op te
vangen.
Toch leefden ook de meer welvarende Joden aan het begin van de 19de eeuw nog altijd
meestal op het platteland. Het aandeel van de Joodse bevolking, dat in steden leefde,
kwam tot 1840 niet uit boven de 20 procent. Kenmerkend is, dat de Joden op het
platteland hier en daar wel over synagoges beschikten, maar, met uitzondering van
Óboeda (1738) en Nagykanizsa (1810), in de steden nergens. Óboeda en Nagykanizsa
waren geen ‘vrije koninklijke steden’, zoals het in die tijd heette, ze genoten geen
stedelijk zelfbestuur, maar stonden onder het bewind van landheren.
Hoewel vertegenwoordigers van de Joodse bevolking in de jaren na het Weense Congres
de gelijkberechtiging van de Joden geregeld aan de orde hadden gesteld, duurde het tot
1840 voor de Hongaarse landdag op dit punt tot wetgeving kwam. Dat kwam ook, omdat
er in de Hongaarse romantiek, bij de generatie die na de napoleontische tijd aan het
woord kwam, weinig belangstelling voor de Joodse kwestie was en sommigen zich zelfs
uitdrukkelijk tegen emancipatie van de Joodse bevolking keerden.
In het lagerhuis, waar de vertegenwoordigers van de provincies bijeen kwamen, diende
Simon Dubravitzky, een gedelegeerde van de provincie Pest, in 1840 een wetsvoorstel in,
dat de gelijkberechtiging van de Joden met de andere niet-adellijke burgers uitsprak en
verder de gedoogbelasting schrapte. Voor het wetsvoorstel bleek een grote meerderheid te
zijn, in het lagerhuis, maar ook in het door de aristocratie beheerste hogerhuis, al vond
men daar, dat de gelijkberechtiging gekoppeld moest worden aan een beperking van de
immigratie van Joden uit Galicië.
Het Weense hof, waar op papier de zwakbegaafde keizer/koning Ferdinand V (18351848), maar in werkelijkheid Metternich de dienst uitmaakte, vond de initiatiefwet veel te
ver gaan en reageerde met een eigen voorstel. In het lagerhuis was er flinke kritiek op de
ideeën uit Wenen, maar op aandringen van vertegenwoordigers van de Joodse
gemeenschap, die de ontwikkelingen in Pressburg op de voet volgden, accepteerden de
gedelegeerden de voorstellen van het hof toch.
De wet pakte de draad uit de tijd van Jozef II weer op en gaf de Joden net als keizer Jozef
destijds had gedaan, het recht zich te vestigen waar ze maar wilden. Alleen voor de
mijnsteden in het noorden van het land (tegenwoordig in Slowakije) bleef het
vestigingsverbod nog van kracht. Joden kregen verder de vrijheid zich bezig te houden
met handel en ambacht, ook op gebieden die tot dan toe het monopolie van de gilden
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waren geweest. En de Joden kregen tenslotte ook het recht zich onroerend goed te
verwerven. De afschaffing van de gedoogbelasting sneuvelde in het voorstel van het hof.
Maar eigenlijk was dat een vrij theoretische kwestie. Deze belasting, in 1749 ingevoerd
door Maria Theresia met als argument, dat de Joden niet in militaire dienst hoefden, werd
namelijk al sinds 1828 niet meer geïnd. De afschaffing zou uiteindelijk in 1846 een feit
worden na bemiddeling van prins Jozef, de officiële vertegenwoordiger van de
keizer/koning in Hongarije (nádor). De Joodse gemeenschap beloofde bij die gelegenheid
een bedrag aan achterstallige gedoogbelasting alsnog in vijf jaarlijkse termijnen te
voldoen.
De emancipatie-wet van 1840 markeert een keerpunt in de Hongaarse geschiedenis: het
eind van de romantiek en het begin van een periode waarin liberale opvattingen
toonaangevend werden.
In zijn boek ‘Három nemzedék’ (Drie generaties) ontwikkelde Gyula Szekfű (18831955), een belangrijke essayist uit de periode tussen de twee wereldoorlogen, de
gedachtengang, dat de ontwikkeling in Hongarije sterk achter liep op die in het westen
van Europa en dat er in deze tijd nog geen burgerlijke klasse bestond die als draagster van
het liberalisme kon optreden. Volgens Szekfű nam in Hongarije de lagere adel deze rol
als het ware plaatsvervangend waar. De stilzwijgende veronderstelling achter deze, in
Hongarije populair geworden gedachtengang is, dat het liberalisme ‘eigenlijk’ de
ideologie van de burgerlijke klasse is. Historisch gezien is het echter eerder omgekeerd
zo, dat het liberalisme de ideologie is van een tijdperk waarin onder meer deze burgerlijke
klasse ontstond. Dat deze burgerlijke klasse ook in Hongarije in de eerste decennia van de
19de eeuw bezig was te ontstaan, wordt juist duidelijk, als we kijken naar de
ontwikkelingen binnen de Joodse bevolkingsgroep.
Bijzonder aan de situatie in Hongarije is, dat het liberalisme er ook de ideologie van de
nationalistische beweging kon worden. Voorstanders van nationale zelfstandigheid ten
opzichte van het Weense hof zagen in het liberalisme het ideologische raamwerk,
waarbinnen dit kon worden verwezenlijkt. De drie trefwoorden van het Hongaarse
liberalisme waren, zoals József Eötvös (1813-1871), een belangrijke liberale politicus uit
die tijd, het formuleerde, vrijheid, gelijkheid en nationaliteit.
Onder de Hongaarse nationalisten waren veel mensen met een adellijke achtergrond.
Maar dat betekent nog niet dat het liberalisme in Hongarije een adellijke beweging was.
Integendeel, verwezenlijking van het liberale program zou onvermijdelijk een belangrijke
verzwakking van de positie van de adel met zich meebrengen.
Het belang van de emancipatie-wet van 1840 is in de Hongaarse geschiedschrijving
omstreden. Toch getuigen de discussies in de landdag in ieder geval van een verandering
van het klimaat ten gunste van gelijkberechtiging van de Joodse bevolking. Een feit is
verder dat in de jaren na het van kracht worden van de wet het aantal Joodse inwoners in
veel steden sterk toenam. Stadsbesturen gingen over tot de officiële erkenning van het
bestaan van de lokale Joodse gemeenschap. In een aantal steden werden nu ook voor het
eerst synagoges gebouwd en in verschillende steden stichtte de Joodse gemeenschap
scholen.
De groei van de stedelijke Joodse gemeenschappen in dit decennium was hoofdzakelijk te
danken aan migratie van het omringende platteland. Joodse kooplui die tot dan toe
noodgedwongen op het platteland hadden geleefd, konden eindelijk verhuizen naar een
omgeving die beter bij hun werkzaamheden paste.
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De meeste Joden waren in deze tijd trouwens nog altijd simpele marskramers of
marktkooplui. Een enkeling was opkoper van landbouwprodukten en hier en daar
slaagden Joden erin in de uitoefening van een ambacht een bestaan op te bouwen.
Uiteraard bood de stad ook voor jongeren die een beroep moesten kiezen, veel meer
mogelijkheden. Het is wat dat betreft kenmerkend, dat veel naar de stad verhuizende
Joden beroepen kozen in de ambachtelijke sfeer, beroepen dus die tot dan toe bepaald niet
als Joodse beroepen bekend hadden gestaan.
Er waren echter ook Joden die op het platteland bleven. De gunstige conjunctuur in de
decennia na 1848 bracht met zich mee, dat steeds meer boeren een deel van hun produktie
verkochten. Zo kwam er dus geld in de dorpen en werd het voor winkeliers interessanter
zich te vestigen. Joodse zakenlui speelden zo een belangrijke rol in de overschakeling van
zelfvoorzienende naar marktgerichte landbouw.
Wie ook bleven, dat waren de Joden die als functionarissen of als pachters op het
landgoed van grootgrondbezitters werkten. Deze mensen waren binnen het
grootgrondbezit betrokken bij de ontwikkeling van moderne, marktgerichte bedrijven.
Voor de Galicische Joden tenslotte gold, dat zij aan het urbanisatieproces helemaal niet
deelnamen. Zij bleven dorpsbewoners in het noordoosten van het land, waar velen
overigens als wijnhandelaren bijdroegen aan de modernisering van die sector. Tokaj en de
wijndorpen in de omgeving ervan hadden belangrijke Joodse gemeenschappen.
Na 1840 kwam er dus een omvangrijke migratie op gang van het platteland naar de
steden. Het aandeel van de Joodse bevolking dat op het platteland leefde, liep terug van
80 procent in de jaren voor 1840 tot 50 procent in 1880. Als plaats van vestiging waren
vooral die steden populair, die zich tot economische centra ontwikkelden.
Het sterkst was de groei van de Joodse bevolking van Boedapest. In 1869 woonde 10
procent van de Hongaarse Joden, 44 890 personen, in de hoofdstad. Dit aantal zou
oplopen tot 203 687 personen in 1910, wat bijna een kwart van de Joodse bevolking van
Hongarije was.
In de opvatting, zoals die op het eind van de 18de eeuw in verlichte kring met betrekking
tot de gelijkberechtiging van de Joden opgeld deed, waren emancipatie en assimilatie
twee kanten van dezelfde zaak: Joden moesten gelijkwaardige burgers worden en als
zodanig onherkenbaar opgaan in de samenleving. Ook keizer Jozef II had deze
gedachtengang gehuldigd en hij had wat dat betreft ook duidelijke eisen aan zijn Joodse
onderdanen geformuleerd.
In de 19de eeuw keerde deze opvatting terug. Opnieuw werden emancipatie en assimilatie
aan elkaar gekoppeld. Maar in een klimaat waarin het liberalisme ook geacht werd de
nationale kwestie op te lossen, kreeg dit wel een bijzondere vorm. Zoals keizer Jozef II
ooit gehoopt had, dat de Joden zouden bijdragen aan de verduitsing van zijn rijk, zo
verwachtten de Hongaarse liberalen nu namelijk, dat de Joden door zich aan de
Hongaarse bevolking te assimileren de omvorming van het multietnische en in de praktijk
aan het Habsburgse rijk ondergeschikte Hongaarse koninkrijk naar een zelfstandige,
homogene Hongaarse nationale eenheidsstaat in de hand zouden werken. De Joden
moesten dus niet alleen Hongaarse liberalen, maar vooral ook liberale Hongaren worden.
Of de Hongaren, als ze erin zouden slagen een bepaalde mate van onafhankelijkheid van
het Weense hof te bereiken, binnen de grenzen van het aloude koninkrijk een staat zouden
moeten vormen, was in de jaren rond 1840 omstreden. Mensen die zich opwierpen als
vertegenwoordigers van andere geheel of gedeeltelijk binnen het Habsburgse rijk levende
volkeren, vonden namelijk, dat hun net zo goed als de Hongaren een nationale staat
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toekwam. Zo vroegen de Slowaken bijvoorbeeld in 1842 keizer Ferdinand
gelijkberechtiging met de Hongaren. Onder Hongaarse politici was daar weinig of geen
begrip voor. Zowel voor de liberalen in het lagerhuis als de meestal conservatieve heren
van het hogerhuis gold, dat zij er niet in slaagden om zich los te maken van het
romantische verlangen naar het middeleeuwse Hongaarse koninkrijk en zij stonden
danook op het standpunt, dat een zelfstandig Hongarije ook de gebieden moest omvatten,
waar in minderheid of meerderheid niet-Hongaren woonden.
Assimilatie van de Joden was zowel in de opvatting van de liberalen alsook in die van de
conservatieven belangrijk. Een punt van meningsverschil was wel, of assimilatie de Joden
met zoveel woorden als voorwaarde voor hun emancipatie moest worden opgelegd en hoe
dat dan eventueel in het vat gegoten zou kunnen worden. Lajos Kossuth stond op het
standpunt dat er aan de gelijkberechtiging wel degelijk voorwaarden moesten worden
gesteld. Het ging hem er daarbij met name om dat de politieke elementen uit het Joodse
geloof dienden te worden geschrapt. József Eötvös was het inhoudelijk wel met Kossuth
eens, maar hij meende dat het niet nodig was om uitdrukkelijk voorwaarden te stellen.
Als de gelijkberechtiging maar eenmaal een feit was, zou de assimilatie er, zo vertrouwde
hij, vanzelf wel komen.
Voor mensen als Kossuth en Eötvös was assimilatie in de eerste plaats een politieke
kwestie. Anderen keken eerder naar het maatschappelijke gedrag van bepaalde groepen
van de Joodse bevolking, dat zij als storend ervoeren. In Hongarije was er vanouds een
diep wantrouwen jegens mensen die in de handel hun brood verdienden en nog meer in
het bijzonder jegens diegenen die in de ambulante handel een bestaan vonden. Handel
was, zo vonden velen, per definitie iets parasitairs en van de ambulante kooplui gold
bovendien, dat ze moeilijk of helemaal niet te achterhalen en ter verantwoording te
roepen waren. Als oplossing suggereerden de klagers meestal, dat de betrokkenen hun
handelsactiviteiten zouden moeten opgeven en zich in een leven als horige boeren of als
ambachtslieden zouden moeten voegen. Tot daadwerkelijke veranderingen leidden dit
soort verzuchtingen nauwelijks, omdat de grondbezitters, als puntje bij paaltje kwam,
deze mensen nu eenmaal meestal niet als boeren accepteerden, maar vooral ook omdat dit
type handel op het Hongaarse platteland nog lang onmisbaar bleef.
Politiek gesproken belangrijker was de opvatting, dat de gelijkberechtiging gekoppeld
zou moeten worden aan een beperking van de immigratie van Joden uit Galicië.
Ten gevolge van de opdeling van Polen in 1772 waren de talrijke Poolse Joden
onderdanen geworden van drie landen, van Pruisen namelijk, van Rusland en van het
Habsburgse rijk. Tot het Habsburgse rijk behoorde sindsdien Galicië dat aan het ook al
tot het Habsburgse rijk behorende Hongarije grensde.
Tussen de Joodse gemeenschap van Galicië en die van Noordoost-Hongarije ontwikkelde
zich een levendig contact. De chassidische beweging, een halverwege de 18de eeuw in
Galicië en Noord-Hongarije ontstaan Joods volksgeloof, raakte in het eerste kwart van de
19de eeuw ook in Noordoost-Hongarije verbreid en maakte het Galicische en het
Noordoost-Hongaarse Jodendom tot één wereld.. Uiteraard kwamen langs deze weg ook
migranten uit Galicië naar Hongarije. Zij vestigden zich in het algemeen in NoordoostHongarije en speciaal in het gebied dat tegenwoordig tot de Oekraïne behoort. Van meer
omvangrijke immigratie was sprake in de jaren rond het begin van de 19de eeuw en tegen
het eind van de eeuw opnieuw toen Joden uit Rusland via Galicië naar Hongarije
vluchtten. Ook tijdens de eerste wereldoorlog zouden nog enkele tienzuidenden
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Galicische Joden naar Hongarije vluchten.
Al met al bleef de immigratie van Joden uit Galicië beperkt en speelde het in de
ontwikkeling van het aandeel van de Joden in de totale landsbevolking een
ondergeschikte rol. Toch maakten tijdgenoten elkaar geregeld bang met een soort Joodse
zondvloed vanuit dit gebied. De meer gesettlede, urbane Joden deelden deze angst. Zij
waren in het algemeen niet blij met de migratie van Joden van het platteland naar de
steden en moesten van het chassidisme al helemaal niets hebben.
Hongaarse politici achtten de komst van Joden uit Galicië niet zozeer om sociale, maar in
de eerste plaats om politieke redenen ongewenst. De oorspronkelijk uit het westen
afkomstige Joden zouden, zo betoogde bijvoorbeeld het conservatieve hogerhuislid Aurél
Desewffy (1808-1842), gemakkelijk kunnen assimileren. Gelijkberechtiging van deze
Joden zou danook het aantal Hongaarse staatsburgers in het multi-etnische koninkrijk
doen toenemen. Met de Joden uit Galicië echter was het anders gesteld. Zij misten, zo
meenden deze heren althans, het vermogen om te verhongaarsen en zo zou dus bij het
aanhouden van de immigratie van Galicische Joden het percentage etnische nietHongaren stijgen en de vorming van een Hongaarse eenheidsstaat weleens in gevaar
kunnen komen. Ook Lajos Kossuth vond de immigratie uit Galicië ongewenst, maar toch
voelde hij er niet voor om daar maatregelen tegen te nemen. Voor hem was, zoals hij op
de landdag van 1847/48 verklaarde, het bestaan van Joods “uitschot” geen aanleiding om
de Joden geen burgerrechten toe te kennen. Daardoor zouden immers ook de meer
ontwikkelde Joden getroffen worden die zich van Hongaren alleen nog maar
onderscheidden door het feit dat zij, zoals Kossuth het formuleerde, de Almachtige in een
andere kerk aanbaden.
Hoewel de positie van de uit Galicië afkomstige Joden gedurende de 19de eeuw telkens
weer in het geding gebracht zou worden, had dit geen gevolgen voor het beleid, omdat het
hof nu eenmaal niet bereid was om maatregelen te sanctioneren die het Hongaarse
nationalisme in de hand zouden werken en op het standpunt stond dat aan het verkeer
tussen de gebieden die tot het Habsburgse rijk behoorden, geen beperkingen in de weg
mochten worden gelegd.
Ook in Joodse kring kwam in deze tijd de vraag aan de orde of en zo ja hoe de Joden aan
de Hongaarse samenleving zouden moeten assimileren. Onder grote groepen van de
Joodse bevolking bleek er weinig of geen animo voor verhongaarsing te zijn.
De Noordhongaarse Joden die in het chassidisme een eigen variant van het Jodendom
aanhingen, hadden geen affiniteit met de liberale ideeën. Assimilatie lag volledig buiten
hun gezichtsveld. Maar ook een groot deel van de Joden wier voorouders uit het westen
afkomstig waren geweest, reageerde met een ‘nee’. Deze zichzelf als orthodox
beschouwende Joden voelden er niet voor hun eigen identiteit in te ruilen voor die van
liberale Hongaren. De keuze tegen assimilatie had ingrijpende consequenties, in ieder
geval aanvankelijk. Voor veel Joden betekende het namelijk ook, dat zij zo min mogelijk
te maken wilden hebben met het ‘wereldse’ onderwijs en dat zij dus ook niet kozen voor
één van de vrije beroepen, waarvoor een academische opleiding vereist was.
Hoewel de meeste orthodoxe Joden waarschijnlijk te vinden waren in de noordelijke en
noordoostelijke provincies, was de orthodoxie onder de Joodse landsbevolking alles
behalve een perifere kwestie. Ook in steden in het centrum en het westen van het land
ontstonden namelijk in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw belangrijke
orthodoxe Joodse gemeenschappen.
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Voorstanders van assimilatie waren vooral te vinden in de steden en nog het meest in
Pest. Zoals het liberalisme voor veel Hongaren het kader was, waarin zij meenden hun
nationale aspiraties te kunnen verwezenlijken, zo was het voor deze Joden het raamwerk
dat hun de mogelijkheid bood om een eind te maken aan de afgeslotenheid van de Joodse
bevolkingsgroep, om volwaardig te gaan participeren in de moderne cultuur en nog meer
in het algemeen om in het maatschappelijke leven een plaats in te nemen die beter
spoorde met de rol die de stedelijke Joodse bevolking in het economische leven speelde.
Assimilatie betekende voor hen op een enkele uitzondering na niet, dat ze afscheid wilden
nemen van hun Joodse identiteit om als individuen op te gaan in de Hongaarse
samenleving, maar dat ze de Joodse identiteit wilden herformuleren tot een geloof, dat
paste in het liberale denken.
In de radicale kijk op de emancipatie van de Joden, zoals die in de tijd van de Verlichting
en de Franse revolutie was ontwikkeld, was in feite geen plaats geweest voor behoud van
de Joodse identiteit in wat voor vorm danook. Dat kwam ook omdat de Franse
Verlichting geen ruimte liet voor religie. In de Centraaleuropese variant van de
Verlichting lag dat van meet af aan anders. Daar was er wel ruimte voor, al moesten de
traditionele religieuze noties wel naar de nieuwe verlichte opvattingen worden hervormd.
In de jaren ’40 raakte deze gedachtengang ook in het westen van Europa verbreid:
privatisering van het geloof en de scheiding van kerk en staat werden de nieuwe formules.
Dit werkte ook door in de opvattingen over de vorm die de assimilatie van de Joodse
bevolking kon aannemen.
Lipót Löw (1811-1875), een woordvoerder van de voorstanders van assimilatie in Joodse
kring, ontvouwde in een discussie met Lajos Kossuth in de pers in 1844 zijn opvattingen.
Löw betoogde dat de Joden in historische zin dan wel een volk waren, maar dat dat geen
politieke betekenis meer had. De gedachte dat de Joden hun leven zouden moeten leiden
in afwachting van de terugkeer naar hun oude vaderland, was, vond hij, achterhaald. Het
Jodendom was eerder een geloof, dat volgens Löw wel aan hervorming toe was. Om de
noodzakelijke hervorming door te voeren zou de regering een sanhedrin, een Joodse
synode, moeten bijeenroepen en verder een rabbiopleiding moeten stichten.
Een andere woordvoerder van de voorstanders van assimilatie was de rabbi van Pest, Löw
Schwab. Op een vergadering van rabbi’s in Paks in 1844 bepleitte hij een constructieve
reactie op de kritiek die Hongaarse politici op de Joodse bevolking hadden. Hij toonde
zich een voorstander van de vervaardiging van een officiële Joodse catechismus die het
Joodse geloof in een modern jasje zou steken en hij brak een lans voor de oprichting van
scholen met opleidingen op agrarisch en ambachtsgebied, waar Joodse kinderen zich dus
op het beoefenen van ‘fatsoenlijke’ beroepen zouden kunnen voorbereiden.
In de beweging voor assimilatie die vooral na 1840 de wind in de zeilen kreeg, speelden
uiterlijkheden een belangrijke rol. Zo vonden de hervormers het gewenst om de
bijeenkomsten in de synagoge zodanig aan te passen dat ze zouden gaan lijken op
kerkdiensten. Ook de inrichting van de synagoge, maar op den duur ook het uiterlijk van
het gebouw, moest daarbij worden aangepast. Een belangrijk teken van
hervormingsgezindheid was of de synagoge een plek voor het koor en/of een orgel had.
Maar uiteraard was er meer aan de orde dan alleen maar uiterlijke verandering. Onderdeel
van de assimilatie was ook een aanpassing van de Joodse geloofsopvattingen aan het
liberale voorzienigheidsgeloof dat in de jaren rond de eeuwhelft vooral door protestantse
theologen werd verwoord, maar dat ook in de katholieke wereld populair werd. In dat
geloof werd God een soort principe, de wet waarnaar de wereld zich richtte, werd Jezus
vooral een navolgenswaardig voorbeeld en werd het leerstuk van de opstanding des
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vlezes vervangen door de leer van de onsterfelijke ziel. Ook in de preken van de rabbi’s
kwam deze onsterfelijke ziel en de eeuwigheid waarheen deze onderweg was, het oude
geloof in de komst van de messias en de terugkeer naar het aardse vaderland vervangen.
De meningsverschillen over de assimilatie leidden in de jaren ’60 dan wel tot een formele
scheuring, maar het moderniseringsproces was binnen de Joodse gemeenschap niet te
stuiten. Binnen de orthodoxie was de hoofdstroom in de praktijk trouwens al net zo
gebrand op de positie van gelijkwaardig Hongaars staatsburger als de neologe
concurrentie.
In de loop van de 19de eeuw nam het aandeel van de Joodse bevolking in de
landsbevolking flink toe. De toename was het sterkst in de jaren tussen 1840 en 1870. Het
aandeel van de Joden in de landsbevolking verdubbelde in die jaren bijna. Dit is voor een
deel te verklaren uit de immigratie, maar belangrijker is waarschijnlijk het feit, dat het
geboortenoverschot bij de Joodse bevolking aanmerkelijk hoger lag dan bij de Hongaarse
bevolking als geheel. Voorzover er sprake was van min of meer omvangrijke immigratie,
deed zich die voor in de jaren na 1840. Voordien was het namelijk alleen mogelijk voor
Joden om zich in Hongarije te vestigen, als ze daarvoor toestemming kregen van de
landheer in kwestie. Pas met de wet van 1840 veranderde dat.
In bepaalde delen van het land en in bepaalde steden kon het aandeel van de Joden in de
bevolking oplopen tot boven de 20 procent. Dit was bijvoorbeeld het geval in het
noordoosten van Hongarije, maar ook in Pest en in oude Joodse centra als Nagykanizsa.
Hoewel veel tijdgenoten er stellig van overtuigd waren dat het aandeel van de Joden in de
landsbevolking sterk bleef toenemen en dat er vooral sprake was van grootschalige
immigratie vanuit Galicië, blijkt uit de cijfers dat de groei er per 1880 uit was en dat de
groei van de Joodse bevolking sindsdien in grote lijnen gelijke tred hield met die van de
landsbevolking als geheel.
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(1) Landsbevolking, (2) Joodse bevolking, (3) Joodse bevolking als percentage van de
landsbevolking
jaar

1

1720
2 582 000
1735
1787
8 003 000
1805
8 750 000
1825
10 814 000
1840
11 275 000
1848
12 000 000
1850
11 554 400
1857
12 067 200
1867
1869
13 561 200
1880
13 728 600
1890
15 133 500
1900
16 683 500
1910
18 214 700
1930
(de cijfers zijn ex Kroatië en Fiume).

2

3
12 000
12 219
83 000
130 000
190 000
242 000
300 000
306 000
407 800
500 000
542 000
624 000
707 500
825 100
909 500

0,5%
1%
1,5%
1,8%
2,2%
2,5%
3,2%
3,4%
4,0%
4,6%
4,7%
4,9%
5,0%
5,1%

Hoewel de Joden al sedert het begin van de 18de eeuw in hun conflicten met de Jezuïeten
en met de lokale bourgeoisie steun hadden ondervonden van het hof en hoewel ze weinig
reden hadden tot klagen over keizer Ferdinand die immers in 1840 zijn paraaf had gezet
onder een althans voor Centraaleuropese begrippen vrij vergaande emancipatiewet, kozen
ze in 1848 toch de kant van de revolutie. Dit gold in het bijzonder voor de neologe Joden
die begrepen dat de revolutie hun de gelegenheid bood om te tonen dat ze echte Hongaren
waren. Hoewel de orthodoxe Joden in de jaren voor 1848 eerder richting Wenen hadden
gekeken, is er niets bekend van een contrarevolutionaire stemming onder hen. In het
revolutionaire klimaat van die dagen zou het trouwens gevaarlijk zijn geweest daar uiting
aan te geven. De keus van de Joodse bevolking werd misschien niet in de eerste plaats
ingegeven door de hoop dat de revolutie hun eindelijk het volledige en onbeperkte
burgerrecht zou brengen, maar eerder door het feit dat, een klein decennium na de
emancipatiewet, de assimilatie inderdaad volop onderweg was.
In hun keus voor de revolutie lieten de Joden zich ook niet van de wijs brengen door de
Antijoodse stemming in het voorjaar van 1848 en door de pogromachtige situaties die
zich na de 15de maart voordeden. In de straten van Pressburg was het al in februari tot
rellen gekomen. Voor de Hongaarse landdag, begin maart in die stad bijeen, was dat
aanleiding geweest de besluitvorming over de gelijkberechtiging van de Joden uit te
stellen.
Direct na de 15de maart kwam het opnieuw tot Antijoodse gewelddadigheden in een reeks
steden. In Pressburg werd de Joodse wijk een dag lang geplunderd. Aan de plunderingen
namen leden van de Nationale Wacht in uniform deel. In Pest hadden de
vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap de uitnodiging gekregen om toe te
treden tot de Oppositionele Kring, maar op straat eisten demonstranten het vertrek van de
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Joden die sinds 1838 in de stad waren toegelaten. Winkels werden geplunderd en er
vielen zelfs dodelijke slachtoffers. Hoewel de Antijoodse woelingen de revolutionaire
regering hoogst ongelegen kwamen, vond zij het niet handig de steden tot de orde te
roepen. De leiders van de revolutie maakten zich eerder zorgen over de houding van de
revolutionaire jeugd en de arbeiders. Toen Lajos Batthyány (1807-1849) en Lajos
Kossuth met hun revolutionaire regering uit Pressburg naar Pest overkwamen, zorgden ze
ervoor, dat de stad weer een aan het patriciaat welgevallig bestuur kreeg. De jongeren
kregen de boodschap, dat ze weer naar school moesten en de arbeiders die van de
revolutie gebruik hadden gemaakt om arbeidstijdverkorting en loonsverhoging te vragen,
kregen te horen dat ze zich ordelijk moesten gedragen. Het nieuwe provinciebestuur, dat
door Duitse patriciërs werd gedomineerd, besloot gauw-gauw dat de Joden die zich sinds
1840 in de stad hadden gevestigd, weg moesten.
De revolutionaire regering legde zich er ook bij neer, dat Joden niet werden geaccepteerd
als leden van de ‘Nationale Wacht’ en voerde verder het thema van het toekennen van het
stedelijk burgerrecht aan de Joden van de politieke agenda af.
Op de landdag die in juli 1848 in Pest werd gehouden, werd een wetsvoorstel, dat de
gelijkberechtiging zonder voorwaarden wilde regelen, van tafel geveegd. Een
meerderheid van de afgevaardigden wilde eerst een immigratiewet en verder afspraken
tussen de regering en de ‘meer verstandige leden van de Joodse klasse’ over interne
hervormingen, maar besluitvorming bleef uit. Op 24 juli richtte een aantal
vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap zich tot het parlement met de dringende
oproep om de Joodse landgenoten de broederhand te reiken, hen als gelijkberechtigde
burgers te aanvaarden en samen met hen de vrijheidsstrijd te voeren. Maar ook op deze
oproep kwam geen reactie.
In Joodse kring was er natuurlijk teleurstelling over deze ontwikkeling, vooral ook omdat
in Pest op de dag van de revolutie in de lijst van revolutionaire eisen als vierde punt de
gelijkheid van alle burgers voor de wet was opgenomen. Heel wat Joden vroegen zich
zelfs bezorgd af, of het niet beter was het land te verlaten. Er ontstond zelfs een
emigratiecomité, dat contacten legde met de Joodse gemeenschap van Hamburg en
Bremen en van New York. Een gevolg van het revolutionaire enthoesiasme onder Joodse
jongeren in Pest was, dat deze stemming zich onder de Joodse bevolking niet verbreidde.
Joodse jongeren oriënteerden zich op Sándor Petőfi (1823-1849) en andere
vertegenwoordigers van de radicale stroming binnen de Hongaarse revolutie. Op 15 maart
hadden ze massaal deelgenomen aan de demonstratie die in Boeda de vrijlating van de
daar gevangen gehouden journalist Mihály Táncsics had geëist. En in september meldden
ze zich massaal voor het leger.
In juli 1849, ruim een jaar na het uitbreken van de revolutie en in het zicht van de
nederlaag ervan kwam de gelijkberechtiging eindelijk toch op de agenda. Het in Szeged
vergaderende parlement legde toen vast, dat alle burgerlijke en politieke rechten ook voor
de Joden van toepassing waren. Deze wet die dus nooit van kracht zou worden, verbond
aan de emancipatie wel met zoveel woorden de voorwaarde van een hervorming van het
Joodse geloof.
Toen de revolutie eenmaal gefaald had, kreeg ook de Joodse gemeenschap haar deel van
de wraak die de Oostenrijkers voor Hongarije in petto hadden. De Oostenrijkse generaals
beseften, dat vooral de neologe Joden zich met de Hongaarse vrijheidsstrijd hadden
geïdentificeerd. Bij het uitdelen van boetes en straffen kozen zij daarom voor steden waar
de neologe richting overheerste.
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Maar in het gedemoedigde land was de haat jegens Habsburg zo groot en zo algemeen,
dat de Oostenrijkse autoriteiten hun houding al snel veranderden en pogingen gingen
doen om de Joodse gemeenschappen als een soort bruggehoofd te gebruiken, om
steunend op de Hongaarse Joden het Hongaarse verzet te breken. Net als in de tijd van
keizer Jozef II speelde daarbij een zekere rol, dat de Joden Duitstalig waren. De Joden
zouden, zo meenden de Oostenrijkse machthebbers, kunnen helpen bij het verduitsen van
het land. Nog in 1850 haalde de keizer daarom het rode potlood door het oorlogstribuut,
dat de Joden was opgelegd en kwam hij met de Hongaarse Joodse gemeenschap overeen
dat zij een miljoen forint zouden bijdragen aan een schoolfonds, waaruit de oprichting
van Joodse scholen moest worden gefinancierd.
De Joden waren intussen gelijkberechtigde burgers. Want wat de Hongaarse revolutie de
Joden slechts met de grootst mogelijke moeite en onder allerlei voorwaarden had willen
gunnen, en wat uiteindelijk door het falen van de revolutie in rook was vervlogen, dat viel
hun met de overwinning van de Habsburgers vanzelf in de schoot. Het gevolg daarvan
was immers, dat de rijksgrondwet waaronder een min of meer voortvluchtige Frans-Jozef
maart 1849 in Olmütz (Olomouc, Moravië) met een pen die daar nog altijd te zien is, zijn
handtekening had gezet en die alle inwoners van het keizerrijk burgerrecht toekende, ook
in Hongarije van kracht werd. Op 31 december 1851 was deze grondwet wel weer
ingetrokken, maar dat betekende niet, dat wat de Joodse gemeenschappen betreft de
traditionele, voorrevolutionaire situatie werd hersteld. Integendeel, zo werd de
opschorting van de traditionele autonomie van de Joodse gemeenschappen, waartoe
Wenen nog in 1849 besloten had, in 1851 omgezet in de definitieve afschaffing daarvan
en werden de Joodse gemeenschappen dus geloofsgemeenschappen.
Buitengewoon belangrijk was een regeringsbesluit uit 1851 dat de laatste resten van het
gildewezen opruimde en de handel en de ambachten vrijgaf voor alle onderdanen van het
rijk. Ook douane en belasting werden voor alle inwoners van het rijk gelijk.
Beperkingen in de rechtspositie van Joden, die van kracht waren gebleven, of na 1849
opnieuw van kracht waren geworden, werden in 1859 en 1860 stuk voor stuk afgeschaft.
Niet langer gehinderd door tegenstand van Hongaarse zijde en verzekerd van de steun van
het hof kon de Joodse bevolking in de jaren ’50 en ‘60 volop gaan deelnemen aan het
vernieuwingsproces van de Hongaarse samenleving. De lokale autoriteiten waren zo goed
niet, of ze namen een voorbeeld aan de houding van het hof. Het stedelijk patriciaat was
na het falen van de vrijheidsstrijd niet meer in de positie om zich tegen de komst van
Joden te verweren en zo kon de migratie van Joden naar de steden in de jaren ’50 en ‘60
een enorme omvang bereiken. Opmerkelijk is, dat Joden ook in de stadsbesturen
doordrongen.
Hoewel er ook voor de eeuwhelft in de steden wel welgestelde Joden woonden -wie arm
was, werd eenvoudigweg niet tot de steden toegelaten-, waren de twee decennia na de
eeuwhelft de tijd van de snelle carrières. Joodse zakenlui die als koopman ooit een
duidelijk mindere welstand hadden genoten dan het meestal Duitse patriciaat, streefden
die nu voorbij.
Joodse zakenlui kregen in deze tijd ook in toenemende mate rechtstreekse bemoeienis
met de landbouw. Al in de eerste helft van de 19de eeuw was het meer dan eens
voorgekomen, dat handelsondernemers uit Pest stukken land in pacht namen. Maar nu
kwam er een systeem in gebruik, waarbij Joodse ondernemers hele landgoederen pachtten
en die dan in gedeelten weer in pacht uitgaven.
In veel steden verrezen in deze jaren voor het eerst synagoges. Het waren prestigieuze
gebouwen, die meestal op een in het oog springende plek in de stad stonden, iets wat
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sedert de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel niet eerder was gebeurd.
Symbolisch voor de verandering in de positie van de Joden na het falen van de
vrijheidsstrijd was de gigantische synagoge die in de jaren ’50 naar een Oostenrijks
ontwerp op een prominente lokatie in het centrum van Boedapest verrees en op 6
september 1859 officiëel werd ingewijd.
De verburgerlijking van Hongarije, die rond 1840 op gang kwam en die na 1848 in een
stroomversnelling raakte, deed zich tot in de verste uithoeken van de Hongaarse
samenleving gelden, maar beïnvloedde de verschillende groepen van de bevolking
natuurlijk wel verschillend en werkte ook regionaal verschillend uit. Die invloed was er
ook in streken, waar op het oog alles bij het oude bleef, maar waar dat leven van jaar op
jaar minder leefbaar werd en zo dus geleidelijk aan een situatie ontstond waarin mensen
massaal hun geboortegrond zouden ontvluchten.
Ook met betrekking tot de Joodse bevolking geldt uiteraard, dat die door de
ontwikkelingen verschillend werd geraakt. De nieuwe samenleving die halverwege de
eeuw vorm kreeg, had iets anders in petto voor Joden die als graanhandelaars al een
vermogen hadden vergaard dan voor marskramers die met wat handel “hun” dorpen
afliepen, iets anders voor een ambachtsman in Pest dan voor een “koopman” in het oosten
des lands, die in de praktijk gedurende een groot deel van het jaar al dan niet op
dagloonbasis voor de heren werkte.
Na het falen van de Hongaarse revolutie in 1849 was het beleid van het Weense hof erop
gericht geweest de Hongaarse onafhankelijkheidsaspiraties definitief te breken en het
Hongaarse koninkrijk te integreren in het Habsburgse rijk en de keizer had gehoopt dat de
Joodse bevolkingsgroep daarbij hand- en spandiensten zou verlenen.
In 1860 veranderde de Oostenrijkse houding. Militaire tegenslagen brachten Frans Jozef
tot de overtuiging dat het onvermijdelijk was om met de Hongaarse elite tot een of ander
accoord te komen. Voor de Joodse gemeenschap betekende dat, dat assimilatie weer de
inhoud kreeg die het in de jaren ’40 had gehad, namelijk die van assimilatie aan de
Hongaarse samenleving, oftewel het leveren van een bijdrage aan de verhongaarsing van
de samenleving.
In de meer verlichte regionen van de Joodse bevolking schakelde men soepel over op de
patriottische variant van de assimilatie. Men zag ook in, dat verhongaarsing van de
Joodse gemeenschap in de zin van zeden en gewoonten en vooral van taal daar
onvermijdelijk bijhoorde, maar veel Joden vonden, dat dat op hen persoonlijk niet van
toepassing was. Zij hielden stilletjes vast aan het Duits, dat per slot ook de taal was van
de betere kringen, van het stedelijke patriciaat én van de aristocratie en zij bleven zich
ook cultureel op Duitsland oriënteren.
Het accoord met de keizer, dat uiteindelijk in 1867 tot stand kwam, regelde niet alleen de
verhouding tussen Hongarije en het Weense hof, maar maakte van Hongarije tegelijk ook
een liberaal land. In de landdag die in 1865 bijeenkwam om het onderhandelingsresultaat
te bespreken, beschikten de liberalen over een grote meerderheid. Zij bepaalden, dat de
gelijkberechtiging van de Joden zo snel mogelijk kracht van wet moest krijgen en een oud
verschil van mening beslechtend stelden ze vast, dat de gelijkberechtiging niet aan
voorwaarden mocht worden gebonden.
Ferenc Deák, een oude liberale politicus uit de jaren ’40, zorgde voor de tekst van een
grondwet, waarin onder meer kwam vast te liggen dat de burgers van het land ongeacht
hun godsdienst gelijke rechten hadden. En een dag na kerst werd er een wet van kracht,
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die nogeens afzonderlijk en met zoveel woorden vastlegde dat de ‘israelitische inwoners’
van Hongarije ‘net zo goed als de christelijke inwoners gerechtigd zijn alle burgerlijke en
politieke rechten uit te oefenen’. De Hongaarse Joden kregen, althans voorzover ze aan de
census voldeden, actief en passief kiesrecht voor het lagerhuis en ze konden ook
meedingen naar een overheidsbaan, al bleef de ambtenarenwereld in de praktijk
behoorlijk afgeschermd.
De gelijkberechtiging van de Joden werd voor alle zekerheid ook nogeens tot uitdrukking
gebracht in een aantal verheffingen in de adelstand.
In Hongarije was een situatie gegroeid waarin de status van staatskerk door een aantal
kerkgenootschappen werd gedeeld. Tot deze bij de wet erkende geloven behoorden de
roomskatholieke kerk en de andere kerken die er een afwijkende ritus op nahielden, maar
het gezag van de paus erkenden, zoals de Grieks-orthodoxe kerk en verder de orthodoxe
kerkgenootschappen van de andere nationaliteiten, de Lutherse, de hervormde en de
unitarische kerk. Ferenc Deák had aan deze situatie een eind willen maken en de
scheiding van kerk en staat willen invoeren, maar had daarin zijn zin niet gekregen. Een
gevolg daarvan was nu, dat de Joden wel gelijke rechten kregen, maar dat hun geloof niet
de status kreeg van officiëel erkend geloof. Een poging van minister József Eötvös om
het die status te verschaffen werd geblokkeerd door vertegenwoordigers van de orthodoxe
stroming. De orthodoxen weigerden om met de neologen deel uit te maken van één
organisatie die, zoals Eötvös in het hoofd had, de officiële gesprekspartner van de
overheid zou worden.
Toch verschilde de positie van het Joodse geloof in de praktijk niet erg van die van de
erkende geloven. De wetgeving die na 1867 tot stand kwam en die betrekking had op de
kerken, werd namelijk ook op het Joodse geloof van toepassing verklaard, terwijl er net
als naar de kerken ook staatsgeld naar de Joodse gemeenschappen ging.
In de decennia tussen 1840 en 1870 raakte het economisch leven in Hongarije op een
nieuwe leest geschoeid. Grondslag ervan was niet zoals in verschillende Westeuropese
landen de exploitatie van koloniën of de handel overzee, maar de landbouw.
Grootschalige landbouwbedrijven van grootgrondbezitters, maar ook wel van efficiënt
werkende zelfstandige boeren en tegen het eind van de eeuw ook van Joodse zakenlui
boden een belangrijk deel van hun produktie aan de handel aan. Het traditionele stedelijke
patriciaat had geen belangstelling voor deze nieuwe mogelijkheden en zo viel de rol van
opkoper van agrarische produkten vanzelf toe aan de Joden.
Maar Hongarije raakte niet alleen aan de wereldmarkt gekoppeld, het land werd zelf ook
een markteconomie. Eén en ander bracht met zich mee dat er een moderne verkeer- en
vervoersector ontstond, terwijl de modernisering van het land ook allerlei bouwactiviteit
met zich meebracht.
In dit moderniseringsproces heeft de Joodse bevolking een buitengewoon belangrijke rol
gespeeld. Het gaat daarbij niet alleen om de toplaag, om vermogende zakenlui die als
graanhandelaars de afzet van de Hongaarse landbouw naar de wereldmarkt regelden, of
om de bankiers die bijdroegen aan het ontstaan van een moderne financiële sector, maar
ook om de vele kleinere handelaren tot aan de dorpswinkeliers aan toe, die ervoor
zorgden dat industrieprodukten tot in de verste uithoeken van het land verkrijgbaar
werden. Het was verder met name aan de Joodse bevolkingsgroep te danken, dat dorpen
uitgroeiden tot regionale centra, dat provinciesteden gingen groeien en dat Pest het
dynamische centrum van het land werd.
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Hongarije was halverwege de 19de eeuw nog een agrarisch land. Handelsactiviteit was er
niet veel en de buitenlandse handel bleef beperkt tot de verkoop van Hongaarse
landbouwprodukten binnen het Habsburgse rijk. In de jaren ’50 ging de handel in graan
zich concentreren in Pest, waar in die tijd grote handelsondernemingen ontstonden.
Joodse zakenlui die al tot de grote bourgeoisie van de stad behoorden en die in deze
handel een rol op zich namen, ontwikkelden zich in korte tijd tot sleutelfiguren in de
landseconomie. De rijkdom die deze zakenlui zich in de handel verzamelden, gaf hun de
moed om op industriëel gebied initiatieven te nemen. De belangstelling ging in het begin
vooral uit naar de meelfabricage, omdat die nu eenmaal dicht lag bij de handel in granen.
In de jaren ’50 en ‘60 ontstonden heel wat stoom-maalderijen. In de graanhandel
rijkgeworden Joodse zakenlui keken daarnaast ook in de richting van het bankwezen. Dat
was al sinds de jaren ’40 het geval, maar in de jaren ’60 nam de belangstelling daarvoor
nog toe. In de jaren tussen 1867 en 1873 ontstonden in Hongarije maar liefst vijf grote
banken. Bij de stichting van deze banken speelden buitenlandse Joodse bankhuizen een
belangrijke rol, maar uiteraard waren ook Hongaarse Joodse families er rechtstreeks bij
betrokken. Dankzij de buitenlandse connecties konden deze banken leningen aantrekken,
waarmee Hongarije haar staatsschuld dekte, maar daarnaast gingen deze banken vanaf de
jaren ’70 in toenemende mate investeren in de industrie. In de loop der jaren vergaarden
ze elk een reeks van hen afhankelijke bedrijven. Maar er waren ook Joodse families die
onafhankelijk van deze banken industriële ondernemingen stichtten. Voorbeelden zijn de
suikerfabriek van de familie Deutsch in Hatvan, die in het begin van de 20ste eeuw binnen
de Dubbelmonarchie een monopoliepositie bereikte en de fabriek van de gebroeders
Weiss op Csepel, die in 1882 conserven begon te produceren, maar die al tegen het begin
van de 20ste eeuw een gigant op staalgebied was.

De komst van de Walachijse en de Beás zigeuners
In Roemenië en Zevenburgen waren de zigeuners tot in de 19de eeuw als lijfeigenen
gebonden aan de plek waar ze leefden en werkten. Door de afschaffing van de horigheid
zou dat veranderen. De eerste stappen daartoe werden aan gene zijde van de Karpaten
gezet. In 1837 beëindigde Alexander Ghica, de vorst van Walachije, de lijfeigenschap van
4.000 aan de kroon onderhorige zigeunergezinnen. De ex-lijfeigenen werden als
kolonisten naar dorpen gestuurd. In Moldavië werd de lijfeigenschap van de aan de kroon
onderhorige zigeuners in 1842 beëeindigd. Twee jaar later waren daar de zigeuners aan
de beurt, die op de kerkelijke landgoederen werkten. In 1847 werd ook de beëindiging
van de lijfeigenschap van de op kerkelijke landgoederen levende zigeuners in Roemenië
bevolen. In Zevenburgen werd de horigheid in het revolutiejaar 1848 afgeschaft. Niet
alleen de boeren, maar ook het grote aantal zigeuners dat als horigen op het platteland had
geleefd, kregen daardoor bewegingsvrijheid. Velen verloren door de afschaffing van de
horigheid hun middelen van bestaan en zagen zich gedwongen hun geluk te beproeven in
de steden, waar de zigeunerkolonies sterk groeiden. In 1856 tenslotte werd de
lijfeigenschap in Roemenië beëindigd. Vanaf dat jaar waren dus ook de horigen van
grootgrondbezitters vrij.
Van hoeveel invloed de beëindiging van de lijfeigenschap daarop is geweest, is
omstreden, maar in elk geval kwam in de tweede helft van de 19de eeuw een belangrijke
migratiestroom van zigeuners op gang. Van reizende zigeunergroepen werd voor het eerst
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gewag gemaakt in de tweede helft van de jaren ’60. Zo meldde een ambtenaar in 1868,
dat het verschijnen van zulke zigeuners in de omgeving van Wenen en in NederOostenrijk ‘aan de orde van de dag’ was.
Het ging om zigeuners die het romanes spraken in een dialect met sterke Roemeense
invloed. In Hongarije werden ze ‘oláh cigányok’, Walachijse zigeuners, genoemd.
Zichzelf noemden ze ‘roma’. Volgens een wijdverbreid misverstand betekent roma in het
romanes man of mens. In werkelijkheid hebben we te maken met een geografische
verwijzing. De roma identificeerden zich ermee als ‘Roemenen’, dat wil zeggen, mensen
die afkomstig waren uit het vorstendom Walachije (in het Roemeens Tara Românească)
ten zuiden van de Karpaten. En natuurlijk was en is voor hen een roma een man en een
romnyi een vrouw.
Later in de eeuw, toen ook de migratie van boeren in Midden-Europa massale vormen
aannam, trokken veel Walachijse zigeuners door naar Westeuropese landen.
In dezelfde tijd lieten ook de Beás de Balkan achter zich. De Beás, wier specialiteit het
goudwassen was, spraken een archaïsch Roemeens, dat sterk lijkt op de taal die in de
Banaat werd gesproken. Zij kwamen in Hongarije vooral in de streek rond Pécs terecht.
Het wassen van goud was gebonden aan het zomerseizoen. ‘s Winters verdienden de
goudwassers hun brood met het vervaardigen van houten voorwerpen voor in de keuken.
Eenmaal verhuisd uit de streken waar ze zich met de goudwinning hadden
beziggehouden, maakten ze van het werk in de bosbouw hun hoofdberoep. Hoewel ze
zichzelf als arbeiders zagen en zich zo ook aan de man probeerden te brengen, werden de
Beás in Hongarije als zigeuners gekwalificeerd.
Met hun onverstaanbare taal, hun opvallende klederdracht en vooral hun reizende
levenswijze baarden de Walachijse zigeuners heel wat opzien. Het Hongarije van de
tweede helft van de 19de eeuw kende wel zigeuners die vanuit een vaste woonplaats
kortere of langere reizen ondernamen om hun beroep uit te oefenen, maar de zonder vaste
woonplaats in karavanen reizende zigeunerfamilies waren een nieuw verschijnsel.
Vooral de lokale autoriteiten zagen hen als een probleem. Vanaf de jaren ’80 deden
provinciale gezagsdragers geregeld een beroep op de landsoverheid om met wetgeving
het optreden tegen de ‘nomadische Walachijse zigeuners’ te vergemakkelijken of om op
zijn minst goedkeuring te hechten aan door de lokale autoriteiten bedachte verordeningen.
Bij de regering in Boedapest ontmoetten ze echter weinig belangstelling voor hun
verzoeken en verordeningen die de lokale overheid de mogelijkheid boden om zigeuners
hun paarden af te nemen, werden in het algemeen door Boedapest nietig verklaard.
De legitimatie van het optreden van de lokale overheden was een wet uit 1879, die
rondzwerven ‘zonder beroep of werk’ verbood. De anti-zwerfwet was een logisch vervolg
op de gemeentewet van 1871. Krachtens deze wet was heel Hongarije opgedeeld in
gemeentelijke gebieden. Ook buiten de dorpen gelegen woonplekken, zomerboerderijen,
landbouwbedrijven van grootgrondbezitters, mijnen, maar ook zigeunerkolonies, hoorden
vanaf die tijd tot de jurisdictie van een bepaald dorp. En vanaf die tijd diende ook elke
inwoner te behoren tot een bepaalde gemeente. De wetten van 1871 en 1879
formuleerden wat voor de landsoverheid de kern van de zaak was: onderdanen moesten
vindbaar zijn en aangesproken kunnen worden op hun plicht om belasting te betalen en
dienst te doen in het leger. De wet van 1871 legde de basis voor de registratie van de
bevolking met inbegrip van de inwoners die tot dan toe niet als dorpelingen werden
beschouwd. Het zou echter tot na 1910 duren, eer het overheidsapparaat werkelijk in staat
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bleek de bevolking van die buitenplaatsen in kaart te brengen.
De wetten van 1871 en 1879 verplichtten ook zigeuners om in een of andere gemeente
domicilie te kiezen. Administratieve en politiemaatregelen van de lokale overheden
waren er in theorie op gericht om dit te bevorderen. Maar in werkelijkheid stelden de
lokale overheden zich eerder ten doel te voorkomen dat reizende zigeuners in hun
ambtsgebied een vaste woonplaats zouden kiezen. Ze waren meestal tevreden als het weer
eens gelukt was hun niet welgevallige zigeuners te verdrijven. Trekkende zigeuners of
zigeuners die zich buiten de grenzen bevonden van het district of de provincie waar zij
woonden, konden op elk moment door een gewapend escorte van gendarmes naar huis of
naar de grens van het desbetreffende district begeleid worden. Dit gebeurde
waarschijnlijk vrij vaak. Gendarmes belastten zich graag met het wegjagen van zigeuners,
ook zonder opdracht van hogerhand.
Gevrijwaard van dit gendarme-optreden waren zigeuners die een vergunning tot het
beoefenen van hun reizende beroep hadden weten los te krijgen. Een restrictief beleid met
betrekking tot het verstrekken van zulke vergunningen was een andere mogelijkheid om
Walachijse zigeuners ertoe te dwingen naar elders verder te trekken. In de provincies Pest
en Szabolcs bijvoorbeeld kregen alleen zigeuners die een vaste woonplaats hadden zo’n
vergunning. Dat waren ongetwijfeld vrijwel uitsluitend Hongaarse zigeuners.
Vanaf de jaren ’80 probeerden autoriteiten in verschillende delen van Hongarije de
deelname van zigeuners aan markten te beperken. Doel van deze maatregel was om iets te
doen tegen de diefstallen bij zulke gelegenheden, waarvan blijkbaar vooral zigeuners
verdacht werden. Een gevolg hiervan was dat er in een aantal gevallen parallelle
zigeunermarkten ontstonden. Met name de Walachijse paardenhandelaren hadden met
allerlei beperkende bepalingen te maken. Desondanks was de paardenhandel een van de
belangrijkste bronnen van inkomsten van deze zigeuners.
Voor de autoriteiten vormden in deze periode niet alleen de in karavanen reizende
Walachijse zigeuners een ‘probleem’, maar ook andere nieuwe groepen zoals de Beás,
wier mobiliteit een totaal ander karakter vertoonde. Bepalend voor de houding van de
autoriteiten lijkt een angst voor ‘vreemden’, te vergelijken met de koudwatervrees die in
deze tijd ontstond rond de immigratie van chassidische Joden uit Galicië.
De gevestigde, aan de rand van het dorp levende, Hongaarse zigeuners hadden minder
last van de lokale overheid. Zij vormden een geaccepteerde bevolkingsgroep die in het
leven op het platteland geïntegreerd was en zij kregen ook gemakkelijk vergunningen
voor het uitoefenen van een reizend beroep.
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Rond het begin van een ‘nieuwe eeuw’

Op het tweetal dynamische decennia na het revolutiejaar volgde een even lange periode
waarvoor op economisch gebied stagnatie en chronische crisisverschijnselen kenmerkend
waren. Conservatisme overwoekerde in die tijd de liberale idealen en tegelijk werd er
critiek op het liberalisme en het kapitalisme hoorbaar.
In de jaren ’90 raakte het maatschappelijk leven opeens weer in een stroomversnelling. Er
begon een periode waarin de economie van het land op een nieuwe leest werd geschoeid,
waarin nieuwe politieke idealen ontstonden en waarin ook het culturele leven ingrijpend
vernieuwde.
Kenmerkend voor deze periode is de buitengewoon snelle groei van Boedapest. De
hoofdstad ging zich ook van de andere steden onderscheiden en werd tot een echte
metropool. Voor de inwoners drukte deze spiksplinternieuwe stad hun nieuwe identiteit
uit. Zij wilden boven alles modern zijn en deelnemen in het nieuwe dat internationaal in
de aanbieding was. Aan verwijzingen naar het verleden, aan nationale nostalgie en
traditionele eigenaardigheden hadden zij geen boodschap. Zij waren juist naar Boedapest
gekomen omdat zij daar genoeg van hadden en omdat het traditionele Hongarije, zoals zij
vaak zelf hadden ervaren, alleen maar kommer en kwel te bieden had.
In de 19de eeuw was de Hongaar bij uitstek de landedelman geweest, een provinciaal die
ver van het steedse gewoel heer en meester speelde, ondertussen met zijn horigen of
knechts een flink stuk land bewerkte en die ‘s avonds bij de haard lezend en peinzend
over al dan niet met succes bekroonde heldendaden uit vroeger tijden, over de vervlogen
grootheid van Hongarije en vooral over de vervlogen macht van de adel in slaap
sukkelde. In dat oude, romantische Hongaarse gevoel participeerden behalve de adel de
dorpsdominees en -onderwijzers en verder misschien de meer welgestelde boeren. De
grote massa van de bevolking van het koninkrijk had er part noch deel aan, voelde zich
ook niet zozeer Hongaar, maar eerder bewoner van een bepaalde streek.
In het begin van de 20ste eeuw was de Hongaar bij uitstek stedeling: journalist,
onderwijzer, zakenman, lid van het gilde, dat ‘s avonds de grand cafés bevolkte en er bij
gelegenheid zelfs tot het ochtendgloren debatteerde over wat de nieuwe eeuw zou
brengen. Deelnemen in de Hongaarse identiteit was sindsdien ook niet meer een kwestie
van stand of herkomst. Het stond open voor iedereen die zich in de nieuwe, stedelijke
manier van leven thuisvoelde.
Het maatschappelijke vernieuwingsproces uit deze jaren bood zo ook nieuwe
mogelijkheden tot emancipatie. Jongeren van bepaalde etnische of nationale herkomst,
die zich van hun oude identiteit wilden ontdoen, vonden in de nieuwe idealen een nieuwe
identiteit.
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Het Hongaars, door dichters en schrijvers en misschien wel vooral door het
massamedium van die tijd, de krant, opnieuw gemoderniseerd, tot een taal gemaakt, die
nieuwe problemen en idealen kon verwoorden, werd het communicatiemiddel van deze
vernieuwing, de taal van wie jong was en erbij wilde horen.
In 1880 nog was het Hongaars de moedertaal van minder dan de helft van de inwoners,
van 46,6 procent namelijk. In 1910 was dat percentage opgelopen tot 54,5. Het markantst
was deze ontwikkeling in Boedapest. In de jaren ’70 speelde het Hongaars er in het
openbare leven een zeer beperkte rol. Rond 1900 werd het de nieuwe taal van de nieuwe
Hongaarse hoofdstad. Vooral veel jongeren uit Slowaakse en Duitse milieus namen het
Hongaars als hun eerste taal over. Ook in Joodse kring nam de Hongaarstaligheid snel
toe. In 1910 was het Hongaars de moedertaal van maar liefst 91 procent van de
hoofdstedelijke Joodse bevolking.
Hetzelfde geldt voor een belangrijk deel van de zigeunerbevolking, de zogenaamde
Hongaarse zigeuners, in wier kring het romanes steeds zeldzamer werd. De nieuwe trend
drong tot aan de zelfkant door: ook de Hongaarse dieventaal, waarvan de autoriteiten op
het eind van de 18de eeuw voor het eerst melding maken en die zich op het eind van de
19de eeuw in Boedapest met het rotwelsch mengde, verhongaarste na de eeuwwisseling
snel.
Op het gebied van de bouwkunst waren het de architecten van de Secessie die de breuk
met de 19de eeuw voltrokken. In zeer korte tijd schiepen zij een bouwstijl die niet alleen
in Hongarije zelf volkomen nieuw was, maar die zich ook duidelijk onderscheidde van de
bouwkunstige vernieuwing, zoals die elders in Europa vorm kreeg. De architecten van de
Secessie pasten nieuwe materialen en technieken toe, maar net zo belangrijk was dat bij
hen versiering weer betekenis kreeg. Voor de bouwers van de neostijlen was het
sierelement niet meer dan uiterlijke schijn geweest. Verfraaiing van de gevel diende bij
hen alleen de deftigheid en het decorum. In de Secessie kreeg de vorm zijn symbolische
betekenis weer terug, kreeg de vorm weer een inhoud. Voor de architecten in kwestie
stonden die twee soorten vernieuwing ook niet los van elkaar. Het was, betoogden zij,
juist de beschikbaarheid van nieuwe materialen en van nieuwe technische oplossingen,
die een vernieuwing van de vorm mogelijk en nodig maakte.

Tiszaeszlár
De jaren ’50 en ‘60 vormen de gouden eeuw van het liberalisme in Hongarije. Zakenlui
en fabrieksdirecteuren, maar ook aristocraten en minder grote grondbezitters, hervormde
dominees en roomse geestelijken, neologe en orthodoxe rabbi’s aanvaardden dat liberale
principes de lijnen bepaalden, waarlangs het land geordend was en zagen in, dat het zo
ook maar het beste was. In de jaren ’80 echter verloor het liberalisme aan
overtuigingskracht en liep het liberale sociale contract zijn eerste scheuren en barsten op.
In Hongarije was het antisemitisme de vorm, waarin de kritiek op de liberale idealen zich
voor het eerst uitte.
Het antisemitisme was eigenlijk al rond 1880 stilletjes een faktor geworden in de
landspolitiek. In het lagerhuis had in die tijd een aantal antisemitische
vertegenwoordigers zitting. Eén van hen was Győző Istóczy (1842-1915), een kleinere
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grondbezitter uit het westen van het land, die zijn eerste antisemitische toespraak al in
1875 in het lagerhuis had gehouden. Istóczy gaf als zijn mening, dat de gelijkberechtiging
van de Joden, de emancipatie, niet had geleid tot verhongaarsing van deze
bevolkingsgroep, tot assimilatie. Hij vond, dat de Joden een ‘gesloten maatschappelijke
kaste’ vormden en dat zij erop uit waren hun economische heerschappij over de
Hongaarse samenleving te vestigen.
De opvattingen van Istóczy werden door politici en media afwijzend ontvangen, maar
toch spoorden ze volgens de Britse consul in Boedapest, die over diens optreden in het
parlement in 1875 aan de Britse ambassadeur in Wenen rapport uitbracht, de geheime
overtuiging van velen.
Het antisemitisme, zoals Istóczy dat als een van de eersten naar voren bracht,
onderscheidde zich duidelijk van de kijk die veel Hongaren in het liberale tijdvak op de
Joodse kwestie hadden gehad. Volgens de heersende opvatting in de jaren van 1840 tot
1870 konden Joden politieke rechten krijgen, als zij van hun kant bereid waren zich als
nette, liberale Hongaren te gedragen, als ze, zoals het heette, zouden ‘assimileren’. In die
tijd waren vooral de z.g. Galicische Joden het mikpunt van het ongenoegen geweest. Als
Galicisch stonden die Joden geboekstaafd, die in het noordoosten van het land woonden,
aanhangers waren van het chassidisme en deel uitmaakten van gemeenschappen die in
contact stonden met de Joodse wereld in het zuiden van Polen. Hun critici waren de
mening toegedaan, dat zij vreemd waren aan de Hongaarse samenleving, zich aan de
periferie ervan bewogen en dat ze niet in staat waren zich aan te passen. Sinds Istóczy
richtten de Antijoodse gevoelens zich vooral op de Joden die in het liberale Hongarije
hun plek gevonden hadden en won de gedachtengang veld, dat Joden juist bij uitstek de
vertegenwoordigers van het liberalisme waren.
In de eerste jaren ’80 was het antisemitisme geen geïsoleerd verschijnsel meer, maar een
stroming in de Hongaarse samenleving, die al ondubbelzinnig van haar bestaan blijkgaf.
Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1881 bij de behandeling van een wetsontwerp, dat het
burgerlijke huwelijk mogelijk wilde maken in gevallen waarin kerkelijke functionarissen
niet bereid waren het huwelijk te voltrekken. Het ontwerp zou onder meer het huwelijk
van Joden met christenen mogelijk hebben gemaakt. De kritiek van de tehoop gelopen
antisemieten en roomskatholieke geestelijken kwam zo hard aan, dat het wetsontwerp in
de ijskast verdween. Met de beschuldiging aan het adres van de regering, dat zij de
‘verjoodsing’ van Hongarije beoogde, sloeg ook de roomskatholieke pers bij deze
gelegenheid een antisemitische toon aan.
In 1882 bleek, hoe diep dit nieuwe antisemitisme al geworteld was. In het voorjaar van
dat jaar werd in Tiszaeszlár, een dorpje in Oost-Hongarije, in een gebied waar veel
chassidische Joden woonden, een meisje vermist. Dorpelingen die blijkbaar geloof
hechtten aan de oude fabel, dat Joden met pasen het bloed van christenen drinken,
beschuldigden de Joodse gemeenschap van de moord op het kind. Het justitie-onderzoek
leverde al snel een getuigeverklaring op. Móric Sarf, de 13-jarige zoon van de koster van
de synagoge, verklaarde door het sleutelgat in de synagogepoort gezien te hebben, dat het
meisje daar was vermoord. Op basis van zijn verklaring werden de ouders van Móric en
nog drie Joodse inwoners van het dorp gearresteerd. Later bleek dat Eszter Solymosi,
zoals het verdwenen meisje heette, zelfmoord had gepleegd. Bovendien kwam aan het
licht, dat Móric Sarf zijn verklaring onder dwang had afgelegd.
Het proces tegen de Joden van Tiszaeszlár duurde 15 maanden en hield al die tijd het hele
land in zijn ban. In de zomer van 1882 hadden al op verschillende plaatsen in WestHongarije Antijoodse opstootjes plaatsgevonden. In september was er opnieuw sprake
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van Antijoodse rellen, nu vooral in Pressburg en omgeving. Toen de rechter de
verdachten uiteindelijk op 3 augustus 1883 vrijsprak, braken opnieuw opstootjes en
gewelddadigheden uit. Deze keer begonnen ze in Boedapest, waar een antisemitische
optocht van maar liefst tienduizend mensen Joodse winkels plunderend de Kerepesi út
over trok. Een paar dagen later kwam het ook in Pressburg weer tot gewelddadigheden. In
de dagen daarop breidden de rellen zich snel over West-Hongarije uit. Bij gevechten in
Zalaegerszeg en pogroms in de buurt van die stad vielen zelfs doden en gewonden.
Opvallend was, dat de rellen zich alleen voordeden in dat deel van Hongarije, waar niet of
nauwelijks Galicische Joden leefden en waar ook geen chassidische gemeenschappen
bestonden. Hoewel Tiszaeszlár in het oosten van Hongarije lag en de Joodse
gemeenschap van dat plaatsje voor de tijdgenoten een ‘Galicisch’ stempel droeg, richtte
het antisemitisme dat naar aanleiding van de veronderstelde moord op gang kwam, zich
niet tegen de Galicische Joden, maar tegen de stedelijke Joodse bevolking in het westen
van het land.
Anders dan de meeste liberale Hongaren maar al te graag waar wilden hebben, was
Tiszaeszlár geen incident. Het antisemitische onweer woei ook niet zo één-twee-drie weer
over. Vlak na het proces, in oktober 1883 ontstond zelfs een officiële Antisemitische
Partij die bij de verkiezingen van het jaar daarop maar liefst 17 kandidaten in het
lagerhuis bracht. Doelstelling van de partij was ‘het breken van de Joodse macht en het
vormen van een tegenwicht tegen de Joodse invloed op politiek, maatschappelijk en
economisch terrein’. De nieuwe partij wilde dat bereiken met een antiliberaal program,
door namelijk de belangen van de grondbezitters en de boeren te beschermen en de
vrijheid van het uitoefenen van een bedrijf in te perken.
Bij de volgende verkiezingen, die van 1887, kwam er opnieuw een flinke groep
antisemitische kandidaten in het lagerhuis. Ditmaal waren het er elf. En hoewel de
verkiezingen van 1892 door de leider van de regeringspartij, István Tisza, hevig werden
gemanipuleerd, slaagde ook bij die gelegenheid nog altijd een vijftal antisemitische
kandidaten erin een zetel in het lagerhuis te bemachtigen.
Met de antisemitische partij was het halverwege de jaren ’90 gedaan, maar de wacht werd
overgenomen door de Katolikus Néppárt. Deze Katholieke Volkspartij, in 1894 opgericht
om stem te geven aan het protest van de roomskatholieke kerk tegen wetsvoorstellen die
de invoering van een burgerlijke stand, van een verplicht burgerlijk huwelijk en de
officiële gelijkstelling van het Jodendom aan de erkende christelijke kerkgenootschappen
beoogden, zou tot het eind van de eerste wereldoorlog de belangrijkste vertegenwoordiger
zijn van het antisemitisme in de Hongaarse politiek.
Met Tiszaeszlár kreeg Hongarije dus een goed decennium eerder dan Frankrijk haar eigen
Dreyfus-affaire. De vergelijking met het beroemde Franse schandaal is interessant. In
Parijs waren het mensen uit de hoogste kringen, die op de vernietiging van Dreyfus uit
waren en kwam de zaak pas in het reine na een langdurige en hardnekkige strijd. De
politieke krachten die het voor Dreyfus opnamen, vormden de toenmalige oppositie: de
anarchisten van de Revue Blanche en de socialisten van Jaurès. Het waren deze
stromingen die onder meer door hun overwinning in de Dreyfus-affaire de kans kregen
om mee vorm te geven aan het 20ste-eeuwse Frankrijk.
In Hongarije was de overwinning in de zaak Tiszaeszlár een overwinning van het 19de
eeuwse, liberale establishment. Hier keerde de upper ten zich, zij het na een aanvankelijk
stilzwijgen, openlijk van de hetze af. Dit gold niet alleen voor de achterban van de
regerende liberale partij, maar ook voor de leiding van de Függetlenségi Párt
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(Onafhankelijkheidspartij), de liberale oppositiepartij die zich keerde tegen de personele
unie met Oostenrijk. Bij sommige politici van die partij was wel even de gedachte
opgekomen, dat de antisemitische woelingen gebruikt zouden kunnen worden om een
slag toe te brengen aan de regeringspartij en de onafhankelijkheid van Hongarije op de
agenda te plaatsen, maar die ideeën werden al snel onderdrukt.
Na het proces haalde regeringsleider Kálmán Tisza de banden met de Joodse elite aan.
Om duidelijk te maken dat er aan de gelijkberechtiging van de Joodse bevolking echt niet
kon worden getornd, liet hij in 1885 voor het eerst twee Joden in het hogerhuis
benoemen. Opvallend was verder de houding van de roomskatholieke kerk. Met de
verklaring, dat Joden volgens hun eigen wetten helemaal geen bloed mogen consumeren
en dat de beschuldiging daarom vals was, distanciëerde het Vaticaan zich in het voorjaar
van 1883 officiëel van de affaire en gaf het lokale geestelijken zo een ondubbelzinnig
signaal.
Tiszaeszlár laat zien dat er in Hongarije in het begin van de jaren ’80 in brede kring
kritiek bestond op het liberalisme, een kritiek die zich in antisemitische opstootjes en
gewelddadigheden uitte. Regering en oppositie verenigden zich daartegenover in de
verdediging van de liberale orde en zij kregen daarbij bij deze gelegenheid nog de steun
van de leiding van de katholieke kerk.
Opmerkelijk was, dat Tiszaeszlár in Joodse kring tot een scheiding der geesten leidde, of
in ieder geval een verschil tussen de generaties aan het licht bracht. De officiële
vertegenwoordigers van het Jodendom, het Landelijk Bureau, dat in feite een spreekbuis
van de neologe richting was, en de orthodoxe rabbi’s bleven in hun optreden erg
afstandelijk. Ze hielpen wel bij het organiseren van de juridische verdediging en ze
oefenden achter de schermen ook wel druk uit, maar tegelijk wilden ze alle schijn
vermijden, dat er geestelijke verwantschap bestond tussen hen en de chassidische Joden.
Heel anders was het optreden van een groep jonge Joodse intellectuelen rond het blad
Egyenlőség (Gelijkheid). Zij gaven zich er rekenschap van, dat het liberalisme op zijn
retour was en zij trokken daaruit de conclusie, dat dan ook de oude scheidslijnen binnen
de Joodse gemeenschap achterhaald waren. Zij hadden niet de minste behoefte om zich
van de ‘Galicische’ Joden te distanciëren. Met hun blad hadden zij grote invloed op het
verloop van het proces.
Hoewel de steen des aanstoots voor de antisemieten nu juist was, dat de Joden zich zo
perfect aan het liberale Hongarije hadden aangepast, en hoewel de bewijzen die de Joden
voor hun patriotisme aanvoerden, bij hen alleen maar meer irritatie wekten, gingen de
Joden er veelal vanuit dat ze de angel uit het antisemitisme konden trekken door zich nog
nadrukkelijker met Hongarije te identificeren.
Om die reden keken zij ook met zoveel zorg naar de komst van de ‘Galicische’ Joden die
op de vlucht waren voor de in 1881 in Rusland op gang gekomen pogroms. Het
verschijnen van deze vluchtelingen, dat misschien ook wel mede aanleiding was geweest
voor de uitbarsting van 1882, zou nadien nog keer op keer tot stemmingmakerij leiden.
In Joodse kring vonden velen het nodig om zich uitdrukkelijk van de ‘Galicische’
migranten te distanciëren. Deze houding was met name kenmerkend voor de meest
geassimileerde Joodse gemeenschap, die van Pest. Een neologe leidsman als Ferenc
Mezey verklaarde in een artikel in 1900 zelfs het Poolse Jodendom te beschouwen als
‘onkruid’ dat uitgeroeid diende te worden. ‘Alle slechts wat onze geloofsgenoten
aankleeft, komt bij hen vandaan.’
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Maar ook al bleven de ‘Galicische’ Joden tot in de jaren van de eerste wereldoorlog een
populaire steen des aanstoots, toch bleek de haat zich uiteindelijk steeds op de
geïntegreerde Joden te richten.
Hoewel de politieke elite het bij gelegenheid van Tiszaeszlár voor de Joden had
opgenomen, heeft het er alle schijn van dat ook in die kringen tegen het eind van de eeuw
Antijoodse gevoelens een rol gingen spelen. Hoewel dit ongetwijfeld ook zijn
achtergrond had in de afnemende geloofwaardigheid van het liberalisme, waren er
daarnaast specifieke omstandigheden die Antijoodse gevoelens in deze kringen in de hand
werkten.
Eigenlijk was er al vanaf het begin van de 18de eeuw sprake geweest van een wederzijdse
afhankelijkheid van de Joden en de aristocratie. De grootgrondbezitters boden de toen
nog rechteloze Joden een zekere veiligheid en stabiliteit en de Joden op hun beurt
zorgden er als pachters van molens, jeneverstokerijen en kroegen, als opkopers van
landbouwoverschotten en als graanhandelaars voor, dat de landheren over een regelmatig
inkomen kwamen te beschikken. Samen maakten ze van Hongarije in de 19de eeuw een
van ’s werelds belangrijkste graanexporteurs. In dit partnerschap waren de
grootgrondbezitters aanvankelijk zonder twijfel de sterkste partij. In de loop van de eeuw
veranderde dit echter, mede uiteraard tengevolge van de gelijkberechtiging van de Joden.
Heel belangrijk was wat dat betreft, dat de Joden de vrijheid kregen zich te vestigen waar
ze wilden en daarvoor dus niet langer op de aristocratie waren aangewezen.
Verder werd met het toenemen van het belang van de graanexport de positie van de
handelsondernemers tegenover de producenten sterker. Dat kwam onder andere tot
uitdrukking in het feit dat deze zakenlui in toenemende mate optraden als pachters van
landgoederen en als financiers van de aristocratie. Op het eind van de 19de eeuw was maar
liefst 20 procent van de eigenaars van een grondbezit van 1000 hold (een hold is ongeveer
een halve hektare) of meer Joods. Maar ook 18 procent van de bedrijven tussen de 200 en
de 1000 hold waren van Joden.
Met het op gang komen van de industrialisatie in de jaren ’90 werden deze ondernemers
ook zakelijk steeds minder van de grootgrondbezitters afhankelijk. Grootgrondbezitters
vonden deze verschuiving in de machtsbalans natuurlijk erg vervelend.
Dat het liberale establishment zich desondanks uitdrukkelijk van het politieke
antisemitisme distanciëerde, is misschien wel in de eerste plaats te verklaren uit de
omstandigheid, dat het antisemitisme de tendentie had de stabiliteit van de constructie
van de Dubbelmonarchie aan te tasten. In het kader daarvan was de gelijkberechtiging
van de Joden een feit geworden. Sindsdien steunden de Joden, of ze nu neoloog waren of
orthodox, de Dubbelmonarchie. Dat was van groot belang, omdat er in het land geen
meerderheid voor was en de regerende partij toch al haar toevlucht moest nemen tot
allerlei vormen van zwendel en corruptie om te voorkomen, dat antihabsburgse politici in
het parlement een meerderheid zouden krijgen.
Daar kwam nog bij, dat de Joden ook nodig waren om binnen het multietnische
koninkrijk de z.g. Hongaarse suprematie in stand te houden. Het akkoord van 1867 had,
hoezeer misschien ook tegen de liberale bedoelingen van de bedenker ervan, de
Hongaarse liberaal Ferenc Deák in, het politieke leven gemaakt tot het monopolie van
Hongaarse aristocraten, edelen en andere welgestelden. In dit monopolie waren ook
vermogende Joodse families gaan participeren, al was voor hen in de landelijke politiek
geen publieke rol weggelegd. Bevolkingsgroepen als de Roemeense, de Slowaakse, de
Servische, de Kroatische en de Roeteense, waren uitgesloten van de macht. De situatie
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was bepaald curieus, omdat het daarbij om maar liefst de helft van de bevolking ging.
Vanuit het establishment werd dat als zorgelijk gezien en werden ontwikkelingen die tot
een daling van het percentage Hongaren zouden kunnen leiden, angstvallig in de gaten
gehouden. De Hongaarse Joden zaten in zekere zin op de wip. Het Hongaarse
establishment zag zich daarom gedwongen de Joden als gelijkwaardige Hongaren te
aanvaarden, ook al ging dat misschien niet altijd van harte.
De aanvaarding van de Joodse bevolking door de Hongaarse politieke elite, die in de
jaren 1840 tot 1870 een progressieve betekenis had gehad, kreeg in de jaren ’80 een
conservatieve strekking. Onder het motto handhaving van de ‘Hongaarse suprematie’
hield de heersende elite in de praktijk elke vernieuwing van het politieke leven en het
deelnemen in de macht van wat voor nieuwe groeperingen danook tegen.
Ondersteuning van het establishment in de verdediging van zijn monopolie op de politiek
werd in deze periode de prijs die de Joodse bevolking voor haar emancipatie op tafel
diende te leggen. Daarbij behoorde ook dat de Joden geacht werden het stiekume
antisemitisme van de aristocratie met de mantel der liefde te bedekken.
De Joden die in het liberale tijdvak naar voren waren gekomen, hadden zich neergelegd
bij een tweederangs-positie in het establishment en bij het feit dat hun in het politieke en
culturele leven slechts een rol op de achtergrond was vergund. De nieuwe generatie
urbane Joden die een rol gingen spelen in de vernieuwingsbeweging van het fin-de-siècle,
nam met een dergelijke positie niet langer genoegen.
In de jaren rond 1900 werd Boedapest onmiskenbaar het centrum van het
vernieuwingsproces. De hoofdstad ging zich steeds duidelijker van de andere steden
onderscheiden en steeds meer van het platteland afkomstige migranten kozen Boedapest
als hun nieuwe omgeving. Dit gold ook voor Joden die de provincie vaarwelzegden.
Hoewel het aandeel van de Joden in de stadsbevolking in een aantal gevallen stagneerde
of zelfs terugliep, bleef de migratie naar met name Boedapest enorm.
Al in de tijd van Tiszaeszlár had Egyenlőség-redacteur Miksa Szabolcsi, zoals we zagen,
vastgesteld, dat de in de liberale periode ontstane scheidslijn binnen de Joodse
gemeenschap, die namelijk tussen orthodoxen en neologen, aan actualiteit had ingeboet.
Er waren immers zowel in het neologe, als in het orthodoxe kamp mensen geweest, die de
aangeklaagden te hulp waren geschoten en er waren in beide kampen ook mensen
geweest, die zich liever van de aangeklaagde Joden distanciëerden. Tiszaeszlár toonde,
zoals Miksa’s zoon Lajos Szabolcsi later zou schrijven, dat er een nieuw Joods
bewustzijn en zelfs een nieuwe Joodse ‘orthodoxie’ aan het ontstaan was.
In de jaren rond het begin van de 20ste eeuw kreeg deze nieuwe ‘orthodoxie’ in Boedapest
in de bouw van een groot aantal synagoges gezicht. Bij deze ontwikkeling aansluitend
deden Miksa Szabolcsi en zijn geestverwanten een poging het synagogale Jodendom te
moderniseren en om te vormen tot een zuil, om een woord uit de Nederlandse
geschiedschrijving te gebruiken, tot een formatie dus, die niet alleen op religieus, maar
ook op politiek en maatschappelijk gebied een systematische aanwezigheid zou
ontwikkelen.
De campagne voor de z.g. receptie, de erkenning van het Jodendom als officiëel
kerkgenootschap, in het begin van de jaren ’90 werd voor hen een middel om deze zuil tot
stand te brengen. Formeel was de receptie het sluitstuk van de emancipatie-wetgeving uit
de jaren ’40 en ‘60, maar in werkelijkheid ging het om iets nieuws: de vorming van een
officiëel door de staat als gesprekspartner erkende Joodse formatie.
De roomskatholieke kerk die zich ten tijde van Tiszaeszlár nog keurig bij de liberale
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spelregels had neergelegd, trad met kracht tegen de ‘receptie’ op. De leiding van dit
kerkgenootschap bleek nu van mening, dat de Joden gezien moesten worden als een in
wezen vreemd lichaam in de Hongaarse samenleving, niet als een geloof dus, maar, zoals
de Hongaarse bisschoppen verklaarden, als een natie met een eigen nationaal leven en
eigen nationale wetten. Afzonderlijke roomskatholieke auteurs gingen nog een stuk
verder. Iemand als Ottókar Prohászka (1858-1927) bijvoorbeeld haalde de oude, 19deeeuwse opvatting weer op, dat de Joden verwerpelijke morele opvattingen zouden
hebben. De Joodse moraal, zo betoogde hij in 1893, is een ‘vloek’, waaraan de
christelijke cultuur tegronde gaat, als ze zich er niet tegen verdedigt.
In 1895, na een campagne van een jaar of vijf, werd de ‘receptie’ een feit, al slaagden
tegenstanders erin het oorspronkelijke wetsontwerp op een aantal belangrijke punten te
wijzigen. Zo schrapte het hogerhuis, dat de wet twee keer afwees en pas de derde keer
met één stem verschil door de bocht ging, de mogelijkheid om van een kerk naar het
Joodse geloof over te stappen en bedong het verder, dat rabbi’s of bestuurders van een
Joodse gemeenschap de Hongaarse nationaliteit moesten hebben.
De strijd om de ‘receptie’ had niet alleen gevolgen voor de Joodse bevolking. Uit de
campagne kwam ook de Katolikus Néppárt (Katholieke Volkspartij) voort, een partij die
vormgaf aan het streven van katholieken om van hun kant het katholicisme om te vormen
tot een religieus-politieke formatie en tot een wereld- en levensbeschouwing die de plaats
van het liberalisme kon innemen.
In de jaren ’90 werd het antisemitisme zo onderdeel van een poging om naast en
tegenover de socialistische en radicale bewegingen van die tijd een alternatieve beweging
te organiseren die in staat zou zijn het machtsmonopolie van het establishment te breken.
Terwijl sommige Joden dus in de vorming van een Joodse zuil een antwoord zochten op
de nieuwe situatie, keerden anderen zich juist tegen dit soort apartheid. Zij identificeerden
zich enthoesiast met het nieuwe Hongarije dat in deze jaren bezig was te ontstaan en
wilden niet als Joden, ook niet als Hongaarse Joden, maar als Hongaren de 20ste eeuw
instappen.
In de vernieuwingsgolf die in de jaren ’90 van de 19de eeuw op gang kwam, waren veel
Joden van de partij. Zij waren vooral te vinden in de moderne, dynamische
bedrijfstakken, in de handel en in het bankwezen.
Maar ook in de sociaal-democratische partij en de vakbeweging, in de radicale politieke
stroming, op de plekken waar zich de moderne stadscultuur ontwikkelde, in de krantenen tijdschriftenwereld, in de literatuur, in de sfeer van het theater, bioscopen, cabarets en
de café’s en trouwens ook in de wereld van de sport speelden veel Joden een rol. Joden
die eerder in de 19de eeuw een loopbaan in de sfeer van de vrije beroepen hadden
gekozen, waren meestal arts of advocaat geworden. Het percentage Joden werkzaam in
deze beroepen lag in het fin-de-siècle nog altijd rond de 50, maar daarnaast kwamen in
deze tijd ook veel andere intellectuele en artistieke beroepen binnen het gezichtsveld van
jongeren van Joodsen huize.
Dat heel wat Joden handhaving van de eigen Joodse identiteit niet meer zo belangrijk
vonden, blijkt uit het feit dat er zich in de jaren voor de eerste wereldoorlog een sterke
stijging voordeed van het aantal gemengde huwelijken, iets wat binnen het synagogale
Jodendom nog altijd heel moeilijk lag.
Ook in antisemitische kring werd gesignaleerd, dat er aan het begin van de 20ste eeuw een
nieuwe generatie Joden was aangetreden, die zich uitdrukkelijker dan de vorige op
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cultureel en politiek gebied bewoog. “De dankzij de gelijkheid verworven economische
macht was niet genoeg voor de Hongaarse Joden, daarnaast willen ze ook nog de
culturele en politieke macht verwerven,” schreef Alajos Kovács bijvoorbeeld in 1922.
Hoewel de historicus Gyula Szekfű zich ingetogener uitdrukte, was dit ook de strekking
van de beschouwingen die hij in zijn in 1920 verschenen boek ‘Három nemzedék’ (Drie
generaties) aan ‘nieuw Boedapest’ wijdde. De betrokkenen begrepen van deze verwijten
niet veel. Het scheppen van een nieuwe Joodse cultuur was wel het laatste wat zij wilden.
Hun ging het erom te participeren in het nieuwe Hongarije, zoals dat in die jaren
ontstond.
Hoewel de Joden, voorzover ze zich althans met de politiek inlieten, meestal
sympathiseerden met István Tisza, was de deelname van Joden aan de socialistische
stromingen van die tijd zo belangrijk, dat het antisemitisme voor veel Hongaren een
manier werd om zich tegen het socialisme te keren. Terwijl het antisemitisme in de jaren
’80 een manier was geweest om afscheid te nemen van het liberalisme, werd het nu een
beweging die zich afkeerde van de idealen die in socialistische en radicale kring naar
voren werden gebracht. Maar dat betekent nog niet, dat het antisemitisme van
maatschappijvernieuwing niets wilde weten. Het regiem van István Tisza, dat mede op de
Joodse elite steunde, had zich al in de jaren ’80 tegen het antisemitisme gekeerd en
volhardde in die houding. Het antisemitisme had voor Tisza niet veel sympathie, zoals
bleek toen de Katolikus Néppárt in 1905 de kant koos van diegenen die het Compromis
van 1867 op de helling wilden zetten, maar verzette zich er wel tegen, dat socialistische
idealen de vernieuwing van de Hongaarse samenleving zouden gaan bepalen.
De verandering van karakter van de antisemitische stroming vond in Hongarije in de jaren
’90 plaats en komt tot uitdrukking in het verdwijnen van de antisemitische partij van
Istóczy en de oprichting van de Néppárt.

Zigeuners in de volkstelling van 1893
In de decennia rond de eeuwwisseling raakte de Hongaarse samenleving op een nieuwe
leest geschoeid. Industrialisatie en urbanisatie bepaalden de richting. De traditionele
verdeeldheid in rangen en standen en etnische groepen raakte achterhaald en er ging zich
een nieuwe, gemeenschappelijke identiteit aftekenen.
Maar dat urbanisatie aan de basis lag van dit integratieproces, betekent ook, dat niet
iedereen er deel aan kon hebben en dat er dus een nieuwe sociale tweedeling ontstond met
aan de ene kant de Hongaren, de Duitsers en de Joden, die samen die nieuwe nationale
identiteit ontwikkelden en aan de andere kant de armere bevolkingsgroepen, de
Roemenen, de Slowaken en de veelal orthodoxe plattelandsjoden, die de stap naar een
modernere, meer urbane manier van leven niet konden zetten en die nu als niet-Hongaars
in de hoek werden gezet. Tot deze nieuwe niet-Hongaren behoorden ook de zigeuners,
met uitzondering van de professionele muziekzigeuners, die, nu ook de Hongaarse adel
hoofdzakelijk in Boedapest woonde, stadsbewoners werden.
Zigeuners die een traditioneel ambacht beoefenden, werden verdrongen uit de steden en
stadjes waar de nieuwe industriële cultuur zich verbreidde. Maar ook op het platteland
werd hun positie steeds zwakker. Zij handhaafden zich het best in regio’s waar van de
nieuwe ontwikkelingen nog niet veel te merken was.
Kwa levenspeil kwamen de zigeuners in het Hongarije van voor de eerste wereldoorlog
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op de onderste tree van de ladder terecht en naarmate de vraag naar ambachtelijke
produkten afnam, daalde ook het maatschappelijke prestige van de zigeuners. Illustratief
voor de tweede-rangspositie van de zigeuners is het feit, dat analfabetisme rond de
eeuwwisseling algemeen was. Kinderen uit gezinnen van reizende zigeuners namen
helemaal geen deel aan het lager onderwijs, maar ook de kinderen van de gevestigde
zigeuners gingen in het algemeen niet naar school. Dit kwam ook omdat
zigeunerkinderen op de lagere scholen meestal niet welkom waren.
Terwijl de zigeuners zo buiten het nieuwe Hongarije raakten, maakte de traditionele
tolerantie ten aanzien van de zigeuners plaats voor een meer venijnige houding. De
verandering van sfeer werd direct aan het begin van de nieuwe eeuw merkbaar en viel dus
samen met de opkomst van het nieuwe antisemitisme.
Terwijl de uit de Hongaarse daglonerswereld afkomstige jongeren zich in de buitenwijken
van de steden een plekje zochten en daar het nieuwe industrieproletariaat gingen vormen,
vulden de zigeuners de rijen van het plattelandsproletariaat. Maar de condities, waaronder
ze op het land werkten, waren nog minder dan die van de landloze boeren die tenminste
nog over een eigen boerderijtje en een klein stukje eigen grond beschikten en zo voedsel
konden telen voor de periode waarin de landheer geen werk voor hen had.Waarschijnlijk
werden ook de kampementen van veel Walachijse zigeuners in deze periode min of meer
vaste woonplaatsen. Ook voor hen gold, dat de inkomsten uit hun traditionele beroepen
terugliepen en dat zij daarnaast naar andere werkzaamheden moesten omzien. In ieder
geval constateerde de statistiek dat het aantal karavanen sterk was afgenomen.
Een van de belangrijkste bronnen van informatie over de situatie van de zigeuners in het
toenmalige Groot-Hongarije is een volkstelling uit 1893. De telling onderscheidt drie
groepen: zigeuners met een vaste woonplaats, zigeuners die langere tijd op dezelfde plek
wonen en reizende zigeuners.
In het toenmalige Hongarije waren er volgens de telling 274.940 zigeuners. Daarvan
hadden 243.432 een vaste woonplaats. 20.406 leefden langere tijd op dezelfde plek
(bijvoorbeeld als seizoenarbeiders). Slechts 8.938 leidden een zwervend leven.
De spreiding van de zigeunerbevolking over het land was zeer ongelijkmatig. In
westelijke provincies als Zala, Vas en Veszprém had minder dan een derde van de dorpen
een zigeunergemeenschap. In de provincies ten oosten van de Tisza hadden bijna alle
dorpen een zigeunergemeenschap. Van de 274.900 zigeuners leefden er 105.000 in
Zevenburgen en daar vooral in de overwegend door Roemenen bewoonde streken.
Uit de telling blijkt, dat toen nog heel wat zigeuners een traditioneel zigeunerberoep
beoefenden.
Het grootst was echter de categorie dagloners met 36,8 procent. In dit getal zijn niet de
mensen begrepen die als landarbeiders werkten. We moeten waarschijnlijk vooral denken
aan de zigeuners die als manusje-van-alles bij boeren werkten.
Een ambachtelijk beroep oefende 28,9 procent van de zigeuners uit. Ze waren min of
meer reizende slotenmakers, spijkersmids of smids in de bredere zin des woords,
koperslagers annex ketellappers, touwslagers, of makers van houten spaden, lepels en
andere voorwerpen.
Onder de ambachtelijke beroepsbeoefenaren rangschikte de volkstelling ook de
leveranciers van lemen stenen, de bouwers van muren van aangestampte aarde en de
traditionele ‘stucadoors’. Het ging daarbij om een betrekkelijk nieuw zigeunerberoep, dat
in de jaren rond de eeuwwisseling sterk in opkomst was.
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De meeste van deze beroepen werden zowel door reizende als door gevestigde zigeuners
beoefend. Uitzonderingen waren het vak van spijkersmid en ketellapper, dat
hoofdzakelijk door reizende zigeuners en het vak van schoenmaker, dat uitsluitend door
gevestigde zigeuners beoefend werd.
Het maken van lemen stenen was vooral een vrouwenberoep. De mannen zorgden voor
de verkoop. Vandaar dat volgens de statistiek het werk in de bouw voor 50 procent door
vrouwen werd gedaan. Maar ook onder de 14.000 smids waren er 400 vrouwen.
Handelaars waren er volgens de statistiek verrassend weinig: 2,6 procent. Daaronder
waren ook de paardenhandelaars (volgens de statistiek niet meer dan 1.500).
Een belangrijke beroepsgroep was die van de muzikanten (9,6 procent).
Beroepsmuzikanten waren in overgrote meerderheid gevestigde zigeuners.
Opvallend gering is het aantal zigeuners dat volgens de statistiek in de landbouw zijn
brood verdiende: 3,3 procent. Daarin zijn ook degenen opgenomen die als dagloners op
het land werkten. Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit dat niet alleen de zigeuners
zelf, maar ook hun omgeving hen nog in de eerste plaats zag als beoefenaars van het
traditionele beroep, terwijl dat in werkelijkheid allang niet meer was dan een aanvulling
op het werk op het land.
Volgens de telling van 1893 waren er 7.500 zigeuners die met bedelen in hun
levensonderhoud voorzagen. Volgens László Pomogyi die onderzoek deed naar de positie
van zigeuners in de 19de eeuw, is dat een schromelijke onderschatting. Volgens hem wist
‘een belangrijk percentage’ van de zigeuners met bedelen ‘zijn elementaire
betaansvoorwaarden veilig te stellen’. Pomogyi gaat er zelfs vanuit, dat er amper
gezinnen waren, voor wie het bedelen niet een aanvullende bron van inkomsten was. Uit
een regeringsbesluit van 1868 blijkt dat niet alleen reizende zigeuners bedelden, maar dat
er ook zigeuners waren die speciaal met dat doel een huisje bouwden langs de weg.
Uit de telling vn 1893 blijkt, dat de zigeuners vaak apart van de boerenbevolking
woonden. Dit was om precies te zijn het geval in 3750 van de toen 7220 Hongaarse
dorpen. In 2874 dorpen woonden zigeuners en boeren volgens de statistiek door elkaar en
in 596 dorpen gedeeltelijk gemengd en gedeeltelijk apart. De kolonies konden vrij klein
zijn en vaak woonde er maar één familie.
Van de gevestigde zigeuners woonde volgens de telling van 1893 65 procent in een huis,
bij de zigeuners die langere tijd op dezelfde plaats plachten te verblijven was dat
percentage 45 en bij de reizende zigeuners 11. In een z.g. putri (een meestal eenkamerige
koloniewoning) leefde 33 procent van de gevestigde, 45 procent van de halfgevestigde en
17 procent van de reizende zigeuners.
Van de halfgevestigde zigeuners woonde 6 procent in een tent, bij de reizende zigeuners
was dat 65 procent.
In de grond uitgegraven woningen, een traditioneel woningtype op het platteland, te
vergelijken met de plaggenhut, waren er op de zigeunerkolonies niet veel meer: 7 procent
van de reizende en 4 procent van de halfgevestigde zigeuners woonde in zo’n huisje.
Het romanes werd volgens de volkstelling vooral gesproken door reizende zigeuners in
Zevenburgen. In de andere categorieën lag het percentage zigeuners, dat romanes sprak,
beneden de helft. Het is waarschijnlijk, dat we ook hier met een vrij ingrijpende
vertekening van de werkelijke stand van zaken te maken hebben. Zo spreken de zigeuners
in het huidige Slowakije behalve Slowaaks ook nog altijd romanes.
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De telling van 1893 is een unieke bron van informatie over het reilen en zeilen van de
zigeuners in het Hongarije van die tijd, waarvan deskundige auteurs tot op de dag van
vandaag dankbaar gebruik maken. Met name als het gaat om de reizende zigeuners is het
echter de vraag, hoe betrouwbaar de verzamelde gegevens zijn. Omdat een registratie van
reizende zigeuners ontbrak, konden lokale autoriteiten geen precieze gegevens over het
aantal reizende zigeuners verstrekken. Reizende zigeuners sloegen hun tenten vaak vrij
ver van de dorpen op, zodat hun aanwezigheid lang niet altijd door de autoriteiten werd
opgemerkt. Het ligt verder voor de hand te veronderstellen, dat lokale autoriteiten in veel
gevallen geneigd waren het ‘probleem’ van de reizende zigeuners op hun territoir te
onderschatten.
Toch moeten we ervan uitgaan dat de tijd van de grote, vaak meer dan honderdkoppige
karavanen tegen het eind van de 19de eeuw voorgoed voorbij was. Volgens de statistiek
van 1893 trokken 8000 reizende zigeuners in groepen van gemiddeld 8 personen door het
land. Van de 1000 reizende groepen waren er slechts 42 groter dan twintig personen.
De zigeuners zonder vaste verblijfplaats hadden vaak een vaste ‘wijk’, een reeks dorpen
en steden, die ze in de loop van het seizoen bezochten, en een vaste plek waar ze
overwinterden. Veel reizende zigeuners hadden rond de eeuwwisseling een officiële vaste
verblijfplaats. Maar er zijn allerlei aanwijzingen, dat de reizende zigeuner (met of zonder
officiële vaste verblijfplaats) aan het begin van de 20ste eeuw nog altijd een vrij gewoon
verschijnsel was. Blijkbaar hadden ze nog altijd nuttige diensten aan te bieden, want veel
gemeenten hadden de gewoonte reizende zigeuners althans een kort verblijf binnen de
gemeentegrenzen toe te staan. Zeker in het boerenbedrijf waren in deze tijd nog allerlei
voorwerpen in gebruik, in de produktie waarvan zigeuners gespecialiseerd waren. De
muziekzigeuners verdienden hun brood op boerenbruiloften en -partijen, maar ze hadden
ook seizoenswerk. Zo was er tijdens de wijnoogstfeesten goed te verdienen. De
phyloxera-epidemie die zich in 1889 in Hongarije manifesteerde, was voor veel
muziekzigeuners danook een ramp.

De vernieuwing en het nationale
Tegen het eind van de jaren ’90, toen István Tisza de politieke leider werd van de liberale
regeringspartij, was van het toch al slijtagegevoelige Hongaarse liberalisme de glans
behoorlijk af. Tisza kreeg te maken met een oppositie van antisemieten en klerikalen, die
het einde van het liberale tijdperk proclameerden en met een dynamische socialistische
stroming die er dan wel niet in slaagde in het parlement door te dringen, maar die onder
de arbeiders, op het platteland en onder intellectuelen in de steden veel aanhang kreeg. En
dan was er ook nog altijd de traditionele oppositie bestaande uit heren van stand, die
vonden dat de invloed van Oostenrijk teruggedrongen moest worden en die geen
gelegenheid voorbij lieten gaan om Tisza en de zijnen als landverraders te kijk te zetten.
Maar niet alleen het Hongaarse liberalisme, ook de constructie van de Dubbelmonarchie
leed rond de eeuwwisseling behoorlijk aan metaalmoeheid. Er waren nog maar weinig
politici, of dat nu in Hongarije was of in Oostenrijk, die zin hadden om er zich echt voor
in te zetten. Wie er nog wat in zag, deed dat alleen omdat het laten voortbestaan van de
Dubbelmonarchie de beste manier leek om haar op te heffen en definitief het eigen land,
of dat nu Oostenrijk was of Hongarije, een heersende positie te geven.
Kenmerkend was, dat in de desbetreffende strategieën oorlog een belangrijke rol speelde.
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Dat was nieuw. 1867 was een huwelijk geweest tussen een Hongarije, dat vooral
bescherming zocht en een Oostenrijk, dat na een reeks vernederende nederlagen dringend
aan vrede toe was. Na de eeuwwisseling werd de Dubbelmonarchie voor de heersende
kringen in beide landen het omgekeerde: een oorlogsmachine.
Over de positie van de Monarchie als grote mogendheid en over de militaire kracht ervan
maakte István Tisza zich waarschijnlijk minder illusies dan de Oostenrijkers. Vandaar
ook dat voor hem het bondgenootschap met Duitsland een absolute voorwaarde was.
Tisza twijfelde er niet aan of in de oorlog zou over de Hongaren de oude Magyaarse geest
weer vaardig worden. Zij aan zij strijdend met de Duitsers zou hun de victorie niet
kunnen ontgaan. Tegelijkertijd zouden de verwaande, maar zwakke Oostenrijkers vanzelf
afglijden naar de tweede rang en zou dus met de overwinning tegelijk binnen de
Monarchie het pleit in het voordeel van Hongarije beslecht zijn.
In het besef dat er een grote oorlog in aantocht was, ondernam Tisza een modernisering
van het liberale programma. Ooit een beweging die in het kader van een Hongaarse
nationale eenheidsstaat gelijke rechten had willen garanderen aan alle inwoners, werd het
nu een partij die het land aan een heersende positie in Midden-Europa wilde helpen en die
andere volken wilde dwingen zich te schikken in een tweederangspositie. In dat kader
nam Tisza het leerstuk van de Hongaarse suprematie, dat uit de conservatieve traditie
stamde, onder de politieke beginselen op. Zo smeedde hij het Hongaarse liberalisme om
tot een strategie passend in een tijdsgewricht, waarin er in alle Europese landen
aanhangers waren van de opvatting dat de eigen natie beter was dan andere volken en dat
dat eigen volk danook het recht had om over anderen te heersen. Waren de grote
Europese landen imperialistische mogendheden geworden, die het gewoon vonden om
gebieden te annexeren en invloedssferen op te bouwen en er geen been in zagen om
daarvoor het leven van massa’s mensen uit de lagere klassen op te offeren, dan moest
Hongarije op haar manier en al was het alleen maar uit lijfsbehoud zich ook maar tot zo’n
staat zien op te werken en moest de oude, om niet te zeggen mythische Magyaarse
heldhaftigheid opgewarmd en wel maar worden opgedist als de bijpassende ideologie.
Maar Tisza verschafte het land niet alleen een moderne, imperialistische ideologie, hij
slaagde er bovendien in om een nieuwe opvatting te ontwikkelen met betrekking tot de
vraag wie nu eigenlijk Hongaren waren, wie samen de Hongaarse natie vormden. De echt
Hongaarse klassen waren volgens de gangbare opvatting de aristocratie en de landadel en
van die twee de laatste eigenlijk nog het meest.
Tegen het eind van de 19de eeuw waren deze klassen hun traditionele plek in de
Hongaarse samenleving echter grotendeels kwijt. Aristocraten waren gewend om grote
delen van hun grondbezit in pacht uit te geven aan grote landbouwondernemers. Ze waren
afhankelijk geraakt van zakenlui die de export van graan voor hun rekening namen en
leenden hun naam aan banken en verzekeringsmaatschappijen.
Ook de traditionele Hongaarse landedelman was tegen het eind van de 19de eeuw al hoog
en breed uitgestorven. Eigenlijk was in Hongarije al in de Turkse tijd het verband tussen
adelstand en grondbezit doorbroken geraakt. Heel wat Hongaren hadden in die tijd
vanwege hun verdiensten in de strijd een adellijke titel gekregen. Deze armalisten, zoals
ze heetten, hadden dan wel opeens blauw bloed, maar daarmee waren ze nog niet vanzelf
bezitters van een stukje vaderlandse bodem.
In het Hongarije van het begin van de 19de eeuw waren er heel wat edelen die niet op
grondbezit konden bogen. In de provincie Baranya bijvoorbeeld maakten armalisten met
amper of helemaal geen grondbezit in 1810 maar liefst 39 procent van de adelstand uit. In
de provincie Pest moest in 1829 zelfs 61 procent van de adel het zonder grond stellen.
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Na 1848 en in het bijzonder na 1867 kregen opnieuw heel wat Hongaren een adelsbrief.
De nieuwe edelen waren meestal ambtenaren en militairen. Na 1867 waren er ook wel
zakenlui onder. Net als István Tisza waren de edelen heel vaak geboren en getogen
Boedapesters en was hun landgoed, als ze dat al hadden, niet veel meer dan een
vakantieverblijf en een statussymbool.
Naast deze verdwijnende of alleen op papier nog bestaande klassen betrok Tisza ook die
bevolkingsklassen in de Hongaarse natie, die in de decennia na het revolutiejaar 1848
naar voren waren gekomen. Zij, de mensen die van Hongarije een liberaal land hadden
gemaakt, waren voor hem de echte Hongaren. Daarbij behoorden ook die mensen uit de
adel die net als hij in staat waren geweest de overstap naar het liberale Hongarije te
maken. Tot die Hongaarse natie rekende Tisza ook de Joden, dat wil zeggen diegenen die
mee het liberale Hongarije hadden geschapen, die intussen in het bedrijfsleven een
leidende rol waren gaan spelen en die op allerlei manieren met de Hongaarse elite
vervlochten waren geraakt.
Angst voor het teloorgaan van de ‘Hongaarse suprematie’ was rond het begin van de 20ste
eeuw een wijdverbreid verschijnsel. De aristocratie zag met grote zorg aan, hoe veel
Hongaren, in plaats van trots te zijn op hun Hongaar-zijn, het land liever vandaag dan
morgen verlieten. Op grote delen van het Hongaarse platteland was de toestand in die tijd
namelijk zo onleefbaar, dat veel boeren het enige deden wat hun nog overbleef: ze pakten
hun boeltje en krasten op. Het aantal emigranten zou in de tijd van de Dubbelmonarchie
oplopen tot anderhalf miljoen. Hoewel het percentage emigranten bij de niet
Hongaarssprekende bevolkingsgroepen hoger lag, vreesden velen toch, dat de Hongaren
in de minderheid zouden raken en dat de ‘Hongaarse suprematie’ zo in gevaar zou
komen.
Ook bij de kwestie van de uitbreiding van het kiesrecht was de ‘Hongaarse suprematie’ in
het geding. Vooral gelet op de verhoudingen in Zevenburgen en Slowakije sloten
Hongaars nationalisme en uitbreiding van het kiesrecht elkaar uit. In het koor van de
verdedigers van de Hongaarse suprematie klonken ook racistische stemmen. NietHongaren, vooral Roemenen en Slowaken werden gezien als mensen van een mindere
soort. Iemand als graaf Mihály Károlyi bijvoorbeeld, de latere president, maar toen nog
vertegenwoordiger van de landheerlijke agrarische lobby, keerde zich ook tegen de
immigratie van ‘vreemde rassen’ als de Bulgaren, maar ook van koelies, waarover in die
tijd blijkbaar werd gepraat en schaarde zich in de rijen van degenen die schande spraken
van de immigratie van Joden die op de vlucht voor pogroms in Rusland, via Galicië naar
Hongarije kwamen.
Nationalisme van deze signatuur was tegen het eind van de 19de eeuw niet alleen in
Hongarije, maar ook elders in Europa aanwezig als een akelige onderstroom. In WestEuropa was het verbonden met het ouderwetse, 19de-eeuwse kolonialisme en in het oosten
met het dynastieke absolutisme. Een karakteristieke parallel voor wat er in Hongarije
gebeurde was het Rusland van tsaar Alexander III (1881-1894), in wiens regeerperiode
russificatie het officiële beleid werd. Zo keerde het officiële Russische nationalisme zich
hier tegen de nationale aspiraties van Finnen, Letten en Oekraïners.
Het nationalisme van dit type profiteerde van het feit, dat het liberalisme over zijn
hoogtepunt heen was, maar leek voorlopig oudbakken en niet iets om serieus te nemen.
Dat veranderde toen het na de eeuwwisseling verbonden raakte met het moderne
imperialisme en een ideologie werd, die het expansiestreven rechtvaardigde met de eigen
nationale superioriteit.
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Dit laatste was ongeveer wat István Tisza in Hongarije deed. Hij verschafte de oude
‘Hongaarse suprematie’ een nieuwe basis in de groepen die in de tweede helft van de 19de
eeuw samen in de praktijk de heersende klasse waren gaan vormen.
De viering van het zogenaamde duizendjarige bestaan van het Hongaarse koninkrijk in
1896 met als ingrediënten een duizendjarig volk, een heuse keizer en een tentoonstelling
met allerlei moderne snufjes, werd het feest dat de politieke opvattingen van Tisza
nauwkeurig weerspiegelde en luister en overtuigingskracht bijzette.
Bij de jonge linkse intellectuelen die de grands cafés, de redactieburelen en de
collegebanken in de Hongaarse hoofdstad bevolkten, kon ’s lands minister-president geen
goed doen. Toch was er ook in deze kringen een nieuwe belangstelling te bespeuren voor
het begrip natie.
De verandering van toon in Boedapest was onderdeel van een verschuiving die zich in het
tiental jaren voor het uitbreken van de oorlog op internationale schaal voordeed. In de
tweede helft van de jaren ’80 van de 19de eeuw was een vernieuwingsbeweging ontstaan,
die het eind van het liberale tijdperk aan de orde had gesteld. In de jaren ’90 was die
beweging socialistisch geworden. Er was, aldus de stellige overtuiging van velen in die
tijd, een revolutie gaande die een nieuw tijdperk inluidde in de geschiedenis van de
mensheid. Landsgrenzen leken in het licht van deze grootse gebeurtenis iets belachelijks.
En hetzelfde gold eigenlijk ook voor sociale grenzen: natuurlijk had de nieuwe tijd ook
voor diegenen die zich er krampachtig en kortzichtig tegen verzetten, niets dan goeds in
petto.
In de eerste jaren van de 20ste eeuw verloor het proces van maatschappelijke vernieuwing
aan kracht. De nieuwe maatschappelijke verhoudingen kristalliseerden zich in die jaren
uit; er begon een periode van consolidatie. Een eerste aspect van de consolidatie was dat
de nieuwe sociale klassen zich afbakenden. Een ander aspect van de consolidatie was, dat
de nationale thematiek in een nieuw licht verscheen. Er bleek langzamerhand een nieuwe
wereld te zijn ontstaan met nieuwe sociale grenzen en groepsbelangen. In dit klimaat
bleken de hooggespannen verwachtingen van weleer minder houdbaar. Zo werd
bijvoorbeeld duidelijk dat vernieuwing in het ene niet vanzelf ook goed was voor het
andere land, dat krachtmetingen tussen het uit de vernieuwing voortgekomen
bedrijfsleven van landen zelfs onvermijdelijk waren en dat de kort tevoren nog zo diep
geminachte krachten van het oude, die vaak in het staatsapparaat en de legerleiding goed
vertegenwoordigd waren gebleven, daarbij als hulptroep goede diensten konden bewijzen.
In de kringen waar tot dan toe de modernisering van de samenleving de hoogste prioriteit
had gehad, kwam sindsdien meer aandacht voor groepsbelangen en de verdediging
daarvan.
Net als elders in Europa speelde de Russische revolutie van 1905 en speciaal het falen
ervan ook in Hongarije een grote rol bij de bewustwording van het feit dat de nieuwe,
20ste-eeuwse samenleving gestalte begon te krijgen.
Ook in Hongarije was de sfeer in 1905 revolutionair. Het was István Tisza in hoogsteigen
persoon geweest, die de lont in het kruitvat had gestoken. Om de patstelling rond de
versterking van het leger te doorbreken had hij verkiezingen uitgeschreven. Tisza rekende
op een overwinning, was zelfs zozeer van zijn eigen onvermijdelijkheid overtuigd, dat hij,
anders dan bij voorgaande gelegenheden, geen gebruik maakte van de mogelijkheden om
de verkiezingen te manipuleren. Maar het omgekeerde gebeurde. De kiezers bezorgden de
regeringspartij een nederlaag die zo verpletterend was, dat Tisza die partij ophief en de
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trein nam naar zijn landgoed. Terwijl in de hoofdstad de regeringen elkaar opvolgden,
namen in de provincie de partijgangers van de in 1892 overleden Lajos Kossuth de macht
over. Het land zinderde van Hongaarsheid en tegelijk van de roep om meer democratie,
maar omdat de oppositie van weleer evenmin als Tisza voor een uitbreiding van het
kiesrecht voelde, versmolt de anti-Habsburgse en de sociaal-democratische oppositie niet
tot één beweging. Met het verlopen van het revolutionaire tij in Rusland smolt ook de
moed van Kossuths zoon Ferenc die, toen het erop aankwam, niets durfde te ondernemen
dat de constructie van de Dubbelmonarchie in de waagschaal zou stellen. Het eind van het
liedje was, dat István Tisza kon terugkeren. Al in 1910 maakte hij in politiek Boedapest
weer als vanouds de dienst uit. Met een vertraging van zes jaar kon de militaire
voorbereiding op de oorlog eindelijk beginnen.
Tegen die tijd was ook aan de linkerzijde, bij sociaal-democraten en andere socialisten en
radicalen de meningsvorming over het sociale en het nationale en de koppeling die er
tussen die twee zaken moest worden aangebracht, een stadium verder. Kenmerkend was
wat dat betreft het debat geweest op het congres van de sociaal-democraten in het
verkiezingsjaar. Het congres besloot te gaan streven naar samenwerking met nietsocialisten. Een gemoderniseerde en vooral gedemocratiseerde versie van het
ongeschreven leerstuk van de Hongaarse suprematie, dat de kampen in 1905 gescheiden
had gehouden, moest daar de grondslag voor vormen. De aanhangers van dit oude dogma
moesten, zo vonden veel sociaal-democraten, goed begrijpen, dat het op lange termijn
gezien alleen maar houdbaar zou blijven, als sociale hervormingen en het algemeen
kiesrecht er een plek in zouden krijgen.
Sociaal-democraten en andere vernieuwers uit die tijd wezen er op, dat dit geen
theoretische kwestie was, maar dat er rond de eeuwwisseling werkelijk een dramatische
vernieuwing van de Hongaarse natie op gang was gekomen: arbeiders en landarbeiders
hadden zich in de politieke arena gemeld, er was een nieuwe kleine en niet zo kleine
bourgeoisie ontstaan en een nieuwe intelligentsia, die in kranten en tijdschriften, in
literatuur en kunst die nieuwe Hongaarse natie een stem gaf. Deze nieuwe natie, waarin
ook heel wat mensen afkomstig uit nationale minderheden en uit de Joodse bevolking
zich thuis voelden, moest de plek krijgen die haar toekwam.
Ook in Hongarije had in de jaren ’90 het accent gelegen op het participeren in de
internationale vernieuwingsbeweging. In het decennium voor het uitbreken van de eerste
wereldoorlog veranderde dat. Vernieuwers die zich vaak juist van hun oude etnische of
nationale identiteit hadden bevrijd en socialisten geworden waren, gingen in die periode
in de nieuwe waarden en idealen middelen zien om de Hongaarse samenleving en de
Hongaarse natie te vernieuwen. Zij raakten de mening toegedaan dat het de taak was van
het socialisme om de natie uit de dodelijke omarming van het liberalisme te bevrijden en
zo weer toekomst te geven. De internationale vernieuwing en het echt Hongaarse
moesten, vonden zij, bondgenoten worden.
In socialistische kring leidde 1905 dus tot een heroverweging van de houding tegenover
de natie. Dit werd op dramatische wijze duidelijk door een scheuring die zich in 1906 in
het Sociaalwetenschappelijk Genootschap (Társadalomtudományi Társaság) van Oszkár
Jászi (1875-1957) voordeed en waarbij degenen, voor wie de prioriteit bij het nationale
lag, het genootschap verlieten. Maar ook in het denken van Jászi zelf werd 1906 een
waterscheiding. Met de consolidatie van de nieuwe maatschappelijke verhoudingen werd
het socialisme steeds meer de ideologie van een klasse. Jászi trachtte daaraan te
ontsnappen door het socialisme in verband te brengen met de natie en met nationale
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vernieuwing. Dit was het ook, waardoor de dichter Endre Ady die in dezelfde richting
zocht, in het denken van deze onafhankelijke socialist geïnteresseerd raakte.

Endre Ady
Voor het werk van Endre Ady (1877-1919), de belangrijkste dichter van deze periode,
werd het idee, dat de internationale idealen de natie uit het slop moesten halen, van
fundamentele betekenis. Heen en weer getrokken tussen Parijs en Boedapest, tegelijk
geboeid en afgestoten door zijn land, stelde hij de versuffing aan de kaak, waaraan het
Hongaarse volk, veroordeeld als het was tot een leven in het moeras van het platteland,
aan de zijlijn van de beschaving, in de marge van de geschiedenis, was gaan lijden.
De Franse hoofdstad was het centrum van een internationale culturele en politieke
vernieuwingsgolf die, toen Ady er in 1904 verzeild raakte, al zeker twee decennia
onderweg was. Het was, in de jaren ’80, begonnen met een romantisch protest, zonder al
te concrete doelen en vooral gericht tegen de 19de-eeuwse samenleving zoals die zich toen
nog manifesteerde. Daarop was een idealistische fase gevolgd, het socialistische ideaal
was in de mode gekomen en tenslotte was de tijd gekomen van de strategieën, met
politieke partijen die in welbepaalde programma’s de weg uitstippelden naar de “nieuwe
tijd”. Jonge intellectuelen uit landen die in de loop van de 19de eeuw geïsoleerd waren
geraakt, keken gefascineerd naar wat er zich in Parijs allemaal afspeelde. Contact met de
internationale vernieuwing leek hun dè manier om eerst zelf aan het benauwde culturele
klimaat van hun land te ontsnappen en om dan ook het contact tussen hun thuisbasis en de
dynamische ontwikkelingen elders in Europa te leggen en zo de stagnatie te doorbreken.
Het contact werd vergemakkelijkt door het kosmopolitische karakter van de beweging en
doordat de vernieuwers op zoek naar bewijzen voor de saaiheid van hun tijd juist een
bijzondere belangstelling hadden ontwikkeld voor het excentrieke, voor culturen die niet
door de westerse beschaving waren aangeraakt.
In Hongarije ontstond uit dit contact een beweging die heel eigen kenmerken ging
vertonen. De internationale vernieuwing werd met de nationale problemen verbonden tot
wat je zou kunnen noemen een internationalistisch nationalisme. Op de golven van de
internationale beweging moest het Hongaarse, door de met de Habsburgers verbonden
bovenlaag verdrongen en tot een tweederangs positie veroordeeld, in ere worden hersteld.
Modernisering moest tegelijk verhongaarsing zijn.
De vlucht naar Parijs en de kennismaking met het denken van zijn tijdgenoten maakten
Ady duidelijk hoe algemeen zijn verlangen was. Zoals hij in de plattelandssamenleving
diep weg in Midden-Europa niet op zijn plaats was geweest, zo waren, leerde hij in Parijs,
de mensen en zeker de dichters op dit ondermaanse en in dit heden niet op hun plaats. In
een gedicht over de eenzaamheid en over het schrijven van poëzie zou Ady deze les aldus
samenvatten:
Ik ben als ieder mens: hoogheid,
Noordpool, geheim, vreemdheid,
Een ver dwaallicht.
Een ver dwaallicht.
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Maar toen hij weer terug was in zijn land werd dit verloren-zijn een beeld niet alleen voor
zijn kijk op zichzelf, maar ook en vooral voor wat er naar zijn mening met zijn volk aan
de hand was. Een prachtig voorbeeld is zijn gedicht over de dichter van de poesta. Een
donkere, grootogige herder is naar Hongarije getrokken om er zijn vee te weiden. De
herder is een man ‘vol dromen en verlangens’ en er gaat geen avond voorbij of
droombeelden brengen hem in verrukking. Zijn dromen gaan over ‘dood, wijn, liefde’.
Elders zou hij een groot dichter zijn geworden. Maar hier, tussen de beesten en de herders
houdt hij liever zijn mond. Het gedicht gaat over het Hongaarse volk en tegelijk ook over
de dichter zelf, als plaatsbekleder van zijn volk. Ady gaf het sombere gedicht op een heel
merkwaardige manier toch iets hoopvols, namelijk door het in de verleden tijd te stellen.
Voor hem had de ontsnapping naar Parijs een eind aan deze moordende toestand
gemaakt. Zou nu ook voor zijn volk het eind van dit lijden, van deze afstomping, in zicht
komen?
In de jaren ’80 hadden de vernieuwers in West-Europa in alle mogelijke richtingen
gezocht naar wat ook maar als bewijs kon dienen voor de saaiheid van hun tijd. Alles was
goed als het maar als het volstrekt andere tegenover het heden gesteld kon worden. Deze
zoektochten leverden een woordenschat, waarin ze hun protest konden formuleren en
waarin ze later ook hun toekomstbeeld konden uitdrukken. Bij Ady vinden we die zo
uiteenlopende belangstellingen terug, voor het zoveel boeiender verleden, het “schoner
gisteren”, voor de “nomadische, wilde en trotse” mens die zich niet door godsdienst en
rede had laten temmen en voor het individuele, voor de persoon die -een God in het diepst
van zijn gedachten- aan niemand anders dan aan zichzelf verantwoording aflegt.
Wie ik ben? De triomfantelijk waakzame,
Die op de Zon wachtte
En die in de zonlichte glorie
Zelf trots en eenzaam schittert.
Het bijzondere van Ady is echter, dat hij deze woordenschat gebruikte om er de
geschiedenis van zijn volk mee te schrijven. In de vernieuwende poëzie in het westen
speelde de natie een ondergeschikte rol. De dichters daar voelden zich vooral
vertegenwoordigers van de mensheid. Ady vertegenwoordigde zijn volk.
De bundel Nieuwe Verzen die Ady na zijn verblijf in Parijs publiceerde en die voor hem
de betekenis had van een nieuwe start, opent met een gedicht waarin de romantische
belangstelling voor het verleden de vorm krijgt van een beroep op het oer-Hongaarse.
Tegenover het tamme heden greep Ady terug, niet naar de hoogtepunten uit de
cultuurgeschiedenis van de mensheid, maar naar de heidense voortijd van zijn eigen volk,
de tijd voor de kerstening of, nog verder terug, de tijd dat het nog “aan de oevers van de
Ganges”, in het toen algemeen bewonderde en voor geheimzinnig gehouden Oosten, in
het “heilige Azië”, woonde.
Kenmerkend voor Ady is verder, dat dit bij hem niet een melancholische verzuchting
werd, maar eerder een program. Zo is er in het openingsgedicht van de Nieuwe Verzen
wel sprake van tranen en van pijn, maar het nieuwe lied overwint toch. Dit optimisme
was niet gebaseerd op de toestand in Hongarije, maar op de internationale
ontwikkelingen. Elders had de afrekening met het verleden al plaatsgehad. Daarom kon
Ady het als zijn taak zien om het grootse en heidense verleden van zijn volk tot nieuw
leven te wekken en de verbinding tot stand te brengen tussen de energie die in dit
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Hongaarse verleden opgeslagen lag en de “nieuwe tijden”, die elders in Europa al waren
aangebroken.
Door de rol die Ady op zich nam, kregen de beelden die hij gebruikte een dubbele
betekenis. Ze zeggen iets over de dichter, maar ook iets over zijn volk. Zo is het
onderweg-zijn niet alleen een beeld voor de manier waarop Ady in het leven stond, maar
drukt het ook uit, hoe de Hongaren er naar zijn mening op de drempel van de 20ste eeuw
aan toe waren.
Ze leken op de laffe student Barla uit het gelijknamige gedicht, die uit het leger
deserteerde en in één van de verwoeste dorpen bleef hangen. Het heldhaftige leger trok
verder over het sidderende platteland, maar Barla was er niet meer bij. De Hongaren
waren, aldus Ady, “ergens de weg kwijtgeraakt”, de geschiedenis uitgedwaald,
uitgevlucht zelfs.
De reis van Ady van Debrecen, van de Hongaarse provincie, naar Parijs bleek achteraf
symbolisch. Zijn vlucht werd het program van een generatie: heel veel van zijn
leeftijdgenoten verbrandden de schepen op het platteland, trokken op goed geluk naar
Boedapest en maakten van die stad hun Parijs. Het zwaartepunt van de Hongaarse
samenleving verplaatste zich van het platteland naar de stad.
Naar de stad kwamen ook diegenen die door het platteland niet meer konden worden
gevoed of die door de plattelandsgemeenschap werden uitgestoten. Zij huurden in de stad
een bed of vonden huisvesting in barakkenkampen aan de rand ervan, in omstandigheden
die door hun onhoudbaarheid en voorlopigheid benadrukten hoe ontheemd de bewoners
ervan waren.
In een ontroerend gedichtje uit 1908 had Ady al de kant van de armoedzaaiers gekozen.
In die tijd waren zij tegelijk ook een beeld geweest voor zijn in de armoe van het
platteland gevangen volk. Toen het reactionaire tij, dat gevolgd was op het neerslaan van
de Russische Revolutie van 1905 en de crisis van 1907, wat verliep en de armen hun
tanden lieten zien, kreeg zijn sympathie voor de uitgestotenen een nieuwe betekenis. Ady
vereenzelvigde zich nu met de “mooie droeve slaper door de fabriek verteerd”, die net als
hij een soort dichter was, de dromer van een “heilige zware droom”.

Károly Kós en Béla Bartók
Ook in de bouwkunst was er belangstelling voor een synthese van de internationale
vernieuwing en het nationaal eigene. In de Secessie uit de tijd van de architect Ödön
Lechner (1845-1914) had het accent gelegen op het participeren in de internationale
vernieuwing. Lechner vond wel, dat het nodig was om voor de Hongaarse natie een
nieuwe identiteit te ontwikkelen. Daarvoor was, vond hij, ook een nieuwe vormentaal
nodig, maar hij was van mening, dat het Hongaarse verleden daarbij geen diensten kon
bewijzen. Bij de constructie van een nieuwe identiteit was niet het verleden, maar de
toekomst maatgevend. Volgens Lechner moesten de Hongaren de rol gaan spelen van
bruggebouwers tussen oost en west en was er een vormentaal nodig, die daarbij aansloot.
In zijn gebouwen gaf Lechner daar een voorschot op.
In het nieuwe klimaat van de art-deco in de jaren voor de eerste wereldoorlog kwamen
architecten naar voren, die hier anders over dachten. Zij waren van mening dat oude
Hongaarse vormen konden worden ingepast in de ideeën en idealen die de internationale
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vernieuwing intussen had voortgebracht en dat het zo moest lukken om het echt
Hongaarse in ere te herstellen.
Anders dan Lechner baseerden deze architecten zich uitdrukkelijk op het Hongaarse
verleden. Ze beperkten zich daarbij echter niet tot de boerenbouwkunst, maar
oriënteerden zich ook op de grote westerse bouwstijlen, uiteraard in hun Hongaarse
verschijningsvorm: op de Hongaarse renaissancistische kastelen, op de Hongaarse barok
en op de middeleeuwse architectuur.
Károly Kós (1883-1977), de belangrijkste architect van deze generatie, was de mening
toegedaan dat de Hongaarse bouwkunst haar wortels in de stijlen van de middeleeuwen
had. Die stijlen waren in de loop der eeuwen verhongaarst en daarop moest nu naar zijn
opvatting de nieuwe architectuur voortbouwen.
Wie zich op het Hongaarse architecturale verleden wilde baseren, kwam als vanzelf
terecht in Zevenburgen, omdat dit gebied in de 16de en de 17de eeuw vrij was gebleven
van Turkse en Habsburgse heerschappij en een periode van grote bloei had gekend. Kós
raakte in het bijzonder gefascineerd door de tradities van Kalotaszeg, zozeer zelfs dat hij
erom van geloof veranderde en van evangelisch hervormd werd.
Ook in de muziek werd het nationale in de eerste jaren van de 20ste eeuw een agendapunt.
Illustratief is, dat Béla Bartók (1881-1945), toen hij zich in 1902 voor compositielessen
aanmeldde bij de muziekakademie van Boedapest, het verzoek kreeg ‘iets nationaals’ te
schrijven. Om aan die opdracht te voldoen schreef Bartók geïnspireerd door Richard
Strauss’ Heldenleben zijn Kossuth Symfonie. In tien episodes vertelde het stuk de
‘gebeurtenissen van 1848’, zoals de anti-Habsburgse vrijheidsstrijd in de tijd van de
Dubbelmonarchie besmuikt genoemd werd. Bartók gebruikte de nog door Haydn
gecomponeerde Habsburg-hymne om de Habsburgse troepen herkenbaar te maken, hij
imiteerde slagveldgeluiden en zorgde voor een droevige stilte na het grote falen. De
uitvoering van de symfonie in januari 1904 in het deftige Vigadó-theater aan de Donau
werd een politieke gebeurtenis van de eerste orde. Duits-Boedapest had zich tegen de
uitvoering verzet en nog ernstiger was dat de meeste leden van het symfonieorkest het
stuk niet wilden spelen. Uiteindelijk wonnen de Hongaarse nationalisten het pleit. Zij
waren het ook, die de zaal achter de romantische, met Hongaarse nationale symbolen
volgehangen Vigadó-gevel vulden en die zich voor deze nationalistische gelegenheid
geduldig met de moderne dissonanten de oren lieten wassen.
Kort na de geruchtmakende uitvoering van zijn Kossuth Symfonie trok Bartók zich terug
in het nu in Slowakije gelegen dorpje Gerlicepuszta. Met de Rapsodie voor piano, die
daar ontstond, probeerde hij een nieuw antwoord uit op de vraag, wat Hongaarse muziek
is. In dit werk speelt de invloed van Richard Strauss nauwelijks nog een rol. De rapsodie
draait om twee Hongaarse dansen, de melancholische Verbunkos en de meeslepende
Csárdás.
Componerend aan zijn rapsodie kon Bartók niet vermoeden, dat deze retraite de
beslissende ommekeer in zijn kunstenaarschap zou brengen en van hem pas de Bartók
zou maken, die hij nog altijd voor ons is. Op een wandeling door de omgeving hoorde hij
ergens op een erf een meisjesstem. Lidi Dósa, zoals het meisje heette, zong liedjes uit
haar geboortestreek, uit het bergachtige, geïsoleerde oosten van Zevenburgen, de
zogenaamde Székelyföld. Bartók luisterde gefascineerd. De muziek was totaal nieuw
voor hem.
De scheiding tussen de sociale klassen was op het Hongaarse platteland zo volkomen, dat
Béla Bartók, hoewel hij in een uitgesproken boerenomgeving was opgegroeid, in zijn
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jeugd nooit met de muziek van de boeren kennis had gemaakt. Volksmuziek was voor
Bartók het verzamelwoord geweest voor de populaire Hongaarse melodieën van de
zigeunerstrijkjes. Maar nu maakte hij kennis met een totaal andere muziek. Lidi Dósa
zette hem op een spoor dat hij niet meer zou verlaten en de zes liedjes die hij uit haar
mond opschreef, werden de eerste van een verzameling van vele, vele duizenden
melodieën waaraan hij nog tot vlak voor zijn dood zou werken.
Met Zoltán Kodály die hij in deze tijd leerde kennen en gewapend met een apparaat,
waarmee geluidsopnamen op wasplaten konden worden vastgelegd, trok hij het platteland
op. Daar ontdekten ze ‘de muziek van de Hongaarse dorpen’. In 1906 al publiceerden zij
hun eerste collectie Hongaarse boerenliedjes. Maar zijn belangrijkste ontdekking deed
Bartók in 1907 op een reis door Székely, waar hij melodieën vond, die gebaseerd waren
op een vijftoons toonladder, een type muziek dat, naar hij op den duur ging vermoeden,
de Magyaren al kenden toen ze op het laatst van de 9de eeuw naar deze streken kwamen.
De ontdekking van deze volksmuziek streelde Bartóks Hongaarse gemoed, maar veel
belangrijker bleek op termijn de invloed die deze ontdekking op de kunstenaar Bartók
had.
Tegen het eind van de vorige eeuw was onder kunstenaars de gedachte wijd verbreid, dat
het moe geworden Europa nieuwe impulsen nodig had en dat de tot dusver door de
Europese beschaving nog onaangeraakte wereld voor de broodnodige vernieuwing moest
zorgen.
Bartók begreep, dat hij op zo’n maagdelijke goudmijn was gestoten, op een muziek die in
de geïsoleerde boerengemeenschap zichzelf in zuiverheid had bewaard en die werkelijk
sterk genoeg was om aan de vernieuwing van de kunst-muziek bij te dragen. Om die
reden beperkte hij zich ook niet tot de muziek van de Hongaarse boeren, maar ging hij al
heel snel ook muziek verzamelen van andere bevolkingsgroepen die in het toenmalige
Hongaarse koninkrijk leefden. Zijn overweging was dat de Slowaken en vooral de
Roemenen in een nog groter isolement leefden en dus nog meer van hun oude muziek
hadden bewaard.
Het in 1911 geschreven Allegro barbaro weerspiegelt de manier waarop Bartók in die tijd
over de vernieuwing van de Europese muziek dacht. Krachtige, oeroude, barbaarse, dat
wil zeggen niet door de westerse beschaving vervormde klanken en melodieën moesten
een einde maken aan de vaagheid, de onduidelijkheid, de crisis van de westerse cultuur.
In hetzelfde jaar schreef Bartók zijn Hertog Blauwbaard, een symbolistisch stuk op een
libretto van de dichter Béla Balázs. Zoals Balázs in zijn tekst het internationaal gangbare
symbolisme combineerde met een oude, min of meer folkloristische Hongaarse versvorm,
zo combineerde ook Bartók in zijn muziek verwijzingen naar de Franse componist
Debussy met aan de volksmuziek ontleende vormen.

Schilderkunst aan het begin van de 20ste eeuw
Voor wie het Majális gedoopte schilderij van Pál Szinyei Merse (1845-1920) nu in de
Nemzeti Galéria in Boedapest gaat zien, is het picknicktafereel een gevaarloos doek.
Toch riep die onschuldige idylle in zijn tijd in Hongarije een storm van protest op. Het
werk was, zo oordeelden Hongaarse critici, ‘vaag’, en ‘onaf’, vergeleken bij de prettige
duidelijkheid van de traditionele schilderkunst duidelijk een stap terug. De Hongaarse
critiek kon beter overweg met het werk van tijdgenoot Mihály Munkácsy (1844-1900),
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een in Parijs werkende schilder, die verschillende prachtige impressionistische doeken op
zijn naam had, toen hij zich plotseling tegen het impressionisme keerde en op bestelling
van een Duitse kunsthandelaar het ene schilderij na het andere in een romantiserende
realistische stijl begon af te leveren. Voor veel landgenoten was deze broodschilder niet
meer of minder dan een Hongaarse Rembrandt.
Van de wijs gebracht door de nieuwe impressionistische techniek zagen de critici over het
hoofd hoe apart en hoe Hongaars het werk van Szinyei eigenlijk was. Zo hebben
Szinyei’s schilderijen vaak iets melancholisch, iets eenzaams, een stemming die in het
optimistische en vrolijke Franse impressionisme ten enen male ontbrak. Een ander
opvallend verschil: het Franse impressionisme is de schilderkunst van de moderne grote
stad, terwijl Szinyei zich liet inspireren door het platteland. Zijn schilderijen zijn een
loflied op het buitenleven.
Toen de uit 1873 daterende Majális uiteindelijk in 1896 in Boedapest tentoon werd
gesteld en de erkenning kreeg, die het verdiende, was het impressionisme internationaal
gezien al hoog en breed uit de tijd en kreeg het een averechts effect op de ontwikkeling
van de Hongaarse beeldende kunst. Het werd een model voor de schilders van de
beginnende 20ste eeuw, werd gezien als vertegenwoordiger van een eigen Hongaarse stijl
en kwam zo tegenover de internationale schilderkunst te staan. De schilders die in deze
stijl werkten, groepeerden zich in de school van Nagybánya. Terwijl ook in Hongarije de
nieuwe tijd zijn intrede deed en een stad als Boedapest uitgroeide tot een moderne
metropool, bleven zij hardnekkig het zogenaamde echt-Hongaarse landleven
vereeuwigen.
Pogingen om onder het impressionisme uit te komen waren er wel. Rippl Rónai, een
landedelman net als Szinyei en net als Szinyei op de hoogte van wat er elders in Europa
gebeurde, introduceerde in Hongarije een schilderkunst in Art Nouveau-stijl, waarin
duidelijke lijnen in de plaats kwamen van de oude vaagheid. Zijn werk doet soms aan dat
van Toulouse Lautrec denken. Ook Károly Ferenczy, aan wie in Szentendre een speciaal
museum is gewijd, probeerde in zijn werk aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen in
Parijs.
De eigenlijke afrekening met het impressionisme staat echter op naam van de schilders
van de groep van Acht. Zij introduceerden in Hongarije de internationale schilderkunstige
vernieuwing van het begin van deze eeuw: het expressionisme.
De Acht presenteerden zich voor het eerst met een tentoonstelling die op de op een na
laatste dag van 1909 opende en die georganiseerd was door Károly Kernstok (18731940).
Het impressionisme was, vonden Károly Kernstok, Bertalan Pór (1880-1964) en hun
artistieke vrienden, oppervlakkig: de kunst van het toevallige, het tijdelijke, van de
buitenkant. In hun eigen kunst wilden ze doordringen naar de binnenkant, naar het
duurzame en algemene dat naar hun overtuiging achter het vergankelijke en individuele
schuilgaat. De nieuwe kunst was, aldus Kernstok, “een geweldig zuiveringsproces”, dat
schoon schip zou maken met “al die uiterlijkheden die in de schilderkunst ook nu nog een
heel belangrijke rol spelen”.
Schilderen had voor Károly Kernstok en zijn zeven bentgenoten niets schilderachtigs. Het
was denken met verf. Ze maakten, zoals Kernstok zelf schreef, “onderzoekende kunst”.
Met de tentoonstelling van 1909 gingen, bevestigde filosoof en partijganger van de Acht,
György Lukács (1885-1971), de wegen uiteen. “De tijd waarin wij opgroeiden -en
trouwens de hele 19de eeuw- geloofde niet dat er iets duurzaam was (..). Alles werd een
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kwestie van sfeer (..). De dingen en het individu verloren beide hun vaste omtrekken, de
scheidslijnen ertussen verdwenen (..). Deze kunst kende geen vormen, want de vorm is
eenduidig en sluit andere vormen uit.” De Acht geloofden wel dat er iets duurzaams was.
Vergeleken met het werk van de impressionisten waren hun doeken monumentaal,
werden zelfs hun portretten monumentaal: het geloof in de eeuwige wetten droop eraf.
De cultuurschok van eind 1909 stond niet op zichzelf. Ruim een jaar tevoren had de
dichter Endre Ady zich met zijn bundel Nieuwe Verzen als vernieuwer van de Hongaarse
poëzie gepresenteerd en voor een vergelijkbaar tumult gezorgd.
Iets nieuws was, dat beide gebeurtenissen, de publicatie van Ady’s bundel en de
tentoonstelling van de Acht, zich afspeelden in de nieuwe hoofdstad Boedapest. In de 18de
en de 19de eeuw had het Hongaarse intellectuele en culturele leven vooral gesteund op de
lagere adel, de bewoners van de talloze landhuizen en minipaleisjes op het platteland en
op de daarmee verbonden laag van predikanten en onderwijzers. Met de bouw van
Boedapest en met de emigratie van dorpelingen naar het nieuwe centrum was in de
hoofdstad een nieuw intellectueel milieu ontstaan. Een onderdeel van de breuk van
1908/09 was, dat de nieuwe schrijvers en schilders zich richtten op dit publiek. Sinds de
tentoonstelling van 1909 was Boedapest ook in schilderkunstig opzicht hoofdstad.
Met de urbanisatie van het Hongaarse culturele leven ging nog een andere verschuiving
samen. In de 19de eeuw waren Hongaarse intellectuelen heel sterk op Duitsland
georiënteerd geweest en speciaal München had in de Hongaarse schilderkunst een
sleutelrol gespeeld. Hoewel ook de meeste schilders van de groep van Acht enige tijd in
München doorbrachten, was het voor hen niet meer dan een tussenstation op weg naar
Parijs. Het contact met de kunstenaarswereld van de Franse hoofdstad beïnvloedde hun
kunst beslissend en gaf hun ook het nodige zelfvertrouwen om in hun eigen omgeving
staande te blijven.
Na de chaotische decennia rond de eeuwwisseling, waarin op alle terreinen des levens
onzekerheid en vormloosheid hadden geheerst en de grenzen waren uitgewist en
waarover tijdgenoten telkens weer herhaalden, dat het niet anders dan een ‘overgangstijd’
kon zijn, begon de nieuwe 20ste-eeuwse samenleving zich in deze jaren af te tekenen. Er
kwam nieuwe duidelijkheid en in ieder geval was er een enorme behoefte aan
duidelijkheid, aan grote lijnen en algemene kaders. Na de tijd van het eclecticisme, van
het uitkiezen van de bouwstenen, werd dit de tijd van de constructie, van de synthese, van
het werkelijke inelkaarzetten van de 20ste-eeuwse samenleving.
Van die nieuwe houding waren de Acht op het gebied van de schilderkunst de
pleitbezorgers. In hun werk ging het niet om de delen maar om het geheel, om de
compositie die trouwens opvallend vaak symmetrisch was opgebouwd. Pór’s
gezinsportret, het centrale doek van de tentoonstelling van 1909, sprak duidelijke taal. Op
zijn schilderij stonden geen individuen, maar een gezin, een groep, en de figuren hadden
gezichten waarop de verschillen werden overschaduwd door de gemeenschappelijke
ernst. Het doek herinnerde zo aan een opmerking die kunstfilosoof Lajos Fülep in 1908
had gemaakt: “De dag komt, dat we ook het individu willen opgeven...”
Maar de Acht eisten niet alleen op het gebied van de schilderkunst nieuwe duidelijkheid.
Veel uitdrukkelijker dan hun geestverwanten in het westen zagen ze hun kunst als
onderdeel van een beweging die ook in de maatschappij een nieuwe orde zou brengen. Ze
waren wat dat betreft roomser dan de paus, extremer dan Parijs.
Het gezinsportret van Pór was ook in dit opzicht een teken aan de wand. Het ging
immers, zoals de kritiek onmiddellijk signaleerde, om een proletariërsgezin; het was, nog
meer, het portret van een klasse die net als op het schilderij ook in de maatschappelijke
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werkelijkheid van toen een duidelijk afgebakend collectief was geworden.
Door het maatschappelijke kristallisatieproces, waarin de nieuwe sociale klassen vaste
grenzen kregen, raakte het optimisme over de nu toch werkelijk aangebroken ‘nieuwe
eeuw’ niet getemperd. Integendeel, de revolutionaire spanning steeg alleen maar. De
voorstelling van wat er te verwachten was, werd tegelijk utopischer en vaster omlijnd,
onaardser en rationeler. De Acht zagen zichzelf als vertegenwoordigers van deze
revolutionaire beweging en zagen het als hun taak hun toekomstverwachting zo scherp
mogelijk vorm te geven en om de maatschappelijke scheidslijnen zo helder mogelijk te
maken. Schilderijen als de Lovasok a vízparton (Ruiters aan de waterkant) van Kernstok,
de Hegyibeszéd (Bergrede) en de Vágyódás tiszta szerelemre (Verlangen naar zuivere
liefde) van Bertalan Pór maakten de gespannen verwachting van de nieuwe wereld
zichtbaar. Hoewel revolutionaire symboliek totaal ontbrak en de achtergrond eerder naar
het Heilige Land leek te verwijzen, herkenden tijdgenoten die boodschap zonder al te veel
moeite en begrepen ze onmiddellijk dat de centrale figuur in Pór’s Bergrede niet een
etherische Heiland, maar een socialistische agitator was. Het was ook niet de voor veel
toeschouwers onverwachte vorm, maar juist deze boodschap die het publiek zonder
mankeren in tweeën deelde.
De ernst op de gezichten van het gezin van Pór staat ook voor de ernst van deze
‘denkende schilders’. Ze zagen het als hun taak om niet alleen een schilderij, maar ook
een wereldbeschouwing en zelfs een nieuwe samenleving te schilderen. In het licht van
die enorme taken kon er amper een lachje af.
De tentoonstelling van 1909 ontmoette natuurlijk het nodige onbegrip. “We geloven niet
in groene haren, in mensen van chocola, we geloven niet in nog veel meer.” Maar al met
al was het klimaat zo gunstig, dat al in 1910 doeken van de Acht in het kader van een
officiele Hongaarse expositie in Berlijn werden getoond.
Wat dat betreft was het misschien maar gelukkig dat minister-president István Tisza het
in zijn hoofd haalde om de volgende tentoonstelling van de Acht begin 1911 binnen te
lopen. Met een paar minuten stond hij weer buiten, tot in het diepst van zijn ziel beledigd
door de nieuwe kunst en vast van plan om de jongelui eens flink de oren te wassen. Het
artikeltje waarmee hij uiteindelijk op de proppen kwam en waarin hij en passant ook nog
even de meester van het Hongaarse impressionisme, Pál Szinyei Merse, een veeg uit de
pan gaf, was dé gelegenheid voor radicaal Boedapest om eigen opvattingen naar voren te
brengen, nieuwe scheidslijnen te trekken tussen links en rechts en gemeenschappelijke
fronten te vormen. Zo werd de tentoonstelling van de Acht ook de entourage voor een
feestje met Endre Ady in de hoofdrol. De kunst van de Acht was in de kritiek wel
omschreven als ‘schilderkunstig Adysme’. Met het feestje erkenden de schilders, dat ze
zich met de dichter verwant voelden. De volgende gemeenschappelijke tentoonstelling,
een paar maanden later in de officiele Nemzeti Szalon -het hoogtepunt in de loopbaan van
de groep- leidde, vlak na het rumoerige Tisza-debat, tot nieuwe opschudding. Mensen
verschenen met gebalde vuisten voor het loket om hun geld terug te eisen. De
belangrijkste steen des aanstoots van deze tentoonstelling werd Kernstok’s Lovasok a
vízparton (Ruiters aan de waterkant), het doek dat het symbool zou blijven van deze
stroming in de Hongaarse beeldende kunst. Een schilderij in de sfeer van Cézanne, lijkt
het, maar er zit ook iets in van het hervonden paradijs. Kernstok wilde de nadruk leggen
op de overeenkomsten tussen de figuren, op het collectief. Het schilderij heeft een
onwerkelijke sfeer, iets visionairs, het laat iets zien wat er nog niet is: de nieuwe
collectieve mens. November 1912 hingen de Acht nog eenmaal in de Nemzeti Szalon, nu
zonder Kernstok en al met al nog maar vier man sterk. De uiteenvallende beweging had
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zijn plicht gedaan. Op de valreep werd de intussen officieel erkende nieuwe kunst nog het
decor voor een ontmoeting tussen Endre Ady en Béla Bartók. De schilder Ödön Márffy
(1878-1959) bewaarde er de volgende herinnering aan. “Bartók kwam de tentoonstelling
zien. Berény had Ady uitgenodigd. Ze kenden elkaar niet, al had Bartók toen al
verschillende gedichten van Ady op muziek gezet. Ik stelde ze aan elkaar voor. Ady had
geen verstand van muziek, alleen zigeunermuziek hoefde voor hem. Bartók had geen
verstand van schilderkunst! Ze schudden elkaar alleen maar wat de hand en wisselden een
paar banale woorden. Ook al had Ady geen verstand van muziek, toch respecteerde hij
Bartók instinctief, hij begreep wie hij tegenover zich had. Ze spraken weinig, keken
elkaar alleen maar wat aan”.

Nieuwe tweedeling
Het nieuwe nationalisme weerspiegelde de dynamiek van de Hongaarse samenleving in
het eerste decennium van de 20ste eeuw en had iets veelbelovens. Tegelijk echter
vertoonde het ook belangrijke schaduwkanten. Om te beginnen was het niet zo, dat de
nieuwe Hongaarse identiteit voor iedereen was weggelegd. De vernieuwing bracht
nieuwe scheidslijnen, een nieuwe tweedeling. Aan de ene kant van de streep bevonden
zich Hongaren, Duitsers, Slowaken en Joden en aan de andere kant bevolkingsgroepen
die de stap naar een modernere, meer urbane manier van leven niet konden zetten. Onder
hen was een groot deel van de Slowaakse plattelandsbevolking, vrijwel de gehele
Roemeense bevolking en verder de Serviërs, de Roetenen, de chassidische Joden en het
overgrote deel van de zigeunerbevolking.
Maar nog ernstiger was, dat het nieuwe Hongaarse nationalisme botste met soortgelijke
ontwikkelingen bij andere volken die geheel of gedeeltelijk binnen de Dubbelmonarchie
en in het bijzonder op het gebied van het Hongaarse koninkrijk leefden.
Onder de Roemenen kreeg het nieuwe nationalisme vorm met het Memorandum van
1890, een document, dat een felle aanval bevatte op de Hongaarse regeringspolitiek met
betrekking tot de nationale minderheden. Van mening dat de Hongaarse politiek in strijd
was met de geest van het Compromis van 1867, vroegen de Roemeense nationalisten in
1894 opnieuw bij de keizer gehoor voor hun grieven. István Tisza sloeg hard terug. Hij
liet het hele leiderschap van de Roemeense bevolking van Zevenburgen oppakken.
Uit de kring van de opstellers van het Memorandum, docenten en studenten aan de
universiteit van Boekarest en vertegenwoordigers van de liberale partij, kwam in 1891 de
Liga Culturala voort. Om de Hongaarse regering uit handen te blijven organiseerde deze
in 1896 in Parijs een bijeenkomst waaraan ook verwante bewegingen van Tsjechen,
Serviërs en Slowaken deelnamen.
Afscheiding, de vorming van eigen nationale staten en dus het einde van het OostenrijksHongaarse Rijk, werd in deze tijd nog nergens aan de orde gesteld. Integendeel, de
nieuwe bewegingen keerden zich aanvankelijk juist tegen het separatisme van de vorige
generatie en zochten naar oplossingen binnen het kader van de Dubbelmonarchie.
In de nieuwe, 20ste-eeuwse samenleving, waarin sociale grenzen en groepsbelangen zich
begonnen af te tekenen, kwam de Joodse kwestie in een nieuw licht te staan en
veranderde ook het antisemitisme van karakter. Het ontwikkelde in deze jaren de
pretentie dat het, anders dan de socialisten, in staat zou zijn de natie te verenigen.
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In de liberale tijd was het de officiële opvatting, dat het Jodendom geen volk is, maar een
geloof. Ondanks de officiële erkenning van het Jodendom als religieus genootschap in
1895 was de overtuigingskracht van deze redenering verbleekt. De Joodse gemeenschap
die in de 19de eeuw het geloof der vaderen in liberale zin had aangepast en haar
synagoges steeds meer als kerken had uitgedost, stond in het klimaat van de beginnende
20ste eeuw ineens toch weer apart.
In de jaren ’90 had de roomskatholieke kerk zich uit het liberale contract teruggetrokken.
De Roomse kerk stond sindsdien op het standpunt, dat het Jodendom niet als een geloof,
maar als een volk moest worden gezien. Dit betekende dat de Joden in de opvatting van
dit kerkgenootschap een status toekwam vergelijkbaar met die van de andere nationale
minderheden.
Maar ook in de kring van de nieuwe politieke stromingen, de sociaal-democratie en de
radicale beweging, had men weinig meer op met de oude, liberale kijk op het Jodendom.
Ook hier zag men de Joden eerder als een etnische groep. Deze opvatting werd
bijvoorbeeld naar voren gebracht door Oszkár Jászi, maar ongetwijfeld zagen ook de
Joden die in deze tijd afscheid namen van hun Joodse achtergrond, zelf het Jodendom ook
vooral als een etnische groep.
Dat de Joden een etnische groep vormden, was ook de opvatting van het zionisme, een
stroming waarvoor ook in Hongarije in Joodse kring belangstelling ontstond. De zionisten
vonden echter, dat de Joden ook een aparte etnische groep moesten blijven. De Hongaarse
samenleving reageerde op beide nieuwe modellen in toenemende mate afwijzend.
Antijoods geweld in de buurlanden was olie op de golven van het antisemitisme in
Hongarije. Belangrijk was wat dat betreft vooral het antisemitisme in Rusland na de
nederlaag van de revolutie van 1905. Ook in Hongarije was op de politieke crisis van
1905 een ruk naar rechts gevolgd, die het antisemitisme aanwakkerde.
Tegen die tijd had István Tisza de toestand echter weer in de hand. Na zijn
verkiezingsoverwinning van 1910 mobiliseerde hij nog eenmaal de krachten die
voorstanders waren van voortzetting van het compromis van de Dubbelmonarchie en
vormde hij een regering, waarin voor het eerst ook Joden deelnamen.
Twee jaar later liet Tisza een demonstratie voor algemeen kiesrecht voor de deur van het
parlementsgebouw uit elkaar slaan en stuurde hij de politie de vergaderzaal van het
lagerhuis in om de vertegenwoordigers van de Függetlenségi Párt
(Onafhankelijkheidspartij) die een zo groot mogelijk gewicht in de schaal trachtten te
werpen door een normaal verloop van de parlementszittingen onmogelijk te maken,
buiten de deur te zetten.
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De eerste wereldoorlog

Kort samengevat kwam de Hongaarse politiek, door István Tisza als regeringsleider
vertegenwoordigd, erop neer, dat het grote Hongarije van zijn tijd groot moest blijven en
dat dat alleen kon als (1) de in Hongarije levende Roemenen, Slowaken, Serviërs en
andere nationale minderheden, ook al waren ze samen honderd keer goed voor de helft
van de landsbevolking, tweederangs staatsburgers zouden blijven, als (2) Hongarije
binnen de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie het leidende land zou worden en als
tenslotte (3) die Monarchie zich als een betrouwbare bondgenoot van Duitsland zou
opstellen.
Tisza’s belangrijkste politieke tegenstander binnen de monarchie was prins Frans
Ferdinand geweest. De gedoodverfde opvolger van Frans Jozef was vast van plan geweest
om te voorkomen dat de Hongaren binnen de Monarchie meer te vertellen zouden krijgen
en had daartoe onder meer goede contacten opgebouwd met de nationale minderheden,
voorzover ze althans in het Hongaarse deel van de Monarchie leefden. Het gewelddadige
levenseinde van de prins die op 28 juni 1914 het slachtoffer was geworden van een
aanslag in Sarajewo, speelde de Hongaarse politiek in de kaart. En het leek dat de
naderende oorlog onder deze omstandigheden Hongarije nog betere mogelijkheden bood
om binnen de monarchie naar een heersende positie door te stoten.
Naar de mening van veel Fransen en Engelsen droeg István Tisza met de Duitse keizer
Wilhelm II en generaal Von Ludendorff de hoofdverantwoordelijkheid voor de oorlog.
Maar dat is te veel eer. Tisza was er zich sterker dan wie ook van bewust, dat de
Dubbelmonarchie dan wel officiëel de status had van grote mogendheid, maar het zich in
werkelijkheid gelet op de krachtsverhoudingen in Europa en ook met het oog op de
interne tegenstellingen niet kon permitteren om het initiatief te nemen. Maar dat betekent
nog niet, dat István Tisza een verkapte vredesapostel was. Tisza was geen schaap in
wolfskleren, hij wilde de oorlog graag. Er was zelfs, zoals hij in het voorjaar van 1914
Frans Jozef per memorandum had voorgehouden, ‘geen tijd te verliezen’. Maar
fundamenteel was voor hem het bondgenootschap met Duitsland.
Het lijkt erop, dat Tisza de politieke moord in Sarajewo als aanleiding voor een oorlog
aan de magere kant vond. Mogelijk was hij ook van mening dat de militaire
voorbereiding van de aanval nog niet ver genoeg gevorderd was, of misschien maakte hij
zich wel zorgen over de houding van de Oostenrijkse generaals die de oorlog wilden
gebruiken om ook in Hongarije de scepter te gaan zwaaien. Tisza’s verzet duurde bij
elkaar een week of drie. Toen hij begreep, dat in Duitsland niet alleen wat betreft de
legerleiding, maar ook naar de mening van de keizer zelf de krachtmeting nu maar eens
moest beginnen, hechtte hij zijn akkoord aan een ultimatum met allerlei onvervulbaar
lijkende eisen aan de Servische regering en stemde hij ermee in, dat de Monarchie de
openingszetten van de oorlog zou doen.
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Hoewel de Oostenrijks-Hongaarse monarchie nu juist zijn ontstaan te danken had aan de
vrees in Boedapest én in Wenen om in een van Duitsland afhankelijke positie te geraken,
was datzelfde Duitsland tegen de tijd dat de oorlog uitbrak de vanzelfsprekende
bondgenoot van de Monarchie geworden. Een bondgenootschap van de zwakke
Monarchie met het sterke Duitsland leek aan de vooravond van de oorlog misschien
logisch. Maar de oorlog zelf strafte die redenering genadeloos af. Direct bij het begin van
de oorlog was al duidelijk dat de stem van Duitsland in het bondgenootschap beslissend
was. Zo kwam ook de oorlogsverklaring aan Servië vooral op het drijven van keizer
Wilhelm II tot stand. Het bondgenootschap bracht ook met zich mee, dat de oorlog niet
beperkt kon blijven tot een strafexpeditie tegen Servië, maar dat de Monarchie betrokken
raakte in een wereldoorlog. In plaats van hulp te krijgen van de Duitse keizer voor haar
Balkan-politiek moest de Dubbelmonarchie haar soldaten te bloeden sturen op
slagvelden, waar de wereldheerschappij van Duitsland de inzet was. Zo groeide de oorlog
uit tot iets, wat de krachten van Oostenrijk en Hongarije verre te boven ging. Dat Italië in
1916 de kant van de Entente koos en er aan de voet van de Julische Alpen een
moorddadig front bijkwam, verhaastte het einde nog. Zo leidde de oorlog tot het verval
van het staatsverband van de Dubbelmonarchie en tot een herinrichting van MiddenEuropa, waarbij Oostenrijk en Hongarije als verliezers partij werden.
Maar tijdens de oorlogsjaren tekende zich voor de goede verstaander meer dan eens af,
dat ook een overwinning tot de ontmanteling van de Dubbelmonarchie zou hebben geleid.
Zo kwam het Oostenrijks-Hongaarse leger in de oorlogsjaren niet alleen onder de
rechtstreekse leiding van de Duitse generaals, maar werd ook duidelijk dat het gebied van
de Monarchie compleet met eventuele gebiedswinst op de Balkan bij een overwinning
duurzaam tot de invloedssfeer van Duitsland zou zijn gaan behoren.
Het is merkwaardig, dat István Tisza wat dat betreft nooit van ongerustheid heeft
blijkgegeven. Was hij werkelijk van mening, dat de Magyaren, door de strijd gestaald
vast genoeg in het zadel zouden raken om de Duitsers te kunnen dwingen zich in hun
pretenties te matigen? Maar nog veel vreemder is eigenlijk, dat er ook in linkse kring
nogal wat voorstanders waren van een hecht bondgenootschap met Duitsland. Met name
onder diegenen die eerder de verzoening van het nationale en het sociale op de agenda
hadden gezet, waren er nu die vonden dat een nieuw, sociaal Hongarije alleen in een door
Duitsland gedomineerd Europa van de grond kon komen. Mensen als Ervin Szabó (18771918), de directeur van de bibliotheek van Boedapest, die min of meer in het geheim een
radicaal-linkse socialist was, en de socialistische socioloog Oszkár Jászi sloten daartoe
aan bij Friedrich Naumann (1860-1919), een Duitse publicist die zichzelf ook al een
socialist vond en die in 1915 een plan presenteerde voor een door Duitsland gedomineerd
Midden-Europa.
In 1917 was het opeens weer revolutie in Rusland. Russische soldaten keerden het front
massaal de rug toe en de nieuwe Russische leiders zagen zich gedwongen de keiharde
vredesvoorwaarden van de Duitsers te accepteren. Een overwinning leek voor de
Centralen binnen handbereik, maar in werkelijkheid was Duitsland, maar zeker ook
Oostenrijk-Hongarije daarvoor al te zeer verzwakt. De Hongaren waren door de oorlog
niet gestaald, maar gedemoraliseerd geraakt. Honderdduizenden soldaten waren in de
eerste oorlogsjaren al omgekomen. Aan het thuisfront was de stemming almaar bitterder
geworden en een steeds openlijker en venijniger antisemitisme had de sfeer uiteindelijk
totaal verpest. Toen de Amerikanen besloten om aan de zijde van de Entente aan de
oorlog deel te nemen, was het pleit danook snel beslecht.
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Van verzet tegen de oorlogspolitiek was in Hongarije in de oorlogsjaren geen sprake
geweest, ook niet van de kant van de sociaal-democratie. Net als elders in Europa
verwachtten de sociaal-democratische leiders dat zij in ruil voor hun houding het
algemeen kiesrecht in de schoot geworpen zouden krijgen. In het naoorlogse Hongarije
zou hun, meenden ze, zo vanzelf een leidende positie toevallen.
Zo weinig protest er tijdens de oorlog was geweest, zo algemeen was de kritiek op de
politieke elite in het najaar van 1918. Ministers vluchtten naar het buitenland of doken
onder en István Tisza liet zich op 31 oktober zonder weerstand te bieden in zijn eigen
huis door teruggekeerde soldaten doodschieten.
Onder grote druk van Duitsland was Tisza in 1913 onderhandelingen begonnen met de
Roemenen. Maar omdat hij in de richting van de niet-Hongaren nu eenmaal tot geen
enkele concessie bereid was, waren de besprekingen al in het voorjaar van 1914
vastgelopen.
Met de dood van Frans Jozef in 1916 en het aantreden van een nieuwe keizer leek het er
even op, dat er een andere wind zou gaan waaien. Bij het keren van de krijgskansen wilde
Karel (1887-1922) de monarchie zodanig hervormen, dat ook de tot dusver van politieke
invloed verstoken volken er een stem in zouden krijgen. Om die reden zette hij István
Tisza nog in 1916 af.
In de loop van de oorlog vestigden de Roemenen hun hoop op Mihály Károlyi (18751955), een telg uit een belangrijke aristocratische familie, die sinds de spectaculaire
verkiezingen van 1905 in het parlement zat en die in het kamp van de Függetlenségi Párt
een leidende figuur was geworden. Maar ook Károlyi was niet bereid of in staat hen
tegemoet te komen.
Na een bewogen 1 Mei 1917 vonden de sociaal-democraten en de door Károlyi
vertegenwoordigde oppositie elkaar in een kiesrechtblok. Van de kant van de nationale
minderheden was er sympathie voor het blok. “Lief vaderland, wees geen stiefmoeder”,
riep de latere Roemeense minister Vasile Goldis (1862-1934) op een bijeenkomst van het
blok in Arad (nu in Roemenië). Het blok had geen belangstelling. 15 juni 1917 kwam er
een akkoord tot stand tussen het kiesrechtblok en de regering: resultaat was een
wezenlijke uitbreiding van het kiesrecht, maar in een vorm die net zo nadelig was voor de
Roemeense en Slowaakse minderheden als de oude situatie.
In december 1917 sprak Goldis in een brief aan Károlyi de hoop uit, dat Hongarije een
tweede gelukkig Zwitserland zou worden. “Op het moment dat de tien miljoen etnisch
niet-Hongaarse burgers van Hongarije zich onder het vaandel van uwe Hoogheid scharen
is het onafhankelijke Hongarije een feit.” Mihály Károlyi beantwoordde de avance niet.
Integendeel, ondanks lippendienst aan de opvattingen van de Amerikaanse president
Wilson over het zelfbeschikkingsrecht van de naties, nam Károlyi na de ineenstorting van
de Dubbelmonarchie het standpunt in dat Hongarije moest proberen de andere volkeren
binnen de nationale boot te houden door als Habsburgse Enkelmonarchie verder te gaan.
Om greep op de gebeurtenissen te krijgen richtte Károlyi nog in oktober met steun van de
sociaal-democraten een Nationale Raad op, die in zijn paleis aan het Universiteitsplein in
Boedapest zetelde. Ondertussen ging buiten de revolutie haar eigen gang. Studenten en
soldaten richtten eigen raden op en betrokken daarvoor vergaderzaaltjes in hetzelfde
paleis, dat door vriend en vijand als het zenuwcentrum van de revolutie en van het
nieuwe, onafhankelijke Hongarije werd gezien.
Helemaal terecht was dat eigenlijk niet. Het idee voor de Nationale Raad was namelijk
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afkomstig van niemand minder dan de aan kant gezette keizer-koning Karel IV zelf, die
‘zijn’ volkeren tot het oprichten van dergelijke raden had opgeroepen. Zo opereerde
Károlyi’s Raad in de praktijk buitengewoon voorzichtig.
De opstand waar hij maar kon ontradend verhuisde Károlyi op 30 oktober met de
Nationale Raad mee naar het nabijgelegen hotel Astória. Voor de hoteldeuren verzamelde
zich een almaar groeiende menigte die aanhoudend ‘leve Károlyi!’ riep en ondertussen de
door generaal Lukachich gestuurde patrouilles min of meer onschadelijk maakte. ‘Ik wou,
dat ik mijn naam niet aanhoudend hoorde,’ mompelde Károlyi in de relatieve stilte van
het deftige hotel. Even later stond hij op het balkon en nam hij de eed af van de soldaten
die beneden bezig waren de gele K’s van ‘koninklijk’ en ‘keizerlijk’ van hun pet te
snijden. Ga alsjeblieft naar huis, besloot hij zijn geïmproviseerde balkonrede opnieuw
voorzichtig, anders vloeit er misschien bloed.
De andere ochtend, na de overwinning van de revolutie, was Károlyi in het burchtpaleis,
bij aartshertog Jozef, notabene om er de eed van trouw aan de koning af te leggen, omdat
hij nog altijd hoopte de niet-Hongaren te kunnen bewegen om binnen een koninkrijk
Hongarije te blijven. Terug in het woelige Pest, aan de andere kant van de Donau, zag hij
zijn beoordelingsfout in en begreep hij, dat de Hongaarse kroon voorlopig in de
motteballen kon. De volgende dag vroeg en kreeg hij telefonisch zijn eed terug.
Het revolutionaire straatvolk was zijn naam niet van de lippen te branden en de adel
sidderde bij het horen ervan. Ondertussen deed Károlyi zijn uiterste best om niet in de
positie van opstandeling te komen. Hij zorgde ervoor dat aatshertog Jozef en generaal
Lukachich niets overkwam en hij hielp de rest van de hogere kringen naar vermogen door
onaangename situaties heen. Op 10 november was hij nog altijd niet te vinden voor het
‘bij wijze van putsch’ uitroepen van de republiek. Op het bericht de volgende dag van ‘s
keizers Oostenrijkse troonsafstand stuurde Károlyi de president van het Hongaarse
Hogerhuis naar de keizer/koning om van hem een soort schriftelijke troonsafstand te
krijgen, een schriftelijke toestemming als het ware om revolutie te maken. Zo kwam het
dan op 16 november eindelijk tot de uitroeping van de Hongaarse republiek. Grote
revolutionaire held van de verzamelde menigte: Mihály Károlyi.
Tot degenen die al voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog hadden gevreesd, dat de
strijd op een drastische afslanking van het Koninkrijk zou uitlopen, had ook Mihály
Karolyi behoord. Toch bleef ook zijn beleid in de maanden dat hij president was erop
gericht om territoriale concessies tot een minimum te beperken en de niet-Hongaren niet
meer aan te bieden dan een zo vaag mogelijk gehouden autonomie binnen Hongarije.
Gevolg was dat Serviërs, Slowaken en Roemenen hun gelijk bij de overwinnaars in de
oorlog haalden.
Door zich, in het midden latend wat hij er precies onder verstond, de leus van het
zelfbeschikkingsrecht van de naties eigen te maken hoopte hij de Amerikaanse president
voor de Groothongaarse zaak te interesseren. De maneuvre had niet veel
overtuigingskracht, omdat het zelfbeschikkingsrecht nu eenmaal niet bedacht was om
onderdrukkende naties in hun positie te handhaven. Maar bovendien had Wilsons
democratische partij een zware verkiezingsnederlaag geleden. Het internationale prestige
van de Amerikaanse president was daardoor nogal gehavend en in de onderhandelingen
over de kaart van het naoorlogse Midden-Europa ging Frankrijk de eerste viool spelen. In
Parijs kwam levendig overleg op gang over grenzen die voor Hongarije steeds
ongunstiger werden. Frankrijk speelde het onderhandelingsspel geanimeerd mee. Het
wilde op die manier voorkomen, dat een super-Hongarije het door de oorlog ontstane

140

vacuüm in Midden-Europa zou opvullen. Maar de Franse regeringsleider Georges
Clemenceau (1841-1929) was er ongetwijfeld ook op uit om met het stellen van
onaanvaardbare territoriale eisen het republikeinse bewind van Károlyi, dat gebaseerd
was op samenwerking met de sociaal-democratie, in een onmogelijke positie te brengen.
Terwijl de Hongaren achter de feiten aan liepen, verzetten de anderen de bakens. Een
bondgenootschap met een verslagen Hongarije tegen een verdwenen keizer had nu
eenmaal geen zin.
Op 18 oktober, een dag nadat István Tisza had erkend dat de oorlog verloren was, had de
Nationale Partij van de Roemenen in Zevenburgen verklaard gebruik te willen maken van
het zelfbeschikkingsrecht. Of dit autonomie binnen Hongarije danwel aansluiting bij
Roemenië inhield, was toen nog uitdrukkelijk in het midden gebleven. Maar op 9
november eisten zij onder verwijzing naar de ‘stormachtige ontwikkeling van de
gebeurtenissen’ de volledige regeermacht over Zevenburgen op. Op 13 november
verklaarde Goldis zich in een dagbladartikel voor aansluiting van Zevenburgen bij
Roemenië. Diezelfde dag arriveerde Oszkár Jászi als minister van minderhedenzaken in
de regering-Károlyi in Arad om er te onderhandelen. Onder de 25 Hongaarse
onderhandelaars waren twee aristocraten uit Zevenburgen, István Bethlen en Pál Teleki
en verder nog István Apáthy, een vertegenwoordiger van de zogenaamde Hongaarse
Nationale Raad van Zevenburgen, die bekendstond om zijn contacten met de aristocratie.
Veel vertrouwen in de democratische bedoelingen van het nieuwe Hongarije zal de
samenstelling van de delegatie de aanwezige Roemenen niet gegeven hebben, maar op de
onderhandelingen had dit geen invloed. Jászi volhardde bij het voorstel voor een federatie
naar Zwitsers model, de Roemenen op hun beurt verwezen naar hun verklaring van 9
november. En op 1 december werd op een massabijeenkomst in Gyulafehérvár de
afscheiding van Zevenburgen en de door Roemenen bewoonde Hongaarse gebieden
geproclameerd.
Op 30 oktober had de Slowaakse Nationale Raad de afscheiding van Slowakije
geproclameerd en op 25 november volgde de proclamatie van de afscheiding van de
Vojvodina. De minderheden deponeerden hun verlangens, en nu ging het dus wel om
eigen nationale staten, bij de overwinnaars.
Begin december werd in Boedapest een nota van de Entente overhandigd, waarin de
ontruiming van Slowakije werd bevolen. De nota was tot stand gekomen op aandringen
van Edvard Beneš (1884-1948), de bedenker van Tsjechoslowakije, die al sinds 1915 in
Parijs was en die als auteur van het geschrift ‘Vernietigt Oostenrijk-Hongarije’ al in 1917
duidelijk had gemaakt niets te zien in voortzetting van de monarchie in wat voor vorm
dan ook. Nog voor kerst kwam het bevel om een groot deel van Zevenburgen over te
geven. Over eventueel verder gebiedsverlies in het komende jaar liet de Entente
onzekerheid bestaan, maar wel bereikte Károlyi via allerlei kanalen de boodschap, dat hij
om meer aderlatingen te voorkomen krachtiger tegen het bolsjewisme moest optreden.

1919: de radenrepubliek
Op 20 maart kwam uiteindelijk de nota van de Entente met daarin het bevel om de
Hongaarse eenheden tot ruim ten westen van de lijn Debrecen-Gyoma-OrosházaHódmezővásárhely terug te trekken. Het ultimatum riep, aldus de sociaal-democraat
Sándor Propper, “een enorme crisis” op.
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In een laatste poging om gebiedsverlies te voorkomen bepleitte Károlyi diezelfde dag nog
tijdens een dramatische kabinetszitting met betraande ogen een “nieuwe oriëntatie die ons
verzekert van de sympathie van de Arbeidersinternationale”. Het lot van Hongarije moest
verbonden worden met het slagen van de revolutie in Rusland en elders in Europa.
Daarom moest er een regering met alleen socialisten komen. Dat er sinds een paar dagen
niet één maar twee Internationales waren, negeerde Károlyi in zijn speech, maar hij
betoogde wel dat de socialisten zich zouden moeten verenigen met de communisten, wier
leiders intussen overigens inderdaad in de gevangenis zaten.
De situatie in het land was in maart 1919 echter van dien aard, dat dit plan niet dan met
aanzienlijke wijzigingen kon worden uitgevoerd.
Dat er in de stad een volgende revolutie op het punt van uitbreken stond, daarvan had
Károlyi naar alle waarschijnlijkheid geen idee. Hij koerste op niet meer dan een nieuwe
regering.
De communistische partij die na de uitroeping van de republiek op initiatief van uit
Sovjet-Rusland teruggekeerde krijgsgevangenen was opgericht, was aanvankelijk een
klein clubje, zo klein zelfs dat de regering in februari het hele kader op kon pakken. Korte
tijd later echter sloeg de stemming in de stad om en half maart waren de communisten,
met hun leiders nog steeds achter slot en grendel, toch een belangrijke machtsfactor
geworden. De onderhandelingen die sociaal-democraten en communisten na de
regeringszitting voerden, leidden ertoe dat er geen nieuwe regering kwam, maar een
nieuwe republiek, de radenrepubliek. De sociaal-democraten zagen zich gedwongen te
kiezen voor de bolsjewistische uitweg uit de crisis: geen parlementaire, maar
radendemocratie, geen onderhandelingen met Frankrijk, maar alle kaarten op de
wereldrevolutie. “We gaan overstag,” liet een van de partijleiders zich op de beslissende
zitting van het sociaal-democratische partijbestuur ontvallen, “en ik zal in de (partijkrant)
Népszava, al walg ik ervan, bolsjewistische artikelen schrijven, het moet gebeuren, er is
geen andere weg.” De delegatie van sociaal-democraten, die de communistische leiders in
de gevangenis opzocht, bood inderdaad de vereniging van de twee partijen op basis van
het communistische program aan. Maar in ruil daarvoor wisten zij voor zichzelf een
heersende positie te bedingen in de nieuwe regering die naar Sovjetvoorbeeld ‘regerende
raad’ ging heten en die nog voor het eind van de revolutiedag, opnieuw op
Sovjetvoorbeeld, een algemeen alkoholverbod afgekondigde.
De nieuwbakken volkscommissarissen waren allemaal sociaal-democraten, met
uitzondering van de communistische leider Béla Kun die buitenlandse zaken voor zijn
rekening nam. Het namenlijstje was voor veel communisten een flinke tegenvaller. “We
begrepen er niets van,” vertelt Géza Révész die als communist actief deelnam aan de
gebeurtenissen, in zijn terugblik.
Vergeefs wachtend op een uitnodiging om de zitting van de Arbeidersraad bij te wonen
begaf Karolyi zich aan de avondmaaltijd, waar zijn secretaris hem ter ondertekening een
papier voorlegde. In het document stond, dat hij afstand deed van de macht ten gunste van
‘het proletariaat van de volkeren van Hongarije’. Het origineel is verlorengegaan, zodat
niet meer is na te gaan of Károlyi, wat hij zelf altijd diplomatiek ontkend heeft, maar zijn
secretaris met klem bevestigde, het werkelijk heeft ondertekend.
Zo kreeg Hongarije geen arbeidersregering onder president Károlyi, maar werd het een
radenrepubliek zonder president. Károlyi voelde zich gepasseerd, maar uit loyaliteit met
zijn land nam hij het voor de nieuwe republiek op. De volgende morgen, de 22ste, in zijn
presidentskantoor nog, verklaarde hij tegenover een journalist, dat het zaak was een
‘nieuwe maatschappelijke orde’ tot stand te brengen, die ‘geroepen is de hele wereld met
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een nieuwe economische en morele inhoud te hervormen en die zo dat grote wereldwijde
begrip tot stand brengt, dat geen demarcatielijnen erkent’.
Op 25 maart zocht Károlyi de communistische partijleider Béla Kun op, die hem
natuurlijk hartelijk bedankte voor zijn loyale houding. In de dagen daarna was hij
dagelijks op het Volkscommissariaat van Buitenlandse Zaken om een handje te helpen.
Maar Kun zag niet veel in de bekeerde graaf en was er falikant op tegen, dat Károlyi in de
radenrepubliek een rol zou spelen.
De meeste Boedapesters ontgingen de finesses van de revolutie. De bevolking reageerde
enthoesiast op het nieuwe Sovjet-Hongarije: op 23 maart was een enorme menigte op het
plein voor het parlement om er de uitroeping van de radenrepubliek mee te maken.
”Zo’n menigte heb ik,” herinnerde de communistische activist László Wessely zich,
“sindsdien op dat plein niet meer gezien. Op de eerste dagen van het voorjaar voelde
iedereen uit het oosten de jeugdige voorjaarswind van een nieuwe wereld.” De eerste
spreker op het plein was de nieuwe regeringsleider Garbai, maar de aanwezigen
begrepen, dat de tweede, Béla Kun, de eigenlijke kampioen van de jongste omwenteling
was. “Hij sprak,” vertelt Wessely, “met brede gebaren en groot pathos. De menigte
juichte en aan het eind van zijn toespraak drongen de mensen met honderden, duizenden
op hem toe. Iedereen wilde zijn hand aanraken, zijn kleren, de mensen wilden hem op de
schouders nemen, ze zagen in hem de nieuwe bevrijder, de geroepene, die misschien het
beloofde duizendjarige rijk zou brengen, de hemel op aarde. Ik herinner me zijn gezicht,
er speelde een merkwaardige, vergeestelijkte glimlach om zijn mond. Mogelijk was hij
ook in de roes van de overwinning. Maar het is ook mogelijk, dat hij bang was, misschien
wel, dat deze menigte hem in haar grote liefde zou dooddrukken of vertrappen.”
De Hongaarse radenrepubliek kreeg de zegen van Lenin die voor de gelegenheid zijn
opvattingen over het zelfbeschikkingsrecht der naties even liet voor wat ze waren.
Vooral in de hoofdstad maakten mensen zich op om de socialistische idealen te
verwerkelijken.
In het bedrijfsleven werd de achturendag van kracht. Woningen werden
gemeenschapsbezit en de huren werden afgeschaft. Het staatspensioen kwam op het
programma te staan. In de hoofdstad kregen honderdduizend inwoners een dak boven hun
hoofd in de villa’s der rijken en moesten die rijken, als ze hun eigen onroerende goed al
niet ontvluchtten, hun voetvegen van weleer op hun eigen toilet en in hun eigen badkamer
dulden. Vijfduizend proletariërs-gezinnen kregen, ongetwijfeld uit dezelfde villa’s, de
beschikking over meubilair. Voor moeders en kinderen kwam er medische zorg en
arbeiderskinderen gingen die gedenkwaardige zomer voor het eerst in grote
zomerkampen georganiseerd en gezond op vakantie. Voor diezelfde kinderen gingen drie
weken na de revolutie de privé-tuinen van de regent op het Margitsziget, het parkeiland in
de Donau, open en nog wat later kregen de kinderen van Boedapest eigen bioscopen.
Tussen de bedrijven door werd ook het onderwijs nog even gratis gemaakt, kwam er
leerplicht voor kinderen tot veertien jaar en kregen de scholen -maar dat werd al gauw
weer teruggedraaid- leerlingenraden.
Tegelijk werden bedrijven onteigend, de grote, maar al snel ook kleinere en hele kleine,
tot aan de bioscoop, de apotheek en de fotograaf op de hoek en meestal op initiatief van
het personeel dat vaak op de kleinste bazen vaak nog het meest gebeten bleek.
De fine fleur van de oppositionele intelligentsia kon van de ene dag op de andere zijn
avantgardistische ideeën vrij uitdragen. De schrijver Mihály Babits (1883-1941), de
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schilder Károly Ferenczy (1862-1917), de filosoof Fülep Lajos, de sociologen Oszkár
Jászi en Karl Mannheim (1893-1947), maar ook een behoudend historicus als Gyula
Szekfű beklommen universitaire katheders, Ernő Dohnányi (1877-1960) kreeg de leiding
van de Muziekakademie. Alleen voor de radicale socialist Lajos Kassák (1887-1967) was
in het plotseling socialistische Hongarije geen plek. Nadat hij Béla Kuns deskundigheid
op het gebied van de kunst in twijfel getrokken had, werd zijn blad Ma verboden.
Zo kwam het socialisme over zijn eigen benen struikelend een land vernieuwen, dat er
internationaal gezien met de dag zorgelijker voorstond.
Aanzienlijk minder radicaal dan in de stad betoonde de revolutie zich op het platteland.
Bedrijven van honderd, maar in de praktijk ook vaak van twee- of driehonderd halve
hektares bleven in privé-bezit. Maar nog merkwaardiger was dat ook de
grootgrondbezitter op zijn landgoed vaak de baas bleef. Landgoederen werden omgezet in
socialistische landbouwbedrijven. Vaak werd het paleis er het hoofdkantoor van en werd
zo vanzelf ook de landheer de ‘kameraad hoofdzaakwaarnemer’.
Vernederd en afgewezen door de westerse mogendheden had Hongarije zijn kaarten gezet
op de wereldrevolutie die naar velen meenden in 1917 in Rusland was begonnen en die
zich naar zij hoopten, via Hongarije wel verder zou verspreiden. “Het zaad, dat de
Russische revolutie heeft gezaaid, ontkiemt nu in Europa,” verklaarde Lenin nog voor de
23ste om was. De uitroeping van de radenrepubliek maakte ook werkelijk indruk elders in
Midden-Europa en de kans, dat behalve Oostenrijk vooral ook Duitsland zou volgen, was
in die voorjaarsdagen van 1919 nog reëel.
Maar ook wie minder hooggespannen verwachtingen had, zag in dat een
bondgenootschap met het revolutionaire Rusland nuttig kon zijn. Van belang was met
name dat het Oekraïense Rode Leger aan de Dnyester lag en daar in ieder geval een deel
van de Roemeense troepen zou vasthouden. Bovendien leek in het voorjaar de
mogelijkheid niet uitgesloten, dat Oekraïners en Hongaren door de Karpaten heen contact
met elkaar zouden maken. Halverwege april was het Oekraïense Rode Leger werkelijk
nog maar anderhalf honderd kilometer van de grens van de Hongaarse radenrepubliek
verwijderd.
Drie weken na de revolutie was de interventieoorlog een feit. In het zuiden bezetten de
Fransen de stad Szeged en in een tijd van twee weken verjoeg het Koninklijke
Roemeense leger het Hongaarse Rode Leger uit het gebied ten oosten van de Tisza. Het
verbijsterende succes van de Roemenen werd mede mogelijk door het verraad van de
Székely Divisie. Dit legeronderdeel, dat een rechts staatje in de Radenrepubliek had
gevormd en in Zevenburgen een harde militaire dictatuur had uitgeoefend en daarbij
speciaal de Roemeense bevolking op de valreep nog eens flink had geterroriseerd,
capituleerde al snel. Toen de Roemeense aanval eenmaal onderweg was, kwam ook het
Tsjechoslowaakse leger in beweging en ook aan dat front moest het Hongaarse Rode
Leger terrein prijsgeven.
Terwijl de hoofdstad zich voorbereidde op een luisterrijke viering van de Eerste Mei, nam
de toestand een catastrofale wending en kwam de radenrepubliek aan een zijden draadje
te hangen. Uitgerekend op 1 mei gingen in het noorden de industriesteden Miskolc en
Ózd verloren. Bovendien bezweek op die dag de Beierse radenrepubliek, waarmee de
hoop op een aanstaande revolutie in Duitsland vervloog.
In Boedapest flaneerden inwoners langs versierde lantaarnpalen, langs standbeelden die
door revolutionaire beeldhouwers waren opgericht en langs educatieve schilderstukken
die door progressieve schilders waren vervaardigd. Zeshonderdduizend mensen kwamen
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er op die eerste en voorlopig ook laatste eerste mei op de been. De stemming was
wonderlijk: vol geloof aan een nieuwe eeuw van vrede op aarde en tegelijk op het ergste
voorbereid. In de dagen na het meifeest traden in een nieuwe mobilisatieronde nog eens
vierenveertigduizend rekruten aan. Onder hen waren jongeren en scholieren die hun
leeftijd verzwegen om maar mee te mogen doen, maar ook ouderen die hoe slecht ook ter
been of anderszins ongeschikt, het vege lijf kwamen inzetten om de revolutie te
verdedigen. Van de raad van de Joodse wijk (de 7de wijk) van Boedapest bijvoorbeeld, die
uit driehonderd personen bestond, nam spontaan eenderde dienst.
Zo trok een uit revolutionaire vrijwilligers bestaand voetvolk na die eerste mei de
arbeiders van Salgótarján te hulp, die hun werk in de steek hadden gelaten om het
Tsjechoslowaakse leger een eerste nederlaag te bezorgen.
De veldtocht bracht het ene succes na het andere. Op 21 mei trok het Hongaarse Rode
Leger triomfantelijk Miskolc binnen, voorop de compagnie van de scheepsbouwarbeiders
uit Óboeda, die op de voet werden gevolgd door de brigade van de kelners van de
hoofdstad. Begin juni werd Kassa (Košice) genomen en halverwege die maand stonden
de Hongaarse troepen als uitgeputte overwinnaars een eindweegs in de Tátra. Velen
hoopten dat de onverhoeds zo succesvolle expeditie Midden-Europa zou wakkerschudden
en tot revoluties in de omringende landen zou leiden. Vanuit Boedapest kreeg de
geschiedenis in de buurlanden een steuntje in de rug. In Slowakije werd op 16 juni
inderdaad en met veel Hongaarse hulp een bevriende radenrepubliek uitgeroepen en in
Wenen kwam het op 15 juni ook al met Hongaarse hulp tot een kortstondige
arbeidersopstand.
Veel troost kon Béla Kun daar echter niet meer uit putten. Hij had net de nota ontvangen
waarin Clemenceau het naoorlogse Hongarije eenzijdig haar nieuwe grenzen oplegde. Het
epistel bevatte het bevel om het leger binnen die grenzen terug te trekken en de belofte
dat in dat geval de Roemenen het gebied ten oosten van de Tisza zouden ontruimen.
De steile en radicale volkscommissaris nam de moeilijkste beslissing uit zijn loopbaan:
eind juni hadden de Hongaarse troepen Slowakije verlaten.
Terwijl het Hongaarse socialisme zijn tanende krachten hergroepeerde en zich opmaakte
voor de laatste ronde, was de Landelijke Vergadering van Raden, de Hongaarse Opperste
Sovjet, permanent in vergadering bijeen en werd op de valreep in het land nog even de
tweede socialistische grondwet ter wereld van kracht.
Natuurlijk hielden de Roemenen zich niet aan de door Clemenceau gedane beloften. Zij
bleven in hun stellingen aan de Tisza. Telegrammen naar Parijs hielpen niet en zo kwam
het tot een poging van het uitgeputte Hongaarse Rode Leger om de Roemenen op eigen
kracht te verdrijven. Onder de bescherming van het vuur van driehonderd kanonnen
staken de Hongaren in de vroege ochtend van de 20ste juli bij het wijnstadje Tokaj en bij
Szolnok en Csongrád de Tisza over. Nog één keer was het de hoop op de nabije
wereldrevolutie, die de Hongaren motiveerde om voor hun vaderland te bloeden. Voor 20
juli was namelijk door vakbonden elders in Europa een proteststaking aangekondigd
tegen de militaire interventie in Rusland en Hongarije. Het uitvoerend comitee van de
Komintern deed een dramatische oproep aan de arbeiders waar ook ter wereld om de
staking te steunen. In Hongarije hoopten velen, dat de stakingen het begin zouden worden
van de al zo lang verwachte ‘algemene staking’. In een groot aantal landen kwam het
werkelijk tot stakingsbewegingen, maar van een algemene staking was geen moment
sprake. In Frankrijk kwam de staking al helemaal niet van de grond.
Terwijl zo opnieuw internationale steun uitbleef, liep de oversteek van de Tisza binnen
een paar dagen uit op een ramp. Op 27 juli kreeg het Roemeense leger opdracht om de
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rivier op zijn beurt over te steken en op te rukken naar Boedapest. “Ik breng graag onder
uw aandacht dat ons gebied te klein is voor een terugtocht,” telegrafeerde een
ontgoochelde Béla Kun naar Lenin die hem blijkbaar geadviseerd had het voorbeeld van
het Russische Rode Leger te volgen.
Op 1 augustus bereikten Roemeense soldaten Boedapest en trad de revolutionaire
regering af. Duizenden Hongaren vluchtten naar Wenen. Ook de allerprogressiefste
variant van de Hongaarse suprematie was onhaalbaar gebleken.
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Jaren ’20

Een vlootvoogd in het zadel
Terwijl de radenrepubliek een poging deed om van het oude Hongarije nog te redden wat
er te redden was, werd het door Franse troepen bezette Szeged een ontmoetingspunt voor
samenzweerders die klaarstonden om in het door Engeland en Frankrijk gekortwiekte
Hongarije de macht over te nemen.
Hoewel deze contrarevolutionairen al in de winter van 1918 op 1919 begonnen waren de
koppen bijelkaar te steken en ze zich in die tijd blijkbaar aan de volksrepubliek van
Mihály Károlyi gestoord hadden, werden ze in de loop van het jaar antibolsjewisten. Het
Hongaarse bolsjewisme moest en zou, vonden ze, in de kiem gesmoord worden, ook al
zou dit het eind worden van datgene wat hun het dierbaarste op aarde was: de Hongaarse
suprematie in het Karpatenbekken. En zo hadden ze er geen moeite mee om onder de
paraplu van Frankrijk, de ergste vijand van Hongarije, de bui af te wachten en lieten ze
zonder een vin te verroeren toe, hoe het Hongaarse Rode Leger nederlaag op nederlaag
leed, Hongarije kleiner en kleiner werd en Roemeense soldaten tenslotte in Boedapest de
overwinnaar kwamen uithangen.
Mensen van naam of met een verleden in het Hongaarse openbare leven waren er in
Szeged amper. Wie links was of over een minimaal Hongaars fatsoen beschikte, steunde
in de zomer van 1919 de Radenrepubliek. En op het voorbeeld van keizer-koning Karel,
die erop uit was de schade voor zijn Habsburgse imperium zoveel mogelijk te beperken,
voelde ook de aristocratie er even niet voor het Rode Leger voor de voeten te lopen. We
zagen al, dat graaf Mihály Károlyi zich direct na de uitroeping van de radenrepubliek bij
Béla Kun had vervoegd met de vraag of hij soms kon helpen. Hetzelfde deed graaf Móric
Esterházy, de man die op aanwijzing van Karel op het laatst van de oorlog nog even
minister-president was geweest en die later tot de intimi van Miklós Horthy zou gaan
behoren. Aurél Stromfeld, een generaal uit het leger van de Monarchie, was nog een stap
verder gegaan: hij had de leiding van het Hongaarse Rode leger op zich genomen.
De te Szeged vergaderde gemeente bestond uit figuren die zich tot dan toe in de
Hongaarse politiek met een bijrol tevreden hadden moeten stellen en die nu hun kans
schoon zagen. Voor een ander deel waren het vertegenwoordigers van een nieuw
nationalisme dat op het eind van de oorlog was ontstaan. Anders dan István Tisza die in
de elite van aristocraten, bankiers en topindustriëlen de dragers had gezien van het
Hongaarse nationalisme, was de basis van het nationalisme in de optiek van deze mensen
het ‘volk’, voorzover dat althans etnisch Hongaars was. Ze hadden zich in eerste instantie
verzameld rond het blad Új Nemzedék van István Milotay en waren in de oorlogsjaren
aan het politieke leven gaan deelnemen.
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Dat Szeged in de zomer van 1919 tot zo’n verzamelpunt uitgroeide, was te danken aan de
inspanningen van István Bethlen (1874-1946). Graaf Bethlen, een uit Zevenburgen
afkomstige grootgrondbezitter, was als lid van het lagerhuis in de oorlogsjaren een
invloedrijk politicus geworden. Hij werd in Boedapest in die tijd gezien als een van de
mensen die het roer van István Tisza zouden kunnen overnemen.
Bethlen had zich aanvankelijk neergelegd bij het feit, dat Hongarije een volksrepubliek
was geworden, maar begin 1919 al, maanden dus voor de uitroeping van de
radenrepubliek, was hij gaan werken aan een bundeling van de krachten die in Mihály
Károlyi’s republiek op een zijspoor waren geraakt. Om die reden had hij contact gelegd
met Miklós Horthy (1868-1957) en Gyula Gömbös (1886-1936).
Afkomstig uit een adellijke familie met een landgoed in het oosten van het land had
Horthy het tijdens de oorlogsjaren tot bevelhebber gebracht van de keizerlijke en
koninklijke vloot. Op 31 oktober 1918 had hij op bevel van de nieuwbakken keizer
gecapituleerd en de vloot overgedragen aan het Servische leger. Daarop was hij via
Wenen en Boedapest naar zijn landgoed gereisd. Hoewel Horthy sinds het eind van de
oorlog geen openbare activiteiten had ontplooid, genoot hij nog altijd een zekere
populariteit. Hij gold als de ‘held van Otranto’, de man die de barricade van de vloot van
de Entente ter hoogte van die plaats doorbroken zou hebben. Het ging om een vrij
onbelangrijk incident, dat in de pers enorm was opgeblazen. In kringen van de aristocratie
had men het niet erg met Horthy op. Men vond hem een parvenu. Maar onder de volkse
nationalisten bestond er een buitensporige en kritiekloze bewondering voor deze ‘grote
soldaat en held’, zoals Endre Bajcsy-Zsilinszky (1886-1944) hem zou noemen.
Gyula Gömbös was een officier uit de oude legerstaf. Hij liep, zoals Bethlen ongetwijfeld
ter ore was gekomen, al sinds het eind van de oorlog rond met plannen voor een militaire
staatsgreep en had intussen met dat doel ook een organisatie opgebouwd.
Gyula Gömbös was in 1916 gewond van het front in Galicië teruggekeerd naar Wenen.
Onmiddellijk na de uitroeping van de Volksrepubliek had hij samen met nog enkele
officieren generaal Samu Hazai het voorstel gedaan tot een militaire coup die Gyula
Andrássy, toen ook in Wenen, aan de macht had moeten brengen. Hazai die overigens
voorjaar 1919 ook in Szeged verzeild zou raken, had echter niet van het idee willen
horen. Gömbös was daarop naar Boedapest vertrokken, waar hij aan de slag was gegaan
bij het ministerie van oorlog. Vanuit die positie was hij begonnen met het opzetten van
een organisatie van contrarevolutionaire legerofficieren. In januari 1919 was hij officiëel
voorzitter geworden van deze Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE, Hongaarse
Landelijke Vereniging van Verdedigingskrachten). Het werd echter al snel duidelijk, dat
Boedapest voor dit soort activiteiten geen geschikte basis was. Eind februari werd de
MOVE officiëel ontbonden. Maar Gömbös was toen al weg.
Op verzoek van Bethlen was Gyula Gömbös in februari namelijk naar Wenen gereisd. In
de keizerstad, waar de keizer intussen vertrokken was, hielden zich, in afwachting van de
gebeurtenissen in Hongarije, allerlei aristocraten op. Gömbös had van Bethlen de
opdracht meegekregen om deze heren bij de organisatie van een machtswisseling te
betrekken. Met dat doel nam hij er contact op met persoonlijke vrienden van Bethlen als
graaf Károly Schönborn, een grootgrondbezitter uit Zevenburgen, de eveneens uit
Zevenburgen afkomstige graaf Pál Teleki (1879-1941) en graaf Gedeon Ráday. Direct na
de uitroeping van de radenrepubliek vertrok ook István Bethlen naar Wenen om daar de
leiding op zich te nemen van wat nu de naam kreeg van Antibolsjewistisch Comité. Lid
van het comité werden ook graaf Albert Apponyi (1846-1933), een oppositionele
aristocraat uit de Tisza-tijd en de leider van de inderhaast opgerichte Legitimistische
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Partij, graaf Antal Sigray.
Geruggesteund door deze heren onderzocht Bethlen vervolgens de mogelijkheden voor de
organisatie van een eigen leger, waarvan Gömbös een goede organisator en Horthy een
geschikte opperbevelhebber zou zijn. Als Frankrijk, als bezettende macht binnen de
landsgrenzen aanwezig, politieke en misschien ook wat militaire steun zou verlenen, zou
dit zogenaamde nationale leger, zo veronderstelde hij, de radenrepubliek ten val moeten
kunnen brengen. De Engelse missie in Wenen betoonde zich een voorstander van deze
opzet, maar al op 14 april liet de Franse regeringsleider Georges Clemenceau weten dat er
wat hem betreft geen sprake kon zijn van de oprichting van zo’n leger. Clemenceau die
erop uit was de Centralen hun nederlaag zo scherp mogelijk in te peperen, had nu
eenmaal liever dat Roemeense soldaten een eind aan de radenrepubliek zouden maken.
Gömbös die samen met György Pallavicini, een telg uit een van de rijkste families van
het land, naar Belgrado was gereisd om de details met de Franse generaal Paul de Lobit te
bespreken, kreeg daar danook nul op het rekest. Maar helemaal zonder resultaat was zijn
missie toch niet. Hij wist namelijk wel te bereiken dat het Antibolsjewistische Comité of
vertegenwoordigers daarvan naar Szeged konden komen om daar de machtsovername
voor te bereiden. Gömbös kreeg van de Franse generaal ook toestemming om in Szeged
een Hongaarse militaire eenheid van maximaal 1300 man op te zetten. Blijkbaar was dat
voor hem voldoende om door te reizen naar Szeged.
In deze Zuidhongaarse stad was op dat moment nog geen sprake van contrarevolutionaire
activiteiten. Gömbös en de op zijn instigatie naar Szeged gekomen contrarevolutionairen
slaagden erin om op 7 mei met hulp van de Fransen een eind te maken aan het bewind
van de radenrepubliek in Szeged. Eind van die maand werd het intussen in Wenen aan
interne tegenstellingen tegronde gegane Antibolsjewistische Comité in Szeged
heropgericht. Graaf Pál Teleki werd er de president van. Intussen was ook graaf Gyula
Károlyi (1871-1947) gearriveerd. Hij had begin mei in Arad een contrarevolutionaire
regering op touw gezet, maar was onverwacht door de Roemenen over de demarcatielijn
gezet. Op aandringen van Bethlen reisde ook Miklós Horthy naar de stad, waar hij op het
allerlaatst van mei verscheen.
Op 6 juni werden de vergaderde contrarevolutionairen het eens over een ‘regering’,
waarin Pál Teleki minister van buitenlandse zaken en Horthy minister van oorlog werd
met naast zich Gömbös als staatssecretaris. De Fransen lieten de samenzweerders begaan,
maar ze hielden wel nauwlettend in de gaten wat voor activiteiten Gömbös ontplooide.
Eind juli stuurden ze hem uit Szeged weg. Gömbös vertrok naar Wenen, waar hij het eind
van de radenrepubliek afwachtte.
In de Hongaarse hoofdstad werd, toen de radenrepubliek eenmaal ineen was gestort en de
leiders ervan naar Wenen waren gevlucht, in overleg met de Britse generaal Cunningham
een voorlopige regering gevormd onder leiding van de sociaaldemocraat Gyula Peidl.
Peidl en zijn ministers gingen daarbij uit van de door de Entente in juli te Wenen
geformuleerde acht punten, waarvan de kern was dat de Entente zich bereid verklaarde
om na de beëindiging van de radenrepubliek een door sociaal-democraten geleide
democratische regering te steunen. Maar de regering-Peidl was amper benoemd of het
bleek al, dat de Entente zich niet meer aan deze belofte gebonden achtte. Toen de
Roemeense troepen ook nogeens de Tisza overstaken en op 4 augustus Boedapest
binnentrokken, was het lot van de regering-Peidl bezegeld. Toch pakten de zaken anders
uit, dan de regeringen van de Entente wilden of hadden voorzien. Op 6 augustus werd de
regering-Peidl namelijk het slachtoffer van een coup van voorstanders van een terugkeer
van het huis van Habsburg. Aartshertog Jozef August van Habsburg die in zijn paleis in
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het burchtkwartier van Boedapest zetelde en zichzelf nog altijd als regent zag, benoemde
István Friedrich (1883-1951) tot nieuwe minister-president en Friedrich stelde op zijn
beurt uit het groepje putschisten een regering samen.
Met betrekking tot de toekomst van Hongarije waren er binnen de Entente belangrijke
verschillen van mening tussen Engeland en Frankrijk. Engeland achtte een regering van
sociaal-democraten en liberalen gewenst. Frankrijk daarentegen eiste, dat de in Szeged
gevormde regering op zijn minst betrokken zou worden in de macht. Ook met betrekking
tot de aanwezigheid van de Roemeense troepen waren de meningen verdeeld.
Clemenceau was erop uit de macht van Duitsland definitief te breken en dacht van de
aanwezigheid van de Roemenen gebruik te kunnen maken om de positie van zijn land in
Centraal-Europa te versterken. De Engelsen op hun beurt wilden juist voorkomen, dat
Hongarije binnen de Franse invloedssfeer terecht zou komen en waren daarom voor een
spoedig vertrek van de Roemeense soldaten.
De met de vorming van de regering-Friedrich optredende wending was voor geen van de
twee richtingen binnen de Entente aanvaardbaar.
Een paar dagen na de putsch, op 9 augustus, vertrok Miklós Horthy met de militairen die
zich rond zijn persoon hadden verzameld naar het niet door de Roemenen bezette westen
van Hongarije en richtte in Siófok een hoofdkwartier in. Op 15 augustus verscheen hij in
Boedapest, waar aartshertog Jozef August van Habsburg hem in aanwezigheid van
Friedrich tot ‘opperste leider’ van het ‘Nationale Leger’ benoemde. Mogelijk
veronderstelde Jozef August, dat Horthy die als officier immers een eed van trouw aan de
keizer-koning had gezworen, vanzelf bij het pro-Habsburgkamp behoorde. Al snel echter
bleek dat de gloednieuwe opperste leider niet bereid was de regering-Friedrich te
erkennen.
Gevolg van een en ander was, dat op 23 augustus Jozef August van Habsburg zijn positie
als regent moest opgeven en Friedrich voor de derde keer een regering vormde, in de naar
weldra zou blijken ijdele hoop, dat die dan wel genade zou vinden in de ogen van de
mogendheden van de Entente.
Op 23 oktober kreeg Miklós Horthy in Siófok bezoek van George Russell Clerk, een
Britse generaal, die tot taak had een aan de Entente welgevallige Hongaarse regering te
vormen. Clerk deed hem het verzoek zich naar Boedapest te begeven om er de macht
over te nemen.
Begin november dwong Clerk de vorming af van een nieuwe regering, waarin ook een
liberaal en een sociaal-democraat een ministerspost kregen. Tegelijkertijd liet hij Horthy
beloven af te zien van de vorming van een militair regiem. In de optiek van de Engelsen
kon onder deze voorwaarden het ‘nationale leger’ van de oud-admiraal de plaats innemen
van de Roemeense troepen die begin november wel de hoofdstad en het gebied tussen de
Donau en de Tisza ontruimden, maar Pécs en de z.g. driehoek van Baranya nog bezet
hielden.
Op 16 november 1919 hield Miklós Horthy, gezeten op een wit paard en aan het hoofd
van zijn ‘nationale leger’, plechtig intocht in de hoofdstad, waar voor alle zekerheid
standrecht en een uitgaansverbod golden. Militair machtsvertoon bleef de sfeer in
Boedapest die winter bepalen, tot aan de verkiezing van Horthy tot regent op 1 maart
1920. En om helemaal niets aan het toeval over te laten was één van de privé-legertjes die
officieren uit het oude Oostenrijks-Hongaarse leger hadden opgezet, het Ostenburgcommando, op de dag van de verkiezing zelf gewapend en wel aanwezig in het
parlementsgebouw.
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Antisemitisch geweld in 1919 en 1920
Het in de oorlogsjaren ontstane, volkse nationalisme kreeg nog ten tijde van de
radenrepubliek, in het voorjaar van 1919, organisatorisch vorm in de ‘Ébredő Magyarok
Egyesülete’, de vereniging van ‘Ontwakende Hongaren’ en in legerkring in de Magyar
Országos Véderő Egylet (MOVE), de ‘Landelijke Hongaarse Vereniging van
Verdedigingskrachten’, van Gyula Gömbös, die eerder al ter sprake kwam.
Het antisemitisme dat een wezenlijk onderdeel was van dit nationalisme, bleef geen
theorie. Direct na de val van de radenrepubliek kwam een golf van geweld los. Al op 6
augustus, de dag van de contrarevolutie, gingen leden van de ‘Ontwakende Hongaren’ de
stad in om er Joden op straat lastig te vallen. Aan de universiteit kregen Joodse studenten
en docenten ervan langs.
In de onoverzichtelijke periode die duurde tot na de machtsovername door Miklós
Horthy, waren Joden in de praktijk rechteloos. Het gevaarlijkst was het optreden van
commando’s, gevormd door officieren van het oude keizerlijke en koninklijke leger, die
het land op eigen houtje afzochten op “communisten”. Als deze militairen Joden op hun
pad tegenkwamen, beschouwden ze die meestal ook als communisten. Pál Prónay
noteerde in zijn dagboek uitdrukkelijk dat de strafexpedities van het commando, waaraan
hij leiding gaf, gericht waren op bosjewieken én Joden.
Een ander commando, dat van baron Babarczy, had zijn tenten opgeslagen in hotel
Britannia aan de Ringstraat in Boedapest. De officieren van dit commando maakten er
een gewoonte van welgestelde Joden te arresteren, die te beroven en ze dan in de kelder
van het hotel te liquideren.
Hoewel Horthy eind oktober aankondigde, dat hij een eind aan de Jodenvervolging zou
maken, bleven deze doodseskaders aktief. Sterker nog, in het late najaar van 1919 was
onmiskenbaar sprake van een nieuwe golf van terreur, wat vooral merkbaar was in
Boedapest en in het gebied tussen de Donau en de Tisza, waar het Héjjas-commando
actief was. In een reeks plaatsen daar kwam het tot pogroms.
Naast het gewelddadige optreden van het Roemeense bezettingsleger, de pogroms en de
terreur van de commando’s kwamen, nadat de regering-Friedrich op 19 augustus de
nationalisaties als roof en de doodvonnissen van de rechtbanken uit de tijd van de
radenrepubliek als moord had gekwalificeerd en voor deze misdrijven het snelrecht had
ingevoerd, in het najaar ook de arrestaties en de rechtszaken op gang. In totaal werden in
1919 en 1920 zo’n 100 doodvonnissen uitgesproken, waarvan er 74 ook zijn uitgevoerd.
Rechtstreeks door de ‘Opperste leiding’ van het leger georganiseerde terreur was er in de
weken voorafgaand aan de verkiezing van Horthy tot regent op 1 maart 1920. Tot de
slachtoffers behoorden Béla Somogyi (1868-1920), hoofdredacteur van de sociaaldemocratische Népszava, en de aan dezelfde krant verbonden journalist Béla Bacsó. Zij
werden op 17 februari 1920 zonder proces vermoord. Van de leidende persoonlijkheden
uit de tijd van de radenrepubliek, die in het land waren gebleven, werden er sommigen na
een proces terechtgesteld. Dat overkwam Ottó Korvin en Jenő László.
In sommige gevallen lieten ook stadsbesturen zich niet onbetuigd. Zo begon de gemeente
Pécs Joodse gezinnen als ‘ongewenste elementen’ de stad uit te sturen. Pas na een protest
van de president van de Joodse gemeente bij het ministerie van binnenlandse zaken kwam
er een eind aan deze eigenmachtige ‘uitwijzingen’.
Het Babarczy-commando hield pas in 1920 op te bestaan. Hotel Britannia werd op het
eind van dat jaar na een maar liefst tweedaagse belegering door regeringstroepen
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ingenomen.
Naar schatting eiste de terreur in totaal tweeduizend slachtoffers.
In de variant van het nationalisme, die de volksen vertegenwoordigden, was er voor Joden
binnen de natie geen plaats. Dat ondanks het feit, dat welgestelde Joden al in het voorjaar
en de zomer van 1919 actief het streven steunden om de radenrepubliek ten val te
brengen. Op 4 mei 1919 vormde dezelfde graaf Gyula Károlyi, die een jaar later in een
boek zou betogen dat Joden uit het economisch leven verbannen dienden te worden, in de
door de Roemenen veroverde stad Arad een contrarevolutionaire regering. Minister van
justitie in die regering was de gemeentesecretaris van Arad, de Jood Lajos Pálmay. Twee
zakenlieden uit Arad, Samu Krausz en János Wolf , organiseerden een inzameling op de
Lloyd Klub voor Károlyi’s regering-in-spe.
Ook in de door Franse troepen bezette stad Szeged, waarheen Károlyi later verhuisde,
zamelden Joden geld in voor de contrarevolutionaire regering en voor het z.g. nationale
leger (de troepen van Horthy). Maar ook bij de oprichting van het Antibolsjewistische
Comité in Szeged waren verschillende Joden betrokken geweest en de Joodse
gemeenschap was in de persoon van de houthandelaar Samu Biedl, de president van de
Joodse gemeente van Szeged, officiëel in het Comité vertegenwoordigd. Het idee om
Biedl uit te nodigen was ook ondersteund door Gyula Gömbös. Ook bij de oprichting van
het nationale leger in Szeged waren Joodse officieren betrokken geweest. Lajos Pálmay
die met Károlyi naar Szeged was overgekomen, kreeg in de regering-in-ballingschap de
post van minister van levensmiddelenvoorziening.
Rond de deelneming van Joden aan de organisatie van de contrarevolutie waren de
meningen wel verdeeld. Een tegenstander ervan was bijvoorbeeld pater Zadravecz.
Volgens deze aalmoezenier was de “afrekening” met de Joden onvermijdelijk.
Vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap vervoegden zich ook bij Miklós Horthy
om hem steun te betuigen. Dat gebeurde al in Siófok, waar Horthy zich direct na de val
van de radenrepubliek een hoofdkwartier had ingericht, en later, nadat de ex-admiraal zijn
officiële intocht in de hoofdstad had gehouden, opnieuw. In het Gellért hotel in
Boedapest, waar Horthy zijn intrek had genomen, boden zij in ruil voor beëindiging van
de Jodenvervolging de loyaliteit van de Joodse gemeenschap aan plus een som gelds.

De onderhandelingen in Parijs
In het voorjaar van 1920 deed graaf Albert Apponyi, die de leiding had gekregen van de
Hongaarse delegatie bij de vredesonderhandelingen in Parijs, Miklós Horthy en ministerpresident Simonyi-Semadám het dringende verzoek om het antisemitisme althans op
regeringsniveau te matigen. Aanleiding was de moord op de sociaal-democraat Béla
Somogyi. Apponyi was bang dat het antisemitisme in Hongarije speciaal in Londen
verkeerd zou vallen en een ongunstige invloed zou hebben op het verloop van de
vredesonderhandelingen.
Daar kwam bij dat de Hongaarse delegatie om aan te tonen dat bepaalde steden
overwegend door etnische Hongaren werden bewoond, cijfermateriaal hanteerde, waarin
de Joodse inwoners als Hongaren waren meegeteld. In de delegatie vreesde men, dat de
gepresenteerde cijfers niet zouden overtuigen, als in Hongarije zelf de Joden als nietHongaren in de hoek zouden worden gezet.
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Bovendien liepen er in de winter en het voorjaar van 1920 geheime onderhandelingen met
de Franse regering. Inzet van de onderhandelingen was, dat Frankrijk zich in ruil voor
economische invloed in Hongarije zou inspannen voor ruimere grenzen voor het land. In
het kader van deze onderhandelingen beloofde Horthy bovendien dat Hongarije
gewapend zou deelnemen aan de interventie-oorlog tegen Sovjet-Rusland. Hongarije was,
daar kwam het in wezen op neer, bereid om deel te gaan uitmaken van de Franse
invloedssfeer in Centraal-Europa, als dit zou leiden tot de inwilliging van de territoriale
eisen van Hongarije. In deze onderhandelingen, die in Hongaarse regeringskring als zeer
veelbelovend werden gezien, speelde Károly Halmos, een Joodse zakenman uit Kassa
(Košice), een bemiddelende rol. Aan de onderhandelingen in Parijs nam vanaf januari
ook baron Adolf Ullmann, de leider van de tot de Rothschild-groep behorende Hitelbank,
deel. Als belangrijkste lokmiddel gebruikte de Hongaarse regering de staatsspoorwegen
die ze bereid was voor 95 jaar te huur te geven aan een consortium van Franse
ondernemingen. Ongetwijfeld op verzoek van Miklós Horthy bood Ullmann de Franse
onderhandelingspartners verder de mogelijkheid een beslissend belang te verwerven in de
Hitelbank, die maar liefst 250 Hongaarse ondernemingen controleerde.
Op 20 maart was de sociaal-democraat Alexandre Millerand George Clemenceau in
Frankrijk als minister-president opgevolgd. Hongaarse diplomaten gingen ervan uit, dat
het vertrek van Clemenceau nieuwe mogelijkheden bood om de Franse regering tot een
verandering van standpunt te brengen. Gezien het feit, dat de persoonlijke contacten van
Adolf Ullmann in de Franse zakenwereld bij het bereiken van een akkoord van het
allergrootste belang waren, was het openlijke antisemitisme in Hongarije uiterst pijnlijk.
De geheime onderhandelingen in Parijs leidden uiteindelijk niet tot een verandering van
het Franse standpunt en het nieuwe regiem was zo goed niet, of het moest instemming
gaan betuigen met de door de Entente gedicteerde vredesvoorwaarden. Omdat Miklós
Horthy bang was, dat het zijn prestige als ‘groot soldaat en held’ zou schaden en omdat
verder ook niemand wilde, trokken de ministers na het nodige heen en weer gepraat
lootjes. En zo reisde minister van arbeid Agost Benárd af om op 4 juni 1920 in het paleis
Grand Trianon te Versailles de Hongaarse handtekening te gaan zetten onder een verdrag,
dat van Hongarije voor het eerst in eeuwen een zelfstandig land maakte, maar op dictaat
waarvan (ongerekend Kroatië) tweederde van het grondgebied van het koninkrijk van
weleer van de buurlanden deel ging uitmaken en tien van de achttien miljoen inwoners
van dat oude koninkrijk buiten de nieuwe landsgrenzen raakten.
Onderdeel van het vredesverdrag was de bepaling dat inwoners van Hongarije ongeacht
hun nationale, etnische of religieuze achtergrond recht hebben op gelijke behandeling en
verder dat de Hongaarse overheid garanties diende te scheppen voor de ongestoorde
ontwikkeling van het culturele of religieuze leven van de minderheden.
Toen de onderhandelingen in Parijs eenmaal op niets waren uitgelopen en het verdrag van
Trianon van een Hongaarse handtekening was voorzien, vond Pál Teleki dat er geen
reden meer was om aan het antisemitisme beperkingen op te leggen. Sterker nog, in een
rede die hij op 22 juli, direct na Trianon dus, bij gelegenheid van zijn benoeming tot
minister-president in het Hongaarse parlement hield, maakte hij het antisemitisme voor
het eerst officiëel tot onderdeel van het regeringsbeleid. In die rede kondigde hij de
wettelijke beperking van het aantal Joodse studenten aan en stelde hij ook de invoering
van ‘arbeidscompagnieën’ voor Joodse soldaten in het vooruitzicht. De ‘arbeidsdienst’
voor Joden en andere ‘politiek onbetrouwbare’ dienstplichtigen zou pas in de jaren ’30
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worden ingevoerd, maar de numerus clausus kwam al direct op de politieke agenda.
Teleki die eerder al had aangegeven dat hij de Hongaarse Joden zag als te behoren tot een
volk en niet meer op traditioneel liberale wijze als belijders van een godsdienst, was
blijkbaar kortzichtig en bekrompen genoeg om werkelijk te geloven, dat Hongarije het
slachtoffer was geworden van een internationale Joodse samenzwering, en zag de
Hongaarse Joden als gijzelaars op wie het land zich voor Trianon kon wreken.
De door Teleki ingezette antisemitische koers werd overgenomen door Horthy’s
‘nationale leger’, dat in 1921 de Hongaarse steden afliep om daar te laten voelen, wie
intussen in het land de baas was. Het verschijnen van dat leger ging met gewelddadig
antisemitisme gepaard. In sommige steden was de toestand zelfs van dien aard dat Joodse
jongeren het raadzaam achtten zelfverdedigingsgroepen te organiseren. Dit was
bijvoorbeeld het geval in Pécs. Ook in Boedapest heerste in 1921 opnieuw een
pogromstemming. Op 15 maart van dat jaar werd de herdenking van de revolutie van
1848 aanleiding voor aggressief optreden tegen Joden, waarbij tientallen gewonden
vielen.

Numerus clausus voor Joodse studenten
Op 22 juli, op dezelfde dag dus nog, dat Pál Teleki zijn maiden-speech hield, diende
minister van godsdienst en onderwijs István Haller een wetsvoorstel voor een numerus
clausus in. Hoewel het van meet af aan de bedoeling was met de wet het aantal Joodse
studenten te beperken, repte het ontwerp er in dit stadium nog met geen woord over.
Bepalingen met betrekking tot de beperking van het aantal Joodse studenten werden er
pas tijdens de behandeling vanuit het parlement aan toegevoegd. Het desbetreffende
amendement, ingediend door een vertegenwoordiger van de regeringspartij, formuleerde
dat alleen studenten mochten worden aangenomen die “trouw waren aan de natie” en die
“moreel betrouwbaar” waren. Verder moesten de in Hongarije voorkomende
“volksrassen” en “nationaliteiten” naar verhouding vertegenwoordigd zijn. Dit betekende
dat niet meer dan vijf procent van de eerstejaars van Joodse afkomst mocht zijn.
Natuurlijk was het amendement afgesproken werk. Hetzelfde geldt voor de eigenaardige
stemming over het geamendeerde wetsontwerp, waarbij de meeste ministers verstek lieten
gaan evenals een aantal belangrijke leden van de regeringspartij, zoals Albert Apponyi,
dominee Zoltán Vass en Kunó Klebelsberg (1875-1932) en waarbij indiener Haller zelf
tegenstemde.
Dat de wet op zo’n vreemde manier een antijoodse strekking had gekregen, hing samen
met het feit dat de numerus clausus duidelijk in strijd was met de bepalingen van het
vredesverdrag. Toch had Hongarije, hoe binnensmonds danook, met de wet richting
Londen en Parijs iets van protest laten horen. Dat de beperking van het aantal Joodse
studenten, die nog in het jaar van Trianon kracht van wet kreeg, bedoeld was om in de
sociale verhoudingen in Hongarije in te grijpen, lijkt niet waarschijnlijk, maar omdat de
wet in de kring van de volkse nationalisten wel zo werd opgevat, was hij ook goed voor
de verhouding tussen de regering en de volksen.
Om maatregelen tegen Joodse studenten was vanuit de universitaire wereld uitdrukkelijk
gevraagd. De universiteiten waren tegen het eind van de oorlog ware antisemitische
bolwerken geworden en sinds de val van de radenrepubliek hadden
studentenverenigingen het verwijderen van alle “bolsjewieken en Joden” uit het
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onderwijs geëist. Met allerlei acties en gewelddadigheden hadden ze hun eisen kracht
bijgezet. Onder druk van de antisemitische studentenacties had een deel van het
docentencorps eind 1919 de invoering van een numerus clausus bepleit als middel om het
aantal Joodse studenten terug te brengen. Op heel wat plekken in de universitaire wereld
werd de wet danook enthoesiast ontvangen en uitgevoerd.
Veel Joodse jongeren zagen zich door de numerus-clausus en door het vijandige klimaat
aan de universiteiten gedwongen om voor hun studie naar het buitenland te gaan. In Parijs
werd vanuit Boedapest een organisatie opgezet die Hongaarse studenten opving.
Maar er waren ook universiteiten die de uitvoering van de wet saboteerden. Kwijnende
universiteiten als die van Szeged en Pécs bood de wet een onverwachte mogelijkheid om
het aantal studenten flink op te vijzelen. Door de toestroom van studenten die van de
universiteit van Boedapest waren weggejaagd, steeg het aantal Joodse studenten aan deze
universiteiten enorm. Toch waren ook in deze steden antisemitische
studentenverenigingen in de weer om de uitsluiting van Joodse studenten te
bewerkstelligen.
De situatie verbeterde toen Pál Teleki in verband met de mislukte putsch van keizerkoning Karel (1887-1922), die verderop ter sprake komt, moest aftreden en de grote man
op de achtergrond, István Bethlen, zelf het heft in handen nam en zich tot ministerpresident liet benoemen.
Bethlen liet nadrukkelijk weten dat hij aan het principe van de rechtsgelijkheid wilde
vasthouden. Voor de goede verstaander betekende dat niet alleen, dat verder officiëel
optreden tegen de Joodse bevolking zou uitblijven, maar ook, dat Bethlen de numerusclaususwet als een bedrijfsongeval beschouwde en dat de dagen ervan geteld waren.
Bij de volkse nationalisten riepen deze verklaringen het nodige ongenoegen op. Zij
bleven op hoge toon discriminerende maatregelen eisen. Zo was het zionistische congres
van het najaar van 1925 in Wenen voor mensen als Gyula Gömbös en Tibor Eckhardt
(1888-1972) aanleiding om de vorming van een internationaal antisemitisch front te
bepleiten. Bethlen legde de kritiek uit deze hoek naast zich neer en hij achtte de situatie
inmiddels stabiel genoeg om Gömbös en de volkse nationalisten uit de regerende
eenheidspartij te gooien.
De numerus-claususwet leidde in het Westen tot nogal wat opschudding. Joodse
organisaties uit Engeland en Frankrijk dienden een klacht in bij de Volkenbond. In een
reactie liet de Hongaarse regering eindelijk het achterste van haar tong zien. Bij monde
van minister van buitenlandse zaken Lajos Walkó wees de regering op het verband tussen
de numerus-claususwet en Trianon. De door Trianon ontstane situatie was, zo betoogde
hij, aanleiding geweest voor de wet en zodra Trianon van tafel zou zijn, kon ook de wet
de prullebak in. Hongarije was echter niet in de positie om de overwinnaars uit de eerste
wereldoorlog met de numerus-claususwet te chanteren. In werkelijkheid was het eerder
zo, dat het land zich met de wet internationaal de handen gebonden had en dus maar
moest zien er weer met goed fatsoen vanaf te komen.
De Hongaarse Joden bracht de procedure bij de Volkenbond in een moeilijk parket.
Tegenover het antisemitisme in hun land verweerden ze zich door erop te wijzen dat ze
trouwe Hongaarse patriotten waren. Maar door een beroep op de Volkenbond te doen
zouden ze die positie ondergraven, vooral omdat ze dan ook zouden moeten verwijzen
naar de bepalingen van het verdrag van Trianon, dat van Hongarije, naar het algemene
gevoel van die dagen, geen spaan had heel gelaten. István Bethlen loste het netelige
probleem op. Op zijn verzoek stelden vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap
een communiqué op, waarin zij verklaarden in hun strijd tegen de numerus clausus te
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steunen op de Hongaarse grondwet en geen behoefte te hebben aan steun van buitenaf. In
ruil voor de verklaring beloofde Bethlen dat hij de wet ingrijpend zou aanpassen.
Tijdens de behandeling van de numerus-claususwet in Genève in december 1925
herhaalde Kunó Klebelsberg die intussen minister van onderwijs was, nog maar weer
eens dat de wet een reactie was op de door Trianon ontstane situatie. Op typisch
Hongaarse wijze verdedigde hij zich verder onder andere met de mededeling, dat de wet
al niet zo erg meer werd nageleefd. Het percentage Joodse studenten lag, meldde hij,
boven de 10. De wet zou, zo beloofde Klebelsberg tenslotte, binnen niet al te lange tijd
worden afgeschaft. De Volkenbond schortte daarop het vellen van een oordeel over de
wet op.
Een half jaar na de Volkenbondszitting kwam de eerste aanpassing van de wet.
Klebelsberg liet weten dat bekeerde Joden voor de wet niet meer als Joden mochten
worden meegeteld. De beloofde wetswijziging die in 1927 van kracht werd, maakte
woedende reacties los. De universiteiten in Boedapest en elders stonden eind oktober van
dat jaar dagenlang op hun kop. In Kolozsvár (Cluj) en Nagyvárad (Oradea), twee steden
die sinds Trianon in Roemenië lagen, kwam het zelfs tot pogroms. Bij de acties van
antisemitische studentenorganisaties haakten politici als Gyula Gömbös en Tibor
Eckhardt en de bedenker van de numerus-claususwet, Pál Teleki, aan.

Dag Hoogheid!
Dat Miklós Horthy ooit als officier de eed van trouw had afgelegd aan de keizer-koning,
was niets bijzonders. Maar in zijn nieuwe positie was het opeens vervelend, vooral toen
bleek dat Karel, de man dus, die de in 1916 eindelijk overleden keizer Frans Jozef was
opgevolgd, niet van zins was de Hongaarse troon de Hongaarse troon te laten. Op 26
maart 1921 was de Habsburger opeens in het bisschoppelijk paleis van de Westhongaarse
stad Szombathely. De onttroonde vorst ging er in zijn onschuld vanuit, dat zijn terugkeer
op de Hongaarse troon min of meer een beklonken zaak was. Het Vaticaan had hem
duidelijk aangemoedigd zijn rechten daadwerkelijk op te eisen; de hoge geestelijkheid in
Hongarije stond onmiskenbaar aan zijn kant en hetzelfde gold voor een belangrijk deel
van de aristocratie. Bovendien waren Horthy en een aantal leden van de regering van te
voren van zijn komst op de hoogte gesteld en, wat ook een belangrijk signaal was, de
Britse diplomatie had geen maatregelen genomen om hem de terugkeer te beletten.
Voorafgegaan door niemand minder dan de minister-president Pál Teleki en de minister
van godsdienst, dominee József Vass, reisde Karel in het automobiel van een Joodse
landheer, graaf Tamás Erdődy, naar Boedapest. Graaf Teleki en minister Vass hadden
‘hun’ koning geen nee willen verkopen. Maar eenmaal onderweg verging hun het plezier
in het avontuur totaal. Zich beroepend op een lekke band gooiden ze nog voor het
burchtpaleis in zicht kwam, het stuur om. Gereden door de Joodse graaf bereikte Karel
zelf de hoofdstad wel. Miklós Horthy zat net te eten, toen de onttroonde vorst het paleis
binnenstapte. Natuurlijk beriep Karel zich op de eed van trouw. Horthy informeerde, zijn
mond afvegend, wat Karel dan voor hem, Horthy, als baan en vooral als rang en titels in
petto had, als hij koning zou worden, maar kon uiteindelijk niet anders dan verklaren dat
een Habsburger van de Entente nu eenmaal geen koning mocht worden. Dag Hoogheid!
Karel stond paf. Was dit dezelfde Horthy die hem in november 1918 met tranen op zijn
wangen in het paleis Schönbrunn had opgezocht, die daar met waterlanders en al in de
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houding gesprongen was en gezworen had hem, Karel, op de Hongaarse troon terug te
brengen? Was dit dezelfde Horthy van wie hij, even later, een onderdanige brief had
gehad met de vraag of het misschien goed was als hij, Horthy, een zijvleugeltje in het
burchtpaleis betrok? Was het trouwens niet min of meer afgesproken, dat hij, Karel, kon
komen zodra het vredesverdrag met de Entente getekend was?
Hoofdschuddend vertrok de ex-koning weer naar Szombathely, waar hij een tijdje hof
hield in het bisschoppelijk paleis.
In de buurlanden leidde het verschijnen van de Habsburger onmiddellijk tot scherpe
protesten en zelfs tot mobilisatie. De houding van die landen droeg er ongetwijfeld
belangrijk toe bij dat de mogendheden van de Entente tenslotte op 3 april eensgezind
verklaarden, dat er echt geen sprake kon zijn van een restauratie van het huis van
Habsburg. En zo werd Karel uiteindelijk door soldaten van de Entente over de grens
gebonjourd. Politieke gevolgen bleven natuurlijk niet uit. Pál Teleki moest, ook al had hij
honderd keer al dan niet een lekke band gehad, aftreden en het minister-presidentschap
overdragen aan zijn vriend en compagnon uit het Antibolsjewistisch Comité, István
Bethlen, die de steun ondervond van generaal Clerk.
Karel liet het echter niet bij zijn eerste poging tot troonsbestijging. Op 20 oktober 1921
was hij opnieuw in het land. De tweede actie was beter voorbereid. Er was sprake van een
heuse samenzwering, waarbij maar liefst enkele honderden personen betrokken waren. In
een door Hongaarse officieren gestolen vliegmachine arriveerde de vorst-in-spe in het
gezelschap van zijn gemalin, de net hoogzwangere Zita, opnieuw in West-Hongarije,
ditmaal op het landgoed van graaf Antal Cziráky in Dénesfa. Vandaar ging het in het
gezelschap van tal van hooggeplaatste personen en van koningsgezinde militaire
eenheden per trein richting Boedapest. Op het station van Győr viel de koning een
officiële ontvangst ten deel. Horthy, op de hoogte gesteld van de nadering van Karel, liet
ijlings spoorrails weghalen, maar enthoesiaste medereizigers zorgden ervoor dat het
ongemak even snel weer werd verholpen. In Tata stapten nogeens twee graven Esterházy
op het boemeltje. Op 23 oktober bereikte de trein het vlakbij Boedapest gelegen
Biatorbágy. Terwijl tussen de rails de mis werd opgedragen, arriveerden nieuwe graven
en andere deftigheden. Maar de wierook hing nog in de lucht, toen er opeens
vertegenwoordigers van het ministerie van buitenlandse zaken en militairen verschenen.
De koning en de koningin namen plaats in de locomotief. Ten strijde! Maar toen de eerste
gewonden en doden gevallen waren, kreeg Karel spijt en maakte hij met trein en al
rechtsomkeert. In het paleis van de Esterházy’s bekomend van de schrik werd de aspirantkoning gearresteerd. Het koninklijk paar werd opgesloten in het fraaie klooster van
Tihany om daarna naar Baja, in het oosten van Hongarije, te worden overgebracht. Een
Engelse oorlogsbodem zorgde voor verder transport naar het ballingschapsoord Madeira,
waar de verstoten vorst al in 1922 zou overlijden.

Klassen aan het begin van de 20ste eeuw
De aanwezigheid van een aristocratie die het heersen in het bloed zat, maar wier positie
met het verdwijnen van het hof flink was verzwakt, was een bron van instabiliteit en van
zorg voor Miklós Horthy die als regent moest zien zijn gezag geëerbiedigd te krijgen.
Hoewel Horthy er alles aan deed om als een vorst voor de dag te komen, was hij
voldoende gepokt en gemazeld van de Dubbelmonarchie om zichzelf vergeleken bij de
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echte prinsen en graven een kleine jongen te voelen. Dat gevoel bekroop hem
ongetwijfeld geregeld, omdat het in de Hongaarse hoofdstad nu eenmaal wemelde van de
aristocraten. Woonde trouwens aartshertog Jozef August, de Habsburger, die na de eerste
wereldoorlog als regent van Hongarije de regeringen-Friedrich de hand boven het hoofd
had gehouden, niet om de hoek, in een paleis op een paar honderd schreden van het
burchtpaleis? In deze kringen die geweldig op Horthy neerkeken, bleef de opvatting
leven, dat er vroeg of laat weer een Habsburger op de Hongaarse troon moest.
Een prettige bijkomstigheid was wel, dat het hogerhuis in 1918, nog onder het
presidentschap van Mihály Károlyi, was afgeschaft. Horthy maakte geen haast met het
herstel van dit instituut. De desbetreffende wet kwam pas in 1926 tot stand. Tegen die tijd
zat het duo Horthy-Bethlen vast in het zadel en durfden zij het aan om de aristocratie in
het politieke leven weer een officiële positie te geven. In het nieuwe hogerhuis zouden
ook de in Hongarije woonachtige leden van het huis Habsburg hun zetel terugkrijgen. De
Hongaarse aristocratie moest het echter doen met niet meer dan 40 van de in totaal 242
zetels. De andere zetels werden ingenomen door hoge functionarissen uit het staats- en
het justitiële apparaat, door vertegenwoordigers van de kerken en mensen uit de wereld
van de wetenschap en het economisch leven.
Kwa rol in het stelsel van maatschappelijke arbeidsverdeling, als klasse dus, was er rond
het einde van de eerste wereldoorlog van de aristocratie niets meer over. In wezen was
maar liefst al in de 18de eeuw het grootgrondbezit opgehouden een zinvolle
produktievorm te zijn. Het inkomen van de grootgrondbezitters bestond sedertdien in
toenemende mate uit revenuen die te danken waren aan de economische activiteiten van
anderen, mensen die optraden als pachters van rechten en ondernemers die of in opdracht
van de landheer, formeel dus als managers, of geheel voor eigen rekening en risico
landbouwactiviteiten ontplooiden. Ook de graanteelt, waaruit de grootgrondbezitters aan
het begin van de 19de eeuw dankzij de hoge prijzen in die tijd belangrijke inkomsten
hadden verkregen, was in toenemende mate in handen geraakt van ondernemers die vaak
in de handel in landbouwprodukten fortuin hadden gemaakt.
Als politieke klasse was de aristocratie wel belangrijk gebleven. Dat kwam omdat ze in
overgrote meerderheid Habsburg-gezind was en sinds 1867 ook al in overgrote
meerderheid de constructie van de Dubbelmonarchie had gesteund. Die steun was erg
belangrijk geweest, omdat de meerderheid van de bevolking en met name ook de lagere
adel die op provincie-niveau de dienst uitmaakte, niets van het Weense hof moest hebben.
Door de afloop van de oorlog en door de weigering van de Entente om een Habsburger
toe te laten op de Hongaarse koningstroon, was het opeens ook met de politieke rol van
de aristocratie gedaan.
Terwijl de Hongaarse aristocratie al dan niet met haar rol in de 20ste-eeuwse Hongaarse
samenleving worstelde en ondertussen in ieder geval luidruchtig van haar aanwezigheid
blijkgaf, kwamen er in Hongarije op allerlei gebieden nieuwe mensen naar voren. Dit
deed zich niet alleen in de politiek voor, maar bijvoorbeeld ook in het leger. Militairen die
tot de legerleiding behoorden, kwamen steeds meer uit de middle of lower middleclass.
Hetzelfde gold voor het officierscorps.
Ook in de leiding van de rooms-katholieke kerk speelden telgen uit aristocratische
families amper meer een rol. De kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders kwamen in deze
periode uit de middle class of uit de kleine bourgeoisie.
In de jaren na de Russische revolutie van 1905 en na het grote politieke conflict, dat zich
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in die tijd in Hongarije had voorgedaan, in de periode dus, dat de 20ste-eeuwse Hongaarse
samenleving zich stabiliseerde, was er een grote behoefte aan kader, aan mensen dus, die
zich zouden gaan bezighouden met de organisatie van de nieuwe samenleving en met het
geven van leiding. Tegelijkertijd werden nieuwe lagen van de bevolking door de
modernisering aangeraakt. Naast de verstedelijkte Joodse bevolking was er in die tijd een
nieuw bevolkingssegment, dat kwa levensomstandigheden (gezondheid, mate van
verstedelijktheid, woonomstandigheden) het voor het vervullen van dergelijke taken
vereiste niveau bereikte. Het gaat daarbij om mensen met een sociaal zeer verschillende
achtergrond. Zo waren er mensen bij uit de laag van grootgrondbezitters, maar dan dat
deel dat niet tot de traditionele aristocratie behoorde. Frappante voorbeelden zijn enkele
politieke hoofdrolspelers, zoals Pál Teleki, een man die een academische (hij was
professor aardrijkskunde) en een politieke carrière combineerde en István Bethlen die in
feite een beroepspoliticus was. Beiden verloren overigens door de verkleining van het
land hun grondbezit.
Tot deze nieuwe ‘middenklasse’ behoorden ook mensen die hun roots hadden in de
provinciale elites, bestaande uit lokale grondbezitters, overheidsfunctionarissen,
onderwijzers enz. Tenslotte waren er ook heel wat mensen bij van nog eenvoudiger
komaf. Het proces van de vorming van zo’n nieuwe middenklasse kreeg in de tweede
helft van de jaren ’30 nogeens een nieuwe impuls.
Dit proces verliep echter niet probleemloos. De moderne samenleving die in de
vooroorlogse jaren was ontstaan en die zijn basis had in Boedapest, was voorlopig niet in
staat de miljoenen bewoners van het platteland te integreren. De ontwikkeling van een
moderne sektor had op de toestand op het platteland tot op zekere hoogte zelfs een
averechts effect. De moderne sektor zoog kapitaal weg, waardoor de modernisering van
de plattelandseconomie werd vertraagd en het leven op het platteland steeds moeilijker en
uitzichtslozer werd, maar was niet in staat de plattelandsbevolking een alternatief te
bieden. Dit was een van de fundamentele problemen van de Hongaarse samenleving in
het interbellum.

Drie miljoen bedelaars
Hongarije was in 1919 en 1920 een door de oorlog uitgeput land. Op economisch gebied
was de situatie catastrofaal. Er waren tekorten aan levensmiddelen en brandstof, er
heerste een verwoestende inflatie en dan waren er ook nogeens de vluchtelingen, een
goede 400 duizend in getal, hoofdzakelijk gewezen Hongaarse ambtenaren en hun
gezinnen, die vreesden in wat opeens Roemenië en Tsjechoslowakije was niet alleen
brodeloos te raken, maar ook de ‘Hongaarse suprematie’ ingepeperd te krijgen en daarom
naar Klein-Hongarije waren gevlucht. Zij leefden jarenlang onder de meest primitieve
omstandigheden, in goederenwagons op de spoorwegemplacementen rond de hoofdstad
of elders.
Na de economische crisis van 1921 deed zich vanaf 1922 in West-Europa weer
economische groei voor. In de Verenigde Staten was de hoogconjunctuur nog wat eerder,
in 1921, begonnen. Maar net als de andere Centraaleuropese landen haakte Hongarije pas
in de tweede helft van de jaren ’20 bij de internationale conjunctuur aan.
De vertraging hing vooral samen met het feit dat het land, dat in de tijd van de
Dubbelmonarchie meer dan driekwart van zijn buitenlandse handel tolvrij en zonder
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valuta-risico’s met Oostenrijk en Tsjechië afgewikkeld had, zijn handel drastisch moest
reorganiseren en ook nogeens op zoek moest naar nieuwe leveranciers van grondstoffen,
omdat een deel van de vroegere grondstoffenvoorraad buiten de landsgrenzen was
geraakt. Een traditioneel sterke industrie als de meelindustrie werd geconfronteerd met
belangrijk geringere graanoogsten en met het feit dat de afzetmarkten van weleer nu door
tollen werden beschermd. En om nog een ander voorbeeld te noemen: de bedrijven die
materiëel produceerden voor de spoorwegen, moesten, nu meer dan de helft van het
spoorwegnet opeens aan de andere kant van de landsgrens lag, op zoek naar nieuwe
markten. Overcapaciteit werd zodoende kenmerkend voor de situatie in grote delen van
de industrie in het begin van de jaren ’20. De minister-presidenten Teleki en Bethlen
probeerden de handelsrelaties met de buurlanden wel te verbeteren, maar de herhaalde
pogingen van Karel om koning van Hongarije te worden, nog wel met de hulp van
invloedrijke kringen in het land zelf, droegen ertoe bij dat de buurlanden op die avances
niet ingingen. In 1924 begon Bethlen ook onderhandelingen met Moskou over een
normalisering van de onderlinge betrekkingen. Protesten uit de volks- nationalistische
hoek en van Horthy persoonlijk leidden er echter toe, dat ook dat initiatief op niets
uitliep.
Ook op het gebied van handelsfinanciering en kapitaalverschaffing was er sprake van een
totaal nieuwe situatie. De Weense banken die daarbij traditioneel een belangrijke rol
hadden gespeeld, vielen praktisch uit en hetzelfde gold voor Duitsland, dat als
kapitaalverschaffer in de jaren voor de eerste wereldoorlog steeds belangrijker was
geworden. Het belang van buitenlands kapitaal in de Hongaarse industrie was in de jaren
’20 opvallend minder dan in de jaren voor de eerste wereldoorlog en de belangrijkste
banken, waarvan de aandelen rond de eeuwwisseling voor meer dan de helft in handen
van buitenlanders waren, bevonden zich nu vrijwel geheel in Hongaars bezit.
In de landbouw was de toestand chaotisch. De produktieomvang van de belangrijkste
produkten lag in 1919 en 1920 op een derde tot de helft van het vooroorlogse niveau.
De oplossing van al deze problemen moest min of meer op de rails staan, voor en aleer
het land in de internationale conjunctuur zou kunnen gaan participeren.
Protectionistische maatregelen compliceerden de situatie nog. Zo werd al in 1921 de
import van industrieprodukten aan banden gelegd. Ook de landbouw kreeg bescherming
door tollen. Voor een deel hadden die wel een stimulerend effect, maar tegelijkertijd nam
daardoor de handel tussen de landen van de gewezen Dubbelmonarchie sterk af, wat voor
alle betrokken landen schadelijke effecten had.
De heroriëntatie van de Hongaarse economie kwam wel snel op gang. Van groot belang
was in dat verband de inflatie in de jaren na 1921, al had die ook schadelijke effecten. De
inflatie was een gevolg van het feit dat de staat bankbiljetten drukte en daarmee de
banken omvangrijke kredieten verstrekte. De banken gaven de kredieten door aan de
grote industrie en aan grootgrondbezitters. Deze kregen daardoor de beschikking over
financieringsmiddelen die juist door de inflatie die ze veroorzaakten erg voordelig waren.
Bovendien verdwenen oude schulden door de inflatie als sneeuw voor de zon. Voor
ondernemers werd het zo gemakkelijker om de reorganisatie van hun bedrijven op touw
te zetten. De inflatie leidde verder tot een daling van de loonkosten van bedrijven in reële
termen, maar daar stond tegenover dat de vraag naar consumptiegoederen smolt.
Verliezers waren de schuldeisers, vooral diegenen die als financiers van aristocraten en
andere grootgrondbezitters waren opgetreden en de kleinere spaarders die hun kapitaaltje
op Hongaarse rekeningen hadden staan. Zij waren in een paar jaar tijd alles kwijt.
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Maar alles bijelkaar droeg de herverdeling die het gevolg was van de inflatie, er toch toe
bij, dat Hongarije in de tweede helft van de jaren ’20 ingesteld raakte op de nieuwe
situatie en er ruimte kwam voor vernieuwingen in allerlei sektoren. Het snelst kwam het
herstel op gang in de landbouw en de steenkolenmijnbouw. De produktie van de mijnen
lag al in 1923 weer op het vooroorlogse niveau.
Buitengewoon belangrijk in verband met de heroriëntatie van de landseconomie was de
uitbreiding van de toepassing van electrische energie. In 1929 had Hongarije 9
electriciteitscentrales en een kabelnet van 3.500 kilometer. De toepassing van electriciteit
zou zich ook in de jaren ’30 nog sterk uitbreiden. Het ter beschikking komen van
electriciteit maakte het onder meer mogelijk om naar verhouding goedkope electromotoren te installeren, waardoor in de industrie produktieprocessen gemoderniseerd
konden worden. Ook kleine bedrijven en ambachtslieden kregen opeens de beschikking
over een nieuwe krachtbron.
Internationaal is de periode tussen de twee wereldoorlogen het tijdvak, waarin naast de
traditionele industrie nieuwe bedrijfstakken naar voren kwamen, zoals de
electrotechnische, de chemische en de autoindustrie. Ook in Hongarije deden zich in de
industriële sector op bescheiden schaal nieuwe initiatieven voor. Met name de
electrotechnische industrie slaagde erin met nieuwe produkten (lampen, radiolampen) te
komen. Kenmerkend voor de dynamiek van de electrotechnische en voor de zwakte van
de overige industrie is, dat de electrotechnische industrie in 1938 maar liefst 30 procent
van de industriële produktie voor haar rekening zou nemen. Een andere dynamische
nieuwe bedrijfstak was de chemische industrie. Tot die sector behoorden onder meer de
Péti Nitrogénművek, die in 1928 in bedrijf kwamen. Deze onderneming was wel in de
eerste plaats om militaire redenen opgezet, maar produceerde ook kunstmest.
Een merkwaardig gevolg van het nieuwe isolement en de daarbij behorende tolgrenzen
was, dat de industrie van consumptiegoederen snel groeide. Zij zou ook de crisisjaren
goed doorkomen. Pas toen de oorlogsconjunctuur op gang kwam, begon deze sector
tekenen van stagnatie te vertonen. In deze jaren ging in Hongarije de textielindustrie voor
het eerst een rol van betekenis spelen. Vaak ging het om ondernemingen uit
Tsjechoslowakije, die om hun marktaandeel veilig te stellen in Hongarije een
dochteronderneming begonnen. De groei van deze sector zette zich ook in de tweede helft
van de jaren ’20 en in de jaren ’30 door. Ook de papierindustrie vertoonde een
paddestoelachtige groei.
Het wegvallen van exportmarkten leidde tot grote moeilijkheden in de
levensmiddelenindustrie die met haar hoofdprodukten meel, suiker, alcohol en bier sterk
van de uitvoer afhankelijk was. Ondanks heel wat bedrijfssluitingen bleef er in de
meelsector een grote overcapaciteit. Daar stond tegenover dat de produktie van
conserven, een nieuwe tak van bedrijf, wel sterk groeide.
De bouwsector viel na de eerste wereldoorlog sterk terug. In Boedapest kwamen in de
jaren ’20 half zoveel woonvertrekken gereed als in de vooroorlogse jaren. Pas na de
crisis, vanaf 1933, zou deze sector weer groei gaan vertonen.
In 1925 begon ook de exploitatie van de bauxietmijnen. Aan de ontwikkeling van de
Hongaarse economie droeg dit echter weinig bij. Pas in 1934 zou het land een eigen
aluminium-fabriek krijgen. Deze fabriek verwerkte echter niet meer dan 10 procent van
de bauxiet-produktie. In 1937 zou ook de winnning van aardolie van de grond komen.
Een enorm probleem voor de Hongaarse economie was uiteraard dat na de oorlog
traditionele afzetmarkten wegvielen. Voor de eerste wereldoorlog wikkelde het land 70
procent van zijn buitenlandse handel af met Oostenrijk en Tsjechië. In 1929 was het
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aandeel van de landen die deel hadden uitgemaakt van de monarchie tot zo’n 50 procent
teruggelopen.
De industriële produktie als geheel bereikte het vooroorlogse peil in 1927.
Hoewel zich dus in de Hongaarse industrie veranderingen voltrokken, die vergelijkbaar
waren met vernieuwingen elders in Europa, presteerde de Hongaarse industrie als geheel
toch naar verhouding zwak. In de jaren van 1913 tot 1938 groeide de industriële
produktie in Hongarije met 28 procent. In oude industrielanden als Engeland en Duitsland
lag dit percentage op resp. 44 en 49. In landen als Zweden, Nederland en Denemarken,
waar de industrialisatie juist in deze periode snel voortschreed, lag het percentage boven
de 100. In Europa presteerden alleen Oostenrijk, Spanje en Polen nog slechter. De
werkloosheid in de steden bleef in de jaren ’20 danook hoog. Opmerkelijk is verder, dat
het aandeel van de landbouw in het nationaal inkomen met maar liefst 58 procent op
hetzelfde peil lag als in de jaren voor de eerste wereldoorlog. Een andere aanwijzing voor
het trage tempo van de heroriëntatie is het grote aantal eenmansbedrijven: geschoolde
arbeiders die zonder werk waren geraakt, zagen zich gedwongen als zelfstandige aan de
slag te gaan.
De landbouw profiteerde van de gunstige prijzen op de wereldmarkt in de eerste helft van
de jaren ’20. In de landbouw was er in die jaren ook sprake van een zekere
modernisering. Het aantal traktoren steeg en het gebruik van kunstmest nam snel toe. Bij
belangrijke produkten als tarwe, gerst, suikerbieten en aardappels waren de oogsten in de
tweede helft van de jaren ’20 ook een stuk beter dan in de eerste helft van dat decennium.
Omdat de uitvoer van vee en vlees door tollen werd beperkt, was er in de veehouderij wel
sprake van stagnatie en zelfs achteruitgang. De grootgrondbezittersbedrijven
concentreerden zich om die reden liever op de traditionele landbouwprodukten. De
landbouwsektor slaagde er niet in om nieuwe afzetmarkten te vinden. De export bleef
hoofdzakelijk op Oostenrijk en Tsjechoslowakije gericht.
De graanconjunctuur die op de oorlogsjaren volgde, duurde tot 1925. Daarna begonnen
de graanprijzen te dalen. In de jaren ’30 vielen de graanprijzen verder terug. Juist omdat
de landbouwsector er niet in geslaagd was het aandeel van de granen in het
produktiepakket terug te dringen en omdat de produktiviteit in de tarweteelt sinds het
eind van de 19de eeuw nauwelijks was gestegen, kwam de crisis hard aan. Mede onder
invloed van de graancrisis raakte de Hongaarse landbouw op dood spoor: in het begin van
de jaren ’30 kwam de winst van middelgrote en grote boerenbedrijven onder het niveau
van de bankrente te liggen.
De levensomstandigheden van veel plattelandsbewoners waren slecht. Het moeilijkst was
de positie van de mensen die als knechts op bedrijven van grondbezitters werkten. Ze
hadden dan wel een vaste betrekking, maar daar stond tegenover dat ze vaak met hun
gezin van de vroege ochtend tot de late avond in touw waren. Deze groep bestond in 1930
uit 220 000 gezinnen. Weinig beter stonden de mensen ervoor die op dagloonbasis op de
landbouwbedrijven werkten. Zij hadden in het algemeen slechts gedurende de helft van
het jaar werk. Deze groep bestond uit maar liefst 560.000 gezinnen. In de tweede helft
van de 19de eeuw was er voor vele tienduizenden mensen min of meer geregeld werk
geweest bij de regularisatie van de Tisza. Op het eind van de 19de eeuw was dit werk
echter in grote lijnen afgerond. Een ander belangrijk feit was, dat de migratie naar
Amerika, die aan het begin van de eeuw een massaal karakter had gehad, door
beperkende maatregelen van dat land vrijwel tot stilstand was gekomen.
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Wat gunstiger was het beeld alleen in de z.g. boerensteden (o.a. Kecskemét, Szeged,
Debrecen). Daar speelde het grootgrondbezit geen grote rol. Er leefden vooral privéboeren die zich in intensieve vormen van landbouw zoals de wijnbouw, de fruitteelt en de
groenteteelt, hadden gespecialiseerd.
Het nieuwe Hongarije was een land van negen miljoen inwoners, waarvan er, zoals in die
tijd werd gezegd, drie miljoen bedelaars waren. De migratie van het platteland naar de
stad en in het bijzonder naar Boedapest bleef danook aanhouden, zij het dat die een
beperkt karakter had. Verreweg de meesten van hen kwamen in de buitengemeenten rond
de hoofdstad terecht. Rond 1940 woonde maar liefst 18 procent van de landsbevolking in
de agglomeratie Boedapest. Ambachtslui die op het platteland bleven, kochten een stukje
grond of pachtten een wijngaard om zo een aanvullend inkomen te verwerven en boeren
legden zich ‘s winters toe op het vervaardigen van ambachtelijke produkten. Vaak gingen
ze zelf ook met hun waren op pad. Tekenend voor de armoe op het platteland in deze
periode is het grote aantal mensen dat als reizende handelaar of marskramer aan de kost
probeerde te komen. Kleine boeren (minder dan 2,5 ha) hadden in deze periode de
grootste moeite om de belasting te voldoen. Velen waren gedwongen om hypotheken af
te sluiten en in de jaren ’30 raakten duizenden boeren hun stukje land kwijt.
Een gevolg van de geringe opnamecapaciteit van de industrie was, dat het aandeel van de
landbouw in de beroepsbevolking ondanks de ellende op het platteland in de periode
tussen de twee wereldoorlogen boven de 50 procent bleef en amper daalde. Als we naar
de gehele bevolking kijken, is het beeld hetzelfde. Tussen 1910 en 1941 nam het aandeel
van de dorpsbevolking in de totale bevolking maar met een paar procent af, van 65,8 naar
61,7 procent namelijk. Het aandeel van de bevolking van Boedapest steeg van 14,6 naar
18,4 procent. Het aandeel van de overige steden in de totale bevolking kroop van 19,6
naar 19,9 procent. Personen die in de zelfstandige buitengemeenten van Boedapest
terechtkwamen, werden door de statistiek niet als stedelingen geregistreeerd.

Zigeuners
Bij het grondgebied, dat Hongarije na de eerste wereldoorlog had moeten prijsgeven,
behoorden ook de streken (Zevenburgen, Slowakije), waar in de tijd van de
Dubbelmonarchie de meerderheid van de zigeunerbevolking had geleefd. In het
naoorlogse Hongarije woonden danook nog maar 80 tot 90.000 zigeuners.
Na de Walachijse zigeuners en de Beás, die zich in de tweede helft van de 19de eeuw in
Hongarije gevestigd hadden, verschenen ook in het interbellum nog nieuwe groepen
zigeuners in het land. Zo raakten in de jaren ’20 zigeuners in Tsjechoslowakije onder
invloed van overheidsmaatregelen op drift. Velen zochten een goed heenkomen in de
Noord-Hongaarse grensstreek. Tot de vorming van duurzame zelfstandige
gemeenschappen kwam het echter niet.
Kwa levenspeil waren de zigeuners al in de jaren voor de eerste wereldoorlog op de
onderste tree van de ladder terechtgekomen. Omdat steeds minder zigeuners erin slaagden
om door de beoefening van een traditioneel beroep een bestaan te vinden, raakte de
zigeunerbevolking in de periode tussen de twee wereldoorlogen nog verder achterop.
In de nieuwe omstandigheden waren de zigeuners gedwongen eenvoudig handwerk te
gaan doen. Zo ontstonden ook nieuwe zigeunerberoepen, zoals het maken van lemen en
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gebakken stenen en het vlechten van manden van wilgetenen. De zigeuners pakten, daar
kwam het op neer, op het platteland al het niet al te populaire handwerk aan en vormden
verder een arbeidsreserve, waaruit boeren en landheren konden putten.
Deze veranderingen waren vooral merkbaar bij de Hongaarse zigeuners (zigeuners die al
van oudsher in Hongarije leefden). Hoewel voor heel wat van hen de muziek nog altijd
een belangrijke inkomensbron was, nam het maken van lemen stenen, het werk in
steenbakkerijen en het werk in de landbouw sterk in betekenis toe. De Beás zigeuners
waren nog altijd vooral bosarbeiders en makers van houten voorwerpen en de Walachijse
zigeuners waren reizende ambachtslieden, bewerkers van koper en andere edele metalen,
paardenhandelaars of handelaars in tapijten.
De sociaal-economische veranderingen van het begin van de eeuw brachten binnen de
zigeunerwereld een proces van gelijkschakeling op gang. Toch waren er in het
interbellum ook nog altijd welvarende zigeuners die een burgerlijk leven leidden, of die
voor eigen rekening en risico landbouwactiviteiten uitoefenden.
Reizende zigeuners zonder vaste woon- of verblijfplaats waren er in het interbellum nog
maar weinig meer. De Beás zigeuners waren de laatste groep van de zigeunerbevolking,
die zich vestigde. Dat proces was tegen het eind van de jaren ’30 nog altijd niet voltooid.
Gezinnen van Beás zigeuners trokken in die tijd nog rond, vooral door streken waar
populierenhout groeide. Van stammen die ze opkochten of die ze van hun klanten ter
beschikking kregen, maakten ze houten voorwerpen. Ze woonden in tijdelijke, half in de
grond uitgegraven huisjes die ze met van aarde gebouwde ovens verwarmden. In veel
gevallen werkten ze ook als dagloners, bijvoorbeeld bij de oogst.
Onder invloed van de economische crisis en de ellende op het platteland kwam in deze
jaren het half-sedentaire leven opnieuw in zwang. Ook mensen die geen reizend leven
gewend waren, zagen zich gedwongen steeds verder van huis naar mogelijkheden te
zoeken om in hun bestaan te voorzien. Het lijkt erop, dat na de tijd van de reizende
zigeuner zonder vaste verblijfplaats in deze tijd een nieuw type reizende zigeuner
ontstond: mensen die ‘s winters in hun huisje op de kolonie woonden en ‘s zomers met
hun gezin op pad gingen. Als beoefenaars van reizende-zigeunerberoepen worden in de
jaren ’20 genoemd de makers van rouwkransen, zeefmakers en komedianten.
De crisis leidde er ook toe, dat mensen ontworteld raakten en zwervend over het
platteland met klusjes in hun levensonderhoud probeerden te voorzien. Volgens de
toelichting op een wet uit 1913 was dit trouwens al voor de eerste wereldoorlog de
situatie. Deze wet, een actualisatie van de wet van 1879, voerde het begrip ‘közveszélyes
munkakerülő’ (werkloze die een gevaar vormt voor de openbare orde) in. De wet moest
paal en perk stellen aan mensen, die ‘geen thuis en geen familie’ meer hebben, ‘sociaal
ontworteld zijn geraakt’ en die stad en land afzwerven, geen werk hebben en met
gelegenheidsbaantjes, bedelarij en diefstal in hun levensonderhoud voorzien. In deze
categorie plaatste de wetgever uitdrukkelijk ook de reizende zigeuners. Wie als
‘közveszélyes munkakerülő’ werd gepakt, riskeerde een celstraf van acht dagen tot twee
maanden of ook een veroordeling tot het tuchthuis. Omdat er veel te weinig van dat soort
tuchthuizen waren, kwam er van dat laatste in de praktijk echter niet veel terecht.
In officiële documenten werden zigeuners in deze tijd in elk geval vaak in een adem met
zwervers genoemd. Toch wees minister Gábor Ugron er de lokale autoriteiten in 1917
uitdrukkelijk op, dat de wet van 1913 niet mocht worden toegepast op zigeuners die een
traditioneel, aan het winterseizoen gebonden, beroep uitoefenden. Als voorbeelden
noemde hij de makers van houten bakken, de houthakkers, mandenmakers en
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houtskoolbranders. Zij waren ‘tijdelijk aan een plaats gebonden’ ambachtslieden en dus
geen zwervers.
Het aantal zigeuners dat een officiële vergunning kreeg voor het beoefenen van zo’n
traditioneel beroep, was overigens beperkt. In de provincie Pest werden in het begin van
de jaren ’30 jaarlijks 10 tot 12 vergunningen uitgedeeld.
In de jaren ’20 kwamen de reizende zigeuners opnieuw in het vizier van de overheid, nu
als mogelijke verspreiders van besmettelijke ziekten. Een regeringsbesluit van 1923
schreef voor reizende zigeuners de toegang tot markten te verbieden en hun te beletten de
kolonies te verlaten. Reizende zigeuners moesten zich aan een gezondheidsonderzoek
onderwerpen en zich laten ontluizen. De lokale autoriteiten reageerden vrij lakoniek op de
nieuwe maatregelen. In het district Kunszentmiklós bijvoorbeeld volstonden veel
gemeenten met de mededeling, dat er in hun gebied geen zigeunerkolonie was, dat er
geen reizende zigeuners, of zelfs dat er helemaal geen zigeuners waren. Sinds 1924 was
het besluit overigens ook van toepassing op de gevestigde zigeuners en een besluit van
1932 noemde reizende zigeuners en op kolonies levende zigeuners in één adem met
zwervers en bedelaars.
In de loop der eeuwen namen de zigeuners veel Hongaren in hun gemeenschappen op.
Voor wie door de Hongaarse samenleving werd uitgestoten, was aansluiting bij de
zigeuners een overlevingsmogelijkheid. Dit gold ook voor jongeren die zich aan de bij
tijden langdurige dienstplicht onttrokken of uit de kazernes wegvluchtten. Dit laatste
speelde ook tijdens de eerste wereldoorlog een rol.
Het moeilijke leven op het platteland leidde er in de jaren ’30 toe, dat meer mensen met
een boerenachtergrond hun toevlucht zochten op de zigeunerkolonies. Vaak woonden de
zigeuners op de kolonie aan de rand van het dorp ook met de armen samen.
In de praktijk was het ook lang niet altijd duidelijk of iemand nu al dan niet een zigeuner
was. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de omschrijving van wat een zigeuner is in een
verordening van de stad Esztergom uit 1942: “als zigeuner moet beschouwd worden elke
persoon van zigeunerafkomst en verder al die personen die bij de zigeuners leven
ongeacht hun afkomst.”
In de tweede helft van de 19de eeuw waren alleen de reizende zigeuners voor de
autoriteiten en in de publieke opinie een ‘probleem’ geweest. De sedentaire zigeuners
waren in het 19de-eeuwse Hongarije een geaccepteerde en geïntegreerde bevolkingsgroep.
In de Horthy-tijd veranderde dat. In die tijd werden zigeuners steeds vaker aangeduid als
een ‘ras’ met kenmerken als luiheid, diefachtigheid en leugenachtigheid. Zwervend of
sedentair, als ‘ras’ waren zij een probleem.
Lokale autoriteiten kwamen soms met voorstellen voor de meest krasse oplossingen op de
proppen. Zo werd in de jaren ’20 vanuit de provincie Zala bepleit om zwervende
zigeuners die schade doen aan de oogst, te interneren en de anderen die minder gevaarlijk
en schadelijk zijn, onder aanhoudend politietoezicht te plaatsen. In 1938 kwam een aantal
provincies met het voorstel de zwervende zigeuners in ‘barakkenkampen’ op te sluiten.
De provincies Nyitra en Pozsony kwamen in 1941 met het voorstel ‘arbeidskampen’ voor
zwervende zigeuners in te richten. In de loop van de oorlog drongen steeds meer lokale
autoriteiten op deze oplossing aan.
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In 1936 werd door István Vassányi, een rechter uit het district Mór, een reeks strenge
maatregelen tegen trekkende zigeuners voorgesteld. Er moesten landelijke
zigeunerrazzia’s komen, de verblijfplaats van de zigeuners moest worden vastgesteld en
iedereen moest naar die verblijfplaats gebracht worden, het haar van de vrouwen moest
afgeknipt worden, de trekdieren moesten de zigeuners afgenomen worden, de zigeuners
moesten met een niet-verwijderbare inkt op de arm gemerkt worden, het bezoek aan
uitgaansplaatsen en markten moest hun verboden worden en ze moesten gedwongen
tewerkgesteld worden in de landbouw en de mijnbouw. Opvallend was het gebrek aan
enthoesiasme, dat zijn collega-rechters voor deze plannen aan de dag legden. Uitgerekend
Gábor Kemény, een rechter, die later onder Szálasi nog minister van buitenlandse zaken
zou worden, bestreed dat het door Vassányi geschetste ‘zigeunergevaar’ werkelijk
bestond.
Bij de landsoverheid was er ook in deze periode nog altijd weinig belangstelling voor het
zigeunervraagstuk. Kenmerkend is dat het parlement slechts tweemaal (in 1901 en in
1939) tijd voor de zigeunerkwestie vrijmaakte. Tot besluitvorming kwam het ook bij die
gelegenheden niet.
Het regeringsbesluit van 1916 met betrekking tot de registratie en gedwongen vestiging
van de zigeuners zou ook in het interbellum nog de juridische basis voor optreden
leveren, maar zulk optreden was telkens incidenteel. In 1928 werd het besluit aangevuld
met een nieuw regeringsbesluit, dat de provincies verplichtte om regelmatig
zigeunerrazzia’s te houden. Veel provincies probeerden daar echter zoveel mogelijk
onderuit te komen. Data werden ruim op tijd bekend gemaakt en soms werden zigeuners
ook gewaarschuwd dat er een razzia op komst was.

‘Christelijk-nationaal’
Het antisemitisme dat zich direct na de val van de radenrepubliek zo kracht- en zelfs
gewelddadig had gemanifesteerd, was nuttig geweest voor het nieuwe regiem voorzover
het de stedelijke intelligentsia en de partijen die uit de vooroorlogse
vernieuwingsbeweging waren voortgekomen, de sociaal-democratie en de links-liberale
groeperingen, politiek in de periferie had gedrongen, maar schadelijk als het erom ging
internationaal weer prestige te verwerven. Hoewel er volgens István Bethlen wel degelijk
een Joodse kwestie was en het naar zijn mening zaak was te bewerkstelligen ‘dat we
zonder hen kunnen zijn, wie we nu met hen zijn’, verklaarde hij een tegenstander te zijn
van ‘lawaaïig antisemitisme’. Als het erom ging de in crisis verkerende landseconomie
weer in beweging te krijgen, dan konden de Joodse bankiers en grote ondernemers niet
gemist worden. Ervan overtuigd dat er zoiets als een internationaal Joods
financierskapitaal bestond, zag hij in een normale relatie met de Joodse elite een
belangrijk hulpmiddel bij de consolidatie van Hongarijes internationale positie, in het
bijzonder ook, als het erom ging de in Trianon vastgelegde landsgrenzen weer van tafel te
krijgen.
István Bethlen deed danook pogingen om het antisemitisme in banen te leiden en onder
controle te krijgen. ’Christelijk-nationaal’ was de formule die voor de politieke lijn van
Bethlen in gebruik kwam. De formule stond om te beginnen voor het afscheid van de
Dubbelmonarchie. Dit betekende, dat er een einde kwam aan de tegenstelling tussen de
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zogenaamde 67-ers, de voorstanders van die constructie, en de 48-ers, voorstanders van
de onafhankelijkheid van Hongarije, die István Tisza tot op het laatst zorgvuldig buiten
de macht had gehouden. Nu werden ze eindelijk salonfähig, zodat Bethlen in de nieuwe
omstandigheden op deze stroming, onder andere georganiseerd in de hervormde kerk en
vooral buiten de hoofdstad nog altijd belangrijk, kon steunen als tegenwicht tegen het
linkse Boedapest. De hervormde kerk had in het verlorengegane Zevenburgen een
belangrijke basis gehad. Dat bracht met zich mee, dat deze stroming er sterk voor
geporteerd was om, net als Bethlen, die trouwens ook uit Zevenburgen afkomstig was, de
revisie van het vredesverdrag hoog op de agenda te plaatsen. Het regiem deed ook in de
praktijk pogingen om deze stroming aan zich te binden. Horthy hielp een handje met de
oprichting in 1920 van een nieuwe orde. De ‘Heldenorde’ moest een nieuwe adelstand
creëren, die trouw was aan het regiem.
In die zin was er dus sprake van een breuk met de politiek uit de tijd van Tisza, maar de
nieuwe formule stond tegelijk voor de voortzetting van de machtspolitiek van de man die
Hongarije de oorlog in had gestuurd.
De nieuwe politieke formule bevatte verder een verwijzing naar Stefanus, de koning, die
in het begin van de 11de eeuw van het Karpatenbekken een ‘christelijk’ koninkrijk had
gemaakt. Hongarije moest, dat was de strekking van de formule, niet alleen zodanig
groeien, dat de Hongaarstalige minderheden aan gene zijde van de grenzen weer
Hongaarse staatsburgers zouden worden, maar het land moest bovendien een dominante
positie gaan innemen in het gebied. De toon werd al in 1921 gezet met de oprichting van
een beeldengroep op het Vrijheidsplein, het deftige beursplein van de hoofdstad, die de
‘geamputeerde’ landsdelen symboliseerde (de beeldengroep zou na de volgende oorlog
verwijderd worden).
De formule bevatte ook een boodschap voor de Joden: als niet-christenen waren ze wel
staatsburgers, maar ze dienden af te zien van de politieke macht. Deze mededeling was
ook bestemd voor de Joodse elite. Tisza was in de slotfase van zijn bewind steeds sterker
op deze kringen gaan steunen en had er ook ministers uit gerecruteerd. In het naoorlogse
Hongarije moesten deze families weer genoegen nemen met een positie op de tweede
rang. Het was wel de bedoeling, dat zij hun contacten zouden gebruiken om Hongarije
internationaal weer een positie te geven, maar niet dat zij rechtstreekse invloed zouden
uitoefenen op het landsbestuur.
Met de nieuwe formule trok Bethlen echter ook een grens tussen zijn beleid en het
naoorlogse antisemitisme. Joden moesten zich dan wel verre houden van de politiek,
maar ze hoorden wel bij Hongarije.
Christelijk-nationaal was ook een formule voor het afscheid van het ‘liberalisme’. Maar
net als ‘christelijk-nationaal’ was ‘liberalisme’ in het Hongarije van het interbellum een
codewoord. Het sloeg niet op het liberalisme dat in de tweede helft van de 19de eeuw zijn
bloeiperiode had beleefd. Dat liberalisme was immers allang gestorven en begraven. Ook
als politieke richting was het in de grote politieke crisis van 1907 en volgende jaren ten
onder gegaan. De term had ook geen betrekking op het regiem van István Tisza. Bethlen
c.s. zagen zich immers juist met betrekking tot de kern van diens politiek, Hongarije tot
een dominante macht maken in Midden-Europa, als Tisza’s erfgenamen. Liberalisme was
het codewoord voor de vooroorlogse avantgarde. De historicus Gyula Szekfű, een van de
ideologen van het nieuwe regiem, had de term liberalisme deze inhoud gegeven. Voor
hem was met het 19de-eeuwse liberalisme een periode begonnen van neergang en van
teloorgang van nationale waarden. De vernieuwingspogingen uit het begin van de eeuw
waren wat hem betreft niet een nieuw begin, maar een volgende etappe in de neergang en

167

met de volksrepubliek van Mihály Károlyi en de radenrepubliek van Béla Kun was in de
naoorlogse jaren het dieptepunt bereikt. Het nieuwe regiem moest wat hem betreft over al
deze zwarte bladzijden heen weer teruggrijpen op de romantiek en met name op de figuur
van István Széchenyi die in zijn tijd de wedergeboorte van de Hongaarse natie op de
agenda had gezet.
Szekfű’s kijk op het Hongaarse verleden had vanzelf ook een antisemitische strekking.
Wat immers in de opvatting van Szekfű voor de Hongaarse natie een periode van
neergang was geweest, was voor de Joodse bevolkingsgroep de tijd van de ‘assimilatie’
geworden, de periode waarin ze haar plek vond in de Hongaarse samenleving en waarin
Joden in het economisch leven en later ook in de intellectuele wereld een belangrijke rol
konden gaan spelen.
Maar Szekfű’s analyse had ook een constructieve kant. Het was een oproep om, net als
Széchenyi gedaan had, de wederopbouw van de Hongaarse natie ter hand te nemen.
Zoals Széchenyi in zijn tijd had betoogd, dat het herstel moest beginnen met de culturele
verheffing en modernisering van zijn land en dat pas daarna de verwerving van de
nationale onafhankelijkheid aan de orde kon komen, zo zagen Szekfű en mensen als Pál
Teleki en minister van onderwijs Kunó von Klebelsberg de verhoging van het culturele
peil van de natie als een voorwaarde voor de revisie van Trianon. Hongarije was dan wel,
zo meenden ze, vergeleken met de andere uit de Dubbelmonarchie voortgekomen landen
cultureel superieur, maar het was toch nodig om die superioriteit verder uit te bouwen en
er bredere lagen van de bevolking in te betrekken. Szekfű en zijn geestverwanten dachten
daarbij vooral aan de betrekkelijk nieuwe laag van geurbaniseerde Hongaren. Anders dan
de internationaal georiënteerde Joden, zou een uit die kringen voortkomende
intelligentsia, meenden zij, nationaal denken.
In de praktijk was het met name Klebelsberg die een en ander probeerde uit te werken in
een programma voor hervorming en modernisering van het onderwijs. Dankzij zijn
inspanningen zou in deze periode een veel groter aantal kinderen dan vroeger met lager
onderwijs in aanraking komen. Het analfabetisme liep daardoor flink terug. Klebelsberg
stichtte verder enkele nieuwe hogescholen en universiteiten en voerde een systeem van
onderwijsbeurzen in.
Met zijn hervormingspogingen kon Klebelsberg aanhaken bij bepaalde stromingen in het
culturele leven, die zich tegen de vooroorlogse avantgarde keerden. Zo was er ook in
Hongarije in de jaren ’20 belangstelling voor een vernieuwd classicisme en in de
literatuur ontwikkelde zich een nieuw realisme. In het nieuwe, volkse nationalisme zag
Klebelsberg een gevaar voor zijn programma van culturele opbouw. Hongarije kon het
zich, vond hij, niet permitteren de in etnische zin niet-Hongaren uit de vaderlandse
geschiedenis te schrappen. Hoewel Klebelsberg dus vond dat ook niet-Hongaarse
Hongaren bij Hongarije hoorden, zag hij in de Joodse bevolking wel een gevaar voor de
natie. Zo’n gevaar vormden volgens hem niet alleen orthodoxe Joden die niet bereid of in
staat waren te assimileren, maar ook de modern denkende, ‘kosmopolitische’ Joden.
Anders dan de voorstanders van de numerus-claususwet vond hij, dat de natie zich tegen
het Joodse gevaar niet moest verweren met maatregelen die de Joodse Hongaren in hun
burgerrechten aantastten, maar met constructief beleid zoals het verbeteren van het
onderwijs. Klebelsberg kreeg als minister de pijnlijke opdracht om het bij de Volkenbond
voor de numerus-claususwet op te nemen, maar hij werd ook de minister die de wet
wijzigde.
István Tisza was in zijn tijd niet veel verder gekomen dan een onbeholpen
sociaaldarwinistische verwijzing naar het recht van de sterkste, als hij eens een
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rechtvaardiging voor zijn machtspolitiek wilde geven. De naoorlogse elite kon het bij
beweringen van een dergelijk kaliber niet laten, omdat het recht van de sterkste, als het
bestond, nu het recht was van de mogendheden van de Entente om het land hun wil op te
leggen. Dit is er de reden van, dat Klebelsberg zo sterk de nadruk legde op de ‘culturele
superioriteit’ van de Hongaren. De gedachtengang van Klebelsberg, die trouwens als twee
druppels water leek op die van van de z.g. ethische koloniale politiek in ons land, kwam
erop neer dat Hongarije in het Karpatenbekken beschavingsarbeid had te verrichten en dat
het om die reden nodig was de hegemonie van Hongarije weer over de verlorengegane
gebieden uit te breiden. Maar Klebelsberg en zijn geestverwanten waren wel van mening,
dat de Hongaarse hegemonie een humaner gezicht moest krijgen. Zo pleitten Pál Teleki
en Gyula Szekfű ervoor om gebieden waar andere nationaliteiten in de meerderheid
waren, interne autonomie te geven. Het aanstaande geachte Super-Hongarije moest voor
de niet-Hongaren acceptabel gemaakt worden. En in afwachting van de komst ervan
probeerde Teleki de Hongaren tot wat meer ‘geduld’ en ‘vaderlijke liefde’ te bewegen.
Tegelijkertijd echter voelde het regiem er niet voor om de collectieve rechten van de
nationale minderheden, vastgelegd in het verdrag van Trianon, te respecteren. Ook al
vormden Slowaken, Roemenen, Kroaten en Serven samen niet meer dan 2,4 procent van
de bevolking, toch kon een tolerante minderhedenpolitiek niet lijden. Al in 1922 werd het
ministerie voor de minderheden opgeheven. Het minderhedenbeleid werd de
verantwoordelijkheid van regeringscommissarissen die uitdrukkelijk tot taak hadden de
verhongaarsing van de onder hen ressorterende minderheden te bevorderen. Politieke
partijen van de minderheden verdwenen van het toneel, de oprichting van een
onafhankelijke Slowaakse organisatie werd door de regering en de plaatselijke
autoriteiten in Békéscsaba eendrachtig voorkomen. Het onderwijs in de eigen taal werd
beperkt tot een paar verloren uurtjes in de week. Zo kregen de etnische minderheden
binnen de grenzen van Klein-Hongarije de Hongaarse culturele superioriteit zonder een
spoortje vaderlijkheid ingewreven.

Etnisch nationalisme 1: de ‘rasbeschermers’
In de jaren rond het oorlogseinde was een nieuwe nationalistische stroming ontstaan. Net
als Bethlen nam deze richting het vooroorlogse, in die tijd door István Tisza (1861-1918)
vertegenwoordigde nationalisme over en eiste ze herstel van de vooroorlogse grenzen en
een heersende positie voor Hongarije in het Karpatenbekken. Maar tegelijkertijd
constateerden deze nieuwe nationalisten, dat Tisza voor zijn politiek eenzijdig had
gesteund op de traditionele elite. Na het falen van die politiek was, vonden ze, het
moment gekomen voor een politieke en maatschappelijke doorbraak van die lagen van de
bevolking die Tisza in zijn tijd hardnekkig buiten de macht had gehouden. Zij keken
daarbij met name naar de provincie, naar de bovenlaag die de provinciebesturen en de
andere instituties van het lokale bestuursapparaat in handen had, maar ook naar het volk
daarachter, naar de honderdduizenden kleine en landloze boeren. Hun nationalisme ging
soms samen met anti-Duitse gevoelens, meestal met een afkeer van de aristocratie en
bijna altijd met antisemitisme.
Woordvoerders ervan waren mensen die, vaak nog op het platteland opgegroeid, in de
oorlogsjaren hun weg naar de stad hadden gevonden. Hoewel ze deel waren gaan
uitmaken van het nieuwe, stedelijke Hongarije, presenteerden ze zichzelf als
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vertegenwoordigers van de provincie. De aardverschuiving die zij in gedachten hadden,
zou het herstel van het naoorlogse Hongarije een brede basis geven en ook de grondslag
leggen voor een succesvol optreden voor de revisie van het vredesverdrag.
De ideologie die ze ter ondersteuning van hun opvattingen naar voren brachten, was
nogal eclecticistisch. Herinneringen aan het oude Hongarije speelden er een rol in, maar
ook moderne sociaal-darwinistische en racistische ideeën.
Net als in veel andere landen trouwens was in Hongarije de regionale adel de tegenpool
geworden van het hof. Deze situatie was al in het middeleeuwse koninkrijk ontstaan. Na
de ineenstorting van dat koninkrijk in het begin van de 16de eeuw, toen de Habsburgers de
Hongaarse kroon gingen dragen en pogingen gingen doen om het Hongaarse koninkrijk
in hun rijk te integreren, was de adel de vertegenwoordigster geworden van het nationale
belang tegenover de koning en de met het hof verbonden aristocratie. In de eerste helft
van de 19de eeuw was dit nog altijd de belangrijkste tegenstelling in de Hongaarse
politiek, al waren er wel aristocraten die de kant van de natie en daarmee dus van de
regionale adel kozen.
Halverwege de 19de eeuw tekende de neergang van de regionale adel als klasse zich al
duidelijk af. Voor velen werd een baan in het regionale bestuur de belangrijkste bron van
inkomsten en het landgoed een bijverdienste en vooral een bron van prestige, een
rechtvaardiging van de geprivilegiëerde positie die de betrokkene innam. Wie van zijn
landgoed afhankelijk bleef, zakte af tot het niveau van hereboer. Terwijl de landadel in de
plattelandseconomie terrein verloor, ontwikkelde zich een klasse van zelfstandige boeren.
Zij specialiseerden zich in intensieve takken van de landbouw, waarvoor ze vooral in de
groeiende steden afzet vonden. Met een nieuwe folklore kreeg deze klasse ook cultureel
een eigen gezicht. De revolutie van 1848 en de periode van strijd en onderdrukking die
daarop volgde, leidde ertoe dat deze klasse in de traditionele rol van de landadel ging
participeren. Zo bleef speciaal het oosten van het land, waar de aristocratie minder
invloed had, in de tweede helft van de 19de eeuw een bolwerk van de ’48-ers, de stroming
die zich verzette tegen het in 1867 gesloten compromis met het Habsburgse hof en die
nationale zelfstandigheid eiste.
De naoorlogse nationalisten zagen zichzelf als de erfgenamen van deze stroming. De ’48ers van weleer waren in hun ogen de echte Hongaren geweest. Helemaal in de geest van
hun tijd leverden ze daar ook een biologische onderbouwing bij. Het was hun niet genoeg
dat de landadel eeuwenlang het idee van een Hongaarse natie levend had gehouden, ze
voerden de stambomen van die adel terug op de tijd dat de Magyaren zich in het
Karpatenbekken gevestigd hadden. De Hongaarse adel stamde, betoogden zij, af van de
leiders van de zeven stammen uit die tijd. Zij waren de echtste Hongaren die je je maar
kon denken en hadden dus het oudste recht om in Hongarije de lakens uit te delen. Dit
recht, aldus de laatste schakel in de redenering, ging nu over op de nieuwe
nationalistische beweging. Dat de intussen als klasse finaal van het toneel verdwenen
landadel het summum van Hongaar-zijn was, was een opvatting die door velen werd
gedeeld. En er waren danook heel wat mensen die pogingen deden om aan te tonen, dat
ze adellijke voorouders hadden. Het verzinnen van een tweede naam, meestal afgeleid
van het een of andere dorp, werd een ware epidemie. Niemand minder dan Béla Bartók
bijvoorbeeld zocht in die tijd stad en land af om een adellijke voorouder te vinden. Een
speling van het lot bracht hem tenslotte in het plaatsje Szuhafő, waar hij op het kerkhof
de zerk van een adellijke Bartók ontdekte. Vanaf die dag noemde hij zich in volle ernst
Bartók von Szuhafő. Net zo komisch is de naamsverandering, die Endre Zsilinszky, een
van de leiders van de nieuwe nationalistische beweging, onderging. Zsilinszky ‘ontdekte’
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dat zijn moeder, een geboren Bajcsy, afstamde van een Magyaarse strijder die in het leger
van Bulcsu had meegegaloppeerd. Zo ging Zsilinszky zijn bepaald opvallend Slavische
achternaam met de z.g. oer-Hongaarse van zijn moeder combineren tot Bajcsy-Zsilinszky.
Maar in de historische en biologische redeneringen van de nieuwe nationalisten was ook
plaats voor de Hongaarse boeren. Want als Zsilinszky en zijn politieke vrienden
afstammelingen waren van de Magyaarse leiders, dan stamden de Hongaarse boeren van
de Magyaarse strijders af, van de pijlschutters die op hun snelle paardjes ooit de schrik
van Europa waren geweest. In de Hongaarse boeren leefde de heldhaftigheid van de
Magyaarse strijders van duizend jaar geleden, daarvan waren ze vast overtuigd, nog altijd
voort.
De belangstelling voor de Hongaarse plattelandsbevolking had behalve een emotionele
ook een praktisch politieke kant. De drie miljoen bedelaars die er van de hand in de tand
leefden, waren in principe strijdvaardige nazaten van oervader Árpád, maar zouden pas
werkelijk enthoesiaste strijders voor de Groot-Hongaarse zaak worden, als het land hun
ook iets te bieden had. Om die reden was men in deze kringen danook voorstander van
een nieuwe grondhervorming, één die aanzienlijk radicaler moest uitvallen dan die uit het
begin van de jaren ’20.
In de gedachtengangen van deze volkse nationalisten dook een nieuw begrip op: ‘faj’, ras
of soort. Het was afkomstig uit de sfeer van het sociaal-darwinisme en was al in de jaren
voor de wereldoorlog gemunt door Sándor Kiss (1884-?). ‘Faj’ was, zoals deze auteur
had betoogd, niet hetzelfde als ras, maar eigenlijk meer, omdat het daarbij niet alleen om
antropologische kenmerken ging, maar ook om het stempel, dat de natuurlijke en de
sociale omgeving en niet in de laatste plaats de opvoeding op mensen pleegt te zetten.
Tussen de ‘fajok’ was er, aldus deze Kiss, sprake van een strijd om het bestaan. En voor
individuen gold als het hoogste morele gebod, dat ze zich moesten inzetten voor het
voortbestaan van de eigen soort. Als ze dat deden, luisterden ze naar het gebod van de
natuur, dat, aldus nog altijd Kiss, zwaarder woog dan het ideaal van ‘Vrijheid, gelijkheid
en broederschap’. Vooral Hongaren moesten de strijd om het voortbestaan serieus nemen,
want het Hongarendom stond er, aldus Kiss, slecht voor. Eigenlijk hadden de Hongaren
tegenover de nationale minderheden, maar vooral tegenover de Joden namelijk al het
onderspit gedolven.
In het voetspoor van Kiss ontwikkelde de bioloog Lajos Méhely (1862-1953), in de jaren
’20 een partijideoloog van Gömbös’ Fajvédő Párt, de Partij ter Bescherming van het Ras,
deze gedachten verder. Méhely bedacht de theorie, dat de Hongaarse boeren tot het
Oegrische ras behoorden en dat de adel van Turkse origine was. In de vernieuwing van
het Hongaarse ras moesten deze ‘Turken’ een doorslaggevende rol spelen. Maar niet
alleen het Hongaarse ‘ras’ was aan vernieuwing toe, de Hongaren moesten ook af zien te
komen van de ‘zielloze’ internationale cultuur. De Hongaren moesten zich, aldus Méhely,
niet alleen verweren tegen de Joden, maar ook tegen de Duitsers die, naar hij meende, net
zo goed als de Joden vertegenwoordigers waren van de internationale cultuur in
Hongarije.
In de formatie die het naoorlogse herstel zou moeten dragen, was in de opvatting van
deze nationalisten geen plaats voor de Hongaarse Joden. Zij waren van meet af aan
openlijke antisemieten. Haarden van dit antisemitisme waren de universiteiten en het
officierskorps. Dit antisemitisme was de ideologische spin-off van veranderingen in de
Hongaarse samenleving die al voor de eerste wereldoorlog op gang waren gekomen en
die zich in de decennia tussen de wereldoorlogen verder zouden doorzetten. Kern van
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deze veranderingen was het aanbreken van een nieuwe fase in het industrialisatieproces
met de opkomst van nieuwe industrieën en met een sterke groei van het aantal beroepen
waarvoor een hogere opleiding vereist was. Deze ontwikkeling gaf nieuwe lagen van de
bevolking een kans om zich een plekje te veroveren in de moderne sector van de
Hongaarse samenleving. Zelf hadden deze nieuwkomers vaak het gevoel dat ze zich
moesten invechten in een wereld die door Joden werd gedomineerd.
Het antisemitisme van de volkse nationalisten verschilde sterk van het antisemitisme uit
de tijd van Ottokár Prohászka. Deze katholieke politicus had er sinds zijn aantreden in de
jaren ’80 van de 19de eeuw namelijk voortdurend op gehamerd, dat de Joden tot een apart
volk behoorden. De volksen zagen de Joden echter niet in de eerste plaats als een volk,
maar als de vertegenwoordigers van het internationale. In hun optiek waren het de Joden
die de buitenlandse politiek van de grote mogendheden en dan speciaal van de
overwinnaars in de eerste wereldoorlog bepaalden. Maar de Joden waren ook de
vertegenwoordigers van de moderne, radicale stromingen in de politiek en de cultuur, ja
van de internationale cultuur in het algemeen. En zij waren het, die de steden, maar
vooral Boedapest, tot bases van deze internationale cultuur hadden gemaakt. De
internationale way of life in de steden had, zo vonden zij verder, een parasitair karakter,
bestond bij de gratie van de uitbuiting van het platteland.
De gedachtengang van de volkse nationalisten vond steun in de omstandigheid, dat de
modernisering van de Hongaarse samenleving in hoofdzaak een urbaan en zelfs
hoofdstedelijk verschijnsel was gebleven. De dynamiek van de stedelijke ontwikkeling
had een gunstige invloed op een beperkt aantal landbouwbedrijven die zich gingen
richten op de produktie en verkoop van zuivelprodukten en van groenten en fruit. Maar
tegelijkertijd werd het boerenbestaan voor miljoenen mensen steeds moeizamer en zelfs
onhoudbaar, zonder dat de steden deze mensen nieuw perspectief konden bieden.
Dit probleem kon alleen maar worden opgelost, als de modernisering van de Hongaarse
samenleving voldoende kracht en ook omvang zou krijgen. In de periode van het
interbellum was daar nog geen sprake van, evenmin als trouwens in de jaren ’50. Pas in
de jaren ’60 zou de Hongaarse industrie uiteindelijk in staat zijn het overschot aan
mensen op het platteland op te slokken. De volkse nationalisten stonden ten onrechte op
het standpunt, dat dit probleem wel kon worden opgelost als de ontwikkeling van het
platteland een nieuwe impuls zou krijgen. Sterker nog, zonder daar ook maar een schijn
van bewijs voor aan te dragen was men de overtuiging toegedaan, dat het naoorlogse
herstel van de Hongaarse economie afhankelijk was van het platteland. Om die reden was
men voor landhervorming.
Dat de woordvoerders van het volkse nationalisme niet hard liepen om hun
gedachtengangen van een economische onderbouwing te voorzien, komt omdat voor hen
politieke overwegingen doorslaggevend waren.
Samenvattend kwam hun politiek op het volgende neer: een ingrijpende landhervorming
die de macht van de aristocratie moest breken en de landloze boeren een onafhankelijk
bestaan moest geven, overheidsingrijpen in de economie met als doel een beperking van
de macht van het Joodse grootkapitaal, opheffing van de sociaal-democratische partij en
de daarmee verbonden vakbeweging, die net als het Joodse kapitaal én de Joodse
intelligentsia het oude internationalisme vertegenwoordigden en een numerus clausus in
het onderwijs, die de deelneming van Joden aan het onderwijs zou beperken en ruimte
zou scheppen voor niet-Joodse jongeren.
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Etnische emancipatiebewegingen, het Zionisme
Al in de jaren ’90 van de 19de eeuw was de liberale opvatting, dat de Joden geen volk
zijn, maar een geloofsgemeenschap, zijn aantrekkingskracht kwijtgeraakt. De eersten die
zich ertegen hadden gekeerd, waren antisemieten geweest als Győző Istóczy (1842-1915)
en later Ottokár Prohászka, maar in de laatste jaren van de eeuw waren er ook heel wat
Joden die met een puur religieuze definitie van het Jodendom niet veel meer aankonden.
Dat zij het Jodendom weer in etnische termen definiëerden, betekende niet per se, dat zij
er een groot belang aan toekenden. Integendeel, voor velen was het iets uit een voorbije
tijd. Zij legden die identiteit liever af om als Hongaar met de andere Hongaren verder te
gaan. Andere Joden deden wel pogingen de oude etnische identiteit op te poetsen. Dit
gold met name voor de Zionisten. De Hongaarse Zionisten voegden daar echter
uitdrukkelijk aan toe, dat zij zich ook Hongaren voelden en dat ze bepaald geen plannen
hadden om Hongarije in te ruilen voor een nieuw Joods vaderland.
Tijdens de behandeling van de wet op de numerus clausus bleek voor het eerst, dat de
post-liberale, etnische kijk op het Jodendom algemeen aanvaard was geraakt. Uiteraard
leidde dat tot problemen, als het erom ging te bepalen wie nu eigenlijk een Jood was. De
numerus-claususwet sprak zich daar niet over uit. Bij de z.g. nationale minderheden,
sinds Trianon eigenlijk alleen nog maar Slowaken en Roemenen, was het criterium de
taal. Maar dat kwam, als het om de Joden ging, niet in aanmerking, omdat in Joodse kring
het Hongaars sedert het eind van de 19de eeuw stormenderhand terrein had gewonnen en
tegen het eind van de eerste wereldoorlog in ieder geval in de steden de eerste taal was
geworden.
De nieuwe, racistische ideologieën zouden in de loop van het interbellum een nieuw
kader bieden waarin dit probleem kon worden aangepakt. Racistisch denken was in
Hongarije niet het monopolie van deze of gene ideoloog in de volksnationalistische hoek.
Zoals ooit gelijkheid een groot ideaal was geweest, zo waren in deze tijd velen van de
ongelijkheid van mensen overtuigd en een verklaring van die ongelijkheid in termen van
ras kwam als geroepen. Racistische gedachtengangen waren welkom als er bewezen
moest worden, dat een heersend volk het recht had om te heersen, maar opmerkelijk
genoeg konden racistische overwegingen ook dienen om aan te tonen, dat een onderdrukt
of in ieder geval landloos volk het recht had op een eigen land en een eigen staat. Zo
ontstonden er in het interbellum nationale emancipatiebewegingen met ideologieën,
waarin soms een flinke dosis racisme gemengd was. Het opmerkelijkste voorbeeld was
wel de Roetheense nationalistische beweging, maar soortgelijke geluiden waren ook
elders te horen.
Deze ontwikkeling werd ook gevoed door het feit, dat het idee van etnische zuiveringen,
zoals we nu zouden zeggen, in de lucht hing. Het was maar het eenvoudigste, aldus de
overtuiging van velen, als etnische en landsgrenzen met elkaar zouden samenvallen. En
de verwachting, dat de naderende oorlog de etnische knopen in Midden-Europa wel zou
ontwarren, was vrij algemeen. Deze opvattingen speelden ook een rol bij de z.g. eerste en
tweede Weense beslissing op het eind van de jaren ’30, bij gelegenheid waarvan, zoals
we nog zullen zien, een deel van Slowakije en van Roemenië weer bij Hongarije kwam.
De nieuwe landsgrenzen werden verondersteld op de plek van de etnische grenzen te
liggen. Algemeen ging men ervan uit, dat de etnische Duitsers uit landen als Hongarije en
Roemenië vroeg of laat een plek zou worden aangewezen binnen de grenzen van het
Derde Rijk en tegen het eind van de jaren ’30 leek het velen ook waarschijnlijk, dat de
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Joden al dan niet vrijwillig op reis zouden gaan naar een eigen land.
In het begin van de oorlog vond trouwens al een eerste etnische zuivering plaats. Het
betrof de Csángó’s, Hongaarssprekende inwoners van Moldavië, die naar Joegoslavië
werden gedeporteerd.
In de jaren ’20 en ’30 ontwikkelde ook het Hongaarse Zionisme zich tot een
emancipatiebeweging op etnische grondslag. Vergeleken met de jaren voor de eerste
wereldoorlog was de verandering opmerkelijk. In die tijd was het idee toch vooral
geweest, dat de Joden erkenning moesten krijgen als een bevolkingsgroep naast andere.
Nu werd de opvatting eerder, dat het tijd werd voor een eigen land. Ook ideologisch was
er sprake van een forse verschuiving. In het begin van de eeuw hadden de Zionisten de
Joden gezien als een ‘etnicum’, een bevolkingsgroep met een gemeenschappelijk
verleden en gemeenschappelijke tradities enz., maar in de jaren ’30 werden er in deze
kring ook gedachtengangen naar voren gebracht, die racistische trekken vertoonden of
zelfs een uitgesproken racistisch karakter hadden.

Aandeel van de Joden in de landsbevolking
Met betrekking tot de rol die de Joden in de Hongaarse samenleving vervulden, was er in
het interbellum op vrijwel alle gebieden sprake van stabilisatie. Zo nam om te beginnen
het aandeel van de Joden in de landsbevolking niet verder toe. Dit kwam voor een deel,
omdat de kindersterfte bij de Hongaarse bevolking als geheel terugviel naar een niveau,
dat onder de Joodse bevolking al veel eerder was bereikt. Tegelijkertijd nam de
gezinsgrootte bij de Joden af, wat samenhing met het feit dat de Joden intussen meestal
stadsbewoners waren.
Ook op het gebied van de urbanisatie deed zich een trendbreuk voor. Al in de jaren ’40
van de 19de eeuw was de migratie van Joden naar de steden op gang gekomen en tegen
het begin van de 20ste eeuw was de Joodse bevolking in hoge mate geurbaniseerd. Omdat
bij het vredesverdrag ook delen van het oude koninkrijk waar naar verhouding veel Joden
bewoners waren van het platteland of van kleinere steden, aan de omringende landen
waren toegewezen, was de Joodse bevolkingsgroep in de periode tussen de twee
wereldoorlogen nog uitdrukkelijker stedelijk van karakter. Na Trianon woonde 73 procent
van de Joodse bevolking in steden en maar liefst de helft van de Joodse bevolking in
Boedapest. In Boedapest vormden de Joden voor en na de eerste wereldoorlog een kwart
van de bevolking.
Vergeleken met de situatie in andere Europese steden was dat echter niet hoog. Zo
woonde bijvoorbeeld van de Oostenrijkse Joden 67,3 procent in Wenen, 66,6 procent van
de Engelse Joden in Londen en 70 procent van de Franse in Parijs. Ook in absolute
getallen was de Joodse bevolking van Boedapest met 200 duizend zielen niet
buitengewoon groot. In Londen bijvoorbeeld woonden 234 duizend Joden en in
Warschau 353 duizend.
In de jaren ’20 en ’30 echter deed zich geen verdere groei meer voor. Volgens gegevens
uit 1941 nam de Joodse bevolking in de meeste grote steden zowel in absolute getallen
alsook in percentages af. Dit was een gevolg van het feit, dat de migratie naar de steden
tot staan kwam en dat tegelijkertijd het geboortenoverschot bij de Joodse bevolking in de
steden veel sterker terugliep dan bij de niet-Joodse bevolking.
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Ook met betrekking tot de getalsmatige verhouding tussen Joden en niet Joden in de
verschillende beroepen was er sprake van stabilisatie. Joden waren vooral te vinden in de
moderne sectoren van de Hongaarse samenleving: in het bankwezen, de handel, de
nieuwe massacultuur en in wat mindere mate ook in de industrie. Joden hadden in deze
sectoren vaak een sleutelpositie. Zo stonden de zes grootste banken onder leiding van
Joodse zakenlui. Hetzelfde gold voor de meeste grote bedrijven. Maar deze sectoren
hadden naar verhouding ook veel Joodse mensen als werknemers in dienst.
In de bedrijfstakken, waar per traditie veel Joden werkzaam waren, nam het percentage
Joden in het interbellum af. Dit deed zich niet alleen voor in de financiële sector, maar
ook in de handel, in de industrie en in de horeca. In de sfeer van de ambachten was
eenzelfde trend waarneembaar. In veel vrije beroepen bleef het aandeel van de Joden
stabiel. Maar opmerkelijk was dat het aandeel van de Joden onder de artsen, de
dierenartsen en de als zelfstandigen werkzame ingenieurs en chemici sterk daalde.
Ook in de landbouwsector nam het aandeel van de Joodse bevolking af. Opvallend was
vooral de daling van het percentage Joden onder de grootgrondbezitters.
Het benoemingsbeleid van de overheid was er in deze jaren duidelijk op gericht Joden uit
overheidsbanen te weren. In de intellectuele beroepen die op de een of andere manier
afhankelijk waren van de overheid liep het percentage van de Joden in de jaren ’20 sterk
terug. In de jaren ’20 kwam het amper meer voor dat Joden een baan kregen bij de
overheid. Dit gold ook voor het leger. Ook voor een baan in het onderwijs kwamen Joden
niet of nauwelijks in aanmerking.
Aan de universiteiten en hogescholen was sprake van een sterke daling van het aandeel
van de Joden in de studentenpopulatie. Het percentage viel terug van 33,6 in het seizoen
1918/19 naar 5,9 in 1919/20. Deze enorme daling die zich dus voordeed in het seizoen
voorafgaand aan de in werking treding van de numerus-claususwet, was een rechtstreeks
gevolg van het optreden van antisemitische studentenorganisaties. In de eerste helft van
de jaren ’20 stabiliseerde het percentage zich op de 10, maar vanaf het seizoen 1935/36
begon het opnieuw te dalen.
In de jaren van de numerus clausus weken veel studenten uit naar universiteiten in de
provincie. Zo was het percentage Joden onder de medicijnen-studenten in Boedapest in
1922/23 5,9, maar in Szeged 22,0 en in Pécs zelfs 70,2. Het aantal Joodse studenten dat in
het buitenland studeerde, lag in de jaren ’20 en ’30 naar schatting op de 1800, wat
ongeveer de helft was van het totaal aantal Joodse universitaire studenten.
In de 19de eeuw had de Hongaarse samenleving een aantal specifieke kenmerken
vertoond, ten gevolge waarvan er zich op het gebied van de demografische ontwikkeling,
de beroepsstructuur en de plaats van vestiging markante verschillen konden gaan
voordoen tussen de Joodse bevolking en de landsbevolking als geheel. De veranderingen
die Hongarije in de periode tussen de wereldoorlogen onderging en die met name
samenhingen met de opkomst van nieuwe industrietakken, de sterke toeneming van het
aantal hoger opgeleide beroepsbeoefenaren enz., maakten een eind aan deze traditionele
eigenaardigheden. Een gevolg daarvan was, dat er een ontwikkeling op gang kwam in de
richting van een vermindering van de verschillen tussen de Joodse bevolking en de
landsbevolking als geheel.
Het antisemitisme uit de jaren ’20 en ’30 was, althans voor een deel, daarvan een soort
bijprodukt, de ideologische begeleiding van die ontwikkeling. Discriminerende
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maatregelen van de overheid of antijoods optreden van maatschappelijke organisaties
hadden ook vooral een ideologisch karakter: ze beïnvloedden die trend namelijk amper.

Consolidatie
Direct na de val van de radenrepubliek dienden met Habsburg verbonden politici zich aan
als ‘s lands nieuwe machthebbers. Omdat de mogendheden van de Entente juist besloten
hadden tot de opdeling van het Habsburgse Rijk in een reeks zelfstandige staten, was een
regering van openlijke legitimisten niet aanvaardbaar. In die omstandigheden kwam
Miklós Horthy opeens in de belangstelling te staan van de diplomatie van de Entente.
Horthy en Bethlen waren geen tegenstanders van Habsburg, maar anders dan de
legitimisten waren ze wel bereid om met de overwinnaars in de oorlog tot een akkoord te
komen. In het compromis, waaraan István Bethlen uiteindelijk zijn zegen gaf, bleef
Hongarije een koninkrijk, maar dan voorlopig zonder vorst, werd Horthy als regent de
vertegenwoordiger van de lege troon en kwamen de touwtjes van het landsbestuur in
handen van Bethlen zelf, al bleef hij voorlopig op de achtergrond.
Dat Hongarije een koninkrijk bleef, was geen formele kwestie. Het betekende, dat
Hongarije het recht kreeg om het vredesverdrag van Trianon als een tijdelijke oplossing te
beschouwen en dat het land mettertijd weer een echt koninkrijk zou kunnen worden. Dit
bood Bethlen ook de gelegenheid om beide stromingen, waarin het monarchistische kamp
was uiteengevallen, binnen de boot te houden. Behalve pro-Habsburgers waren er
namelijk ook monarchisten die liever naar een vorst uit een ander huis uitkeken. Die
laatsten voelden zich de nazaten van de 48-ers, de onafhankelijkheidsbeweging uit de
tweede helft van de 19de eeuw.
Gezien de herhaalde pogingen van Karel om de Hongaarse troon te bestijgen en gelet op
de houding van Pál Teleki, een man uit de onmiddellijke omgeving van Bethlen, lijkt het
waarschijnlijk dat in de onderhandelingen in Parijs restauratie van het huis van Habsburg
te eniger tijd niet was uitgesloten. Voor Bethlen echter was de revisie van Trianon het
belangrijkste politieke doel. Door de restauratie van de Habsburgers hoog op de politieke
agenda te houden zou dat doel, begreep hij, niet dichterbij worden gebracht.
De hoogste prioriteit had wat dat betreft voor hem het verschaffen van prestige en
stabiliteit aan zijn regiem. Zijn optreden was erop gericht alle politieke krachten, hoe
groot de onderlinge verschillen of tegenstellingen ook waren, ertoe te dwingen zich achter
zijn regiem te scharen, zo mogelijk in één politieke partij, en degenen die van zo’n
godsvrede niet horen wilden, uit de politieke arena te verbannen. In eigen land erkend en
zonodig gevreesd zou zijn regiem zo ook internationaal weer een rol kunnen spelen.
Een eerste stap was het aan banden leggen van de militante nationalistische bewegingen
die onmiddellijk na de val van de radenrepubliek in actie waren gekomen. Het ging
daarbij met name om de doodseskaders en privé-legertjes van officieren uit het oude
keizerlijke en koninklijke leger en om de vereniging van Ébredő Magyarok, oftewel
Ontwakende Hongaren, en de figuur van Gyula Gömbös die in legerkring heel wat
aanhang had en die bijna net zo’n handige samenzweerder was als Bethlen zelf. Bethlen
gebruikte hen eerst om zijn positie te consolideren, maar omdat hun eigenzinnigheid op
termijn een bedreiging vormde, drukte hij ze later de kop in of zette hij ze op een
zijspoor. Zo werden de privé-legertjes opgeheven en kreeg ook de vereniging van
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Ontwakende Hongaren een verbod aan zijn broek. Effectuering van die maatregelen,
genomen door de in de zomer van 1920 aangetreden regering Teleki, had de nodige
voeten in de aarde, maar in 1921 was het met de als schipper naast god opererende
militairen toch gedaan. Zo kwam er een eind aan de terreur die direct na de nederlaag van
de radenrepubliek op gang was gekomen en in het kader waarvan 70.000 personen in
gevangenissen of interneringskampen waren vastgezet en 5000 personen waren
omgebracht.
Gyula Gömbös die in 1919 één van de belangrijkste medewerkers van Bethlen was
geweest, bleef voorlopig ongemoeid en kreeg nog een aandeel in het verijdelen van de
tweede poging van Karel om de troon te bestijgen. Door de afloop van de Karel-affaire
kwam de Habsburg-gezinde oppositie voorlopig aan de zijlijn terecht.
Onderdeel van de normalisatie was verder de gevangenenruil met Sovjet-Rusland,
hetgeen ook nog onder Pál Teleki zijn beslag kreeg.
Bethlen die in 1921 het minister-presidentschap van Teleki overnam, plaatste in de
voorbereiding van de verkiezingen van mei/juni 1922 zelf de communistische partij
buiten de wet. Verder dwong hij de boerenpartij, de Kisgazdapárt, die bij de verkiezingen
van 1920 erg succesvol was geweest en die als belangrijkste agendapunt de hervorming
van de eigendomsverhodingen op het platteland had, tot een fusie met zijn Eenheidspartij.
Als tegenprestatie kreeg Nagyatádi, de leider van de Kisgazdapárt, de gelegenheid om als
minister in 1920 een landhervormingswetje in te dienen. In het kader daarvan werd 700
000 ‘hold’ (een hold is een halve hektare) grond onder 400 000 landarbeiders verdeeld.
Daarnaast kregen nogeens 260 000 landarbeiders een bouwperceel. De grondhervorming
was minder dan een schaduw van wat de Kisgazdapárt zelf had gewild.
Inziend, dat hij om buitenlandspolitieke redenen (speciaal richting Londen) een sociaaldemocratische partij moest tolereren, bood Bethlen de sociaal-democraten amnestie op
voorwaarde, dat zij zich jegens het nieuwe regiem loyaal zouden opstellen. De sociaaldemocraten moesten beloven af te zien van politieke stakingen, ze moesten breken met de
andere partijen van de linkse oppositie en met de sociaaldemocratische leiders die in
ballingschap waren gegaan, ze moesten zich onthouden van propaganda voor de
republiek, ze moesten afzien van het organiseren van arbeiders bij de posterijen, de
spoorwegen en de overheid, ze moesten hun activiteiten onder de landarbeiders op een
laag pitje zetten en, wat misschien het belangrijkste was, ze moesten hun internationale
contacten gebruiken om in samenwerking met het ministerie van buitenlandse zaken bij te
dragen aan de verbetering van de naam van Hongarije in het buitenland. Hevig
becritiseerd door de sociaaldemocratische leiders-in-ballingschap ging de gekortwiekte
sociaal-democratische partij zo in de praktijk deel uitmaken van de coalitie die Bethlen
aan de macht hield.
Opvallend was verder dat de katholieke Néppárt, de Hongaarse variant van de christelijksociale stroming, die in de jaren ’90 een belangrijke oppositiepartij was geweest en die
ook nog in de oorlogsjaren hoog van de toren had geblazen, niet meer tot leven kwam.
Ottokár Prohászka bezegelde de opheffing van zijn partij door het voorzitterschap van
Bethlens Eenheidspartij te aanvaarden.
Gyula Gömbös kreeg tot taak de verkiezingscampagne voor de Eenheidspartij te
organiseren. Behalve in Boedapest en omgeving waren de verkiezingen sinds 1922 niet
meer geheim, iets wat alleen nog in Hongarije voorkwam. In de praktijk betekende dit,
dat maar liefst 199 van de 245 parlementsleden via openbare verkiezingen werd gekozen.
Bovendien beperkte een besluit uit 1922 het aantal kiezers: de leeftijdsgrens voor
vrouwen werd op 30 jaar gesteld en wie korter dan 10 jaar Hongaars staatsburger was,
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werd uitgesloten. Kiezers moesten verder de eerste vier klassen van de lagere school
doorlopen hebben.
Uiteraard bood dit systeem ongekende mogelijkheden om de verkiezingen te
manipuleren.
De verkiezingen leverden Bethlens Eenheidspartij danook een absolute meerderheid op in
het parlement. Maar ondanks de door Gömbös georganiseerde terreur bleek de aanhang
van de sociaal-democraten en de andere linkse oppositiepartijen nog altijd groot. In
Boedapest behaalde links maar liefst tweederde van de stemmen. De verkiezingen
leverden de sociaal-democraten 24 en de andere linkse partijen 14 zetels in het parlement
op.
Na de verkiezingsoverwinning van 1922 besloot Bethlen, ongetwijfeld uit internationaalpolitieke overwegingen, tot een aanpassing van het kiesstelsel. De kieswet van 1925 die
daar het resultaat van was, bracht wel een sterke stijging van het aantal kiezers, maar was
nog altijd niet gebaseerd op het algemeen kiesrecht en liet bovendien het corrupte
districtenstelsel onaangetast. Bij de verkiezingen in 1926 boekte Bethlens partij
overwinningen in 170 van de 210 districten en kreeg zo opnieuw een absolute
meerderheid in het parlement. De sociaaldemocraten vielen terug naar 14 zetels.
In de maanden van de contrarevolutionaire plannenmakerij en ook nog in de eerste tijd na
de val van de radenrepubliek was de etnisch-nationalistische stroming voor Bethlen een
belangrijke steun in de rug geweest, vooral omdat ze tegenwicht bood tegen de Habsburggezinde monarchisten. Om ze een plek te kunnen geven in zijn Eenheidspartij had hij ook
bepaalde concessies gedaan. Zo bevatte het programma van 1920 de formule, dat Joden,
vrijmetselaren en sociaal-democraten ‘antivolks’ waren en erop uit waren het land te
gronde te richten.
Maar de strategie die zij vertegenwoordigden, ging Bethlen veel te ver. Hij voelde niets
voor aantasting van de positie van de aristocratie, zag er niets in om de Joodse grote
bourgeoisie het werken onmogelijk te maken en wilde tenslotte maatregelen die bij de
Entente verkeerd zouden vallen, als het even kon vermijden. Het moest daarom wel tot
een openlijk conflict komen.
Bethlens buitenlandse politiek, in dit stadium gericht op verbetering van de betrekkingen
met de mogendheden van de Entente, werd er de aanleiding voor.
De pogingen van Karel om zich de Hongaarse koningskroon op het hoofd gedrukt te
krijgen, hadden tot onverwacht scherpe reacties geleid in de nieuwe buurlanden die zich
daarbij in de rug gesteund voelden door de Entente. Het politieke bedrijfsongeval dreigde
Hongarije na Trianon internationaal opnieuw in een isolement te plaatsen. Hongarije
legde daarom nog in 1921 haastig officiëel vast, dat telgen uit het huis van Habsburg niet
in aanmerking kwamen voor het koningschap. De verklaring was voor de buurlanden
aanleiding om de toelating van Hongarije tot de Volkenbond niet langer te blokkeren. In
1922 gaven zij hun jawoord en zo kon Hongarije zich per 31 januari 1923 lid van de
Volkenbond noemen.
Gebruikmakend van dit diplomatieke succes begon Bethlen onmiddellijk
onderhandelingen over een westerse lening. In 1924 kwam de lening ook werkelijk los. In
datzelfde jaar werd met hulp van de Bank of England de Hongaarse Nationale Bank
opgericht. Hoewel mede dankzij deze hulp de inflatie nog in dat jaar tot staan kwam,
waren aan de lening ook belangrijke nadelen verbonden. De voorwaarden waren
buitengewoon ongunstig: de rente was hoog en Hongarije moest bovendien beloven, dat
het de eerder overeengekomen herstelbetalingen netjes zou blijven voldoen. Bethlen die
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maar liefst een kwart van de lening nodig had om het tekort op de staatsbegroting te
dekken, gebruikte de geldstroom om de positie van zijn regiem in het land verder te
stabiliseren, maar de betekenis van de lening was vooral, dat het Hongarije internationaal
weer salonfähig maakte.
In kringen van de nieuwe nationalisten was er weinig enthoesiasme voor de Volkenbond.
Zij beschouwden deze organisatie als een instrument, waarmee de overwinnaars uit de
oorlog de overwonnenen hun wil probeerden op te leggen. Van internationale leningen
moesten zij al helemaal niets weten. Zij vonden, dat Hongarije zich daarmee zou
uitleveren aan het internationale Joodse kapitaal.
Nieuwe conflicten bracht het jaar 1923. De bezetting van het Roergebied door Frankrijk
leidde in Hongarije tot felle protesten. Organisaties als de officiëel verboden Ébredő
Magyarok gingen de straat op. Bethlen zag opnieuw de relatie met de westerse
mogendheden in gevaar komen en trad hard op. Zo liet hij een demonstratie van de
Ébredő Magyarok in maart van dat jaar door het leger uit elkaar slaan.
In 1923 deed Gyula Gömbös, de man die Bethlen in 1922 aan een
verkiezingsoverwinning geholpen had, een poging om de leiding van de Eenheidspartij in
handen te krijgen en die om te vormen tot een etnisch-nationalistische partij. Bethlen kon
Gömbös alleen nog maar de weg afsnijden door het op een openlijke breuk te laten
aankomen. Juni 1923 zag Gömbös zich gedwongen zijn positie in het presidium van de
regeringspartij op te geven en aan het eind van de zomer verliet hij de partij samen met
Tibor Eckhardt en Endre Bajcsy-Zsilinszky. Maar daarmee waren de problemen nog niet
voorbij. Na het mislukken van de poging om de Eenheidspartij over te nemen besloot een
aantal mensen uit het nieuw-nationalistische kamp tot een staatsgreep. De putsch werd in
september door Bethlen verijdeld.
De uit de Eenheidspartij weggezuiverde nationalisten begonnen eind 1923 een eigen
partijtje, de Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt, oftewel Hongaarse Nationale
Onafhankelijkheidspartij. Nu ze onder elkaar waren, konden ze hun idealen wel weer
zuiver onder woorden te brengen en hoefden ze zich ook in hun antisemitisme niet te
matigen, maar een positie van belang was er voorlopig niet voor hen weggelegd. Voor de
verkiezingen van 1926 wisten zij bijelkaar niet meer dan 17 kandidaten te porren.
Daarvan kregen er vier een zetel in het parlement. Endre Bajcsy-Zsilinszky bleef eenzaam
tot de ‘nationale revolutie’ oproepen tot zijn dagblad Szózat in 1926 een stille dood stierf.
De val van Gömbös en zijn ‘rasbeschermers’ was zo diep dat figuren in het
monarchistische kamp, die sinds het falen van de troonsbestrijging van Karel hadden
gezwegen, vonden dat zij nu aan de beurt waren. Zij vatten het plan op om met de
verspreiding van valse francs de belangrijkste tegenstander van de herleving van de
Hongaarse monarchie, Frankrijk, schade te doen. De lachwekkende actie kwam in 1925
aan het licht. Op het eind van dat jaar werden in Amsterdam en Den Haag grote
hoeveelheden valse Franse franc-biljetten gevonden bij Hongaarse personen met een
diplomatiek paspoort. Organisator van de vervalsing was, naar al snel duidelijk werd,
prins Lajos Windischgrätz, een telg uit een aan de Habsburgers geparenteerde familie, die
de bankbiljetten in zijn villa in Boedapest in opslag bleek te hebben. Het nep-geld was in
een legerdrukkerij vervaardigd en daarna gezegend door een oude samenzweerder uit
Szeged, István Zadravecz, die intussen legerbisschop was. Bij de vervalsing was ook Pál
Teleki betrokken, terwijl minister-president István Bethlen en regent Miklós Horthy van
de actie op de hoogte waren. De valsemunters verdwenen achter de tralies, maar werden
na hun spoedige vrijlating als nationale helden in het zonnetje gezet.
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In 1926 beschouwde Bethlen de consolidatie als voltooid. Er was, zoals hij op een
bijeenkomst op 16 november in de Boedapester komedie verklaarde, sprake van een
“keerpunt”. De internationale erkenning en de stabiliteit van het regiem in eigen land
waren voor Bethlen aanleiding om in de binnenlandse politiek enkele nieuwe stappen te
zetten. Zo werd 1926 het jaar van een stille amnestie en keerden heel wat Hongaarse
ballingen terug naar hun land. Onder hen waren sociaaldemocraten, maar ook mensen als
de avantgardist Lajos Kassák en de schrijver Gyula Illyés (1902-1983).
Bethlen achtte nu ook het moment gekomen om de verhouding met delen van de Joodse
bevolkingsgroep te normaliseren. Heel belangrijk was wat dat betreft de herziening van
de numerus-claususwet, hoewel daarbij onmiskenbaar overwegingen van
buitenlandspolitieke aard op de voorgrond stonden. Een andere belangrijke stap was de
benoeming in het nieuwe hogerhuis in 1927 van twee rabbi’s. Zo kreeg de Joodse
geloofsgemeenschap voor het eerst in de landsgeschiedenis officiële vertegenwoordigers
op het hoogste politieke niveau. In het hogerhuis kregen trouwens naast de rabbi’s nog
zeven vooraanstaande personen van Joodse afkomst zitting. Van belang was verder, dat
de door Bethlen zwaar gemanipuleerde verkiezingen van dat jaar ook nieuwe Joodse
vertegenwoordigers in het lagerhuis brachten. Het aantal Joodse vertegenwoordigers
kwam daar op zes.
Natuurlijk hadden ook de communisten in ballingschap lucht gekregen van de
verandering van klimaat. Door partijgenoten naar Hongarije te sturen probeerden zij af te
dwingen, dat het regiem een communistische partij in de een of andere vorm zou
tolereren. Met betrekking tot de communisten bleef Bethlen echter onverzoenlijk. In de
zomer van 1925 liet hij tientallen communisten, onder wie de latere partijleider Mátyás
Rákosi (1892-1971), oppakken. In het buitenland verblijvende Hongaarse communisten
en sympathisanten zoals Mihály Károlyi gebruikten het in 1926 gehouden proces om aan
te tonen hoe ondemocratisch het bewind van Bethlen was, maar ze bereikten er weinig
mee. De beklaagden werden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Ook een na dit
proces door de communistische partij ondernomen poging om door middel van de
oprichting van een Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij (MSzMP) een legale
aanwezigheid te creëren werd in februari 1927 de kop ingedrukt. De hardhandigheid
jegens de communisten leek een inleiding op de verbetering van de betrekkingen met de
sociaal-democratie, die in 1929 vorm kreeg. Ernő Garami (1876-1935), de
sociaaldemocratische leider, die na de val van de radenrepubliek in ballingschap was
gegaan, mocht terugkeren. De sociaal-democratische partij kreeg in dat jaar bovendien
opeens het recht om zonder instemming van de lokale autoriteiten partijafdelingen op te
richten. De sociaal-democratische partij beloofde van haar kant nogeens, dat ze op het
gebied van de buitenlandse politiek met Bethlen zou samenwerken.
István Bethlen achtte bovendien het moment gekomen om de volksen weer onder zijn
vleugels te verzamelen. Bethlen zorgde er persoonlijk voor, dat Gyula Gömbös bij de
openbare verkiezingen in Abádszalók in 1926 zijn parlementszetel terugkreeg en in
september 1928 haalde hij Gömbös als staatssecretaris naar het ministerie van oorlog. In
ruil voor de benoeming hief Gömbös zijn Fajvédő Párt (rasbeschermingspartij) op. Toen
bleek, dat Gömbös zich inderdaad loyaal gedroeg, werd hij beloond met de opneming in
de heldenorde, een eer die hem jarenlang onthouden was. In het najaar van 1929 volgde
daarop zijn benoeming tot minister van defensie.
Bethlen dwong Gömbös ook om in het openbaar afstand te nemen van het antisemitisme.
Zo verklaarde Gömbös in 1930 opeens de Hongaarse Joden als medestrijders voor de
nationale gedachte te aanvaarden en riep hij katholieke, protestantse en Joodse Hongaren
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ertoe op elkaar als ‘broeders’ te behandelen.
In de Hongaarse Joodse gemeenschap hadden velen het gevoel, dat de antisemitische golf
uit de jaren ’20 over zijn hoogtepunt heen was.
In de opvatting van Bethlen was op het eind van de jaren ’20 ook het moment gekomen
om het herstel van Hongarije binnen zijn vroegere grenzen met meer nadruk en
openlijkheid aan de orde te stellen. In het in overwinnaars en verliezers verdeelde Europa
waren de mogelijkheden om aan buitenlandse politiek te doen echter beperkt. Een zekere
belangstelling voor Horthy-Hongarije was er merkwaardigerwijs wel in Nederland, dat de
eerste wereldoorlog neutraal was doorgekomen en dat met het verlenen van onderdak aan
de verjaagde Duitse keizer nogeens demonstratief een onafhankelijk gebaar had gemaakt.
Zo kreeg Boedapest in die tijd een hervormde lagere school van koningin Wilhelmina en
werd er in de Hongaarse hoofdstad een straat naar de Nederlandse vorstin vernoemd.
István Bethlen zag echter toch meer in Italië, waar Benito Mussolini intussen aan de
macht was. In 1927 bracht hij een officiëel bezoek aan de duce. De reis leverde een
vriendschapsverdrag op, dat in Hongarije enthoesiast werd ontvangen als het begin van de
nieuwe, op de revisie gerichte buitenlandse politiek. Belangrijkste thema van de
besprekingen was inderdaad de herziening van Trianon. Bethlen gaf bij die gelegenheid
als zijn mening, dat Duitsland en de Sovjet-Unie als Middeneuropese mogendheden
vroeg of laat nieuwe grenzen in dit gebied zouden trekken. Hongarije moest echter niet
lijdzaam afwachten tot deze mogendheden in actie zouden komen, maar kon, aldus
Bethlen, alvast proberen een eind te maken aan de samenwerking tussen de nieuwe
buurlanden. Met als doel zich gezamenlijk te verweren tegen eventuele Hongaarse
pogingen tot gebiedsuitbreiding hadden die zich in de z.g. Kleine Entente aaneengesloten.
Bethlen zag het vriendschapsverdrag met Italië vooral in dat licht.

Beeldende kunst in de jaren ’20: constructivisme en socialistisch
realisme
De schilders van de groep van Acht overkwam hetzelfde, wat eerder Pál Szinyei Merse
was gebeurd. Als vreemd aan de Hongaarse traditie afgewezen raakten zij aanvaard op
het moment, dat er zich alweer een nieuwe stroming meldde: het radicale avantgardisme.
In Hongarije werd die stroming vertegenwoordigd door Lajos Kassák (1887-1967).
Terwijl politici en kunstenaars om hen heen steeds vaker de natie aanvaardden als het
kader voor hun activiteiten, hielden mensen als Kassák hardnekkig aan het oude
internationalisme vast. De avantgardistische kunstenaars leefden voor en tijdens de eerste
wereldoorlog in de verwachting van een grote internationale revolutie die alle
verdeeldheid onder de mensen, de verdeeldheid in klassen, maar ook in naties en zelfs in
individuen, zou opheffen. Voor Kassák was deze revolutie de enige mogelijke manier om
wat hij zag als de Hongaarse achterlijkheid te boven te komen en omgekeerd was de
nationale cultuur voor hem alleen maar interessant voor zover die deel kon uitmaken van
de internationale cultuur.
Onder de titels A Tett (De Daad) en na het verbod daarvan MA (NU) gaf Kassák in de
oorlogsjaren een blad uit, waarin hij naar het voorbeeld van de Berlijnse bladen Die Tat
en Die Aktion het zogenaamde activisme vertegenwoordigde. In deze nieuwe, geharnaste
variant van het oude voluntarisme maakten tegenslagen dat het vertrouwen in de
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toekomst alleen maar groter werd. Pech, zo redeneerde een activist, maakte een mens
alleen maar harder en vastberadener en was dus welbeschouwd eigenlijk een
noodzakelijke voorwaarde voor de uiteindelijke overwinning.
De val van de radenrepubliek had voor de avantgarde zeer ingrijpende gevolgen. Veel
kunstenaars vertrokken naar het buitenland. Dit gold ook voor Lajos Kassák. Hij vestigde
zich in Wenen, maar met de amnestie van 1926 keerde hij naar Hongarije terug.
Andere kunstenaars bleven buitenslands en gingen deel uitmaken van de avantgarde in
landen als Frankrijk en de Sovjet-Unie. Eén van hen was de schilder Béla Uitz (18871972) die zijn eerste werk in de jaren voor de eerste wereldoorlog had gemaakt en die als
kunstenaar ook voor de radenrepubliek actief was geweest. Door de Hongaarse
communistische partij in ballingschap naar Moskou gestuurd ontmoette Uitz Rodsjenko
en Malewitsj. In de ban van het Russische constructivisme kwam hij in Wenen terug,
waar hij een prachtige serie constructivistische lino’s maakte. Vandaar naar Parijs
verhuisd deed hij voor de Franse communistische partij allerlei grafisch werk. Met zijn
politieke karikaturen en constructivistische toneeldecors werd hij er steeds meer een
politiek, een propagandistisch kunstenaar. Béla Uitz maakte geen gebruik van de
amnestie, maar vertrok in 1926 naar de Sovjet-Unie. Daar werd hij de eerste Hongaarse
socialistische realist, maar als balling had hij op de ontwikkelingen in zijn geboorteland
geen invloed.
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Jaren ’30

Einde van de consolidatie, crisis
Hoewel István Bethlen verbazend weinig belangstelling voor economie had en er zich als
politiek leider ook niet mee leek te willen bemoeien, had de consolidatie ook een
economische kant gehad: het herstel van de Hongaarse economie in de tweede helft van
de jaren ’20. Dat herstel was in belangrijke mate te danken geweest aan het herstel van de
graanconjunctuur, waardoor de Hongaarse economie nog één keer kon schitteren in haar
traditionele rol van exporteur van graan en graanprodukten. Toen de wereldcrisis zich
echter in 1931 in Centraal-Europa ging manifesteren en de graanprijzen kelderden, viel
deze pijler onder de landseconomie weg.
De landbouwcrisis van de jaren ’30 kwam in Hongarije veel harder aan dan de
landbouwcrisis van de jaren ’80 van de 19de eeuw in de eerste plaats, omdat de
productiviteit van de Hongaarse graansector op het eind van de 19de eeuw ongeveer lag
op het peil van die van Amerika en verder omdat er in de jaren ’80 mogelijkheden waren
om uit te wijken naar andere landbouwprodukten. In de jaren ’30 werden alle sectoren
van de landbouw door de crisis getroffen en deed die mogelijkheid zich dus niet voor.
Bovendien was de productiviteit in de graanteelt nauwelijks gestegen. De crisis trof niet
alleen het grootgrondbezit en de grote graanproducerende bedrijven, maar ook veel
kleinere boeren en de landarbeiders. Boeren die hun schulden niet meer konden betalen,
raakten hun land kwijt. Jaarlijks kwam het bezit van duizenden boeren onder de hamer.
In de industrie was het beeld wisselend. Mede dankzij de tolpolitiek kwam de lichte
industrie en vooral de textielindustrie de crisis goed door, maar door het wegvallen van
investeringen in de verschillende bedrijfstakken kwam de crisis in de zware industrie hard
aan.
Door de crisis werden danook niet alleen de boeren en landarbeiders, maar ook de
arbeiders in de industrie ernstig getroffen. Op het dieptepunt van de recessie, eind 1932,
leefde een kwart van de bevolking van de hoofdstad van steunuitkeringen, giften en gratis
maaltijden.
Op het platteland was al in 1930 de glans van Bethlens consolidatie af. Dat bleek uit het
feit, dat er voor het eerst na de opheffing van de Kisgazdapárt verschillende initiatieven
waren om te komen tot een speciale plattelandspartij. De Független Kisgazda, Földműves
és Polgári Agrárpárt (onafhankelijke landbouwpartij van kleine boeren, landarbeiders en
burgers), die op het eind van dat jaar tot stand kwam, bleek weldra overal in het land
populair. Bij de verkiezingen van juni 1931 kwam deze nieuwe partij met 12
vertegenwoordigers in het parlement. De sociaal-democraten bleven op 14 zetels staan,
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maar het aantal stemmen op de sociaal-democratische partij steeg wel flink, zowel op het
platteland, in de districten waar mondeling gestemd werd, alsook in Boedapest en
omgeving, waar zij de grootste partij werd. Kenmerkend voor de verkiezingen was
verder, dat het aantal niet-partijgebonden volksvertegenwoordigers van 6 naar 20 steeg en
dat ook een aantal nieuwe partijetjes hun intree deden in het parlement. Onder die mini’s
was de Nemzeti Radikális Párt (nationale radicale partij) van Endre Bajcsy-Zsilinszky,
die zo na lange jaren weer in het parlement terugkeerde.
Op cultureel gebied had de nederlaag van de radenrepubliek een enorme aderlating
betekend. Avantgardistische kunstenaars en progressieve intellectuelen hadden het land
massaal verlaten. Kunstenaars die het contact met de internationale avantgarde
vasthielden, leidden een min of meer marginaal bestaan. Een jonge dichter als Attila
József (1905-1937) schreef eenzaam en onbegrepen surrealistische verzen en de
jonggestorven schilder Gyula Derkovits (1894-1934) hield al even eenzaam de idealen
van het vooroorlogse expressionisme hoog.
Bij intellectuelen, die zich in de jaren ’20 hadden gelaafd aan het radicalisme van de
avant-garde in Wenen en vooral in Parijs, herleefde tegen het eind van dat decennium de
hoop op een spoedige revolutie. In een vlugschrift uit mei 1930, waarin hij zijn
woordkeus zorgvuldig had aangepast aan de grenzen die de censuur stelde, trok Attila
József bijvoorbeeld de vergelijking met de crisisachtige tijd anderhalf millennium
geleden, waarin het Romeinse Rijk was uiteengevallen en voorspelde hij ‘grote
wendingen’ en het naderbij komen van het historische moment waarop, uiteraard
gebaseerd op ‘geheel nieuwe sociale en politieke levensprincipes’, een ‘nieuw Hongarije’
zou kunnen worden geconstrueerd.
Maar ook elders in Europa leefde de revolutieverwachting op. De situatie in Duitsland,
waar de republiek van Weimar onmiskenbaar op zijn laatste benen liep, werd algemeen
als hoopgevend gezien en hetzelfde gold voor de situatie in Spanje, dat in het voorjaar
van 1931 opeens een republiek werd.
Net als elders in Europa was er in Hongarije in het begin van de jaren ’30 onder
intellectuelen en studenten opnieuw belangstelling voor het communisme, dat nog altijd
vasthield aan het dogma van de nabijheid van de wereldrevolutie. In deze periode
kwamen mensen als de auteur Béla Szász, de leraar Frans László Rajk (1909-1949), die
in 1949 na een schijnproces zou worden omgebracht en de latere partijleider János Kádár
(1912-1989) in de illegale communistische beweging terecht.
De opgehoopte sociale spanningen en de revolutie-verwachting ontlaadden zich in 1930
in een groot aantal demonstraties van werklozen overal in het land. Maar ook de
grondwerkers en landarbeiders kwamen in de winter van 1929 op 1930 op tal van plekken
in beweging. Hoogtepunt werd een geweldige demonstratie op 1 september 1930 in
Boedapest. Vanuit het Városliget, het grote stadspark, waar ze zich dagelijks verzamelden
om te stempelen, trokken werklozen over de brede Andrássy út de stad in. In het centrum,
op de de Grote Ringweg en elders, verrezen barricaden.
De betoging liep uit op straatgevechten met de gendarmerie en heel wat arrestaties. Het
massaprotest van 1930 was voor verschillende communistische emigranten aanleiding om
illegaal terug te komen. Ervan overtuigd dat de wedergeboorte van de radenrepubliek op
handen was, zetten zij in de actie- en stakingsgolf van april 1932, die volgde op een door
de sociaaldemocratische partij georganiseerde actie voor algemeen kiesrecht, hun beste
beentje voor.
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De grote problemen die zich in de landseconomie voordeden en het feit dat István
Bethlen daar geen enkel antwoord op had, brachten zijn positie aan het wankelen. Er
kwam, hoewel Bethlen en Horthy dat nog niet inzagen, feitelijk een eind aan de periode
van de consolidatie. Ongerust over de oplopende spanning in het land dwong Horthy
Bethlen in augustus 1931 plaats te maken voor Gyula Károlyi, de man die zichzelf in
1919 tot minister-president had gebombardeerd van een contrarevolutionaire regering,
maar die in het tijdvak Bethlen geen enkele rol had gespeeld in de Hongaarse politiek.
Tot de eerste regeerdaden van Károlyi behoorde de invoering eind september van het
standrecht en de beperking van het recht van vergadering, iets wat István Bethlen
ondanks de uitdrukkelijke wens van Horthy nog geweigerd had. Eind 1931 kwam er ook
een eind aan de godsvrede met de sociaal-democraten en kregen lokale autoriteiten de
opdracht hard op te treden tegen pogingen van deze partij om op het platteland een
organisatie op touw te zetten. Maar hoewel Horthy als militair blijkbaar wonderen
verwachtte van deze botte aanpak, slaagde ook Károlyi er niet in om de sfeer te bedaren.
In 1932 greep de regent naar het volgende wondermiddel: Károlyi moest plaatsmaken
voor Gyula Gömbös. Met de benoeming van Gömbös tot minister-president probeerde
Horthy de etnisch-nationalistische oppositie voor zich te winnen en zijn regiem zo een
sterkere positie te geven tegenover de sociaaldemocratie en de communisten.
In de houding van de regering jegens de Joodse bevolking bracht dit geen verandering. In
een speech voor het parlement op 12 oktober 1932, waarin hij zich als de nieuwe
minister-president presenteerde, herhaalde Gömbös nogeens, dat wat hem betreft Joden
die hun lotsverbondenheid met de Hongaarse natie accepteerden, ‘net zulke broeders’
waren als de Hongaren.
Tot de eerste slachtoffers van de nieuwe aanpak behoorde Sallai. Hij was één van de
bestuurders van de illegale communistische partij die in de zomer van 1932 werden
opgepakt. Net als partijgenoot Sándor Fürst werd hij door een snelgerecht ter dood
veroordeeld en ook onmiddellijk geëxecuteerd. De communistische romancier Frigyes
Karikás werd ook opgepakt. Hij kwam er met drie jaar cel vanaf. Na zijn vrijlating zou hij
naar de Sovjet-Unie vertrekken, waar hij in 1942 in gevangenschap zou overlijden. In het
najaar volgden massale arrestaties van leden van de communistische partij en in 1933
werden opnieuw honderden mensen opgepakt. De rol van de communistische partij was
met deze arrestaties voorlopig uitgespeeld.
Maar belangrijker dan het optreden van de regering-Gömbös was uiteindelijk, dat het
internationale klimaat omsloeg. Na de benoeming van Hitler tot rijkskanselier in 1933
verliep het plotseling opgekomen internationalistische tij weer snel.

Etnisch nationalisme 2: De ‘grote volkse vijver’
In de vernieuwingsbeweging uit de jaren ’90 van de 19de eeuw was er voor landsgrenzen
en voor sociale scheidslijnen niet veel belangstellling geweest. De nieuwe samenleving,
de nieuwe tijd, die aanstaande werd geacht, zou zich over de hele wereld verspreiden en
zou (bijna) iedereen betere omstandigheden en een gelukkig leven brengen. De
‘revolutie’ was, aldus de algemene opvatting uit die tijd, een spel met (bijna) alleen maar
winnaars. Dat hier en daar een vertegenwoordiger van de oude wereld klappen zou
kunnen oplopen, paste nog net binnen het voorstellingsvermogen van deze tijd, maar met
de mogelijkheid, dat bevolkingsgroepen die hun aanzijn aan het vernieuwingsproces te

185

danken hadden, met elkaar op de vuist zouden gaan, hield niemand rekening.
De wereldoorlog verscheurde deze illusie. Ze bleek niet alleen een strijd tussen oud en
nieuw, zoals velen dachten, maar ook tussen nieuw en nieuw, tussen de bourgeoisie die in
de verschillende landen in de jaren voor de oorlog was ontstaan en tussen het nieuwe
proletariaat van die landen. Bovendien waren in die strijd coalities en compromissen
tussen oud en nieuw in de verschillende landen mogelijk gebleken.
In het licht van deze in de oorlogsjaren opgedane ervaringen leek het oude socialistische
internationalisme gevaarlijk, niet in de laatste plaats voor landen die internationaal gezien
op het tweede plan stonden. In de naoorlogse situatie moest een emancipatiebeweging het
dus ook opnemen voor de eigen natie en het eigen land. Zeker in Hongarije, dat zojuist
een enorm verlies had geleden, leek nationaal herstel een absolute voorwaarde voor de
emancipatie van wie danook en leek een coalitie met de oude elite in het belang daarvan
ook niet bijvoorbaat uitgesloten.
In deze situatie ontstonden nieuwe opvattingen. Kenmerkend daarvoor was, dat ze
wezenlijke onderdelen van het programma van de vooroorlogse vernieuwingsbeweging
onderbrachten in een nieuw type nationalisme.
In de kritiek op de oorlogspolitiek van de heersende elites had het begrip ‘volk’ een
nieuwe actualiteit gekregen. De staten waarover deze elites de scepter zwaaiden, werden
gezien als gevangenissen van volken. Het eind van de oorlog moest de bevrijding brengen
van die volken en ze de mogelijkheid bieden eigen staten te stichten. Omdat landsgrenzen
daarvoor niet in aanmerking kwamen, moesten andere criteria deze volken identificeren.
Die criteria werden etniciteit of ras. Tegen het eind van de oorlog was de opvatting vrij
algemeen, dat het verlenen van zelfbestuur aan deze volken de basis moest vormen voor
politieke vernieuwing en dat op deze manier de traditionele machtsbolwerken vanzelf
ineen zouden storten. Bij deze gedachtengang sloot tegen het eind van de oorlog ook de
Amerikaanse president aan, terwijl na de oorlog Lenin zijn Sovjet-Unie op basis van
etnische lijnen van nieuwe binnengrenzen voorzag.
Na de nederlaag in de oorlog hadden de verschillende volken binnen de Monarchie
zelfbestuur gekregen. Maar er waren wel enkele uitzonderingen. Eén daarvan was het
Hongaarse volk, dat wel een eigen land had gekregen, maar geen zelfbestuur. De
voorloorlogse elite herstelde er zijn positie immers en was met geen stok tot
democratisering te bewegen. Bovendien bevonden zich belangrijke Hongaarse
minderheden aan gene zijde van de grenzen. In deze omstandigheden werd het nieuwe,
etnische nationalisme ook in Hongarije actueel.
Tenslotte was er de sociaal-economische situatie, waarvoor zoals we al zagen
kenmerkend was, dat het bestaan van de plattelandsbewoners steeds uitzichtslozer werd,
terwijl de moderne sektor maar een beperkt aantal van die mensen enig perspectief kon
bieden. Dit gaf het nieuwe nationalisme nog wat wind in de zeilen. Dat emancipatie niet
meer een spel was met alleen maar winnaars, leek in de periode tussen de wereldoorlogen
niet alleen een internationale, maar ook een binnenlandse realiteit. Wie voor zichzelf een
plekje zocht in het moderne Hongarije, leek daarin te kunnen slagen door een ander zo’n
plek te ontnemen.
Ook al omdat het bij het in het zadel helpen van Miklós Horthy onmisbare hand- en
spandiensten had verleend, leek het etnische nationalisme aan het begin van de jaren ’20
een belangrijke stroming te worden. Het machtsherstel van de vooroorlogse elite verliep
echter zo voorspoedig en de consolidatiepolitiek van István Bethlen was zo succesvol, dat
het etnische nationalisme in de loop van de jaren ’20 naar de marge van het politieke
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leven verdween.
Na het internationalistische intermezzo van rond 1930 meldde zich echter een nieuwe
generatie die opnieuw het etnische nationalisme ging gebruiken als een kader voor haar
opvattingen over de noodzakelijke vernieuwing van Hongarije. De verwantschap van het
nieuwe etnische nationalisme, zoals dat met name vorm kreeg in wat in de Hongaarse
geschiedschrijving de Volksbeweging heet, met het etnische nationalisme van de
‘rasbeschermers’ uit de jaren ’20 was groot, maar de Volksbeweging plaatste ook nieuwe
accenten. Anders dan de rasbeschermers beschouwden mensen uit de Volksbeweging
zich als erfgenamen van de vernieuwingsbeweging uit het begin van de eeuw. Zij waren
ook niet bang voor de term socialisme, het grote taboe uit de jaren ’20. En terwijl de
rasbeschermers hun beweging hadden gezien als een voortzetting van het
onafhankelijkheidsstreven van de landadel, was men in de Volksbeweging van mening
dat die klasse haar historische taak had verzaakt. Door het echt-Hongaarse onder de
schijnwerpers te plaatsen deelde zij een nieuw soort adelsbrief uit, riep ze de gewone
Hongaren tot de taak die de adel had laten liggen.
De Volksbeweging begon zich in 1932 als zelfstandige stroming te manifesteren. In dat
jaar brak László Németh (1901-1975) met Nyugat (Het westen), toen het leidende
literaire tijdschrift, en richtte hij zijn blad Tanú (Getuige) op. Németh zou de
belangrijkste ideoloog van de volksen worden. Een ander belangrijk moment was het
verschijnen van Gyula Illyés’ reportage Pusztulás (Ondergang) in het najaar van 1933. In
dat boek beschuldigde hij de steedse intellectuelen van onverschilligheid jegens de
onhoudbare omstandigheden waaronder velen op het platteland leefden en riep hij op tot
‘volkse vaderlandsliefde’. In het voetspoor van Illyés trokken schrijvers naar het
platteland om er de boerenwereld te verkennen. Ze legden hun bevindingen vast in
sociografieën, zoals dit literaire genre ging heten.
Als pionier van de Volksbeweging geldt Dezső Szabó (1879-1945), die in zijn nog in de
tijd van de radenrepubliek verschenen roman Az elsodort falu (Het teloorgegane dorp) de
volkse gedachtengang onder woorden had gebracht.
Dezső Szabó, een essayist uit de kring van het blad Nyugat, had zich al voor de eerste
wereldoorlog als antisemiet doen kennen en had in die tijd scherpe oordelen geveld over
het moderne Hongaarse grote-stadsleven en over de ‘kosmopolitische Joodse’ cultuur.
Volgens hem was het hoog tijd dat de steedse intellectuelen de banden met het
boerendom gingen aanhalen en zich cultureel gingen opfrissen en vernieuwen in de ‘grote
volkse vijver’.
Voor iemand als Szabó was de ‘assimilatie’ uit de vooroorlogse periode een verkeerde
weg. Een gevolg was, vond hij, dat Duitsers en Joden de ‘rashongaren’ uit de leidende
posten verdrongen hadden. Szabó was van mening dat ‘rashongaarse innerlijke krachten’
de enige garantie waren voor het overleven van de natie. Niet assimilatie, maar
dissimilatie was, stelde hij, het gebod van het uur. Het was mede aan Dezső Szabó te
danken, dat de ideologie die de auteurs van de Volksbeweging ontwikkelden, sterk leunde
op ideeën uit de voorloorlogse vernieuwingsbeweging. Het was met name de dichter
Endre Ady geweest, die dat ideeënmateriaal in een Hongaars kader had geplaatst.
Voor de avantgardisten van de jaren ’90 stond vast, dat de liberale tijd een periode van
neergang was geweest. Om die these te bewijzen hadden zij voorbeelden verzameld uit
niet door het liberalisme aangeraakte culturen in heden en verleden. In het voetspoor van
deze internationale voorbeelden wees Endre Ady op de exotische herkomst van de
Magyaren. De herders op de poesta en de fabrieksarbeiders droegen dit verleden nog als
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‘heilige dromen’ met zich mee.
Het ligt voor de hand dat met name de steden gezien werden als de vertegenwoordigers
van de liberale wereld en auteurs uit die tijd putten zich danook uit in het vellen van
oordelen over die poelen van verderf. Tegenover de verderfelijke steden stond het
platteland, de boerenwereld, die nog veel pre-liberale waarden had bewaard. De
avantgardisten van het fin-de-siècle waren er bovendien vast van overtuigd, dat ook ieder
mens in het diepst van zijn ziel een kern bezat, die voor het liberale bederf niet vatbaar
was.
Bij de schrijvers van de Volksbeweging keren deze gedachtengangen terug. Maar er
waren toch ook grote verschillen. De vernieuwers van het fin-de-siècle hadden hun
antiliberale rariteitenverzameling vooral gebruikt in hun polemiek met het liberalisme. Er
waren wel enkele pogingen geweest om elementen daaruit te gebruiken voor de
constructie van een nieuwe samenleving (William Morris, Frederik van Eeden), maar met
het op gang komen van de werkelijke maatschappelijke vernieuwing was de
belangstellling voor dat soort pogingen snel afgenomen. De volksen echter, die nu
eenmaal leefden in een tijd waarin niet meer de kritiek op een oude, maar de
daadwerkelijke constructie van een nieuwe samenleving op de agenda stond, vonden dat
de niet-liberale eilandjes wel degelijk aanknopingspunten waren voor maatschappelijke
hervorming. Voor hen was danook de pure verwijzing naar de dromen van poestaherders
te weinig. Zij vonden, dat de dromen van het platteland werkelijkheid moesten worden en
waren van mening, dat een herboren boerenwereld de basis zou leggen voor de
hervorming van de hele Hongaarse samenleving. Met Dezső Szabó waren zij verder van
mening, dat het platteland bovendien waarden vertegenwoordigde, die de basis konden
zijn voor een vernieuwing van de Hongaarse cultuur.
De volksen grepen ook terug op de ideeën uit het fin-de-siècle over het diepste ik. Maar
terwijl voor de avantgardisten van die tijd die diepverscholen kern had gestaan voor
datgene wat de individuele mens met andere mensen verbindt, met de geschiedenis die de
mensheid doormaakt en zelfs met de kosmos, was dat ik voor de volksen de
vertegenwoordiger van het ras, niet in de zin van het onbeschaafde oer-menselijke, het
beest in de mens, zoals dat bij Guy de Maupassant of Zola wel te vinden is, maar als ras,
dat zich fundamenteel van andere rassen onderscheidt en tegelijk de bron is, die mensen
van hetzelfde ras met elkaar verbindt. En ze waren van mening dat dit ras de kans moest
krijgen zijn samenbindende kracht te ontplooien en zo vorm te geven aan de samenleving.
Ras werd het sleutelbegrip niet alleen als het ging om de hervorming van de Hongaarse
samenleving, maar ook bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe Hongarije
internationaal staande zou kunnen blijven. Voor de volksen waren alleen ras-Hongaren,
dat wil zeggen Hongaren, die afstammelingen waren van de Magyaarse stammen uit de
tijd van Árpád, echte Hongaren. Zij waren van mening dat vertegenwoordigers van
vreemde rassen, de Joden vooral, maar ook de Duitssprekende Hongaren, in het land een
leidende positie hadden en dus verhinderden dat het Hongaarse volk het in eigen land
voor het zeggen zou krijgen. Die verhouding zou op zijn minst moeten worden
omgedraaid, maar heel wat volksen gingen er stilletjes van uit dat de Joden en de Duitsers
uiteindelijk wel uit het land zouden verdwijnen.
Vreemd aan het Hongaarse volk was niet in de laatste plaats ook de aristocratie die de
Hongaarse boeren genadeloos uitbuitte en trouwens in het algemeen in de Hongaarse
samenleving een parasitaire rol speelde. Ook die zou moeten worden onttroond.
Hoewel de volksen voorstanders waren van de revisie-politiek en vonden dat op zijn
minst de door Hongaren bewoonde grensstreken weer bij het land zouden moeten komen,
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lag voor hen het accent op de binnenlandse situatie, op het creëren van een etnisch
bolwerk dat in het isolement zijn kracht zou vinden.
Bij de politieke eisen van de Volksbeweging stond landhervorming op de eerste plaats. In
de politiek was er, vonden zij verder, dringend een wisseling van de wacht nodig. In dat
verband bepleitten zij de invoering van algemeen kiesrecht. Ze vonden verder dat de
Joden, zoals László Németh en Gyula Illyés zich uitdrukten, ‘teruggedrongen’moesten
worden naar de plek die hun ‘toekwam’. Zij bleven daarom voorstanders van een
numerus clausus in het hoger en universitair onderwijs, maar toen Hongarije in 1938
uiteindelijk een Jodenwet kreeg, keerden zij zich daar in meerderheid tegen. In het
economisch leven moest de staat, vonden zij verder, een grotere rol gaan spelen.

Gyula Gömbös als minister-president
Horthy en Bethlen, die intussen in de oppositiebanken had plaatsgenomen, gingen ervan
uit dat Gömbös’ minister-presidentschap niet meer zou worden dan een kortstondig
intermezzo en dat politici uit de elite het roer weer zouden overnemen, als de rust zou zijn
hersteld. Zij kregen daarin ook wel gelijk, al had dat vooral te maken met het
onverwachte overlijden van Gömbös.
Het aantreden van Gyula Gömbös als minister-president leidde tot euforie in het volkse
kamp. In die hoek verwachtte men, dat nu eindelijk het etnisch-nationalistische
programma tot uitvoering zou komen. De samenstelling van de regering-Gömbös, waarin
voor het eerst geen aristocraten zaten, werkte die euforie ook in de hand.
In 1935, kort nadat Gömbös minister-president was geworden, namen volkse auteurs deel
aan een ontmoeting met de regeringsleider. Gömbös vroeg hen bij die gelegenheid om
een ‘nieuw geestelijk front’ op te bouwen. Gyula Illyés en Péter Veres namen de
uitnodiging aan en gingen als medewerkers schrijven voor Magyarország, de officieuze
spreekbuis van Gömbös. Maar toen bleek, dat de ‘rasbeschermer’ van weleer in de
praktijk netjes aan de leiband van István Bethlen bleef lopen, trokken zij zich weer terug.
Dat de met István Bethlen gemaakte afspraken voor Gömbös slechts het karakter hadden
van een tijdelijke wapenstilstand, werd in 1935 duidelijk. Begin van dat jaar zette
Gömbös in alle openlijkheid de aanval op Bethlen in. Om het parlement te zuiveren van
aanhangers van Bethlen schreef Gömbös voor april van dat jaar verkiezingen uit. De
verkiezingen die in een sfeer van corruptie, bedreigingen en geweld plaatsvonden, leidden
ertoe dat in de 170-koppige fractie van de Eenheidspartij maar liefst 98 nieuwelingen
verschenen. Zo werden na het aan de macht komen van Gömbös deze verkiezingen een
nieuwe etappe in de “wisseling van de wacht”, zoals het in die tijd heette, het aan de
macht komen van een nieuwe politieke garde.
Hoewel hij de opvatting was toegedaan, dat een herschikking van de grenzen in MiddenEuropa alleen van Duitsland verwacht kon worden, was Bethlen de architect geweest van
de oriëntatie op Italië. Gömbös stond op hetzelfde standpunt, maar koos om die reden
voor een oriëntatie op Duitsland. Al op 17 juni 1933 was Gyula Gömbös in Berlijn om er
als eerste Europese regeringsleider de kersverse rijkskanselier Adolf Hitler op te zoeken.
De belangstelling voor Duitsland als partner nam nog toe, toen Italië eind 1934 met
Frankrijk afsprak, dat er in het kader van de Volkenbond een z.g. Donaupakt moest
komen. In het kader daarvan zouden de uit de Donau-monarchie voortgekomen landen
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moeten beloven zich niet in te mengen in elkaars binnenlandse aangelegenheden en zich
niet te bezondigen aan propaganda gericht tegen de territoriale integriteit van een land.
Het voorstel was er in de praktijk met name op gericht om het revisiestreven van
Hongarije de pas af te snijden. Voor Gömbös die net een brief naar Berlijn had gepost
met een voorstel voor Duits-Hongaarse samenwerking met betrekking tot
Tsjechoslowakije, was dit, naar hij Mussolini ook direct officiëel meedeelde,
onaanvaardbaar.
Ondertussen gebruikte Gömbös de internationale contacten ook om de
exportmogelijkheden voor landbouwprodukten te vergroten. Met name richting
Oostenrijk en Duitsland lukte dit ook, richting Duitsland zelfs zo goed dat dat land
halverwege de jaren ’30 al de belangrijkste handelspartner van Hongarije was.
In de nazi-top vielen de Hongaarse avances in goede aarde. Zo besloot Hermann Göring
om op zijn huwelijksreis in het voorjaar van 1935 Boedapest aan te doen. Oktober 1935
was Gömbös op zijn beurt in Berlijn. Aan de orde kwam bij die gelegenheid de
verbetering van de relaties tussen Hongarije en Joegoslavië, een wens van de nazi’s, de
Anschluss van Oostenrijk en de politieke situatie in Hongarije zelf.
September 1936 vertrok Gömbös voor behandeling naar een ziekenhuis in München,
waar hij op 6 oktober overleed. Gömbös werd opgebaard in de Münchener Residenz,
waar Hitler hem persoonlijk de laatste eer kwam bewijzen. In de rouwstout, die de baar
volgde van het Beierse koninklijk paleis naar het station, liepen Hermann Göring en de
Duitse minister van buitenlandse zaken Neurath mee. Voor de begrafenis kwam Göring
naar Boedapest over.
Resultaat van de Gömbös-periode was dat de invloed van de etnisch-nationalistische
stroming sterk toenam, dat de sociaal-democratie aan invloed verloor en dat de
communistische partij praktisch werd uitgeschakeld. Verder zette het land in die jaren de
eerste schreden in de richting van het bondgenootschap met Hitler-Duitsland.

Links en het vaderland
Het wegebben van het revolutionaire tij in het begin van de jaren ’30 en de
ontwikkelingen in Duitsland dwongen diegenen die hun hoop op de wereldrevolutie
hadden gesteld, tot een heroriëntatie. Zo ontstond ook in deze kringen het besef dat de tijd
van het afbreken, de tijd van de revoluties voorbij was en dat de tijd van het opbouwen
was aangebroken. Dit bracht met zich mee dat ook voor deze stroming het ‘vaderland’ in
het vizier kwam. Eerder als ouderwets veronachtzaamd werd het nu waardevol genoeg
om van te houden en om het te verdedigen.
De revolutionairen uit de beginjaren ’30 kwamen zo vanzelf dichter in de buurt van de
volksen. Daarbij kwam, in een aantal gevallen althans, dat zij uit een gemeenschappelijke
bron putten. Zo was de dichter Attila József die in 1930 met de werklozen had
meegedemonstreerd, sterk geïnspireerd door het Franse surrealisme. Maar hetzelfde gold
voor Gyula Illyés, een leidende figuur in de Volksbeweging. In Boedapest verkeerden de
twee dichters in dezelfde kringen en József wijdde heel wat prachtige gedichten aan de
vrouw die uiteindelijk Illyés’ echtgenote zou worden.
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Attila József
Als weinig anderen gaf Attila József zich in zijn werk rekenschap van de verandering van
het politieke klimaat die na het spannende jaar 1930 voelbaar werd. Koortsachtig zocht
hij naar verklaringen voor de rampzalige wending van de jaren ’30 en naar bouwstenen
voor een progressieve kijk op de wereld en het leven in de nieuwe situatie. Waar zat de
fout in de rekensom? Waarom was het socialisme niet allang een feit? József zocht de
verklaring ervoor aanvankelijk in de gedachtengang, dat mensen ertoe konden komen om
op grote schaal tegen hun eigen belang te kiezen. Met de officiële marxistische theorie
was dat niet te verklaren, omdat daarin per traditie weinig aandacht was voor
psychologische kwesties. Daarom moest het marxisme met de inzichten van Freud
verrijkt worden. In 1932 publiceerde József een essay over dit thema.
Belangrijker misschien was zijn vaststelling, in datzelfde jaar, dat het revolutionaire
moment voorbij was en dat de bakens verzet dienden te worden. Het veranderde
perspectief maakte het zijns inziens nodig om de prozaïsche belangenstrijd, de strijd om
het overleven, hoger op de agenda te zetten en om behalve arbeiders ook boeren en
(kleine) burgers te betrekken in een ‘eenheidsfront’.
Na het jaar 1930, waarin zijn gedichten pamfletten of spreekkoren werden, kwam er in
Józsefs poëzie weer meer afstand tussen dichter en publiek. In de nieuwe situatie had de
dichter, vond József, tot taak zijn proletarische publiek voor te lichten, te scholen. Met
name de ontwikkelingen in Duitsland, waar de nazi’s kans hadden gezien om de sterkste
schakel van de arbeidersbeweging te breken en waar ‘de helft van een zestig miljoen
zielen tellende staat nu in rassenzuiverheid zijn hoogste historische doel ziet’, brachten
József op het idee dat een flink deel van de arbeidersklasse een ‘misvormd bewustzijn’
had. Daarom moest, zo meende hij, na de agitatie van het revolutiejaar 1930 nu het accent
komen te liggen op propaganda.
Tegelijkertijd werd de sfeer in Józsefs poëzie onwillekeurig somberder. Dat geldt zeker
ook voor zijn grote gedichten uit die tijd zoals ‘Nacht in de buitenwijk’, ‘Winternacht’ en
‘Aan de rand van de stad’, stuk voor stuk hoogtepunten in zijn oeuvre, waarin hij de
wereld van wie nog niet lang tevoren geacht werden de dragers van de toekomst te zijn, in
de somberste kleuren schetste. In ‘Nacht in de buitenwijk’ (1932) is de ‘overwinning’ een
in nachtkleuren ingepakte droom en is er in de hele buitenwijk niet meer dan één stem,
die van een huilende en beschonken los arbeider, die nog ‘leve de revolutie’ roept. In
‘Winternacht’ (1933) is het thema het ‘gedisciplineerde’ doorstaan van de jaren ’30, het
overleven, en is de wereld van de proletariërs een onderwereld geworden, een plek waar
geen hoop is.
De illegale communistische partij was hem in 1933 zat. Het theoretische partijtijdschrift
publiceerde een negatieve kritiek op zijn het jaar tevoren verschenen bundel, waarvan
‘Nacht in de buitenwijk’ het titelgedicht was en in de illegale gelederen circuleerde de
oekase dat de banden met deze ‘sociaalfascist’ verbroken moesten worden. József zelf
zag met heel veel spijt hoe de kameraden van weleer doordenderden op het doodlopende
spoor, een tragische echo van wat ooit een grote en hoopvolle beweging was geweest. De
hoop was, schreef hij, tot een kramp verworden en de arbeidende massa’s beefden ‘even
stijfkoppig als onmachtig, omdat uit hun lijden onze toekomst niet is geboren’. Dit thema
van de verwrongen hoop, de verwrongen gelaatstrekken van degenen die geacht werden
de nieuwe wereld te realiseren, zou sinds 1932 steeds weer terugkeren.
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Maar József probeerde, ook al was naar zijn gevoel het socialistische perspectief
weggevallen, de moed er wel in te houden. Vergeleken bij het welomschreven socialisme
van weleer waren zijn nieuwe houvasten natuurlijk stukken vager en etherischer. Voor het
socialisme kwam de ‘toekomst’ in de plaats en voor de toekomst uiteindelijk het ‘niets’.
Zo kwam hij weer uit bij de abstracte rebellie van de avant-garde aan het eind van de
vorige eeuw, waarmee het allemaal begonnen was.
In de praktijk echter won de wanhoop het steeds vaker van de hoop. De uitzichtloosheid
en de zinloosheid van alles kwam steeds uitdrukkelijker op papier. In 1936, het jaar
waarin Hitler het Rijnland bezette, waarin in Spanje de burgeroorlog uitbrak en waarin in
de Sovjetunie een serie schijnprocessen begon, vergeleek hij zichzelf met een motor. Hij
loopt wel goed, ‘maar er is geen weg voor en hij kan niet weg’. ‘Als ik moediger was,’ zo
besloot hij, ‘zou ik zinloze woorden roepen.’
Na de machtsovername van de nazi’s in Berlijn ging Hongarije zich steeds uitdrukkelijker
op Hitler oriënteren. József hoorde bij degenen die voor het snel naderende onheil
waarschuwden. Nog in 1936 begon hij, met steun van een telg uit de familie Hatvany, die
hem al eerder gesponsord had, een nieuw blad. Hongarije mag, bezwoer hij daarin, geen
Duitse kolonie worden.
Ik heb geen vaderland, had József in 1925 geschreven. Daarmee had hij toen ongetwijfeld
het gevoel van velen verwoord. In de loop van het interbellum echter kwamen veel van
zijn generatiegenoten, de een wat eerder, de ander wat later, tot de opvatting dat het oude
internationalisme, de oude vaderlandsloosheid uit de jaren rond de eerste wereldoorlog
geen perspectief meer bood. Zij gingen zich opnieuw rekenschap geven van de concrete
plek, waar zij zich bevonden en van de plek waar hun land zich bevond. Het heeft er alles
van weg, dat József na 1930 een soortgelijke ontwikkeling doormaakte. In Wenen en later
in Parijs had József zich in de jaren ’20 Hongaar en Europeaan tegelijk gevoeld en had hij
gehoopt dat Hongarije en ‘Parijs’ elkaar nogeens zouden omarmen. Terugkerend uit
Parijs had hij zich eerder Europeaan gevoeld, vertegenwoordiger van de internationale
avant-garde. Maar in de loop van de jaren ’30 won het vaderland weer aan betekenis voor
hem en in een aan Hongarije gewijde sonettencyclus uit 1937 heette het uiteindelijk:
“Lief Vaderland, berg me in je hart, ik wil zo graag je trouwe zoon zijn!”
In het zich naar de oorlog haastende land bleef het nieuwe blad echter een marginaal
verschijnsel.
In zijn strijd tegen de zinloosheid, tegen het ‘sluipende niets’, klampte József zich kort
voor zijn dood in 1937 nog vast aan een nieuwe, maar uiteindelijk onbeantwoorde liefde.
Flóra, zoals ze in zijn gedichten heet, moest de plaats innemen van de geblokkeerd
geraakte toekomst. Ze moest hem van ‘roekeloos moedig’ maken en hem de kracht geven
om weer zinvolle woorden te zeggen. Zoals Endre Ady in zijn laatste levensjaren de
droom van de avant-garde begraven zag onder het ijs van de eerste wereldoorlog, zo kon
József zich de verwerkelijking van de oude idealen alleen nog voorstellen in een verre
toekomst en op een andere planeet.

Béla Bartók
Het besef, dat er zoiets was als etnische bepaaldheid, was in het interbellum algemeen.
Ook in de kunst was er een levendige belangstelling voor. Voortrekkers waren Zoltán
Kodály en Béla Bartók, die een schat aan etnische muziek verzamelden. Net als de
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mensen van de Volksbeweging zagen zij in de etnische tradities bouwstenen, in hun geval
elementen voor de constructie van een nieuwe muziek. Maar het verschil tussen de twee
componisten was wel groot. Voor Kodály was de volksmuziek de basis voor een nieuwe,
echt-Hongaarse muziek die op haar manier een bijdrage leverde aan de opbouw van het
bolwerk Hongarije. Bartók keek veel breder. Hij onderzocht niet alleen de muziek van de
Hongaarse boeren, maar ook die van de andere volken in het Karpatenbekken en was ook
geïnteresseerd in de traditionele Turkse muziek. Voor zijn eigen muziek liet hij zich door
de verschillende etnische tradities inspireren en hoewel hij er niet van hield om als
musicus politieke uitspraken te doen, was hij wel van mening, dat de volken van het
Karpatenbekken voldoende gemeen hadden om als gelijkwaardige broeders te kunnen
samenleven.
Na het eind van de eerste wereldoorlog was er voor Béla Bartók een nieuwe periode
begonnen. De volksmuziek bleef even belangrijk als in het decennium voor de oorlog,
maar de betekenis ervan veranderde. Voor de oorlog was de volksmuziek Bartóks
composities als het ware binnen komen vallen, hadden de boerenmotieven ruimte voor
zich opgeëist. In de naoorlogse periode werd de volksmuziek voor Béla Bartók
fundamenteler, ging hij die muziek gebruiken voor de opbouw van een systeem. De
analyse van de enorme voorraad boerenmelodieën waarover hij intussen beschikte,
gebruikte Bartók om een nieuwe muzikale taal te ontwikkelen. Op de eclectische periode,
waarin het zoeken naar bouwstenen voor een nieuwe muziek centraal had gestaan, volgde
een systematische periode, waarvan de constructie van die nieuwe muziek de inzet was.
Heel frappant is dat Béla Bartók, direct al in de eerste internationaal nog zo revolutionaire
naoorlogse jaren, belangstelling kreeg voor het werk van de grote systeembouwer van het
begin van de 19de eeuw: Ludwig van Beethoven. Al zijn in 1921 geschreven Eerste sonate
voor viool en piano getuigde daarvan.
Een gevolg van deze verandering was ook, al kwam dit pas in de jaren ’30 aan het licht,
dat Bartók zich tegen het twaalftoons-systeem van Schönberg moest keren. In het
chaotische klimaat van voor de oorlog had Béla Bartók zich heel wat toleranter geuit,
maar nu de beide componisten systeembouwers waren geworden, kwamen de kaarten
anders te liggen. De afwijzing was overigens wederzijds. Schönberg moest niets hebben
van ontleningen aan de volksmuziek. Dat soort muziek speelde, naar hij meende, de
fascistische propaganda onvermijdelijk in de kaart. Richting Bartók was dit verwijt op
zijn minst overdreven, maar een feit was wel dat nationalisten, binnen en buiten de
Hongaarse landsgrenzen, meenden dat zij bij het creëren van een eigen nationale muziek
veel nut van Bartók konden hebben.
Dit gold ook voor regeringsleider Gyula Gömbös die in het Hongaarse volkslied een van
de bouwstenen van een nationalistisch réveil zag. En zo kon Béla Bartók in het
bekrompen Hongarije van de jaren ’30 voor het eerst betaald aan het vastleggen van het
volkslied werken.Voor de denkwereld van Gömbös en de zijnen had de componist
intussen alleen maar diepe minachting. Maar ook van zijn eigen romantische nationalisme
uit de jaren voor 1910 raakte hij allengs verder verwijderd.
Het heeft er alles van dat Bartók in deze jaren in toenemende mate geïnteresseerd raakte
niet alleen in de muziek van Beethoven, maar ook in de levens- en wereldbeschouwing
van deze grote tijdgenoot van de Franse revolutie, die zijn derde symfonie (de Eroica,
1803) aan Napoleon had opgedragen en die in zijn negende (1823) Schiller’s Ode an die
Freude had verwerkt: “Alle Menschen werden Brüder...”
Vrijheid, gelijkheid, broederschap! Royaal een eeuw na dato filosofeerde Bartók over een
regionale variant van dit universele ideaal: een Midden-Europa waar de door de oorlog
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veroorzaakte breuken en scheuren zouden zijn geheeld en waarin de verschillende
volkeren broederlijk met elkaar om zouden gaan.
Als volksmuziekspecialist toonde hij aan, dat de verschillende volksmuzieken van
oudsher met elkaar in wisselwerking hadden gestaan en daar ook veel baat bij hadden
gehad en als componist liet hij zien dat de verschillende tradities elkaar heel goed
verdroegen en zich goed lieten combineren. Met de Danssuite die de stad Boedapest in
1923 bij wijze van verzoening bij Bartók bestelde, maakte de componist direct al
duidelijk in welke richting hij dacht. Voor de compositie putte hij namelijk niet alleen uit
Hongaarse, maar ook uit andere folkloristische bronnen.
In 1930 bracht hij zijn opvattingen als volgt onder woorden. “Mijn eigenlijke ideaal (..) is
de verbroedering van de volkeren, een verbroedering ondanks alle oorlog en conflicten.
Dit ideaal probeer ik (..) in mijn muziek te dienen. Daarom onttrek ik me aan geen enkele
invloed, of die nu uit Slowaakse, Roemeense, Arabische of wat voor bron ook stamt. (..)
Ten gevolge van mijn -laten we zeggen geografische- situatie staat de Hongaarse bron mij
het meest na, daarom is de Hongaarse invloed het sterkst. Of nu mijn stijl -ongeacht de
verscheidenheid aan bronnen- een Hongaars karakter heeft (..), moeten anderen
beoordelen, niet ik.”
Maar terwijl Bartók hardnekkig verzoening tussen de volkeren preekte, wilden de
volkeren in kwestie van zijn voorbeeld vooral leren hoe ook zij een eigen ‘nationale’
muziek konden ontwikkelen. Dat was ook de achtergrond van de uitnodiging die Bartók
in 1936 kreeg van de Turkse regerende partij Halkevi om in Istanboel concerten en vooral
ook lezingen te komen geven. Op zijn Turkse reis deed Bartók opnieuw een enorme
ontdekking. Hij vond er een volksmuziek die net als de muziek uit Székely gebaseerd was
op de vijftoons-toonladder. Zo vond Béla Bartók in de muziek een aanwijzing voor de
stelling die anderen op basis van taalanalyse hadden ontwikkeld: in de eeuwen, voordat
de Hongaren de Karpaten overstaken, moeten ze lang en intensief met Turkse volken
hebben samengeleefd.
Met grote bezorgdheid volgde Bartók de politieke ontwikkelingen in Europa. Het
rampjaar 1938, waarin Hitler Oostenrijk annexeerde en waarin Hongarije een Jodenwet
kreeg, had op Bartók de uitwerking van een ‘vernietigende aardbeving’. Hij voorspelde,
dat ook Hongarije zich aan het nazisme, het ‘systeem van rovers en moordenaars’ zou
overgeven. “Eigenlijk,” zo schreef hij dat jaar in een brief, “heb ik de plicht om te
emigreren, zolang het nog mogelijk is.”
Op 30 oktober 1940 stapten de Bartóks werkelijk in New York van boord. De componist
begon er aan de laatste en moeilijkste vijf jaar van zijn leven. Hij had grote
aanpassingsmoeilijkheden en de berichten uit Europa, waar de oorlog intussen op gang
was gekomen, stemde hem steeds zorgelijker. “Ik ben tamelijk pessimistisch, ik heb mijn
vertrouwen in de mensen, in de landen en eigenlijk in alles helemaal verloren,” schreef
hij in 1942. Ondertussen was Bartók keihard aan het werk. In zijn Amerikaanse periode
gaf hij een collectie Servo-Kroatische volksmuziek uit, redigeerde hij zijn Roemeense
verzameling van tweeënhalf duizend liederen en bewerkte hij het in Turkije genoteerde
materiaal.
Bartók was één van de emigranten die na de bevrijding naar huis werden geroepen om het
nieuwe, democratische Hongarije prestige te geven. Maar hij was toen al ernstig ziek.
Eind september van dat jaar kwam hij te overlijden.
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Het voorbeeld van Bartók vond in de beeldende kunst navolging bij de schilders van
Szentendre. Zij deelden de opvatting dat etnische waarden bouwstenen konden zijn voor
de 20ste-eeuwse samenleving.

Beeldende kunst in de jaren ’30: de school van Szentendre
Op het eind van de jaren ’20 studeerde aan de fraaie, uit de jaren ’70 van de 19de eeuw
daterende kunstakademie aan de Andrássy út in Boedapest een jaargang studenten af, die
de avant-garde een nieuwe impuls zou geven. Tot de belangrijksten horen Dezső Korniss
(1908-1984) en Lajos Vajda (1904-1941). Zij gingen aan het werk in een periode, waarin
de idealen van de avantgarde, die rond het begin van de eeuw zo nauwkeurig waren
uitgewerkt, aan overtuigingskracht hadden ingeboet en het idealisme van de avantgarde
door velen werd gewantrouwd.
In de jaren voor 1918 was het verleden niet bepaald populair geweest. In plaats van terug
te blikken zetten de generaties van toen liever strepen onder het verleden en blikten ze bij
voorkeur vooruit. Na 1918 veranderde dat onmiskenbaar. De toekomst had tegen die tijd
zelf een verleden gekregen en wie het werk van de avant-garde wilde voortzetten, moest
eerst de draad van dat verleden oppakken.
Het heeft ongetwijfeld met deze verandering te maken, dat uitgerekend een historisch
stadje als het niet al te ver van Boedapest gelegen Szentendre voor deze kunstenaars een
zo belangrijke rol ging spelen en dat zij geen moeite hadden om gebruik te maken van het
omringende landschap en van de vormen die het stadje zelf te bieden had. Zo werd een
provinciale idylle de uitvalsbasis van de radikaalste vernieuwers van toen en ging hun
kunst ook de geschiedenis in als de ‘School van Szentendre’.
Dezső Korniss was na het eind van de eerste wereldoorlog met zijn ouders
vluchtenderwijs uit Zevenburgen naar Boedapest getrokken. In de hoofdstad van het eerst
als koninkrijk en daarna nogeens als radenrepubliek verslagen land was de toestand zo
slecht en de nood zo schrikbarend dat zijn ouders hem in 1923 graag meegaven aan het
Rode Kruis. De jonge Korniss kwam in Nederland terecht, waar hij kennis maakte met de
Hongaarse Nederlander Vilmos Huszár. In diens atelier zag hij werk van Huszár zelf,
maar ook van Doesburg en andere leden van de Stijl-groep. Zo raakte Korniss dus in
Nederland op de hoogte van het constructivistische schilderen in het decennium na de
eerste wereldoorlog.
Na de mislukte arbeidersopstand van 1930 had Dezső Korniss de Hongaarse hoofdstad de
rug toegekeerd en was hij naar Parijs afgereisd. Daar deed hij een ontdekking die van
enorme invloed zou blijken op zijn latere werk. In een antikwariaat struikelde hij over een
boekje, door een Hongaar geschreven, over Béla Bartók. Het programma van de
Hongaarse componist, de synthese van avantgardistische muziek met de oude tonen van
het volkslied, maakte diepe indruk op hem. Na het abstracte internationalisme van de
avantgarde uit de oorlogsjaren vertegenwoordigde Bartók een universalisme dat als het
ware bij de natie begon. Veel indruk maakte op Korniss Bartóks conclusie, dat de
volksmuziek geen bewijzen opleverde voor het aparte van elk volk, maar eerder
overeenkomsten en gemeenschappelijke wortels aan het licht bracht.
Na zijn terugkeer in 1931 werd Dezső Korniss een trouw bezoeker van het deftige
volkenkundige museum tegenover het parlementsgebouw. Heen en weer wandelend
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tussen het museum en zijn atelier filosofeerde hij over “een moderne kunst met
Hongaarse wortels”, zoals hij zelf later schreef.
Het wijken van het perspectief van de wereldrevolutie dwong avantgardistische
kunstenaars in de jaren ’30 om opnieuw hun positie te bepalen. De tijd van de door niets
getemperde wereldverbeterende rede, van het ongeremde, naïeve revolutionaire
optimisme was voorbij en veel van de kunst die in de koortsachtige jaren na het eind van
de oorlog was geproduceerd, leek opeens luchtfietserij.
Dit is ook het klimaat waarin in de Sovjet-Unie de bakens werden verzet en waarin de
‘opbouw van het socialisme’ het centrale thema werd. Terwijl het land waarover zij de
scepter zwaaiden internationaal geïsoleerd raakte, nam de belangstelling van de
communistische leiders voor de eigen nationale tradities toe, kwam er een minder zwaar
accent op het feit dat de revolutie het resultaat was geweest van een internationale
beweging en een sterkere nadruk op de eigen nationale krachtsinspanning. Het nu op te
bouwen socialisme werd een voorwerp van nieuwe nationale trots. De revolutie had het
oude moedertje Rusland een gloednieuw systeem in handen gespeeld, waarmee het zich
nu snel kon moderniseren en de eeuwige achterstand met het westen eindelijk eens kon
inlopen.
In deze sfeer namen ook de reserves jegens de uit het westen overgewaaide kunstenaars
toe en konden kunstenaars, verenigd in het Verbond van Kunstenaars van het
Revolutionaire Rusland, die in 19de-eeuws realistische stijl de nationale heldendaden of
wat voor nationale bijzonderheden ook vastlegden, hun gang gaan. In deze sfeer bewoog
ook de kunst van de Hongaarse balling Béla Uitz zich in ‘realistische’ richting. Daar
mede toe aangezet door de op- en aanmerkingen van partijgenoten die vonden dat Uitz’
tekeningen voor een gewone proletariër veel te moeilijk waren, ging hij, zoals hij het zelf
noemde, op zoek naar een ‘nieuwe synthese’.
In Boedapest onderging ook Korniss de invloed van deze verandering van klimaat. Wijzer
geworden door de dramatische ups en downs van rond 1930 en door zijn Parijse verblijf
kon hij met het steriele internationalisme van Lajos Kassák niet meer uit de voeten. In
1934 trok hij zich terug naar Szentendre om er in nauwe samenwerking met Lajos Vajda
en geïnspireerd door het voorbeeld van Béla Bartók het boeiendste hoofdstuk uit zijn
vooroorlogse kunstenaarschap te openen. Samen ontwikkelden Korniss en Vajda een
programma, waarin zij het constructivisme nieuw leven wilden inblazen door het met de
nieuwe mogelijkheden van het surrealisme te verrijken en door er elementen uit de
volkskunst in op te nemen.
In een tijd van drie, vier jaar ontstonden schilderijen, waarop geometrische en aan de
concrete omgeving ontleende vormen in één compositie met elkaar geconfronteerd
werden en ontwerpen waarin het abstraherende vernuft als het ware terug naar af ging,
alsof het contact met de werkelijkheid in de vorige ronde, die van het oude
constructivisme, die dus van Kassák, geheel verloren was gegaan. De onderwerpen zijn
weer landschappen, stillevens, soms ook gecombineerd, een bord met een stuk brood, een
appel, een ui, een mes, een waterkruik, composities met vormen uit het gewone leven.
In dat verband bracht Lajos Vajda nog een andere gedachte naar voren die voor 1918
onmogelijk zou zijn geweest. Hij betoogde dat er twee Europese centra waren, waar
kunstenaars elk uit het daar beschikbare historische materiaal hun eigen verhaal hadden
gedestilleerd, hun eigen idealen. Hongarije zou nu tussen die twee polen, Oost en West,
de Russische en de Parijse avant-garde, een brug moeten bouwen. Zo zou het uiteindelijk
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pas echt mogelijk worden om universele idealen en waarden te ontwikkelen.
In het artistieke klimaat van de jaren ’30 was het verleden uitgesproken geliefd geraakt.
“In de huidige Hongaarse kunst kijkt iedereen terug,” schreef Vajda. Met hun program
pleitten Lajos Vajda en Dezső Korniss voor een benadering van het verleden, die niet
nostalgisch was maar toekomstgericht en voor een benadering die niet nationalistisch
was. Zo ontstond in het interbellum tegenover de heersende landschapsromantiek een
progressief alternatief dat toch geworteld was in de eigen tijd en dat overigens tot ver na
de tweede wereldoorlog nog zou doorwerken.
Het constructivisme van Szentendre bleef tegelijk met de vooroorlogse avant-garde
verbonden, omdat het niet in de door het verleden overgeleverde motieven opging, maar
bleef zoeken naar het wezen achter de buitenkant, naar de logische constructie.
Net als hun vooroorlogse geestverwanten hielden de kunstenaars van Szentendre vast aan
de eenheid van kunst en politiek. Een echte kunstenaar wilde ook in hun opvatting niet
alleen vernieuwing van de kunst, maar ook van de maatschappij.
Ook dit laatste werkten Vajda en Korniss op een eigen manier uit. Zo hoopten zij, dat het
op basis van hun artistieke program mogelijk zou zijn om een ‘internationale
Oosteuropese arbeidsgemeenschap’ te vormen en zo tegenwicht te bieden aan de sfeer
van wantrouwen, die sinds het eind van de eerste wereldoorlog tussen de uit de
Dubbelmonarchie voortgekomen landen bestond.
Het gemeenschappelijke programma bepaalde de artistieke activiteit van Vajda en
Korniss in de jaren van 1934 tot 1937. Op zoek naar historisch materiaal scharrelden
Korniss en Vajda door Szentendre en door het aan de overkant van de Donau gelegen
Szigetmonostor. Ze vonden karakteristiek versierde ramen en gevels, madonna- en
christusbeelden, pilaren, Servische grafstenen, maar ze brachten ook tekeningen van
eenvoudige gebruiksvoorwerpen mee terug: een petrolielamp, een kar, een tafel met erop
een bord met een stuk brood en een mes. Hoewel speciaal Vajda erop lette dat Servische,
Hongaarse en Joodse motieven in zijn verzameling vertegenwoordigd waren, was hun
eigenlijke invalshoek niet van etnische aard. Het waren eerder voorwerpen uit het
dagelijkse leven, die juist als ze wat sleets of kapottig waren nog het meest herinnerden
aan hun gebruikers en zo symbolen werden van menselijk samenleven, van
menselijkheid.
Naar avantgardistische traditie zagen de schilders van Szententre hun kunst als onderdeel,
als gangmaker van een bredere, maatschappelijke beweging, maar in werkelijkheid
bleven zij alleen staan en bleef hun experiment beperkt tot het terrein van de kunst. In het
isolement van Szentendre en in het vijandige politieke klimaat in Europa en ook in
Hongarije kon de vonk uit dit fascinerende experiment niet overslaan.
In de kunst van de vooroorlogse avant-garde had de geest soeverein over het leven
geheerst. Hun artistieke erfgenamen in de periode tussen de wereldoorlogen ervoeren de
concrete historische werkelijkheid als heel wat weerbarstiger en de materie als heel wat
moeilijker in vorm en onder controle te krijgen. Lajos Vajda raakte tenslotte de macht
over het stuur zelfs volledig kwijt. 1938, het jaar van de Kristallnacht en de Jodenwet,
werd voor hem een keerpunt. Het werk uit de jaren daarna is dat van iemand die
verbijsterd is door de wereld om zich heen, die tot in zijn diepste wezen geschokt is door
de rampzalige wending die de geschiedenis neemt, in een richting precies omgekeerd aan
de idealen die aan het begin van de eeuw werden geformuleerd en waarvan ook Vajda
niet anders had gedacht dan dat ze vandaag of morgen wel werkelijkheid zouden worden.
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Met de constructivistische experimenten uit de jaren na 1934 was het van het ene moment
op het andere gedaan: een doodlopende weg. Aan de tot dan toe zo beheerste ordenende
hand ontsnapte sinds 1938 de ene griezelige tekening na de andere.
De helse vogels, apokalyptische monsters, akelige mens-, dier- of plantachtige vormen
waren echter niet eenduidig. Ze waren niet alleen een uiting van afschuw, maar ook een
poging om binnen totaal andere, van het constructivisme radicaal verschillende kaders de
situatie opnieuw te overdenken.
Door de ineenstorting van het rationele wereldbeeld werd in de jaren ’30 een nieuw soort
romantiek gevoed, waarin de rede haar plaats moest afstaan aan de ‘natuur’.
Bioromantiek is de term die tijdgenoot en kunstcriticus Ernő Kállai ervoor uitvond. Het
was een geestelijk klimaat waarin de mens zich, zoals hij schreef, “een verdwijnend nietig
puntje” voelt in een door geweldige krachten bezielde kosmos. Van deze nieuwe
romantiek werd Lajos Vajda in zijn laatste levensjaren een uitgesproken
vertegenwoordiger. De bioromantische periode zou namelijk de laatste worden uit zijn
kunstenaarschap. Als dwangarbeider in de arbeidsdienst liep Vajda die van Joodsen huize
was, tuberculose op, waaraan hij in 1941 overleed. Zijn vriend en geestverwant Dezső
Korniss zou de bioromantiek én de oorlog overleven om in een volgende historische
periode de oude constructivistische idealen opnieuw vorm te geven.

1937: het Maartfront
De jaren onmiddellijk na de dood van minister-president Gyula Gömbös, 1936 en 1937,
vormen een spannende en tot op zekere hoogte ook hoopvolle periode. Onder de
schrijvers van de Volksbeweging kwam er in die jaren een heroriëntatie op gang. In de
Komintern deed zich de koerswijziging naar de volksfront-politiek voor en ook in
Hongarije leek een bundeling van krachten op een democratisch programma mogelijk.
Ook de sociaal-democratie herstelde zich van de Gömbös-jaren.
Voor het eerst sinds de moeilijke crisisjaren was er bij de vakbonden sprake van een
flinke stijging van het aantal leden. Ook het aantal leden van de sociaal-democratische
partij en het aantal abonnees op het sociaal-democratische dagblad, de Népszava (Het
woord van het volk), steeg in deze jaren. In 1936 was er voor het eerst sinds het begin van
de jaren ’30 weer een omvangrijke stakingsbeweging. De stakingen duurden tot in de
eerste maanden van 1937 voort.
In de communistische internationale was de nationale kwestie in het interbellum taboe,
behalve in de Sovjet-Unie waar de revolutie en het nationale belang geacht werden samen
te vallen. Communistische partijen in West-Europa kwamen daardoor in de vervelende
positie het belang te steunen van een andere natie. Ze moesten een onverzoenlijke
oppositie voeren tegen de respectievelijke landsregeringen en ook tegen de sociaaldemocratie die, ook waar ze geen deel uitmaakte van de regering, een nationale beweging
was geworden. In 1936 veranderde dat. De communistische partijen kregen tot taak bij te
dragen aan de vorming van nationale ‘volksfronten’ die verzet moesten bieden tegen een
eventuele imperialistische koers in hun eigen land en die het tegenover Duitsland op
moesten nemen voor de eigen natie.
In Hongarije leidde dit ertoe, dat de illegale communistische partij die halverwege de
jaren ’30 weer over enige aanhang beschikte, contact legde met de Volksbeweging. In het
overleg werd ook de sociaal-democratie, waarin trouwens heel wat communisten actief
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waren, betrokken. Zo ontstond in 1937 het Maartfront. De deelnemende partijen werden
het eens over een programma (gepubliceerd op 15 maart van dat jaar), waarvan de
invoering van algemeen en geheim kiesrecht en onteigening van het grondbezit boven de
250 hektare de belangrijkste punten waren. Het front organiseerde in de zomer van 1937
een conferentie, waar het ontwikkelen van goede betrekkingen met de buurvolken
centraal stond.
Na de dood van Gyula Gömbös kwamen de Hongaarse regeringsleiders weer uit de kring
van de traditionele elite. Maar binnen de regerende Eenheidspartij was er een belangrijke
vleugel die in de lijn van Gömbös door wilde gaan. Terwijl studenten in Boedapest en
elders opnieuw felle antisemitische acties voerden, werd binnen de Eenheidspartij in 1937
een gewapende staatsgreep voorbereid. De putschisten-in-spé hadden daarbij naar weldra
bleek de hulp van Duitsland of in ieder geval van de Duitse ambassade. Met een reeks
demonstraties wisten de samenwerkende oppositiepartijen, de Kisgazdapárt, de sociaaldemocratische partij, de Nationaal Democratische Partij van Vilmos Vázsonyi en de
Verenigde Christelijke Partij, te bewerkstelligen dat de putsch van de agenda verdween.
Ook regent Miklós Horthy die speelde met het idee om zelf Führer te worden van een
naar nazi-model gereorganiseerd Hongarije, kreeg van István Bethlen en zijn andere
adviseurs de wind van voren. Wel werd in 1937 een wet van kracht, die het staatshoofd
het recht gaf om wetsvoorstellen die in het parlement zouden worden aanvaard, eventueel
tot twee keer toe terug te verwijzen. Bovendien kon de regent het parlement desgewenst
ontbinden. Dezelfde wet gaf Horthy ook het recht een opvolger aan te bevelen.
De samenwerking binnen het Maartfront bleek van korte duur. Onder invloed van de
nationalistische euforie die zich met de gebiedsuitbreiding van 1938 van Hongarije
meester maakte, schoof de Volksbeweging in de richting van de regering op en viel het
Hongaarse volksfront uiteen. Tegelijkertijd verloor de Volksbeweging aan betekenis en
kwamen de fascistische stromingen sterk naar voren.

Hongaarse nazi’s
Ondanks haar naam bleef de Volksbeweging vooral een beweging van stedelijke
intellectuelen. Opvallend is, dat de betrokken schrijvers nauwelijks pogingen deden om
de miljoenen boeren en landarbeiders, in wier naam zij zeiden op te treden, in hun
activiteiten te betrekken.
Na de eerste Jodenwet raakte de Volksbeweging op de achtergrond. Haar rol werd
overgenomen door de Hongaarse fascisten. Het Hongarije van het interbellum kende
namelijk naast de letterkundigen van de Volksbeweging een aantal auteurs, wier
opvattingen een sterke verwantschap vertoonden met die van de volksen, maar die zich
uitdrukkelijker baseerden op racistische theorieën uit het buitenland. Voor een deel ook
behoorden ze tot een oudere generatie en waren het mensen die in de jaren ’20 deel
hadden uitgemaakt van de entourage van Gyula Gömbös.
Terwijl ‘ras’in de Volksbeweging eerder een historische term was, hanteerden deze
mensen een meer biologische definitie. Ook de mythe van de Hongaarse superioriteit
kreeg bij hen een uitgesproken racistische vorm. István Milotay, een man die in de jaren
’30 in het rechtse kamp als een belangrijk ideoloog gold, betoogde bijvoorbeeld dat het
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Hongarendom de vrucht was van een heel gelukkige wisselwerking tussen het Turkse en
het Oegrische ras, waarin het heersende Turkse element zich door vermenging met het
passievere, maar oudere Oegrische ras telkens weer had kunnen verjongen en versterken.
Hun superieure natuur gaf de Hongaren, aldus Milotay, recht op een imperiale rol in het
Karpatenbekken.
Net als de generatie van het fin-de-siècle verwachtten de Hongaarse nazi’s nog altijd het
aanbreken van een ‘nieuwe tijd’, het einde, zoals de antisemitische auteur Zoltán Bosnyák
het formuleerde, van het Joodse liberale, kapitalistische tijdperk en het begin van een
nieuwe Europese orde gebaseerd op ras-solidariteit en sociale rechtvaardigheid.
István Milotay wees er in scherpe bewoordingen op, dat de aristocratie een volledig
parasitaire klasse was geworden, dat ze voornamelijk leefde van de tantièmes die ze van
de Joodse bankiers en ondernemers toegeschoven kreeg. Terwijl de aristocratie zelf haar
greep op het landsbestuur volledig kwijt was, had ze wel verhinderd dat een jonge
generatie Hongaarse intellectuelen en boeren een rol in de politiek kon gaan spelen. Ook
de landadel had haar taak, leiding geven aan de beweging voor nationale
onafhankelijkheid en het vormgeven aan democratisering op politiek en economisch
gebied, niet waargemaakt. Aan het falen van de adel was het te danken dat het liberalisme
was uitgelopen op een gigantische concentratie van kapitaal, op het ontstaan van trusts en
op onderdrukking en uitbuiting door een plutocratische klasse.
Volgens Milotay werd dit onrechtvaardige systeem elders in Europa afgewisseld door een
‘nieuwe orde’ met een sterke staat en een geplande economie. Alleen in Hongarije
heersten nog de verouderde liberale ideeën.
Hetzelfde betoogde Ödön Málnási, een fascistische auteur, die met Lenin de overtuiging
was toegedaan, dat het kapitalisme aan het begin van de 20ste eeuw zijn ‘laatste stadium’
had beleefd. In de maak was, meende hij, een systeem met economische regio’s. Eén
daarvan was de Euro-Afrikaanse regio waarvan Hongarije deel zou gaan uitmaken en die
onder Duitse leiding zou staan.
De Hongaarse fascisten leunden sterk op het gedachtengoed van de ‘rasbeschermers’ uit
de jaren ’20. Maar uitdrukkelijker dan hun voorgangers hadden de fascisten ook een
sociaal programma. Zo bepleitte de leider van de belangrijkste fascistische partij, Ferenc
Szálasi (1897-1946), een systeem van geleide economie met een corporatieve staat en
speciale maatregelen ter bescherming van de positie van boeren en arbeiders, zoals recht
van referendum, algemeen en geheim kiesrecht, kinderbijslag, pensioen, een hervorming
van de gezondheidszorg en het onderwijs en het ter beschikking stellen van grond aan de
boeren.
Zo werd dus na de Volksbeweging het Hongaarse fascisme de woordvoerder van een
emancipatiestreven, dat nog een vervolg was op het optreden van de emancipatie- en
vernieuwingsbeweging uit het fin-de-siècle.

6 november 1938: de annexatie van Zuid-Slowakije
In de internationale arena deden zich in 1937 ontwikkelingen voor, die de positie van
Duitsland belangrijk versterkten. Zo legden Mussolini en Hitler hun meningsverschillen
bij. November 1937 trad Italië toe tot het Antikomintern Pakt. In diezelfde maand was de
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Britse minister van buitenlandse zaken, Lord Halifax, in Duitsland om Hitler duidelijk te
maken dat hij in Midden-Europa zijn gang kon gaan.
Op uitnodiging van Hermann Göring reisden ook minister-president Kálmán Darányi
(1886-1939) en minister van buitenlandse zaken Kánya in die novembermaand naar
Duitsland. Met de besprekingen wilden de nazi’s bereiken, dat Hongarije de Anschluss
van Oostenrijk zou accepteren en verder dat het land een rol als medeplichtige op zich
zou nemen bij de aanstaande afrekening met Tsjechoslowakije. De nazi’s gingen er
vanuit, dat Hongaarse troepen, als het eenmaal zover was, het zuiden van Slowakije
zouden binnentrekken. Göring gaf de Hongaren tegelijkertijd te verstaan dat er voorlopig
geen sprake kon zijn van gebiedsuitbreiding richting Roemenië of Joegoslavië. Naar
aanleiding van deze besprekingen stuurde Horthy Hitler nog in december een brief,
waarin hij zich uitdrukkelijk akkoord verklaarde met de Anschluss van Oostenrijk.
Ter voorbereiding op de annexatie van Zuid-Slowakije maakte Darányi in het voorjaar
van 1938 een omvangrijk bewapeningsprogramma bekend.
In augustus, vlak voor München, kwam de kwestie opnieuw ter sprake tijdens een bezoek
van Miklós Horthy aan de Führer. In overeenstemming met de bij die gelegenheid
gemaakte afspraken eiste Hongarije op 22 september van Tsjechoslowakije opeens de
overdracht van de door etnische Hongaren bewoonde gebieden en verder autonomie voor
Slowakije en de Karpaten-Oekraïne. Het akkoord van München (29 september 1938), dat
Hitler de vrije hand in Tsjechoslowakije gaf, bepaalde dat Boedapest en Praag binnen
twee maanden met een oplossing voor hun grensconflict moesten komen. Op 14 oktober
1938 reisde Darányi naar Duitsland om er Hitler toestemming te vragen voor een militaire
actie. Het Hongaarse leger zou de door etnische Hongaren bewoonde gebieden bezetten
en tegelijk de annexatie van Slowakije en de Karpaten-Oekraïne afdwingen. In ruil voor
de toestemming van Duitsland beloofde de Hongaarse minister-president onder meer, dat
zijn land de Volkenbond vaarwel zou zeggen en zou toetreden tot het Antikomintern pakt.
In München was afgesproken, dat de daar aanwezige partijen bij het uitblijven van een
compromis tussen Tsjechoslowakije en Hongarije de knoop zouden doorhakken. Ruim
voor de termijn van twee maanden voorbij was, wierpen echter twee van de
ondertekenaars, Duitsland en Italië, zich als scheidsrechters op. Op 2 november 1938
bepaalden ze, dat de in meerderheid door Hongaren bewoonde grensstrook van Slowakije
weer bij Hongarije zou gaan horen. Admiraal Horthy besteeg zijn schimmel en reed op 6
november over de nadien afgebroken Donau-brug bij Komárom triomfantelijk naar de
overkant.
Bij het zo geannexeerde gebied behoorden ook de door Hongaren bewoonde streken in de
Karpaten-Oekraïne met plaatsen als Uzhorod (Ungvár), Beregovo (Beregszász) en
Mukacevo (Munkács). De generaals hadden het liefst ook de Roethenen weer onder
Hongaars gezag gebracht, maar daar wilde Hitler niets van weten. De troepen die klaar
stonden om de bezetting uit te voeren, moesten eind november de kazernes weer in.
Toen Hongarije in februari 1939 (Pál Teleki was net opnieuw minister-president
geworden) tot het Antikomintern-pakt toetrad, kreeg het alsnog toestemming om ook het
niet door Hongaren bewoonde deel van de Karpaten-Oekraïne te annexeren. Hitler had
opnieuw een medeplichtige nodig. Terwijl Duitse troepen Praag bezetten, stak het
Hongaarse leger op 14 maart bij Mukacevo en Uzhorod de grens over om de KarpatenOekraïne te annexeren.
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Joden en Duitsers buiten de natie
Volgens de ‘christelijk-nationale’ ideologie die het Bethlen-regiem na de eerste
wereldoorlog introduceerde, waren de Joden tweederangs burgers. Het antisemitisme van
het regiem had allereerst een buitenlands-politieke strekking. Mensen als Pál Teleki
waren ervan overtuigd, dat de grote Joodse bankiershuizen in vooral Londen en Parijs de
bedenkers waren van de verkleining van het koninkrijk en zij meenden, dat ze druk
konden uitoefenen door de Joodse Hongaren als gijzelaars te gebruiken. Het
antisemitisme van het regiem richtte zich verder vooral tegen de Joodse progressieve
intelligentsia die verantwoordelijk werd gehouden voor de radenrepubliek.
In het antisemitisme van de ‘rasbeschermers’, de vertegenwoordigers van het naoorlogse
etnische nationalisme, lagen de accenten anders. Terwijl voor Teleki de internationale
bankhuizen de bron waren van alle kwaad, richtten de ‘rasbeschermers’zich in de eerste
plaats tegen het ‘eigen’ Joodse financierskapitaal. Tegen de Joodse intelligentsia keerden
ze zich, omdat ze ervan uitgingen, dat die het ontstaan van een Hongaarse intellectuele
middenlaag tegenhield. Daarom verzetten ze zich ook tegen de aanpassing van de
numerus-claususwet en bleven ze beperking van het aantal Joodse studenten eisen. Hun
politieke doel was een ‘wisseling van de wacht’, zoals het heette, het ten val brengen van
het Bethlen-regiem en het onttronen van de traditionele elite.
Hoewel de antisemitische stemming aan de instellingen voor hoger onderwijs met zich
meebracht, dat het aandeel van de Joodse bevolkingsgroep in het totaal van de studenten
aan die instellingen veel lager lag dan voor de eerste wereldoorlog het geval was geweest
en hoewel Joden ook uit overheidsbanen en uit het officierskorps werden geweerd, was er
na de aanpassing van de numerus-claususwet formeel weer sprake van rechtsgelijkheid
voor de Joodse bevolking. Voor antijoodse maatregelen, waarop niet alleen de
rasbeschermers, maar ook de schrijvers van de Volksbeweging, de Kisgazdapárt en de
Hongaarse nazi’s aandrongen, was het regiem na het debâcle van de numerus-claususwet
niet te vinden. Dat veranderde ook niet, toen Gyula Gömbös regeringsleider werd. Pas
toen de coalitie van Hongarije met Hitler-Duitsland op gang kwam, ging het regiem om,
al probeerde men de antijoodse wetgeving toch zo vorm te geven dat de samenwerking
tussen het regiem en de Joodse bankiers niet werd verbroken. Mede om die reden werd er
in de Jodenwet van 1938 een uitzondering gemaakt voor Joden die tot het christendom
waren overgegaan.
Na de Joden raakten ook de Duitse Hongaren, binnen de grenzen van 1920 zo’n 500
duizend in getal, buiten de natie. Om Hitler te vriend te houden gaf Hongarije de nazi’s
de gelegenheid om de Duitstalige Hongaren als onderdeel van de Duitse
‘volksgemeenschap’ in een aparte Volksbund te organiseren. De Volksbund werd op 26
november 1938, een paar weken na de annexatie van Zuid-Slowakije, opgericht.
Al in de tijd van de Dubbelmonarchie waren de verschillende nationaliteiten verschillend
ingeschat en behandeld. Roemenen, Slowaken en Serven golden als inferieur en moesten
zich een min of meer gedwongen verhongaarsing laten welgevallen. In het geval van de
Duitsers, vaak welgestelde boeren of zakenlui, lag dat anders. Zij werden meestal gezien
als ‘eigenlijk’ Hongaren, ‘Hongaars-voelend’, zoals Mihály Károlyi dat aan het begin van
de eeuw eens had uitgedrukt. Dat ze niet tot de Hongaarse natie hoorden, maar deel
uitmaakten van een ander volk, was een gedachte die pas na de eerste wereldoorlog
opkwam. Eigenlijk stegen ze daarmee nog een stapje op de ranglijst. Want in hun feilloze
gevoel voor hiërarchie vonden de Hongaren de Duitsers een nog superieurder volk dan
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zichzelf. Een gevolg daarvan was, dat het Hongaarse nationale superioriteitsgevoel zich
in zijn gekwetstheid ook tegen de inheemse Duitsers keerde. Zij werden volkomen ten
onrechte afgeschilderd als een expansieve bevolkingsgroep die bezig was het land te
verduitsen en de Hongaarse natie te verstikken. Het officiële pro-Duitse beleid van
Miklós Horthy en deze akelige anti-Duitse houding die vooral door de Volksbeweging
werd verbreid, droegen er samen toe bij, dat ook de Duitsers apart kwamen te staan.
De vermeende Duitse expansie werd gesitueerd in West-Hongarije en in de streek rond
Pécs. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze opvatting was de volkse
romancier Gyula Illyés. In een debat over dit thema in de kolommen van het literaire
tijdschrift Nyugat in 1933 noemde hij het Duitse gevaar een extra argument voor
afschaffing van het grootgrondbezit. Daardoor zouden de Hongaarse dagloners namelijk
een nieuwe, krachtige boerenstand worden. Ook Nyugat-hoofdredacteur Mihály Babits
zelf riep ach en wee over het afnemen van de Hongaarse bevolking. Als daar niets aan
zou gebeuren, zou het, betoogde hij in volle ernst, ‘binnen niet al te lange tijd afgelopen
zijn met de Hongaren’.
Pogingen vanuit Duitsland om de in Hongarije woonachtige Duitsers op de een of andere
manier aan Duitsland te binden -de eerste dateerden nog uit de tijd van de Weimarrepubliek- werden in de Volksbeweging, maar ook door de regering met argwaan
gevolgd. Hetzelfde gold voor organisaties van Duitsers in Hongarije, waarin de interDuitse solidariteit een hogere prioriteit kreeg dan de loyaliteit aan de Hongaarse natie.
Hitler wist echter de Hongaarse regering telkens weer voldoende onder druk te zetten om
maatregelen tegen nazi-vriendelijke organisaties te voorkomen. Hij deed dat met name
door Hongarije gebiedsherstel te beloven. Zo werd in 1937 de leider van zo’n beweging,
de Volksdeutsche Kameradschaft, op Duits aandringen in vrijheid gesteld en bleven de
geplande maatregelen tegen die organisatie uit, toen Hitler beloofde dat Hongarije een
deel van Slowakije zou mogen annexeren. Soortgelijke touwtrekkerij deed zich voor rond
de Volksbund die in november 1938 door de regering werd toegelaten en die uiteindelijk
een ware staat in de staat werd. In de oorlogsjaren beschikte deze nazistische organisatie
over tientallen eigen lagere scholen en zelfs over twee gymnasia (in Boedapest en Pécs).
De Volksbund had ook een eigen paramilitaire arm, de Deutsche Mannschaft, een eigen
jeugdbeweging, de Deutsche Jugend en een Deutsche Volkshilfe die zich op sociaal
gebied bewoog.
De Hongaarse regering voelde zich gedwongen dit alles toe te staan. Antifascistische
Duitse Hongaren zetten in de tweede helft van 1942 een tegenbeweging op touw, de
Treuebewegung (Hűség mozgalom), maar veel invloed kreeg die niet.
De gedachte dat de Duitsers, op zijn minst diegenen die zich deelgenoot voelden van de
Duitse natie, vroeg of laat zouden opkrassen, speelde al sinds het begin van de oorlog een
rol. Hitler had namelijk laten weten, dat hij de in Hongarije woonachtige Duitsers wilde
gebruiken om Polen te verduitsen. In regeringskring ging men ervan uit dat Hongarije op
die manier vroeg of laat dus de in de Volksbund georganiseerde Duitsers wel kwijt zou
raken. Dit werd op den duur ook een argument om de Volksbund maar te laten begaan en
om ook de SS toe te staan onder de Duitse Hongaren te recruteren. Dit gebeurde
aanvankelijk op basis van vrijwilligheid, maar toen dat niet voldoende succes had, onder
dwang. Nog in de zomer van 1942 zou minister-president Kállay de Duitsers
toestemming geven om nogeens 10.000 Duitse Hongaren te recruteren voor de Waffen
SS. Zo leverde Hongarije haar Duitse bevolking uit aan de nazi’s en op den duur zelfs aan
de SS.
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De Jodenwetten
In Hongarije was er in 1937 weer sprake van oplaaiend antisemitisme van onderop. Zo
deden zich in Pécs in februari van dat jaar meerdaagse antisemitische ongeregeldheden
voor. Ze begonnen aan de universiteit, waar betogers handhaving van de numerus clausus
eisten. Tijdens de betoging werden verschillende Joodse studenten in elkaar geslagen. In
de stad moesten Joodse winkels het ontgelden. Ook de ramen van de synagoge gingen in.
De sfeer in het land veranderde zo snel, dat de regering er zich op kon beroepen, toen ze
in 1938 kwam met wat achteraf de eerste Jodenwet was.
De Jodenwet was een typisch staaltje van antisemitisme van bovenaf. Net als destijds de
numerus-claususwet speelde ook deze wet een rol in de buitenlandse politiek. Het was
een gebaar richting Hitler. De internationaal-politieke betekenis van de wet werd nogeens
onderstreept door het feit, dat de Jodenwet van kracht werd op het moment, dat in
Boedapest een internationaal rooms-katholiek congres (het z.g. Eucharistische Congres,
25-28 mei 1938) werd gehouden. Onder de aanwezigen was de latere paus Pius XII. Béla
Imrédy (1891-1946), de minister-president onder wie de eerste Jodenwet in het staatsblad
kwam, trad er op 27 mei als spreker op.
Kálmán Darányi die het ontwerp op 8 april 1938 indiende, ging aan de
buitenlandspolitieke kant van de zaak voorbij en betoogde, dat wettelijke maatregelen
nodig waren om het antisemitisme in het land de wind uit de zeilen te nemen. Aan de
vooravond van de indiening van de wet had hij de Joodse gemeenschap zelfs om begrip
gevraagd en het lijkt erop, dat hij het wetsontwerp pas indiende nadat hij inderdaad van
die kant geruststellende signalen had ontvangen.
Volgens de wet mochten Joden niet meer dan 20 procent vormen van de beoefenaren van
de gestudeerde beroepen. Ook bij de beambten in het bedrijfsleven moest het percentage
volgens deze wet terug naar 20. In die tijd was volgens een schatting bijna de helft van de
beambten in het bedrijfsleven van Joodse afkomst.
Tegelijk met de eerste Jodenwet trad een antisemitische perswet in werking. De perswet
maakte niet alleen een einde aan Joodse tijdschriften en publicaties. Ook het
toonaangevende literaire tijdschrift Nyugat hield op te verschijnen. Maar het bleef niet bij
maatregelen die door een wet werden gesanctioneerd: hoewel er onder de werknemers bij
de overheid maar erg weinig Joden meer waren, begonnen de landsoverheid en
verschillende gemeentebesturen in 1938 Joodse werknemers te ontslaan.
Anders dan in de numerus-claususwet werd het begrip Jood in deze wet religieus
gedefiniëerd. De wet was danook niet van toepassing op mensen die tot het christendom
waren overgegaan. Althans, de wet voerde daarvoor een deadline in. Alleen namelijk wie
zich voor 1 augustus 1919 had laten dopen, werd door de wet als ‘christen’geaccepteerd.
Dit betekende, dat vooraanstaande Joodse persoonlijkheden in het zakenleven, die in het
algemeen gedoopt waren, niet onder de wet vielen. Op Joodse intellectuelen die afscheid
hadden genomen van het Joodse geloof, maar niet tot een kerkgenootschap waren
toegetreden, was de wet wel van toepassing.
Verschillende kerkleiders spraken zich voor de wet uit. Dit gold bijvoorbeeld voor de
evangelische bisschop Sándor Raffay (1886-1947) en voor de hervormde bisschop László
Ravasz (1882-1975).
Opmerkelijk was, dat niet alleen de sociaal-democratische lagerhuisleden tegen de wet
protesteerden, maar dat ook István Bethlen publiekelijk van zijn afkeuring blijkgaf.
Bethlen wees er onder meer op, dat met de wet het principe van de rechtsgelijkheid
overboord ging. Ook in de regering was er een tegenstander: de minister van justitie
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Andor Lázár stapte uit protest op. Buiten het parlement keerde niemand minder dan de
grijze eminentie van de volksen, Dezső Szabó, zich tegen de Jodenwet. Hij was intussen
de Hongaarse Duitsers een groter gevaar gaan vinden dan de Hongaarse Joden.
Bij het parlement was ook een protest binnengekomen van een zestigtal niet-Joodse
intellectuelen. Opmerkelijk was dat op de handtekeningenlijst de naam ontbrak van Gyula
Illyés, hoewel hij toch één van de opstellers van de protesttekst was geweest. In een
artikel in Nyugat gaf Illyés later zijn mening. Hij was, betoogde hij, een voorstander van
‘alle soorten vrijheidsrechten’ en was ook bereid het voor de Joden op te nemen, ook al
moest hij, naar hij uitdrukkelijk verklaarde, persoonlijk niets van ze hebben. Anders dan
veel volkse nationalisten was Illyés overigens van mening, dat assimilatie de enig
mogelijke oplossing van het Joodse vraagstuk was.
Dat de Joodse financiële elite gespaard bleef, ontging de antisemieten niet. Zo maakte een
fascistische auteur als Zoltán Bosnyák zich nog in 1940 kwaad over het feit dat er nog
altijd zoveel vooraanstaande Hongaren broederlijk samen met de Joodse bankiers in de
directies van de banken zaten. Maar hoewel dus de Hongaarse fascisten op de Jodenwet
van 1938 heel wat aan te merken hadden, was de invloed ervan op de sfeer in het land
enorm. Als de golf van pogroms in Duitsland en Oostenrijk het begin was geweest van
een fascistische revolutie, dan leek Hongarije daarbij nu aan te haken.
De internationale politieke successen van Hitler, de Kristallnacht en de Hongaarse
Jodenwet schiepen een klimaat waarin het Hongaarse fascisme tot een massabeweging
kon uitgroeien. De sfeer in de hoofdstad was in die jaren voor velen niet te verdragen.
Kenmerkend is wat dat betreft een opmerking van de componist Béla Bartók (18811945). Hoewel hij als ontdekker van de oude Hongaarse volksmuziek van de kant van het
Horthy-regiem een zekere sympathie ondervond, moest Bartók niets hebben van het
nationalisme dat zich van zijn land had meester gemaakt. In Hongarije, schreef Bartók in
1938, “zijn ‘beschaafde’ christelijke mensen helaas bijna zonder uitzondering
voorstanders van het nazi-systeem.”
Na de aanvaarding van de eerste Jodenwet toonde minister-president Béla Imrédy zich
aanvankelijk een tegenstander van verdere wettelijke maatregelen tegen de Joodse
bevolking. Zijn standpunt veranderde echter direct na de z.g. eerste Weense beslissing,
waarbij Hitler en Musolini het zuiden van Slowakije aan Hongarije toewezen. Als blijk
van dankbaarheid diende Imrédy twee dagen voor kerst 1938 een nieuwe Jodenwet bij het
parlement in. Deze wet schreef een beperking voor van het percentage Joodse
beoefenaren van vrije beroepen en beambten bij bedrijven tot zes. Op de twee rabbi’s na
verloren de Joodse hogerhuisleden hun zetel, Joden werden uitgesloten van banen bij de
overheid, van een baan in het voortgezet en het beroepsonderwijs, in de redactie van
kranten en tijdschriften enz.
Ook de tweede Jodenwet kreeg bij de behandeling in het hogerhuis de steun van de
leiders van de kerkgenootschappen. Maar in de kring van de Volksbeweging begon nu
eindelijk twijfel op te komen aan de juistheid van de ingeslagen weg. Gyula Illyés had
zich al tegen de eerste Jodenwet uitgesproken, zij het in een verklaring die droop van de
Jodenhaat. Bij gelegenheid van de tweede Jodenwet kwam er ook een nee van de kant
van Tibor Eckhardt, de leider van de Független Kisgazdapárt, de partij die sinds 1930 het
volkse nationalisme in de politiek vertegenwoordigde. Hij bleek van mening dat de
Joodse kwestie moest worden opgelost door middel van ordelijke emigratie. De tweede
Jodenwet plaveide naar zijn mening de weg voor een ‘barbaarse’, ‘pogromachtige’
oplossing van de Joodse kwestie.
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De tweede Jodenwet, waarin de Joden voor het eerst als ras gekwalificeerd werden, kreeg
voor Béla Imrédy, als minister-president politiek verantwoordelijk, een merkwaardig
staartje. Uit wraak voor de maatregelen die Imrédy tegen de partij van de Pijlkruizers
(Nyilasok) had genomen, zoals het verbod voor overheidsambtenaren om lid te zijn van
een politieke partij (zomer 1938) en de veroordeling tot drie jaar dwangarbeid van de
leider van de Pijlkruizers, Ferenc Szálasi (1897-1946), na de aanslag op de grote
synagoge in Boedapest in februari 1939, brachten de Pijlkruizers het nieuws, dat Imrédy
zelf van Joodse afkomst was. Er kwamen documenten tevoorschijn, waaruit bleek, dat
één van Imrédy’s overgrootouders op zevenjarige leeftijd gedoopt was. Het eind van het
liedje was dat Horthy Imrédy de laan uitstuurde.
István Bethlen, de man op de achtergrond, kwam de affaire goed uit. Hij vond dat Imrédy
te eenzijdig pro-Duits regeerde en maakte zich zorgen over het klaarblijkelijke streven
van Imrédy om in Hongarije een nazi-systeem te vestigen. De plotselinge val van Imrédy
gaf hem de gelegenheid om Pál Teleki die destijds wegens zijn betrokkenheid bij de
poging tot troonsbestijging van Karel uit de politiek was verdwenen, weer als ministerpresident naar voren te schuiven. Voor de Jodenwet maakte de machtswisseling echter
niets uit. Teleki nam het wetsontwerp van Imrédy over en bracht de wet in mei 1939 ook
in het staatsblad.
In 1920 had Teleki aleens gedreigd om als wraak voor Trianon een z.g. arbeidsdienst
voor Joden in te voeren. Nu hij ten tweede male aan de macht was, kwam hij daarop terug
en werd de arbeidsdienst een feit. Een jaar later, in 1940, werd Joodse reserve-officieren
hun rang ontnomen.
Hongaarse historici doen het weleens voorkomen, alsof druk van de kant van naziDuitsland beslissend is geweest bij de totstandkoming van de Jodenwetten. Uit het feit,
dat de Hongaarse regering, zoals nog aan de orde zal komen, in 1939 de Duitse troepen
onderweg naar Polen doortocht durfde te weigeren en in het najaar van dat jaar ook
nogeens duizenden Poolse militairen opving, blijkt echter dat de Hongaarse regering in
die tijd nog altijd de mogelijkheid had om aan eventuele Duitse verlangens weerstand te
bieden.
De man die de tweede Jodenwet in het staatsblad bracht en het initiatief nam tot de
voorbereiding van de derde Jodenwet in 1940, was dezelfde die in 1920, onmiddellijk na
de ondertekening van het verdrag van Trianon, het antisemitisme tot de officiële
regeringskoers had gemaakt en die verantwoordelijk was geweest voor de numerusclaususwet van dat jaar. Tijdens zijn tweede minister-presidentschap maakte Teleki
verschillende malen een gebaar in de richting van Engeland. Deze avances waren voor
hem echter geen reden om zich in zijn houding jegens de Joden te matigen.
Vanaf 1938 gingen antisemitisme en nazisme de Hongaarse samenleving steeds meer
overwoekeren. Bij de verkiezingen van 1939 bleek hoezeer de stemming in het land
veranderd was. De sociaal-democratische partij leed een zware nederlaag (het aantal
parlementszetels viel terug van 11 naar 5) en de fascistische partijen boekten een enorme
winst (een miljoen stemmen, bijna 30 procent van de stemmen, in het parlement van 13
naar 49 zetels). Ferenc Szálasi’s Pijlkruizerspartij haalde bij deze verkiezingen maar liefst
20 procent van de stemmen.
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1939-1945: met Hitler ten strijde

Hongarije en de inval in Polen
Hoewel Hongarije de gebiedsuitbreiding in Tsjechoslowakije en in de Karpaten-Oekraïne
aan Hitler te danken had, probeerde de Hongaarse regering in de jaren vlak voor de
Duitse inval in de Sovjet-Unie een zekere bewegingsvrijheid te bewaren. Pál Teleki die
opnieuw regeringsleider geworden was, stond op het standpunt, dat de tweede
wereldoorlog onvermijdelijk was en verder dat die onvermijdelijk door Duitsland zou
worden verloren. Hongarije kon, zo meende Teleki, officiëel moeilijk anders dan
pakteren met Hitler, maar moest zich tegelijkertijd voorbereiden op de Duitse nederlaag.
In juni 1939 liet minister-president Pál Teleki Berlijn weten, dat Hongarije zich niet bij
een oorlog tegen Polen zou laten betrekken. Eind augustus, even nadat het StalinHitlerpakt tot stand gekomen was (23 augustus), liet Teleki Londen opnieuw weten dat
zijn land niet zou deelnemen aan een militair optreden tegen Polen. Op 1 september 1939
viel het Duitse leger Polen binnen. Op 9 september vroegen de Duitsers toestemming om
voor troepenvervoer gebruik te mogen maken van de spoorlijn die over Košice naar Polen
liep. De regering-Teleki weigerde. Poolse legereenheden (bij elkaar maar liefst 110.000
man), die voor de Duitsers de Karpaten over vluchtten, werden in Hongarije opgevangen.
De Független Kisgazdapárt nam de verzorging van de Poolse militairen op verzoek van
de regering voor haar rekening. Via Joegoslavië reisden zo’n honderdduizend Poolse
militairen door naar Frankrijk en Engeland.

30 augustus 1940: de annexatie van het noorden van Zevenburgen
Na de verdeling van Polen kwam al snel ook de verdeling van Roemenië op de agenda.
Eind juni 1940 bezette de Sovjet-Unie met instemming van Duitsland Bessarabië en de
Bukovina. Kort daarna droeg Roemenië Dobrudja aan Bulgarije over. De regering-Teleki
besloot, dat nu ook voor Hongarije het moment was gekomen om haar deel van het
buurland op te eisen en begon troepen naar de grens te sturen. In Berlijn, waar in de
zomer van 1940 de voorbereiding van de aanval op de Sovjet-Unie op gang kwam, leidde
dit tot grote ergernis. Door Hitler op het matje geroepen kreeg de Hongaarse ministerpresident te horen dat er geen sprake kon zijn van een Hongaarse inval in Roemenië,
omdat dat gemakkelijk tot een oorlog op de Balkan kon leiden. Tegelijkertijd beloofde
Hitler, dat hij samen met Mussolini Roemenië onder druk zou zetten om met Hongarije
tot een compromis te komen. Onderhandelingen tussen Roemenië en Hongarije liepen
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eind augustus op niets uit, wat Roemenië ertoe bracht Hitler en Mussolini officiëel als
scheidsrechters te vragen. De beide dictators deelden op 30 augustus 1940 het noorden
van Zevenburgen aan Hongarije toe.
Oktober 1940 vroegen de Duitsers opnieuw toestemming voor troepenverplaatsingen
over Hongaars grondgebied, ditmaal richting Roemenië. Die toestemming kwam er nu
wel. En nog weer wat later, op 20 november, sloot Hongarije zich aan bij het
Asmogendheden-verdrag.
Bij de bezetting van de Karpaten-Oekraïne waren niet meer dan enkele schoten gelost. In
Noordelijk Zevenburgen, waar 1,5 miljoen Hogaren en 1 miljoen Roemenen woonden,
zou dat anders lopen. Tijdens de bezetting en ook nog gedurende de daarop volgende
herfst begingen Hongaarse soldaten heel wat wreedheden tegen Roemenen. Er was, zoals
Horthy in een geheime notitie aan ministerpresident Pál Teleki schreef, sprake van
“onmenselijkheden” en “sadistische vernederingen”. Na de eerste wereldoorlog gevluchte
grootgrondbezitters kwamen ‘hun’ eigendom vaak op eigen houtje en met een hoop
bombarie opeisen. De situatie liep zozeer uit de hand, dat Hongaarse bewoners van
Zevenburgen een duurzame verstoring van de relaties tussen de verschillende
bevolkingsgroepen van het gebied voorzagen en de Hongaarse regering bestookten met
klachten over het optreden van het leger.
Een nog in 1940 aangenomen wet bepaalde dat de in het nieuwe gebiedsdeel woonachtige
Hongaren 48 zetels zouden krijgen in het parlement en de Duitsers 3. De Roemenen
kregen 12 zetels in het vooruitzicht gesteld, maar op voorwaarde dat de betrekkingen
tussen Hongarije en Roemenië zouden verbeteren. Wat uiteraard niet gebeurde.

24 maart 1941: 56 vlaggen
Moskou volgde de ontwikkeling van de Hongaars-Duitse betrekkingen al een tijdje met
belangstelling. In 1934 hadden de beide landen ambassadeurs uitgewisseld. De toetreding
van Hongarije tot het Antikomintern-pakt in 1939 had weer een eind aan de diplomatieke
betrekkingen gemaakt, maar na de ondertekening van het Stalin-Hitlerpakt was de Sovjettop blijkbaar van mening, dat dit mogelijkheden bood om de betrekkingen met Hongarije
weer aan te halen. In de zomer van 1940 liet Moskou bij herhaling weten de Hongaarse
eisen met betrekking tot Zevenburgen als gerechtvaardigd te beschouwen. En in
september, onmiddellijk na de uitspraak van Hitler en Mussolini, ondertekenden de
Sovjet-Unie en Hongarije een handelsverdrag.
Onderhandelingen tussen Moskou en Boedapest leidden er verder toe dat Hongarije in
januari 1941 een 56-tal vlaggen terugkreeg. In ruil voor die vaandels die in 1849 door het
leger van de tsaar waren buitgemaakt, droeg Teleki de communisten die in Hongarije
gevangen zaten, aan de Sovjet-Unie over. Onder hen was de latere partijleider Mátyás
Rákosi. De vlaggen arriveerden op 24 maart op het Keleti Pályaudvar en werden vandaar
onder enorme belangstelling naar het oorlogsmuseum in het burchtkwartier overgebracht
(de vlaggen hangen nu in de Mátyás-kerk in het burchtkwartier). Even later, in mei van
dat jaar, was de Sovjet-Unie prominent vertegenwoordigd op een internationale
tentoonstelling in de Hongaarse hoofdstad. En nog een maand later, onmiddellijk na de
Duitse inval in de Sovjet-Unie, kreeg de Hongaarse regering van volkscommissaris
Molotov de boodschap, dat zijn land jegens Hongarije geen aanvallende bedoelingen had
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en verder dat Hongarije, als het geen partij zou worden in de oorlog, wat de Sovjet-Unie
betreft noordelijk Zevenburgen na de oorlog zou mogen behouden.

11 april 1941: de inval in Joegoslavië
In het najaar van 1940 kreeg minister-president Pál Teleki van de Duitsers het verzoek
om als bemiddelaar op te treden tussen de As-mogendheden en het onder Engelse invloed
staande Joegoslavië. Resultaat van de aktiviteiten van Teleki was een HongaarsJoegoslavisch vriendschapsverdrag, dat op 12 december in Belgrado ondertekend werd.
Maar de inkt was nog niet droog of het bleek, dat het de Duitsers het al als een gepasseerd
station beschouwden. Zij haalden de Joegoslavische regering ertoe over het As-verdrag te
ondertekenen. Toen daarop de bevolking van Belgrado op 27 maart in opstand kwam,
was dat voor de Duitsers aanleiding Joegoslavië te bezetten. Nog diezelfde dag stelde
Hitler Miklós Horthy van de Duitse aanvalsplannen op de hoogte.
Hitler deelde Horthy verder mee de Hongaarse territoriale claims te erkennen en verzocht
de Hongaarse regent de Duitse troepen doortocht te verlenen en Hongaarse troepen mee
te sturen. Op 28 maart antwoordde Miklós Horthy de Führer, dat hij aan zijn wensen
gehoor zou geven. Horthy maakte de inhoud van zijn brief bekend op een bijeenkomst
van de legerleiding, waaraan ook Pál Teleki deelnam. De briefwisseling tussen Horthy en
Hitler kwam ook aan de orde op een zitting van de ministerraad, waar Teleki zijn
bezwaren tegen een Duits-Hongaarse inval bekend maakte en met aftreden dreigde. Op
30 maart stuuurde Teleki een boodschap naar Londen en Washington, waarin hij duidelijk
probeerde te maken dat Hongarije in geval van een Duitse aanval op Joegoslavië
gedwongen zou zijn ter verdediging van de Hongaarse minderheid tussenbeide te komen.
Op 2 april kwam het Engelse antwoord binnen: Als de Hongaren aan een Duits optreden
mee zouden doen, zou hun dat een oorlogverklaring opleveren. Nog op diezelfde dag
groepeerden Duitse troepen zich op Hongaarse grondgebied. Op 6 april zetten de Duitsers
de aanval in. De Hongaren volgden op 11 april.
Ook in dit gebied, waar één miljoen mensen, waarvan 40 procent Hongaren, woonden,
begingen de Hongaarse militaire autoriteiten allerlei wreedheden. Servische inwoners
werden de grens over gejaagd naar Servisch gebied. Later werden ze opgepakt en in
concentratiekampen in West-Hongarije overgebracht. Massale executies en moordpartijen
moesten de bewoners van sabotage-acties afhouden. Een gerechtelijk onderzoek naar de
massamoorden werd door Horthy aanvankelijk geblokkeerd. Pas in het kader van een
toenaderingspoging tot de westelijke gealliëerden in het najaar van 1943 zou een militaire
rechtbank toch nog met de zaak worden belast. In de aanklacht figureerde de moord op
3309 personen. De verantwoordelijke officieren zouden echter de kans krijgen om zich in
Oostenrijk in veiligheid te stellen. De belangrijkste verdachte, Ferenc FeketehalmyCseydner zou na de machtsovername door Ferenc Szálasi terugkeren in de legertop.
Voor Pál Teleki was de naderende Hongaarse inval in Joegoslavië aanleiding om
zelfmoord te plegen. In de nacht van 2 op 3 april schoot hij zich voor het hoofd. “We
hebben de kant van boeven gekozen. We zijn lijkenpikkers geworden”, stond er in zijn
afscheidsbrief. Winston Churchill was geroerd door de wanhoopsdaad van de Hongaarse
regeringsleider. Hij zou er, beloofde hij, op toezien dat Teleki bij de
vredesonderhandelingen posthuum een stoel zou krijgen.
Weinig benijdenswaard was het lot van de niet-Hongaarse jongeren uit de geannexeerde
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gebieden, die in dienst moesten. Het harde optreden van de Hongaarse officieren en
onderofficieren leidde tot massale desertie. In de praktijk kwam het erop neer dat de
Hongaarse autoriteiten in geen enkel van de geannexeerde gebieden in staat bleken een
‘minderhedenbeleid’ te voeren dat ook maar in de buurt kwam van de verlichte ideeën die
Pál Teleki daarover ooit naar voren had gebracht. Geweld en vernederingen bepaalden
overal het beeld, behalve in het geval van de Duitse minderheid.
Gemiddeld lag het aandeel van de niet-Hongaren in de totale bevolking in de
geannexeerde gebieden op 49,5 procent. Een gevolg van de annexaties was danook, dat
het aandeel van de niet-Hongaren in de landsbevolking flink steeg, namelijk van 7,9 naar
22,5 procent. In deze berekening is ook de Duitse minderheid meegenomen, die met ruim
700.000 mensen 4,9 procent van de bevolking van het vergrote Hongarije uitmaakte.
Verreweg de grootste minderheid vormden de 1,1 miljoen Roemenen (7,5 procent).

Juni 1941: bommen op Košice
Op 22 juni 1941 viel de Duitse Wehrmacht de Sovjet-Unie binnen. Landen die van de
veronderstelde overwinning van Duitsland wilden meeprofiteerden, stuurden hulptroepen.
Zo verklaarden ook Slowakije en het amper twee maanden oude Kroatië de Sovjet-Unie
gauw de oorlog. Mussolini zette Italiaanse eenheden op de trein en Franco stuurde een
corps ‘vrijwilligers’, een formule die hem de mogelijkheid bood officiëel buiten de
oorlog te blijven. In Hongarije waren de meningen verdeeld. Sommigen stonden op het
standpunt dat het leger in verband met toekomstige annexaties niet aan de aanval op de
Sovjet-Unie gewaagd mocht worden. Anderen meenden dat Hongarije, juist als het kans
wilde houden op verdere annexaties, aan de kant van Hitler de oorlog moest instappen.
De ministerraad kwam op 23 juni bijeen om een besluit te nemen. Aanwezig was ook
legerchef Henrik Werth. Als de regering wilde voorkomen, dat de nieuwverworven
gebieden later weer aan Slowakije en Roemenië zouden moeten worden afgestaan, moest
ze, zo verklaarde de generaal, nu met de Duitsers ten strijde trekken. Maar de ministers
zeiden nee. Werth vertrok daarop naar Horthy’s landgoed Kenderes, waar hij de regent
met een staatsgreep dreigde, als hij het nee van de ministers zou accepteren. Miklós
Horthy ging echter niet op de dreigementen in. Maar vier dagen na de inval van de
Duitsers in de Sovjet-Unie kwam Hongarije uiteindelijk toch over de brug. Aanleiding tot
de Hongaarse oorlogsverklaring was een provocatief bombardement op Košice, waarbij
29 mensen omkwamen. De aanval, uitgevoerd door Duitse vliegtuigen, was een
bedenksel geweest van de Duitse militaire attachee en een Hongaarse generaal.
Aan de beslissing om alsnog met de Wehrmacht op oorlogspad te gaan lag geen eis van
Duitse zijde ten grondslag, integendeel, bij de voorbereiding van de operatie-Barbarossa
had de Duitse legerleiding Hongarije geen militaire taak toebedacht. Hongaarse deelname
aan de aanval op de Sovjet-Unie was volgens Hitler niet gewenst, omdat dit
onvermijdelijk tot nieuwe territoriale claims richting Roemenië zou leiden. Deelneming
van Hongarije in de operatie zou verder de kans vergroten, dat de Gealliëerden er in een
te vroeg stadium kennis van zouden krijgen. Omdat de Duitsers verwachtten de SovjetUnie in een Blitzkrieg op de knieën te kunnen dwingen, had deelneming van Hongarije in
hun ogen militair ook weinig of geen betekenis.
De oorlogsinspanning van Hongarije was in dit stadium nog beperkt. Een deel van de
Hongaarse troepen werd ingelijfd in het 17de Duitse leger. Met slecht materiëel en voor
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een deel zelfs te paard en op de fiets moesten zij de Duitse opmars zien bij te houden. Een
ander deel (45.000 man) diende als bezettingsleger. Bij de troepen die met de Duitse
Wehrmacht meevochten, waren de verliezen groot. Eind augustus al was een groot deel
van de uitrusting vernietigd. In regeringskring kwam de vraag op, of het niet beter was uit
de oorlog te stappen. Minister-president László Bárdossy (1890-1946) dwong Horthy om
chef-staf Henrik Werth, een voorstander van voortzetting van de oorlog, af te zetten maar
ging tijdens onderhandelingen in Duitsland begin september uiteindelijk toch akkoord
met voortzetting van de strijd aan Duitse zijde. De troepen die deel uitmaakten van het
17de Duitse leger, moesten uiteindelijk begin november teruggetrokken worden omdat er
niets meer van over was. De Hongaarse bezettingstroepen bleven in het veroverde deel
van de Sovjet-Unie aktief.
In Boedapest kwam het in het najaar tot betogingen tegen de oorlog. De eerste vond
plaats op 6 oktober 1941, de dag waarop de Hongaarse legerleiders worden herdacht die
in 1849 door de Oostenrijkers in Arad werden terechtgesteld, en de volgende op de
Kerepesi begraafplaats op 1 november bij het graf van twee andere figuren uit de
Hongaarse vrijheidsstrijd van 1848 en 1849, Lajos Kossuth en Mihály Táncsics. Bij die
gelegenheid eisten een paar duizend mensen de onmiddellijke beëindiging van de oorlog.
Nog wat later, met kerst, verscheen een speciaal nummer van de Népszava, het blad van
de sociaal-democratische partij, waarin Árpád Szakasíts (1888-1965) het opnam voor de
‘grote gedachte’ van de nationale zelfstandigheid en onafhankelijkheid en waarin ook
communisten, volkse schrijvers, een rasbeschermer uit de jaren ’20 als Endre BajcsyZsilinszky en één van de christelijke-nationale ideologen uit die tijd, Gyula Szekfű, een
bijdrage schreven. Met deze kerstkrant gaf de coalitie uit de tijd van het Maartfront, die in
het rampjaar 1938 van het toneel was verdwenen, opnieuw een blijk van leven.

Schommel-politiek
Als minister-president had Pál Teleki geprobeerd om tegelijkertijd in twee richtingen aan
buitenlandse politiek te doen. De officiële buitenlandse politiek moest, zo meende hij,
gericht zijn op Hitler-Duitsland. Maar daarnaast was er een officieuze buitenlandse
politiek nodig, gericht op de westerse mogendheden. Met de weigering om Duitse troepen
doortocht te verlenen naar Polen en even later met het vriendschapsverdrag met
Joegoslavië had Teleki op zijn manier vorm gegeven aan deze tweede buitenlandse
politiek. Maar naar zijn mening was het vooral de volks-nationalistische oppositie die de
taak op zich moest nemen die alternatieve buitenlandse politiek te vertegenwoordigen.
Pál Teleki had er daarom persoonlijk op toegezien, dat de oppositie een eigen blad kreeg,
Magyarország, zoals het heette, waarin het in geheim overleg met de regering deze
buitenlandse politiek naar voren kon brengen. De officieuze buitenlandse politiek moest,
aldus de gedachtengang van Teleki, Hongarije de kans geven om na de onvermijdelijke
nederlaag van Hitler-Duitsland als mede-overwinnaar aan de onderhandelingstafel aan te
schuiven.
Augustus 1941 herinnerde Endre Bajcsy-Zsilinszky minister-president Bárdossy, de
opvolger van Teleki, aan de geheime afspraken. In een begeleidend schrijven voegde hij
daar voor alle zekerheid nogeens aan toe, dat Duitsland naar zijn opvatting vast en zeker
de oorlog zou verliezen en dat Hongarije er zich dus op moest voorbereiden tijdig het
bondgenootschap met Hitler te verbreken. Bárdossy reageerde niet. Hoe kon hij ook?
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Sinds de oorlogsverklaring was Hongarije min of meer opmarsgebied voor de Duitsers.
De Wehrmacht maakte vrij gebruik van het spoorwegnet, Duitse soldaten kregen op
verzoek kwartier en de invloed van Hitler-Duitsland op de legerleiding nam nog verder
toe.
De invloed van Duitsland op het Hongaarse bedrijfsleven was rond het begin van de
oorlog al zeer groot. In 1939 al had Pál Teleki geconcludeerd, dat het Reich in staat was
het ‘gehele Hongaarse economische leven te controleren’. Ondertussen was Hongarije
ook een belangrijke leverancier van landbouwprodukten en van grondstoffen geworden.
In wezen werd het grootste deel van de voor export beschikbare landbouwprodukten aan
Duitsland geleverd. Ook de bauxietproduktie en een groot deel van de olieproduktie ging
naar Duitsland en in 1942 leverden bepaalde takken van de oorlogsindustrie al meer aan
het Duitse dan aan het Hongaarse leger. De bereidheid van de Duitsers om voor de
ontvangen goederen te betalen nam snel af. Tijdens onderhandelingen daarover in de
zomer van 1942 maakten de nazi’s duidelijk, dat zij de Hongaarse leveringen als een
bijdrage aan de gezamenlijke oorlogvoering beschouwden.
De Hongaarse regering gebruikte de Joodse bevolking in de oorlogsjaren opnieuw als een
pion in haar politieke spel. Aan de ene kant ventileerde men als regeringsstandpunt, dat
de Joden gedeporteerd zouden moeten worden, maar aan de andere kant weigerde de
regering in te gaan op de Duitse eis om de deportatie danook werkelijk ter hand te nemen.
Om die reden weigerde regeringsleider Miklós Kállay (1887-1967) in december 1941 ook
om deel te nemen aan de Wannsee-conferentie (gehouden in januari 1942), waar Hitler de
volkerenmoord op de Joden wilde uitwerken. Kállay deelde de Duitsers mee, dat hij ook
niet bereid was om nog nieuwe maatregelen tegen de Joden te treffen. Op de Wannseeconferentie was de tegenwerking die de nazi’s van Hongarije en trouwens ook van
Roemenië verwachtten, één van de onderwerpen van gesprek. Men besloot er de druk op
Hongarije om mee te werken aan de Endlösung, te vergroten. Na de Wannsee-conferentie
kreeg Hongarije een reeks Duitse eisen voorgelegd. Eén daarvan was, dat Hongarije haar
medewerking moest verlenen aan de deportatie van de Hongaarse Joden ‘naar het oosten’.
Op 24 september 1942 gelastte Von Ribbentrop de voorbereiding van de deportatie van
de Hongaarse Joden. Kállay ging daar echter niet op in. In oktober 1942 dreigde hij de
rechtervleugel van de regeringspartij met uitsluiting, als die door zou gaan met het aan de
orde stellen van het Joodse vraagstuk. Kállay stond bovendien toe, dat Joden uit het
buitenland, volgens een schatting van de nazi’s zo’n 70.000, naar Hongarije kwamen om
zich voor vervolging veilig te stellen.
De Duitse nederlaag bij Stalingrad eind 1942, de daarmee samenhangende vernietiging
van het Hongaarse leger en de landing van de gealliëerden in Noord-Afrika sterkte de
Hongaarse regering in de overtuiging dat deze politiek juist was. De nazi’s van hun kant
probeerden de druk op Hongarije verder op te voeren. Dit was ook het doel van de
ontvangst van Horthy door Hitler op Klessheim op 16 en 17 april 1943. Maar ook na deze
ontmoeting, waar Hitler en Ribbentrop frases over de deportatie naar het oosten
achterwege hadden gelaten en onomwonden hadden meegedeeld de ‘vernietiging’van de
Joden noodzakelijk te achten, volhardden Kállay en Horthy bij hun standpunt.
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Nieuwe Jodenwetten
Na de wetten van 1938 en 1939 volgden in de oorlogsjaren nieuwe Jodenwetten. De
derde Jodenwet, nog voorbereid door Pál Teleki en na diens dood in het staatsblad
gebracht door minister-president László Bárdossy (1890-1946), ontnam naar het
voorbeeld van de wetten van Neurenberg de Joodse bevolking haar burgerrechten evenals
het recht op inkomen en bezit. Deze wet kwalificeerde een miljoen Hongaren als Joden.
In 1941 werd ook het gemengde huwelijk verboden. Een wet uit 1942 bepaalde verder de
onteigening van het grondbezit van Joden. Volgens een officiële schatting was 16,5
procent van het vrij verkoopbare middelgrote en grote grondbezit op dat moment
eigendom van Joden. Op grond van de wet werd in de regeerperiode van Miklós Kállay
751 duizend hold (1 hold is ongeveer 0,5 hektare) onteigend. Een andere wet uit dat jaar
maakte een eind aan de gelijkstelling van het Joodse geloof met de christelijke kerken en
nog weer een andere wet sloot Joden uit van het doen van gewapende dienst. Dat laatste
betekende, dat ze alleen maar konden worden opgeroepen voor de in 1939 in het leven
geroepen arbeidsdienst. Met behulp van deze wet werd de arbeidsdienst ook werkelijk
met dienstplichtigen gevuld. De wet maakte het mogelijk mannen tussen de 14 en de 70
jaar op te roepen. De eenheden van de arbeidsdienst bestonden uit mensen die als politiek
onbetrouwbaar golden, maar vooral uit Joden.
In de zomer van 1942 vertrokken 50 duizend Joden naar het oostfront. Ze deden daar
dienst als sjouwers en bij het onschadelijk maken van mijnen. Onder de leden van de
arbeidsdienst vielen erg veel slachtoffers, niet alleen omdat ze ongewapend aan het front
dienst moesten doen, maar ook omdat ze op allerlei manieren door Hongaarse meerderen
doodgemarteld werden. Vooral in de eerste oorlogsjaren werd de arbeidsdienst niet alleen
door plaatselijke commandanten, maar ook door heel wat hoge officieren gezien als een
manier om ongewenste personen en vooral Joden te likwideren. Van de Joden aan het
oostfront overleefden er niet meer dan 6000 tot 7000 de oorlog. Joodse inwoners die niet
konden bewijzen, dat ze de Hongaarse nationaliteit hadden, liepen de kans het land
uitgezet en vermoord te worden. Dit overkwam bijvoorbeeld de officiëel statenloze Joden
en de Joden uit de Karpaten-Oekraïne, samen ongeveer 20 duizend, die in de zomer van
1941 door de Hongaarse autoriteiten naar Galicië werden gedeporteerd en daar door de
SS werden vermoord. Bij de statenloze Joden ging het vaak om mensen die al tientallen
jaren in Hongarije woonden, of er zelfs geboren waren. Ook onder de slachtoffers van het
bloedbad in het geannexeerde deel van Joegoslavië in januari 1942 waren veel Joden. In
dit gebied werden 866 personen door het Hongaarse leger vermoord, grotendeels door ze
de ijskoude Donau in te schieten. Onder hen waren 550 Joden. Bij de moordpartijen in dit
gebied kwamen 3309 personen om. Onder hen waren 700 tot 1000 Joden.
Op verzoek van Albert Speer stuurden de Hongaren in 1943 6000 Joden als
dwangarbeiders naar de kopermijnen van Bor in Servië. Op het naderen van Tito schoot
de SS 1000 mensen dood. De rest ging te voet op weg richting Oostenrijk. Onder de
dwangarbeiders was de dichter Miklós Radnóti (1909-1944), die uiteindelijk in november
1944 in de provincie Győr door Hongaarse gendarmes werd doodgeschoten. Zijn lichaam
is later in een massagraf teruggevonden. In zijn jaszak zaten zijn laatste gedichten:
Notities uit Bor.
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1942: naar de Don
Ondanks de akelige eerste oorlogservaringen verklaarde Hongarije, maar nu wel onder
Duitse druk, de Verenigde Staten op 11 december 1941, na de aanval op Pearl Harbour
dus, de oorlog. Dat wil zeggen, op typisch Hongaarse wijze was er eerst sprake van een
‘opschorting’ van de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten. Maar nadat de
regering-Bárdossy van Hitler de wind van voren had gekregen, werd de opschorting
omgezet in een heuse oorlogsverklaring.
Kort daarna, eind januari 1942, waren Von Ribbentrop en de Duitse opperbevelhebber
Wilhelm Keitel opeens in Boedapest. Zij eisten er nu ook de daadwerkelijke deelneming
van Hongarije aan de oorlog. De legertop nam de nodige voorbereidende maatregelen en
op 11 april begon het transport van het 200 duizend man sterke, maar slecht uitgeruste
leger naar het front. Het leger werd vergezeld door zo’n 50 duizend Joden en een groot
aantal linkse aktivisten, die ongewapend dienst moesten doen.
Op 15 maart 1942, de herdenkingsdag van de revolutie van 1848, vond bij het standbeeld
van Sándor Petőfi aan de Donau-oever een massaal bijgewoonde, zwijgende kranslegging
plaats, met een krans namens de boeren, één namens de arbeiders en één namens de
intellectuelen. Op de kranslegging volgde een demonstratie tegen de oorlog en tegen
Hitler. Onderweg naar het standbeeld van Lajos Kossuth op het plein voor het
parlementsgebouw werd de stoet door de politie uitelkaargeslagen.
In het voorjaar van 1942 waren er nog mogelijkheden geweest voor legale oppositie,
maar in de loop van de zomer veranderde dat. Terwijl de Hongaarse soldaten hun
nederlaag tegemoet marcheerden, vond in het land een nieuwe arrestatiegolf plaats, die
dit keer speciaal tegen de illegale communistische partij gericht was. Leidende
functionarissen werden vermoord of na een proces geëxecuteerd. Anderen kwamen in de
gevangenis, in concentratiekampen of aan het front terecht. Door de arrestaties raakte de
communistische partij in een crisis die ze in de oorlogsjaren niet meer te boven zou
komen. Ook met de pogingen om een nationaal-democratische coalitie te smeden was het
voorlopig gedaan.
In het najaar van 1942 betrok het Hongaarse leger na zware gevechten (met 30 duizend
man doden en gewonden) in de Don-bocht stellingen. De Hongaarse troepen namen er
een front van maar liefst 200 km voor hun rekening tussen Duitse eenheden in het
noorden en Italiaanse in het zuiden. In het kader van de slag om Stalingrad lanceerde het
Rode Leger op 13 januari 1943 een groot tegenoffensief, dat in twee weken tijd tot de
vernietiging van het Hongaarse leger leidde: van de 200 duizend soldaten slaagden er niet
meer dan 70 duizend in het slagveld te ontvluchten.
Onder de doden was ook piloot István Horthy, de gedoodverfde eerste koning uit de
Horthy-dynastie. In 1942, terwijl de voortbereiding van de deelneming van het Hongaarse
leger aan de oorlog met de Sovjet-Unie in volle gang was, was in de kring van de intimi
rond Miklós Horthy opeens ongerustheid ontstaan over de toekomst van Hongarije als
onafhankelijk land naast het machtige Hitler-Duitsland. Het leek Horthy en zijn adviseurs
waarschijnlijk, dat Duitsland, als de Wehrmacht eenmaal als overwinnaar van de
slagvelden in de Sovjet-Unie zou zijn teruggekeerd, Hongarije op de een of andere
manier zou willen annexeren. Extra aanleiding tot ongerustheid gaf het streven van
figuren uit de aristocratie om deze of gene prins uit het huis van Habsburg tot koning uit

214

te roepen. Om die reden was men tot de conclusie gekomen, dat het maar het beste was
om van regent Miklós Horthy de stichter te maken van een dynastie. En zo was, vooral
dankzij de bemoeienissen van István Bethlen, Horthy’s zoon István nog in 1942 door het
parlement tot opvolger van Horthy senior aangewezen. Maar uitgerekend op SintStefanusdag, 20 augustus, was hij met zijn vliegtuig neergestort. De opvolging van
Horthy was daarmee opnieuw een open kwestie. En dat bleef zo, toen ook Horthy’s
schoonzoon Gyula Károlyi jr nog geen twee weken later, op 2 september, tijdens een
oefening met zijn vliegtuig neerstortte en omkwam. Horthy liet daarop zijn tweede zoon,
Miklós Horthy jr., die ambassadeur van Hongarije in Brazilië was, naar huis komen.
Omdat deze echter ten gevolge van een sportongeluk lichamelijk en geestelijk
gehandicapt was geraakt, kwam ook hij niet voor de opvolging in aanmerking. Horthy
kwam vervolgens met het voorstel om zijn tweejarige kleinzoon István tot koning te laten
kronen, maar dat idee werd ook door Horthy’s raadgevers en vrienden als absurd van de
hand gewezen. Of de twee vliegtuigongelukken al dan niet het gevolg waren van
sabotage, is nooit opgehelderd.

Halfslachtige uitstappogingen
Ook na het verscheiden van Pál Teleki waren er in Hongaarse politieke en legerkringen
telkens mensen die twijfel uitten aan de overwinning van Duitsland. Zo had chef-staf
Ferenc Szombathelyi in een toespraak voor zijn generaals op 5 oktober 1942, royaal voor
de slag om Stalingrad dus, verklaard, dat een Duitse overwinning naar zijn mening niet in
het vat zat en dat het een kwestie was van wachten op het moment, dat Duitsland een
aanvaardbaar vredesvoorstel aangeboden zou krijgen.
De landing van de Engelsen en de Amerikanen in Noord-Afrika op 8 november 1942 gaf
nieuw voedsel aan dit soort gedachtengangen. De Duitsers viel het al in december van dat
jaar op, dat de Hongaarse diplomatie grote belangstelling aan de dag legde voor de
plannen van de gealliëerden in de richting van de Balkan.
Na Stalingrad en na de catastrofe aan de Don won de gedachte, dat Hongarije zich uit de
oorlog zou moeten terugtrekken, snel terrein. Eind januari, na de vernietiging van het
Hongaarse leger, stuurde Miklós Kállay, die van 1942 tot 1944 minister-president was,
een onderhandelaar naar Turkije om daar de Engelsen en de Amerikanen te polsen. In de
zomermaanden werd het overleg in Zwitserland voortgezet. In het kader daarvan beloofde
hij, dat gealliëerde vliegtuigen die onderweg naar Duitsland over Hongaars grondgebied
vlogen, niet zouden worden aangevallen. De Hongaarse minister-president hoopte op een
landing van de Engelsen in Zuid-Europa gevolgd door een opmars over de Balkan. In
afwachting daarvan weigerde hij onderhandelingen met het steeds dichterbij komende
Rode Leger. In Hongarije zou, zo liet Kállai de westerse gealliëerden weten, Miklós
Horthy staatshoofd moeten blijven. Onder Horthy zou het land een organiserende rol
kunnen spelen in een ‘antibolsjewistische liga’ in Midden-Europa.
De westers gealliëerden konden, meende Miklós Kállay, onmogelijk willen, dat de
Sovjet-Unie na de nederlaag van Duitsland in Midden-Europa een leidende rol zou
krijgen. Door de spil te worden, waaromheen een Middeneuropees statenblok kon
ontstaan, zou Hongarije kunnen helpen om dat te voorkomen. Die gedachtengang bracht
de Hongaarse minister-president er blijkbaar ook toe om in april 1943 een bezoek te
brengen aan Mussolini. Voor een antibolsjewistisch blok zou, zo probeerde hij de duce
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uit te leggen, een groot aantal Europese landen te winnen moeten zijn: Turkije, dat al van
zijn belangstelling blijk had gegeven, maar ook Polen, Finland, Spanje, Portugal,
misschien zelfs Zweden en het Vatikaan.
Ook een op 1 juli 1943 door Tibor Eckhart in de Verenigde Staten geschreven brief,
waarin hij berichtte, dat na de oorlog een langdurige Russische bezetting zou volgen en
ook nog memoreerde dat Mátyás Rákosi intussen was aangewezen als leider van het
naoorlogse Hongarije, bracht Kállay niet op andere gedachten.
De landing van de gealliëerden op Sicilië op 10 juli en de val van Mussolini eind van die
maand deden de hoop op een opmars van de westerse gealliëerden via de Balkan
herleven.
De Hongaarse avances in de richting van de westerse gealliëerden brachten met zich mee
dat de sociaal-democratische partij sinds het voorjaar van 1943 weer wat meer
speelruimte kreeg. Het kwam ook weer tot besprekingen tussen de Kisgazdapárt en de
sociaal-democratische partij over samenwerking. Ook onder de bevolking was er een
wending te bespeuren. Begin september kwam het tot stakingen tegen de oorlog bij het
oorlogsconcern Weiss Manfred en in de staalfabriek van Diósgyőr.
Op 25 augustus 1943 was Endre Bajcsy-Zsilinszky bij Miklós Horthy op visite om een
lijvig memorandum toe te lichten, dat hij voor de Független Kisgazdapárt geschreven
had. De strekking ervan was, dat Hongarije zich uit de oorlog moest terugtrekken en dat
het land beter een gewapend conflict met de Duitsers kon riskeren dan later oorlog met de
gealliëerden. De Hongaarse regent luisterde met veel begrip, maar bleek toch van mening
dat ‘overhaaste stappen’ tot een bezetting door Duitsland zouden leiden en verder dat
Hongarije zozeer met Duitsland vervlochten was geraakt, dat het land zich alleen met
instemming van de Duitsers uit de oorlog zou kunnen terugtrekken.
Maar Horthy en de Hongaarse regering voelden ook al niet voor ‘overhaaste stappen’,
omdat ze er nog altijd vanuit gingen dat de oorlog niet met een totale nederlaag en
onvoorwaardelijke capitulatie, maar met een compromis tussen Duitsland en de
westelijke gealliëerden zou aflopen.
De geheime onderhandelingen met de Engelsen leidden begin september tot een concreet
resultaat. Op 8 september, de dag waarop Engelse en Amerikaanse troepen in Zuid-Italië
aan land gingen, overhandigde een Britse diplomaat in Ankara het antwoord van zijn
regering op de Hongaarse voorstellen. Volgens dit antwoord zou de capitulatie van
Hongarije geheim moeten blijven tot het moment dat de gealliëerden de Hongaarse
landsgrenzen zouden bereiken. Hongarije zou de militaire samenwerking met Duitsland
intussen geleidelijk moeten verminderen, zijn troepen uit de Sovjet-Unie moeten
terugtrekken, bombardementsvluchten over Hongaars grondgebied moeten toestaan, de
economische samenwerking met Duitsland moeten verminderen en weerstand moeten
bieden aan eventuele pogingen van Duitsland om Hongarije te bezetten. De Hongaarse
legerleiding zou om die reden moeten worden gereorganiseerd. Eind september berichtte
de Hongaarse regering de Engelsen akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Met het akkoord was, zo meende men in regeringskring, voorkomen, dat Hongarije in de
Sovjet-invloedssfeer terecht zou komen. Van de tenuitvoerlegging van de opgesomde
voorwaarden kwam echter niet veel terecht, al begonnen de Hongaren de gealliëerden wel
inlichtingen te verschaffen over Duitse posities.
In de winter van 1943 op 1944 werd duidelijk, dat er van de in Hongarije zo vurig
verwachte opmars van de westerse gealliëerden door de Balkan niet veel terecht zou
komen en dat dus een bezetting van Hongarije door de westerse gealliëerden niet in het
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vat zat. Dit betekende ook, dat het akkoord van de zomer van 1943 met Engeland zijn
waarde had verloren.
In januari 1943 hadden Roosevelt en Churchill elkaar in Casablanca beloofd tot de
onvoorwaardelijke overwinning te zullen doorvechten. November 1943 ontmoetten
Roosevelt, Churchill en Stalin elkaar voor het eerst in Teheran. De gealliëerde leiders
spraken daar af, dat de Sovjet-Unie na de oorlog in Oost-Europa de scepter zou gaan
zwaaien. De afspraken van Teheran sloten een afzonderlijke deal tussen Hongarije en de
westerse gealliëerden uit. Op 12 januari 1944 kreeg de Hongaarse regering danook van de
Engelsen de uitdrukkelijke waarschuwing om zich niet in gevechtshandelingen met het
Rode Leger te begeven. De Engelsen bleven wel bij de eerdere afspraak, dat Hongarije
zich pas uit de oorlog zou hoeven terug te trekken, als de gealliëerden -in de nieuwe
situatie dus het Rode Leger- aan de landsgrens zou verschijnen. De Amerikanen voelden
zich niet aan deze afspraak gebonden en eisten in januari 1944 bij verschillende
gelegenheden, dat Hongarije zich direct uit de oorlog zou terugtrekken. In ruil daarvoor
beloofden zij, dat de capitulatie-onderhandelingen plaats zouden vinden op een neutrale
plek en van gealliëerde zijde gevoerd zouden worden door een delegatie waarin ook
Engeland en Amerika vertegenwoordigd zouden zijn. Minister-president Kállay wees het
Amerikaanse aanbod af. Ook overgave aan de Sovjet-Unie was voor de regerende elite in
Hongarije geen alternatief, omdat dit zonder twijfel zou betekenen dat de elite zijn positie
zou kwijtraken. Miklós Kállay kwam daarom tot de conclusie, dat de tijd voor een breuk
met Hitler nog niet rijp was. In die overtuiging werd hij mogelijk gesterkt door het feit,
dat Edvard Beneš die in Hongarije gezien werd als een van de hoofdverantwoordelijken
van Trianon, als de organisator van de z.g. Kleine Entente en als de belangrijkste
tegenstander van het herstel van Hongarije binnen de oude grenzen, als leider van de
Tsjechoslowaakse regering-in-ballingschap in december 1943 in Moskou een
vriendschapsverdrag had gesloten. Met Stalin was hij overeengekomen, dat de Hongaren
na de oorlog niet alleen Slowakije, maar ook Zevenburgen zouden moeten ontruimen.
Kállay besloot uiteindelijk tot een taktiek die al bij voorbaat amper kans van slagen had.
Het land moest zich, aldus de minister-president, voorbereiden op de verdediging tegen
het naderende Rode Leger. Hongarije zou daartoe zijn strijdkrachten van het Sovjet-front
moeten terugtrekken en het zou verder het verblijf van Duitse troepen op Hongaars
grondgebied niet langer moeten dulden. Verzoeken aan de Duitsers om het leger terug te
mogen trekken vonden echter geen gehoor. Tegelijkertijd lieten de westerse gealliëerden
nu weten, dat Hongarije zich tot de Sovjet-Unie diende te wenden voor
wapenstilstandsbesprekingen. Februari 1944 was duidelijk, dat de aanpak van de
Hongaarse regering had gefaald.
Op de hoogte van de geheime onderhandelingen liet Hitler in het najaar van 1943 plannen
opstellen voor de bezetting van Hongarije. Tegelijkertijd stuurde hij Edmund
Veesenmayer, de specialist voor Midden-Europa op het ministerie van buitenlandse
zaken, naar Boedapest met de opdracht om de regering-Kállay ten val te brengen.
Veesenmayer zag echter al snel in, dat hij daarin niet zou slagen en adviseerde Hitler om
Miklós Horthy voor een bezoek uit te nodigen. Zo kreeg Horthy op 15 maart een
uitnodiging om met de rijkskanselier in Salzburg de kwestie van de terugtrekking van de
Hongaarse troepen van het Russische front te bespreken. Toen hij op 18 maart in
Salzburg arriveerde, deelde Hitler hem direct mee tot de bezetting van Hongarije te zullen
overgaan.
Uitgerekend op de dag, dat de belangrijkste oppositiepartijen, de Kisgazdapárt en de
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sociaaldemocratische partij, tot samenwerking besloten en zich dus als alternatieve
regeringscoalitie presenteerden, op 19 maart 1944, bezetten Duitse troepen zonder enige
tegenstand te ondervinden het land. Horthy die nog vanuit Duitsland de legerleiding had
verboden om in verzet te komen, arriveerde ‘s middags in het burchtpaleis, waar hij op
rechtstreekse Duitse aanwijzing de Hongaarse ambassadeur in Berlijn, Döme Sztójay
(1883-1946), tot minister-president benoemde.
Ondertussen ging de Gestapo zijn gang. In een paar dagen tijd werden 3000 Hongaren
opgepakt. De sociaal-democratische partij en de Kisgazdapárt werden verboden.
Een direct gevolg van de bezetting was, dat er nieuwe Hongaarse eenheden naar het front
vertrokken. In de zomer van 1944 stonden 300 duizend soldaten aan het front. Verder
kreeg de Waffen SS opnieuw toestemming om onder de Duitstalige bevolking recruten te
werven. Dankzij de actieve hulp van de Hongaarse autoriteiten lukte het om dat aantal op
maar liefst 60 duizend te brengen.
Tegelijkertijd begonnen de systematische luchtaanvallen van de gealliëerden. De
Engelsen kwamen ‘s nachts, de Amerikanen overdag. Er ging geen week voorbij of
Boedapest was het voorwerp van zo’n bombardement.

1944: de deportatie van de Joden
Het 200-koppige Sonderkommando van Adolf Eichmann, dat met de Duitse troepen was
meegekomen, begon nog diezelfde maand met de voorbereiding van de moord op de
Hongaarse Joden. Eichmann had van SS-chef Himmler het bevel gekregen de deportaties
zo te organiseren, dat de nadering van het front geen roet in het eten zou kunnen gooien.
Hij moest het land daarom van het oosten naar het westen ‘uitkammen’ en te beginnen in
de oostelijke provincies de Joden naar Auschwitz deporteren.
Eerste stap was de oprichting van een Joodse raad bestaande uit erkende
vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Deze raad moest het ordelijke verloop
van de deportaties mede mogelijk maken. Vanaf 29 maart regende het antijoodse
bepalingen. Begin mei werden kampen ingericht en stadswijken als getto’s aangewezen
en van een omheining van prikkeldraad voorzien en korte tijd later kregen de Joodse
inwoners de opdracht zich in die getto’s en kampen te vestigen.
Halverwege de meimaand begonnen de treinen te rijden. De feitelijke deportatie werd
grotendeels uitgevoerd door Hongaarse overheidsorganen, door de gendarmerie
(csendőrség) en door de politie. De Duitse autoriteiten bleven opzettelijk op de
achtergrond. Ze waren er duidelijk op uit om Hongarije medeverantwoordelijk te maken
voor de holocaust. Foto’s en films die de Duitsers in Zwitserland aan diplomaten lieten
zien, toonden het wrede optreden van de Hongaarse gendarmes. Blijkbaar waren de
Duitse leiders in dit stadium nog van opvatting, dat zij een onvoorwaardelijke capitulatie
zouden kunnen vermijden en misschien zelfs, dat ze met de westelijke gealliëerden een
afzonderlijke vrede zouden kunnen sluiten.
Eind juni, drie maanden na het begin van de Duitse bezetting, was, althans voor wat het
platteland betreft, de deportatie voltooid. Er waren 147 treinen nodig geweest om 437 402
mensen naar de kampen (vooral naar Auschwitz) te brengen. Van verzet was nergens
sprake geweest, ook niet van Joodse zijde. Dat laatste ondanks het feit dat de leiders van
de Joodse gemeenschap, met daarin de Zionistische leiders inbegrepen, betrekkelijk
nauwkeurig wisten wat het lot van de weggevoerden zou zijn en zelfs in de periode pal
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voor de deportaties ook steeds meer details te weten waren gekomen over wat er zich in
Auschwitz afspeelde.
Ook de Hongaarse kerkgenootschappen lieten in dit stadium nog verstek gaan. Kardinaal
Jusztinián Serédi vervaardigde in juni 1944, toen de deportaties dus bijna voorbij waren,
wel een herderlijk schrijven, waarin hij zich tegen de deportaties keerde, maar de brief
werd nergens voorgelezen.
Uniek was in vergelijking met de andere landen, vanwaaruit de Joden waren
gedeporteerd, dat de deportatie hier plaatsvond in het zicht van de nederlaag van
Duitsland en dat ze georganiseerd werd door mensen die zich daarvan ook bewust waren.
Toen de Joden van het platteland waren weggevoerd, richtte Eichmann zich op de
hoofdstad, waar 200 duizend Joden woonden. Eind juni verschenen duizenden Hongaarse
gendarmes in de stad om de deportatie ter hand te nemen. Door de last die het naderende
front op de infrastructuur legde, konden de Joden van Boedapest echter niet meer op
transport gesteld worden. Dat het niet meer tot een systematische deportatie van de Joden
uit Boedapest kwam, was mede te danken aan de interventies van de Amerikaanse
president Roosevelt en van de Zweedse koning Gustaaf, die de Hongaarse regering er in
juni 1944 op wezen, dat de verantwoordelijken hun straf niet zouden ontgaan. Op 15 mei
kwam ook de Roomskatholieke kerk bij monde van de pauselijke nuntius Angelo Rotta
met een veroordeling van de antisemitische politiek van de regering-Sztójay. Eind juni
herhaalde paus Pius XII die veroordeling nogeens.
Op 7 juli gelastte Miklós Horthy eindelijk de stopzetting van de deportaties. Op 8 juli
echter deelde de regent de Duitse ambassadeur Veesenmayer mee, dat hij bereid was mee
te werken aan de deportatie van de Joden uit Boedapest , als er een uitzondering gemaakt
zou worden voor de gedoopte Joden, de Joden in de arbeidsdienst en de Joden met een
brief van een westerse ambassade. Veesenmayer ging daar niet op in.
In de zomermaanden lag de deportatie stil. Eind augustus verving Horthy Sztójay als
minister-president door Géza Lakatos, een generaal, die Eichmann onmiddellijk dwong
om het land te verlaten.
De benoeming van Lakatos was onderdeel van een nieuwe poging om een afzonderlijke
vrede te sluiten met de gealliëerden. Voorbeeld was Roemenië dat intussen uit het
bondgenootschap met Hitler gestapt was. Maar in het najaar van 1944, toen deze poging
was mislukt en Eichmann weer terug was, kwam de deportatie toch weer op gang. Nog
op 16 oktober, de dag dat Ferenc Szálasi, zoals nog aan de orde komt, als opvolger van
Horthy zijn intrek nam in het burchtpaleis, gingen de poorten van de Joodse huizen op
slot. De synagoges aan de Dohány utca en de Rumbach Sebestyén utca werden
interneringskampen en de deftige wijk Újlipótváros werd een afzonderlijk getto voor
mensen die onder bescherming stonden van de ambassades van Zwitserland, Zweden,
Portugal, Spanje en het Vatikaan. Eind oktober vertrokken 35 duizend mensen te voet
vanuit de steenfabrieken van Óboeda in de richting van Oostenrijk om daar dwangarbeid
te verrichten. Daarop volgden nogeens 25 duizend mensen in groepen van 2000 personen
per dag. Tijdens deze verschrikkelijke marsen kwamen nog ontzettend veel mensen om.
In de stad zelf heerste in die tijd de terreur van de Pijlkruizers. Nacht na nacht werden
mensen uit het getto gehaald om aan de oever van de Donau te worden vermoord. Ook de
15 duizend mensen in Újlipótváros liepen het risico het slachtoffer van zulke razzia’s te
worden.
Op 2 december werd de VII-de wijk van Boedapest officiëel het getto. Binnen een paar
dagen moesten alle Joden uit de stad, met uitzondering van diegenen die onder
bescherming van een buitenlandse ambassade stonden, daarheen verhuizen. De situatie in
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het getto was al snel onhoudbaar. Mensen leefden opeengepakt in woningen en op etages.
De levensmiddelenvoorziening die toch al een groot probleem was, werd door
Pijlkruizers bewust gesaboteerd. Ook de ruimte in de schuilkelders was veel te gering.
Als gevolg daarvan was de sterfte in het getto enorm hoog. Op 15 januari 1945 wist de
secretaris van de Zweedse ambassade, Raoul Wallenberg (1912-1947?), te voorkomen dat
de SS de bevolking van het getto (80 duizend personen) in het kader van de
voorbereiding van de ontruiming van Pest zou vermoorden. Ten gevolge van de barbaarse
omstandigheden in het getto en van moordpartijen van Pijlkruizers kwamen naar
schatting 15 tot 20 duizend gettobewoners om.
Per saldo overleefde meer dan 40 procent van de Joodse bevolking van de hoofdstad de
vervolgingen niet.
Het Hongaarse antisemitisme schiep mede de omstandigheden, waarin de systematische
moord op de Joden mogelijk werd. Maar toen Adolf Eichmann uiteindelijk vrij spel
kreeg, werd het veel Hongaren toch te grijs. Op allerlei niveaus deden mensen pogingen
om de plannen van de nazi’s te vertragen en Joden van de dood in de gaskamer te redden.
In de slotfase van de oorlog werd juist de arbeidsdienst een instrument om Joodse
inwoners aan de greep van de nazi’s te onttrekken. Verschillende officieren gebruikten
hun gezag om mensen uit kampen en getto’s te halen. Vooral op de route van Boedapest
naar de grensplaats Hegyeshalom konden velen de ellende van de langsmarcherende
mensen niet aanzien. En naarmate het oorlogseinde naderde, durfden meer mensen hulp
te bieden bij een vluchtpoging. In Boedapest wist dominee Gábor Stehlo meer dan
duizend kinderen te redden door ze in zijn tehuis op te nemen.
Het meest succesvol waren de reddingsacties die in de laatste maanden van 1944 vanuit
de ambassades van de buiten de oorlog gebleven landen op touw werden gezet.
Duizenden mensen verbleven in huizen die onder bescherming van zo’n ambassade
stonden. Vooral Raoul Wallenberg die speciaal met dat doel in juli naar Boedapest was
gekomen, heeft een groot aantal mensen het leven gered. Hij wist gevangenen uit de
kampen in de omgeving van Boedapest te krijgen en haalde zelfs mensen van de grens
terug naar Boedapest.

Zigeuners tijdens de tweede wereldoorlog
Tijdens de eerste wereldoorlog was een wet van kracht geworden, die de registratie van
zigeuners beval. In 1928 was daarop een regeringsbesluit gevolgd, dat de lokale
autoriteiten gelastte geregeld zigeunerrazzia’s te houden. Van de wet van 1916 was in de
praktijk niet veel terechtgekomen. Maar in 1940 werd het thema van de registratie weer
opgerakeld, ongetwijfeld om op die manier jongeren op te sporen, die zich aan de
militaire dienst probeerden te onttrekken. In de zomer van 1940 begon de gendarmerie
met het opzetten van een afzonderlijke registratie van zigeuners. Maar van de in totaal
200 duizend zigeuners waren er in mei van het daarop volgende jaar waren nog maar
2500 daadwerkelijk geadministreerd.
In het begin van de oorlog werden ook regelmatig razzia’s gehouden. Doel was het
vinden van recruten en het opsporen van deserteurs. Van systematische
dwangmaatregelen jegens de zigeuners was echter tot aan 1944 geen sprake. De houding
van het publiek en van de overheid ten opzichte van de zigeuners was dus totaal anders
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dan de houding ten opzichte van de Joden. In de nazomer en het najaar van 1944 kwam
het wel tot dwangmaatregelen. Juni 1944 nam de regering-Sztójay namelijk het besluit tot
de inrichting van dwangarbeiderskampen. In augustus werd besloten tot het houden van
razzia’s om zo zigeuners bijelkaar te brengen voor de arbeidsdienst. De razzia’s vonden
in september plaats, maar werden lang niet overal gehouden. Op veel plaatsen waren de
autoriteiten er ook op tegen, dat zigeuners die juist bij de oogst waren ingeschakeld, van
dat werk zouden worden weggehaald.
Het eerste kamp kwam in september tot stand. Hoeveel dwangarbeiderskampen voor
zigeuners Hongarije in het najaar van 1944 telde, is niet bekend. In Zuid- en WestHongarije waren er in de laatste oorlogsmaanden meerdere zigeunerkampen. Het is ook
niet bekend hoeveel zigeuners zo voor de arbeidsdienst werden aangeworven. De
autoriteiten rekenden op 10 tot 12.000 mensen, maar waarschijnlijk zijn het er veel
minder geweest. De behoefte aan mensen voor de arbeidsdienst was zo groot, dat ook
zigeuners uit gevangenissen en interneringskampen naar de kampen van de arbeidsdienst
werden overgebracht. Wie uit de arbeidsdienst wegvluchtte en gepakt werd, werd meestal
geëxecuteerd.
De deportatie van de Joden van het platteland in het voorjaar en het begin van de zomer
van 1944 bracht journalisten en overheidsdienaren hier en daar op het idee, dat de
zigeunerkwestie op een soortgelijke wijze ‘opgelost’ zou kunnen worden. Tot deportaties
kwam het echter pas voor het eerst in het late najaar van 1944. Zo werden begin
november 1944 de zigeuners van Bicsérd (in de buurt van Pécs) weggevoerd. Ook de
zigeuners van Szombathely en omgeving werden begin november weggevoerd. Elders
werden zigeuners, omdat het vervoer naar Duitsland al onoplosbaar bleek, door
gendarmes ter plekke doodgeschoten. Dit gebeurde in enkele dorpen in de provincie
Tolna. Een groep zigeuners uit Várpalota werd in januari 1945 door Pijlkruizers
vermoord.
De razzia’s die in het late najaar van 1944 werden gehouden, hadden vooral ten doel
dwangarbeiders te verzamelen voor de aanleg van een verdedigingslinie voor Wenen. In
werkelijkheid kwamen veel slachtoffers van deze razzia’s in Komárom terecht. De
Csillag burchtgevangenis in die stad werd in de wintermaanden van 1944 op 1945 een
verzamelplaats voor opgepakte zigeuners. Vanuit deze gevangenis werden mensen naar
Duitsland gestuurd om er in de oorlogsindustrie te gaan werken, maar uit mededelingen
van ex-gevangenen blijkt dat er ook in Auschwitz, Dachau en Bergen Belsen
terechtkwamen.
In de Csillag-gevangenis heersten onbeschrijfelijke toestanden. Mensen zaten en lagen er
dicht op elkaar gepakt, velen in de open lucht. Voedsel was er niet. Vooral kinderen
stierven bij tientallen van de kou.
Op bevel van minister van binnenlandse zaken Gábor Vajna werden vanaf eind februari
1945 tenslotte kampen opgezet, die zigeuners moesten verzamelen voor transport naar de
vernietigingskampen. In deze tijd vertrokken ook enkele transporten met zigeuners uit
Boedapest en omgeving naar Auschwitz. De Hongaarse zigeuners hadden in Auschwitz
een eigen barak, gelegen naast die van de Hongaarse Joden.
László Karsai, een historicus die onderzoek heeft gedaan naar de vervolging van
zigeuners in de oorlogsjaren, gaat ervan uit, dat er bijelkaar 5.000 zigeuners zijn
gedeporteerd of in de arbeidsdienst terecht zijn gekomen. Het ziet er echter naar uit, dat
de inventarisatie van Karsai niet compleet is. Zoals hij zelf ook aangeeft, is het
archiefmateriaal waarop hij zijn onderzoek heeft gebaseerd, verre van volledig en
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worden, naarmate het oorlogseinde nadert, de gaten ook groter. In de jaren onmiddellijk
na de tweede wereldoorlog is er geen systematisch onderzoek gedaan naar het aantal
vervolgingsslachtoffers onder de zigeunerbevolking. De vraag hoeveel zigeuners in de
arbeidsdienst, in de dwangarbeiders- en ‘verzamel’-kampen, bij lynchpartijen van
gendarmes en Pijlkruizers, als dwangarbeiders in Oostenrijk of Duitsland, of in de
vernietigingskampen zijn omgekomen, zal wel nooit met enige mate van nauwkeurigheid
beantwoord worden.

15 oktober 1944: mislukt bestand
In de zomer van 1944, met Duitse bezettingstroepen in het land, ging Horthy ervan uit,
dat de Hongaarse troepen in de Karpaten in staat zouden zijn de opmars van het Rode
leger belangrijk op te houden, waardoor er nog altijd kans op zou zijn, dat de westerse
gealliëerden het land eerder zouden bereiken. De terugtrekking van Roemenië uit de
oorlog op 23 augustus maakte deze gedachtengang tot een illusie. Een gevolg daarvan
was namelijk, dat het Rode leger nu ook via Zevenburgen richting Hongarije kon
optrekken.
Onder de indruk van de militaire ontwikkelingen verving Horthy, terwijl Hongaarse
legeronderdelen rond de stad lagen, minister-president Sztójay door Géza Lakatos, de
bevelhebber van het tweede Hongaarse leger, die eerder onder druk van de Duitsers uit de
legertop was verwijderd.
Van István Bethlen, nog altijd behorend tot de inner circle rond het staatshoofd, kreeg
Lakatos echter te verstaan dat gekoerst moest worden op een bezetting door de westerse
gealliëerden. Wat Miklós Horthy betreft was het moment om de strijd te beëindigen eind
augustus nog altijd niet gekomen. In opdracht van de regent namen Hongaarse
diplomaten via Zwiterland nogeens contact op met de westerse gealliëerden. Zij kregen
opnieuw te horen, dat Hongarije het verzoek om een wapenstilstand niet alleen aan de
westerse mogendheden, maar ook aan de Sovjet-Unie moest richten. Toch hielden Britse
diplomaten de deur naar een afzonderlijke Brits-Hongaarse deal op een kier. De SovjetUnie kon, zo werd de Hongaren in Zwitserland namelijk te verstaan gegeven, bij de
onderhandelingen over een wapenstilstand nu eenmaal niet worden gepasseerd, maar de
Engelsen zouden bij die onderhandelingen wel zien een leidende rol te krijgen.
Vanaf half september tot een eind in oktober was het Hongaarse leger in Zevenburgen in
een bittere veldslag gewikkeld (de slag van Torda). Terwijl Hongaarse en Sovjet-troepen
elkaar belaagden, stuurde Horthy op 22 september generaal Náday naar Napels. De hoge
militair was in het gezelschap van een Engelse officier die door de Duitsers
krijgsgevangen was gemaakt, maar gevlucht was en via Polen in Hongarije terecht was
gekomen. In Italië kreeg ook deze delegatie te horen, dat de Hongaren zich tot de SovjetUnie dienden te wenden. Zo vervloog tenslotte de hoop, dat de westerse gealliëerden
Hongarije zouden bevrijden en kon Horthy niet anders dan een delegatie naar Moskou
sturen (28 september). De Hongaarse legerchefs kregen intussen te verstaan, dat hun
vroeg of laat het bevel zou bereiken om de wapens voor het Rode Leger neer te leggen. In
Moskou werd overeengekomen, dat de wapenstilstand uiterlijk op 16 oktober zou ingaan.
Op 15 oktober liet Horthy via de radio bekend maken, dat er een bestand met de SovjetUnie was. Het Hongaarse leger was op dat moment samen met de Duitsers bij Debrecen
in een pantserslag gewikkeld (9-20 oktober). De legerleiding legde het nieuws uit
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Boedapest echter naast zich neer. Opperbevelhebber János Vörös liet een dagorder
uitgaan, waarin hij meedeelde dat de opdracht van het staatshoofd niet geldig was. De
bevelhebber van het eerste Hongaarse leger, Miklós Béla Dálnoki gaf zich wel over aan
de Sovjet-troepen, maar hij werd door niet meer dan een paar officieren gevolgd. De
bevelhebber van het tweede Hongaarse leger, Veress Lajos Dálnoki, werd door de
Duitsers gearresteerd en de leiding van het derde Hongaarse leger was Duitsvriendelijk
genoeg om onverdroten verder te vechten.
Terug van een bezoek aan Hitler was Edmund Veesenmayer al in de eerste oktoberdagen
begonnen met de voorbereiding van een putsch. De Duitsers reageerden danook
onmiddellijk op de verklaring van de Hongaarse regent. Horthy’s zoon, de ongelukkige
Miklós Horthy jr., werd op het Március 15. tér door de Gestapo in een hinderlaag gelokt
en naar Mauthausen afgevoerd. Horthy zelf werd door de SS gearresteerd en opgesloten
in het Hatvany-paleis in het burchtkwartier, waar het commando van de SS gevestigd
was.
Van het voornemen om onder leiding van Zoltán Tildy, de voorzitter van de Független
Kisdazdapárt en Árpád Szakasíts, de aanvoerder van de linkervleugel van de sociaaldemocratische partij, een nieuwe regering te vormen, kwam niets. Voor Ferenc Szálasi,
de leider van de Pijlkruizers, brak het moment aan waarop hij zo lang had gewacht: hij
kon zich de leider van Hongarije noemen. Miklós Horthy, nu in de letterlijke zin des
woords een gevangene van de Duitsers, voorzag de benoeming van de Hongaarse fascist
van zijn handtekening. De machtsaanvaarding vond plaats tijdens een deftige bijeenkomst
in het koninklijk paleis, waar behalve de prinsen van Habsburg ook heel wat Hongaarse
aristocraten, ministers, parlementariërs en hoge officieren aanwezig waren.
Terwijl Hongaarse fascisten er huis hielden, begon in het najaar de belegering van
Boedapest, waar intussen zo’n 300 tot 400 duizend vluchtelingen onderdak hadden
gezocht.
Van systematisch verzet van Hongaarse zijde was ook in dit stadium nog altijd geen
sprake. Begin november kwam wel een Bevrijdingscomité tot stand, waarvan de
vrijgelaten Endre Bajcsy-Zsilinszky president werd, maar kopstukken van dat comité,
onder wie Bajcsy-Zsilinszky zelf, werden eind van die maand nog opgepakt.
Op 18 januari 1945 was Pest in handen van het Rode Leger en in de nacht van 12 op 13
februari 1945 verliet het restant van de Duitse troepen stilletjes zijn laatste positie in de
Hongaarse hoofdstad Boedapest: het te pletter geschoten Burchtkwartier. Volgens plan
verdwenen de moegestreden soldaten in de Duivelsgracht, een ondergrondse waterloop,
die hen tot achter de Sovjet-linies moest brengen. Maar toen ze hoog in de bergen
tevoorschijn kwamen, bleek het slimme plan bij de tegenstander bekend en werden ze
vrijwel tot de laatste man neergemaaid.De bittere en beslissende slag om Boedapest, die
met de kerstdagen begonnen was, was eindelijk gestreden. Toch duurde het nog tot 4 april
eer de laatste Rode soldaten op Hongaars grondgebied waren gesneuveld en de laatste
Duitsers ervan waren verdreven.

De prijs van de nederlaag
Met betrekking tot wat in de Hongaarse geschiedschrijving de ‘schommelpolitiek’ heet,
het officiële bondgenootschap met Duitsland en daarnaast pogingen om met de westerse
gealliëerden tot afspraken te komen, is wel opgemerkt, dat die ertoe heeft geleid dat er in
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Hongarije tot aan de machtsovername in het voorjaar van 1944 een politiek klimaat
heerste, dat zich gunstig van dat van de omringende landen onderscheidde. Om voor de
westerse gealliëerden gesprekspartner te blijven moest Hongarije, aldus deze opvatting,
een legale sociaal-democratie en een vakbeweging laten bestaan en moest de regering ook
weerstand bieden aan de Duitse aandrang om de Joodse bevolking naar de
vernietigingskampen te sturen.
In deze opvatting wordt Hongarije echter ten onrechte ten tonele gevoerd als uitsluitend
een speelbal van de conflicten tussen de grote mogendheden en blijft onbelicht dat de
Hongaarse elite zich al vanaf de jaren ’20 met eigen doelstellingen -het herstel van het
land binnen de oude koninkrijksgrenzen en daarmee het herstel van Hongarije als
belangrijke Centraaleuropese mogendheid- op de naderende oorlog voorbereidde en al in
een vroeg stadium het bondgenootschap met Hitler-Duitsland zocht.
De schommelpolitiek, die pas na de annexatie van Zevenburgen in werking trad, faalde
uiteindelijk volkomen en liep uit op de bezetting van het land. Als gevolg van de
schommelpolitiek kon een antifascistische of nationaal-democratische beweging van
enige betekenis niet tot ontwikkeling komen en verder kon ook de legertop volkomen
door de Duitsers geïnfiltreerd raken. En zo ging het grootste deel van de Joodse
bevolking uiteindelijk toch naar de gaskamers en werden grote delen van het land aan
krijgshandelingen blootgesteld.
Voor Hongarije liep het mogendheidje spelen ten tweeden male op een catastrofe uit. In
de Hongaarse samenleving sloeg de oorlog diepe wonden. Aan het front waren in de loop
van de oorlog zo’n 150 duizend soldaten gesneuveld. Onder de burgerbevolking waren 80
tot 100 duizend slachtoffers te betreuren. Maar liefst 850 duizend soldaten raakten
krijgsgevangen. Van hen keerden er zo’n 250 duizend niet terug. Het grootst was de ramp
voor de Joodse Hongaren. In de zomer van 1944 werden verreweg de meeste Joodse
bewoners van de provincie, meer dan 400 duizend mensen, weggevoerd. Van de 200
duizend Joden die in het getto van Boedapest opeengepakt zaten, overleefde misschien de
helft. Veel Joden die de holocaust overleefden, hielden het in hun land echter niet meer
uit en vertrokken.
Ook voor de Hongaren in de geannexeerde en in 1945 weer afgestane gebieden liep de
oorlog uit op een ramp. Ze kregen de beschuldiging tegen zich ingebracht, dat ze
handlangers van de nazi’s waren geweest, een gevaar dus voor de democratie en een
hinderpaal voor de naoorlogse wederopbouw. In de laatste maanden van de oorlog waren
er in verschillende geannexeerde gebieden dappere en minder dappere vrijheidsstrijders
op pad, die Hongaren daarvoor met hun leven lieten betalen. Van wie de oorlog door
waren gekomen, stonden er heel wat op een kille ochtend met vrouw en kinderen en met
een koffertje op het station te wachten op een goederenwagon richting het opnieuw op
Trianonse maat gebrachte Hongarije.
Een andere groep die de rekening van de Hongaarse machtspolitiek gepresenteerd kreeg,
was de Duitse bevolking van Hongarije. De Duitse Hongaren werden na de bevrijding
collectief als fascistisch gebrandmerkt.
In een bevel van het commando van het Rode Leger van december 1944 heette het, dat
wie van Duitse herkomst was en tot werken in staat, gemobiliseerd moest worden voor
dwangarbeid in het onmiddellijke achterland. Met het idee om Duitsers bij de
wederopbouw in de Sovjet-Unie te werk te stellen hadden Churchill en Roosevelt op de
conferentie van Jalta (4-11 februari 1945) ingestemd. Op grond van dit bevel werden zo’n
30 duizend mensen opgepakt en naar de Sovjet-Unie vervoerd. Op de lijsten voor het
transport kwamen ook mensen terecht, die geen woord Duits spraken. Het hielp ook niet
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of iemand lid van de Treue Bewegung (een beweging van Duitse Hongaren die zich van
de nazi’s distanciëerde) was geweest. Vaak letten ex-leden van de Volksbund er trouwens
op, dat hun tegenstanders van weleer niet aan de dwangarbeid ontsnapten. Om voldoende
mensen af te kunnen leveren lieten plaatselijke commandanten ook mensen oppakken, die
jonger of ouder waren dan de aangegeven leeftijd. De omstandigheden in de werkkampen
waren buitengewoon slecht. Volgens schattingen kwam 15 tot 20 procent van de
dwangarbeiders om.
Dwangarbeiders, van wie bij terugkeer in Hongarije bleek, dat ze bij de SS hadden
gediend, wachtte nieuwe dwangarbeid. Zij kwamen in concentratiekampen terecht en
werden vandaaruit tewerkgesteld bij de grote socialistische projecten van die tijd.
Ook de materiële oorlogsschade was enorm. Uiteraard was er door de bombardementen
en tijdens de oorlogshandelingen veel kapotgegaan, maar bovendien hadden de Duitsers
systematisch alles, wat zij konden mobiliseren voor de naderende Sovjet-troepen uit naar
het achterland en vooral naar Duitsland getransporteerd. Sinds het aantreden van Ferenc
Szálasi als staatshoofd werden ze daarbij ook actief geholpen door de Hongaarse
autoriteiten. Maar ook in de Hongaarse elite waren er velen die het verstandig oordeelden
hun mobiliseerbare bezit zoveel mogelijk naar Duitsland te transporteren. Zo stuurde
prins József Ferenc bijvoorbeeld vijf miljoen flessen wijn naar Duitsland. Uit officiële
notities uit de Szálasi-tijd blijkt, dat in die periode in ieder geval 55 duizend gevulde
wagons naar Duitsland vertrokken.
Na de bevrijding was het de beurt aan het Rode Leger om fabrieken te ontmantelen en de
machines als herstelbetaling naar de Sovjet-Unie over te brengen.
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De jaren ’50

Na de verdrijving van de nazi’s nam het oppercommando van het Rode Leger in naam
van de gealliëerden het bestuur over Hongarije over. Intussen was al in december 1944 in
Debrecen een voorlopige regering gevormd, die door het Sovjet-commando werd erkend.
In november 1945 vonden verkiezingen plaats, die vier partijen in het parlement brachten:
de nog in de tijd van Gömbös ontstane Kisgazdapárt (57 procent), de communistische
partij (17 procent), de sociaal-democratische partij (17 procent) en de nationale
boerenpartij (7 procent). De vier partijen vormden samen een regering.
De vorming van een coalitieregering op basis van een algemeen democratisch program
had zijn achtergrond niet alleen in ontwikkelingen op het eind van de oorlog in Hongarije
zelf, maar ook in afspraken die de gealliëerden hadden gemaakt over de inrichting van het
na-oorlogse Europa. Overleg daarover was op gang gekomen na de slag om Stalingrad.
Op de conferenties van Moskou (oktober 1943), Teheran en Jalta waren daarover
afspraken gemaakt en op de conferentie van Potsdam (juli 1945) werden de laatste details
geregeld.
Kern van de afspraken was, dat het deels bevrijde en deels verslagen Europa een soort
condominium zou worden met daarbinnen een Sovjet- en een Amerikaans-Britse
invloedssfeer. De conferenties van Teheran en Jalta hadden echter geen eind gemaakt aan
de rivaliteit tussen de gealliëerden. Met name de Engelsen probeerden onophoudelijk hun
positie ten opzichte van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten te versterken (pogingen
om op de Balkan een eigen invloedssfeer te creëren, pogingen om als eerste Berlijn te
bereiken, bombardementen op Duitse steden). Precieze afspraken over de grens van de
invloedssferen waren er danook niet.
De afspraken tussen de gealliëerden hadden ook betrekking op de regeringsvorming in
het naoorlogse Europa en op de organisatie van het economisch leven. In de Europese
landen moesten regeringen worden gevormd gebaseerd op een coalitie van alle partijen en
bewegingen, die in het verzet tegen de nazi’s een rol hadden gespeeld, of die zich op zijn
minst niet met het nazisme hadden gecompromitteerd, met een algemeen democratisch
program. Bedrijven in Duitse eigendom en sleutelbedrijven moesten worden
genationaliseerd en er moest een vorm van centrale planning worden ingevoerd. De
communistische partijen moesten zich naar dat program schikken en geen pogingen doen
om socialistische regiems te vestigen.
De afspraken tussen de gealliëerden met betrekking tot de naoorlogse situatie spoorden in
grote lijnen met een ontwikkeling die zich in een aantal bezette landen in de illegaliteit
had voorgedaan. Dit was ook het geval in Hongarije, waar oppositionele
persoonlijkheden van diverse pluimage het eens waren geworden over een pakket
hervormingsmaatregelen met daarin fundamentele zaken als algemeen kiesrecht en
opheffing van het grootgrondbezit.
Kenmerkend was, dat de natie het vanzelfsprekende kader was, waarbinnen de zaken
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moesten worden aangepakt. Voor hun opvatting, dat na de oorlog de wereldrevolutie
weer op de agenda moest worden gezet, vonden mensen als de linkse schilder/schrijver
Lajos Kassák danook geen enkele aanhang en er was al evenmin protest tegen de etnische
zuiveringen, waarvan ook Hongarije zijn portie kreeg.
Om de westerse gealliëerden ervan te overtuigen, dat het haar ernst was, had de Sovjetleiding in 1943 de Komintern opgeheven. En om geen aanstoot te geven werden
krijgsgevangenen die in een van de kampen van Krasnogorsk op een rol in het naoorlogse
Hongarije waren voorbereid en op de Kominternschool in Moskou –het instituut was
ondanks de opheffing van de Komintern gewoon blijven bestaan- in de beginselen van
het marxisme-leninisme waren ingewijd, slechts mondjesmaat naar huis teruggestuurd en
daar in onopvallende baantjes aan het werk gezet.
Het was ook te danken aan inspiratie vanuit Moskou, dat in de periode rond het eind van
de oorlog in een reeks landen, waaronder Hongarije, de communistische partijen waren
opgeheven en pogingen waren ondernomen om sociaal-democratische eenheidspartijen te
vormen. De opgeheven communistische partijen werden al in de nazomer van 1945
heropgericht, toen bleek dat de sociaal-democratie zich overal als afzonderlijke partij
opnieuw organiseerde. Toch bleef ook nadien het streven van veel communistische
partijen gericht op een fusie met de sociaal-democratie en bleven de communistische
partijen trouw aan het nationaal-democratische pogramma.
Ook op economisch gebied werd het optreden van de Sovjet-autoriteiten door
voorzichtigheid gekenmerkt. Na protesten van Engeland en de Verenigde Staten besloten
zij in december 1945 bijvoorbeeld tot de ontbinding van een in september opgerichte
Hongaars-Russische handelsmaatschappij. Volgens de westerse gealliëerden zou de
Sovjet-Unie met die maatschappij te grote invloed krijgen op de Hongaarse economie.
Net als in de andere landen die door Duitsland bezet waren geweest, kwam in Hongarije
een omvangrijke zuiveringsoperatie op gang. In totaal werden 60 duizend personen in
staat van beschuldiging gesteld, 26 duizend werden veroordeeld. Daaronder waren 476 ter
dood veroordeelden, waarvan het vonnis bij 189 personen ook werd uitgevoerd. 40
duizend personen kwamen in interneringskampen terecht en 62 duizend ambtenaren
verloren hun baan.
Ondanks al deze maatregelen bleven de Hongaarse leiders zich ernstige zorgen maken
over de fascistische mentaliteit in het land. Zij hadden het gevoel, dat veel landgenoten de
nieuwe stand van zaken in de wereld, de nederlaag van het fascisme, helemaal niet warm
begroetten en dat dus de historische stappen die nu mogelijk werden, deze mensen min of
meer opgedrongen moesten worden. Op 11 februari 1945, tien dagen na zijn terugkeer uit
Moskou, verklaarde de communistische partijleider Mátyás Rákosi op een bijeenkomst in
Debrecen: “In ons volk zijn veel meer reactionaire elementen, dan we aanvankelijk
dachten.” Hij voelde zich in die opvatting bevestigd door de verkiezingen die de
Kisgazdapárt een denderende overwinning opleverden. Rákosi werd in zijn opvatting
gesteund door een onafhankelijke autoriteit als Mihály Károlyi. De oud-president van
Hongarije, die na een langdurige ballingschap was teruggekeerd, viel het op, dat nazidenkbeelden nog veel invloed hadden. “De besmetting was ernstiger dan wij dachten.
Bijna iedereen was erdoor aangeraakt ... de Russische troepen -hoe vervelend hun
aanwezigheid ook is- verzekeren het overeind blijven van de progressieve republiek (..) ik
denk dat het vertrek van de Russen zou betekenen dat de reactie de overhand zou
krijgen”. Dat er in de Hongaarse samenleving nog altijd veel sympathie voor het nazisme
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bestond, was er, aldus Károlyi, ook de reden van dat Hongarije geen parlementaire
democratie naar westers model kon velen. Zo leverde de zogenaamde nazi-besmetting
dus het argument om bij de democratisering van Hongarije te leunen op de Sovjet-Unie
en speciaal op de in het land aanwezige Sovjet-troepen en om daarbij een leidende rol te
claimen voor de communistische partij.
Dit was er ook de reden van, dat een man als Károlyi de communistische partij in haar
machtsstrijd steunde. Zo bepleitte hij samen met partijideoloog József Révai (1898-1959)
in februari 1947 de arrestatie van de leider van de Kisgazdapárt, Béla Kovács. Het
parlement hield in meerderheid aan zijn parlementaire onschendbaarheid vast en zo werd
Kovács uiteindelijk door de Sovjet-autoriteiten gearresteerd.
Blijkbaar hadden de gealliëerden ook afpsraken gemaakt over een etnische
zuiveringsoperatie die ertoe moest leiden, dat de etnische en de landsgrenzen in het
naoorlogse Midden-Europa met elkaar zouden samenvallen. Het initiatief tot de etnische
zuiveringen werd door de regeringen van de verschillende landen genomen. Zo wees de
Hongaarse regering in nota’s van 26 mei en 5 juli 1945 de gealliëerden op de noodzaak
van de deportatie van de Duitsers. Het probleem was, dat de landhervorming, waartoe de
communisten in het voorjaar van 1945 de stoot hadden gegeven, niet voldoende land
onder de hamer bracht om alle landlozen aan een stukje grond te helpen. Daar kwam bij,
dat ook de Csángó’s, Hongaarssprekende inwoners van Moldavië, die aan het begin van
de tweede wereldoorlog uit Roemenië naar Joegoslavië waren gedeporteerd, nu naar
Hongarije kwamen. Zij moesten ook onderdak gebracht worden net als trouwens de
Hongaren uit Slowakije. De conferentie van Potsdam honoreerde de Hongaarse wensen.
De gealliëerden besloten, dat de Duitse bevolkingsgroep in zijn geheel op transport moest
naar Duitsland. De deportatie van de Duitsers voltrok zich in twee etappes. De eerste in
1946, de tweede in 1948. In totaal werden 170 duizend Duitse Hongaren uit hun land
verjaagd.
In dezelfde periode verhuisden 73 duizend Slowaakse Hongaren naar Tsjechoslowakije
en kwamen 68 duizend Hongaarssprekende Tsjechoslowaakse staatsburgers naar
Hongarije. Het initiatief daartoe was afkomstig van de Tsjechoslowaakse regering.
Gebruikmakend van de slechte naam die Hongarije als bondgenoot van Hitler bij de
gealliëerden had, probeerde die om van de voor het land zo bedreigend gebleken
Hongaarse minderheid af te komen. Het voornemen van de Tsjechoslowaakse overheid
om hen over de grens te zetten kon echter niet worden uitgevoerd, omdat de in Potsdam
vergaderende gealliëerden er zich tegen uitspraken. De gealliëerden dwongen Hongarije
en Tsjechoslowakije tot onderhandelingen over het minderhedenprobleem. De uitkomst
daarvan was, dat de beide landen hun minderheden uitruilden.
Terwijl de etnische zuiveringen gaande waren, ontspon zich opnieuw een debat over
vormen van Middeneuropese samenwerking. Het initiatief kwam dit keer niet uit
Hongarije, maar uit Joegoslavië, waar maarschalk Tito zich het hoofd brak over
mogelijkheden om de zelfstandigheid van zijn land te bewaren. Het idee werd warm
ontvangen door Mihály Károlyi. Partijbons József Révai maakte hem er echter op
opmerkzaam, dat Hongaarse buitenlandspolitieke experimenten in het Westen misschien
goed, maar in het Oosten in elk geval verkeerd zouden vallen. En dat laatste was, zoals
Révai droogjes opmerkte, voorlopig “helaas” beslissend.
Stalin moest niets van Middeneuropese blokvorming hebben en het ligt voor de hand te
veronderstellen dat zijn conflict met Joegoslavië in 1949 en de daaruit voortvloeiende
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uitdrijving van dat land uit het communistische kamp mede ten doel had dit soort plannen
voor eens en voor al te torpederen.
Zo belandde Hongarije zonder de gebiedsuitbreiding uit de oorlogsjaren in wat sinds
1948 het socialistische kamp ging heten en moest het accepteren, dat het door de Sovjetleiders gezien en behandeld werd als net zo’n land als de andere.
Intussen was het beleid van de Sovjet-Unie erop gericht om de communistische partijen
in Oost-Europa binnen de naoorlogse coalities in een leidende positie te brengen. Het
streven van de Hongaarse communisten om een leidende positie te verwerven was er ook
de achtergrond van, dat zij grote haast maakten met de opheffing van het grootgrondbezit
en de verdeling van het land onder de landloze boeren. Terwijl in West-Hongarije de
mitrailleurs nog ratelden, gaf de communist Imre Nagy in zijn hoedanigheid van minister
van landbouw op 17 maart het sein tot de afschaffing van het grootgrondbezit.
Functionarissen van de communistische partij zwermden uit over het platteland om de
verdeling van het land onder de boeren ook daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. De
grondverdeling werd nog in de zomer van dat jaar voltooid. De grootste verliezer was de
Roomskatholieke kerk die de helft van het grootgrondbezit in eigendom had.
Hoewel de communistische partij binnen de coalitie niet de grootste partij was, had ze
wel beslissende invloed. Dit was uiteraard een rechtstreeks gevolg van het feit dat deze
partij bijzondere banden had met de Sovjet-leiding en met het Sovjet-leger, dat ook na de
ondertekening van het vredesverdrag op 10 februari 1947 in Parijs in Hongarije aanwezig
bleef.
Communisten hadden ook de leiding in de Gazdasági Főtanács, de Economische Raad,
die de verdeling van grondstoffen controleerde. De instelling van een dergelijke raad
spoorde met de afspraken van de gealliëerden. Dit gold ook de nationalisatie van de grote
banken, waartoe in 1947 besloten werd. Nationalisatie van banken en sleutelindustrieën
werd in die tijd in de westerse wereld door velen gezien als een belangrijk economisch
politiek instrument. Zo zouden in Engeland per 1 januari 1947 alle 1500 kolenmijnen
worden genationaliseerd. De Australische regering besloot in 1947 de particuliere banken
te nationaliseren.
Het streven van de communisten om een leidende positie te verwerven leidde tot grote
spanningen binnen de naoorlogse coalitie. Voornaamste mikpunt van de communistische
strijd tegen de ‘reactie’ was de Kisgazdapárt, de grootste partij binnen de coalitie. Terwijl
deze partij onder druk van de communistische aanvallen ineenschrompelde, nam onder de
kiezers de belangstelling toe voor partijen die buiten de coalitie stonden. Zo werd bij de
verkiezingen van 1947, waarbij communistische activisten zich overigens aan
verkiezingszwendel schuldig maakten, de communistische partij met 22 procent van de
stemmen wel de grootste partij binnen de coalitie, maar tegelijk kreeg de niet tot de
regeringscoalitie behorende Democratische Volkspartij maar liefst 16 procent van de
stemmen. Zo kwam dus in Hongarije de door de gealliëerden gedecreteerde
coalitiepolitiek in de loop van 1947 al in de problemen.
Al snel na het eind van de oorlog kwamen de verhoudingen tussen de gealliëerden onder
druk te staan. De eerste aanleiding was mogelijk de atoomaanval op Japan en al tegen het
eind van 1946 vond men in de Sovjet-top, dat het nodig was om rekening te gaan houden
met een volgende oorlog. In de loop van 1947 verslechterde de sfeer nog verder.
Nog tijdens de oorlog waren onderhandelingen op gang gekomen, die een eind moesten
maken aan de vele tolmuren, zoals die in de jaren ’30 hadden bestaan. De besprekingen
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waren gericht op het totstandbrengen van een systeem van internationale vrijhandel en
vrij verkeer van kapitaal. Het resultaat van de onderhandelingen werd vastgelegd in de
akkoorden van Bretton Woods. De akkoorden bepaalden de oprichting van een
Wereldbank die het herstel van de oorlogsschade moest financieren en van een
Internationaal Monetair Fonds, dat betalingsbalanstekorten zou financieren. Compensatie
van betalingsbalanstekorten is een onmisbare voorwaarde voor een vrijhandelssysteem.
De motor achter het concept waren de Verenigde Staten en het was iedereen duidelijk, dat
dit systeem het naoorlogse herstel misschien wel zou bespoedigen, maar dat het
tegelijkertijd de weg plaveide naar een leidende positie van de Verenigde Staten in de
wereldeconomie. Van Amerikaanse zijde werden in 1946 verschillende keren pogingen
ondernomen om de Sovjet-Unie in dit nieuwe systeem te betrekken. Stalin zei echter zo
beleefd mogelijk nee. Toen het IMF in 1947 in werking trad, was het duidelijk dat de
Sovjet-Unie buiten het vrijhandelsblok zou blijven.
In de winter van 1946 op 1947 besloten de Verenigde Staten tot een wijziging van hun
politiek ten opzichte van de Sovjet-Unie. Met een op 12 maart 1947 gehouden rede over
Griekenland en Turkije in een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en
de Senaat gaf president Truman het startsein. Op 8 april, precies één dag na het begin van
een conferentie van de Grote Vier te Moskou over de Duitse kwestie, hield Truman
opnieuw een rede waarin hij de beleidswijziging onder woorden bracht. Deze rede stond
geheel in het teken van het idee dat de wereld in twee kampen verdeeld was geraakt, het
kamp van de vrijheid en dat van de terreur. Truman claimde in deze rede bovendien een
leidende rol voor de Verenigde Staten: ‘The world looks to us for leadership. The force of
events makes it necessary that we assume that role’. De Moskouse conferentie liep
natuurlijk op een mislukking uit. De Engelse en de Amerikaanse regering reageerden
daarop in mei met de instelling van een bizonale economische raad in Duitsland. Zo
begon al in het voorjaar van 1947 de kentering naar de koude oorlog. Het
kenteringsproces zou ongeveer een jaar in beslag nemen. Pas in het voorjaar van 1948, na
de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije, zou het worden voltooid.
De Sovjet-leiding nam voor kennisgeving aan, dat de periode van de anti-Hitler coalitie
voorbij was. Op een bijeenkomst die tussen 22 en 27 september 1947 in Polen werd
gehouden, zette de Sovjet-partijbons Zjdanov aan vertegenwoordigers van een aantal
Europese partijen uiteen, dat de wereld in twee kampen uiteengevallen was. Op de
bijeenkomst werd in stilte de Kominform opgericht, een ‘informatiebureau’ voor de
communistische partijen, dat in werkelijkheid bedoeld was als opvolger van de
Komintern.
Tegen het eind van het jaar ging de Sovjet-Unie zich ook militair voorbereiden op de
nieuwe situatie. In een in december 1947 gepubliceerd rapport van Malenkow kwam de
bevoorrading en de technische modernisering van de strijdkrachten aan de orde, de
voorraadvorming van levensmiddelen en andere materialen en het bereiken van een
grotere mate van zelfvoorziening op het gebied van uitrustingsstukken.
In de loop van 1947 kwam het in Hongarije tot een groot aantal afzettingen en arrestaties
van politici. Op die manier zetten de communisten in nauw overleg met het commando
van het Sovjet-leger het politieke leven naar hun hand.
In januari en februari werden in Hongarije 150 politici gearresteerd, onder wie 13
parlementsleden, voornamelijk van de Kisgazdapárt. In april werd het voormalig
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parlementslid György Dónáth ter dood veroordeeld. Generaal L. Veres en generaal
András kregen de doodstraf (werd omgezet in dwangarbeid.). Tien anderen kregen
gevangenisstraffen. In juni werd door tussenkomst van de voorzitter van de gealliëerde
controleraad, generaal Sviridof, Ferenc Nagy, de Hongaarse premier, afgezet. Ook de
minister van buitenlandse zaken, Gyöngyösi en parlementsvoorzitter Béla Varga, moesten
het veld ruimen. Zij waren allen lid van de Kisgazdapárt. In juli hief de Vrijheidspartij
zichzelf op. Als reden werd opgegeven, ‘dat de regering niet in staat is de privileges van
de afgevaardigden van de partij te beschermen’. In augustus kreeg André Misteth van de
Kisgazdapárt, die minister van Wederopbouw was geweest, drieënhalf jaar dwangarbeid.
43 anderen kregen gevangenisstraffen. In diezelfde maand werden 60 mensen gevonnist
wegens een poging de organisatie ‘Hongaarse Gemeenschap’ opnieuw op te richten. In
oktober vielen 24 veroordelingen tot gevangenisstraf. In november vluchtte de leider van
de Hongaarse Onafhankelijkheidspartij, Zoltán Pfeiffer, naar Wenen. Soortgelijke
ontwikkelingen deden zich ook in de andere Oost-Europese landen voor.

Na de holocaust
De Joodse gemeenschap wist zich van de ramp van de oorlog niet meer te herstellen. De
erfenis die de weggevoerde mensen achterlieten, bleef op een enkele uitzondering na
onbeheerd. De honderden synagogen en andere religieuze gebouwen veranderden van
bestemming, werden gesloopt of herinneren tot op de dag van vandaag als troosteloze
puinhoop aan de holocaust. Zonder nabestaanden werden de Joodse begraafplaatsen
dichtgewoekerde stukjes niemandsland en konden op heel wat plekken grafschenners
ongestoord hun gang gaan.
In de periode onmiddellijk na de bevrijding was er in Hongarije sprake van een oplevend
antisemitisme. In het voorjaar en de zomer van 1946 kwam het op een tweetal plaatsen
(Kunmadaras, Miskolc) zelfs tot pogroms, waarbij dodelijke slachtoffers vielen. In
Miskolc gaf de plaatselijke secretaris van de communistische partij zelf leiding aan een
actie tegen ‘zwarte handelaren’. Over de achtergronden van het naoorlogse antisemitisme
verschilden de tijdgenoten van mening. Volgens sommigen kwam het voort uit onvrede
over de grondhervorming en de andere sociale hervormingen, volgens anderen was het
een uiting van een primitief soort antikapitalisme, dat in het klimaat van sociale
veranderingen zijn kans kreeg. Het kon ook wel steunen op bepaalde signalen van
bovenaf. Sommigen wijzen er in dit verband op, dat de communistische partij een
dringende behoefte had aan partijleden en dat ze daarom jegens de z.g. kleine Pijlkruizers
vergoelijkend optrad. Maar net zo belangrijk was, dat vooroorlogse volksen als Péter
Veres en József Darvas, die nu deel uitmaakten van de Kisgazdapárt, het nog altijd
moeilijk vonden om hun antijoodse gevoelens te verbergen.
Volgens de volkstelling van 1949 leefden in Hongarije toen 133 862 Joden (in de zin van
aanhangers van het Joodse geloof), waarvan 101 259 in Boedapest. Naar schatting lag het
totaal aantal Joden in religieuze zin en mensen van Joodse afkomst in die tijd boven de
200 000.
Van de Joden die uit de kampen waren teruggekeerd, of anderszins aan hun vervolgers
waren ontsnapt, bleven velen zich onveilig voelen. Armoede was onder de overlevenden
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wijdverbreid, zoals blijkt uit het feit, dat de hulporganisatie Joint alleen al 40 000 mensen
regelmatig van levensmiddelenhulp voorzag. Veel teruggekeerden werden geconfronteerd
met het feit dat hun woning door anderen in beslag was genomen en dat hun
eigendommen waren verdwenen. Lichamelijke en psychische ziekten en klachten
kwamen massaal voor.
In de eerste naoorlogse jaren was er weinig aandacht voor het leed, dat de Joodse
bevolkingsgroep was aangedaan. In de communistische partij was men van oordeel, dat
het ook niet opportuun was daarbij al te lang stil te staan, omdat dat de aandacht zou
afleiden van de taken van dat moment. Ook in schoolboeken werd de holocaust sterk
onderbelicht.
Kenmerkend was, dat het gebruik van het woord Jood door de teruggekeerden in deze
jaren vaak angstvallig werd gemeden. Heel wat ouders probeerden zelfs voor hun
kinderen te verzwijgen, dat ze Joden waren. Problemen rond het terugkrijgen van
gestolen bezit, grond, huizen of winkels versterkten de onzekerheid. Die problemen
werden in de hand gewerkt door de naoorlogse wetgeving die de Jodenwetten wel buiten
werking stelde, maar niet bepaalde, dat de Joodse oorlogsslachtoffers voor hun materiële
verliezen schadeloos gesteld dienden te worden.

1948-1956: Mátyás Rákosi
Net als in Hongarije waren ook in andere landen grote spanningen ontstaan binnen de
regeringscoalities. Toen eenmaal duidelijk was, dat de Verenigde Staten met het
Marshall-plan werkelijk aanstuurden op de deling van Europa, kwam de situatie op
scherp te staan. In Tsjechoslowakije kwam het op 17 februari 1948 tot een openlijke
breuk en een machtsstrijd die onvermijdelijk in het voordeel van de communisten afliep.
De gebeurtenissen in Praag werden overal in Europa opgevat als een teken, dat de
naoorlogse samenwerking tussen de partners van de anti-Hitlercoalitie voorbij was.
Wat in Tsjechoslowakije de uitkomst was van een openlijke breuk, gebeurde omstreeks
deze tijd op een andere manier in de andere Oosteuropese landen, waar de naoorlogse
coalitie formeel in stand bleef, maar in de praktijk plaatsmaakte voor de
alleenheerschappij van de communistische partij. Zo kwam het in Bulgarije en Roemenië
begin 1948 tot een fusie van de socialistische en de communistische partij. In Hongarije
fuseerden de communistische en de sociaal-democratische partij in juni.
Er begon een periode waarin partijleider Mátyás Rákosi systematisch afrekende met
bevolkingsgroepen en met personen die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de
communistische partij. Rákosi die nog tijdens de oorlog door de Sovjet-top was
aangewezen als de toekomstige partijleider van Hongarije, genoot in zijn land bepaald
een groot respect. Door de generatie die in de oorlog volwassen was geworden, werd hij
gezien als een in de strijd gestaalde revolutionair. Hij was al van de partij geweest bij de
arrestatie van de toen nog piepjonge partijtop in het voorjaar van 1919. Hij had met Béla
Kun in de gevangenis gezeten, was later met hem volkscommissaris geweest en had
onder Horthy vijftien jaar gevangenis te verduren gekregen, eer hij in 1940 naar Moskou
was uitgeleverd. In het naoorlogse Hongarije, waar kennis van de vreemde talen met een
kaarsje te zoeken was, gold Rákosi die behalve in het Russisch ook in het Duits en Engels
aardig uit de voeten kon, als een man van beschaving, van de wereld.
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Onmiddelijk na de ‘fusie’ van de communistische en de sociaaldemocratische partij
werden in Hongarije de kerkelijke onderwijsinstellingen genationaliseerd (in totaal ging
het om 6505 scholen met 18.000 docenten), een maatregel die uiteraard ten doel had de
positie van ‘christelijk’ Hongarije te verzwakken. Eind 1948 werd de roomskatholieke
kardinaal József Mindszenty (1892-1975) gearresteerd en in 1950 zouden ook de
kloosterorden opgeheven worden.
In 1948 kwam het in Oost-Europa ook tot nationalisaties die aanzienlijk verder gingen
dan wat tijdens de oorlog door de gealliëerden overeengekomen was. Zo werden in
Hongarije in februari alle bedrijven met meer dan 100 werknemers genationaliseerd. De
nationalisaties hadden vooral een politieke betekenis. Ze waren erop gericht de
machtsbasis van een eventuele niet-communistische oppositie te breken. Ook de
collectivisatie van de landbouw was er in de eerste plaats op gericht de meer welvarende
boeren die als ‘koelakken’ werden gebrandmerkt, als politieke faktor uit te schakelen.
Terwijl in 1945 de grondverdeling beperkt was gebleven tot landbezit groter dan 100
hektare, werden nu ook de kleinere landeigenaren gedwongen hun land af te staan of in te
brengen in de coöperaties. Omdat ze nu eenmaal niet samenging met modernisering van
de landbouw, bracht de collectivisatie geen enkele verbetering.
Onderdeel van dit beleid was ook het optreden van de politieke politie, de ÁVH (Állam
Védelmi Hatóság, staatsverdedigingsautoriteit). In Hongarije kregen alleen al tussen 1952
en 1955 1.136.434 personen een politieke beschuldiging tegen zich ingebracht. 516.708
personen werden op politieke gronden veroordeeld.
Nadat mogelijke haarden van oppositie buiten de communistische partij vernietigd waren,
kwam de beurt aan de partij zelf. Grote aantallen hoge en lage partijfunctionarissen
verdwenen in de gevangenis en in 1949 kwam het tot een proces, waarin op basis van
valse beschuldigingen verschillende doodstraffen werd uitgesproken. Eén van de
slachtoffers was László Rajk, een communist uit de jaren ’30, die minister van
buitenlandse zaken was, toen hij werd gearresteerd.
Terwijl politieke partijen en maatschappelijke groepen, die verondersteld werden
tegenstanders te zijn van het communistische regiem, dankzij deze drastische maatregelen
hun machtsbasis verloren, deed de communistische partij pogingen om de positie van de
arme boerenbevolking en van de arbeidersklasse te versterken. De invoering van
avondonderwijs en de stichting van internaten verbeterde vooral de
onderwijsmogelijkheden voor jongeren op het platteland. Gemeentebesturen en
vakbonden zetten bibliotheken op en veraf gelegen dorpen kregen geregeld bezoek van
een rijdende bibliotheek. Een gevolg daarvan was, dat een sociale laag die daar tot dan
toe van was uitgesloten gebleven, in het culturele leven ging participeren. Daaruit zouden
schrijvers voortkomen als László Nagy en Ferenc Juhász, maar ook een internationaal
erkende cineast als Miklós Jancsó.
Mei 1948 schreef Mihály Károlyi als Parijs’ ambassadeur partijleider Rákosi een brief om
hem te waarschuwen voor de dreigende derde wereldoorlog en de Amerikaanse aanval
die naar zijn idee in 1949 of 1950 te verwachten was. Mátyás Rákosi reageerde daar toen
lauw op, maar met het verslechteren van het internationale politieke klimaat en het
oplopen van de spanning rond Korea kwam de voorbereiding op een eventuele volgende
wereldoorlog steeds hoger op de agenda te staan. Rákosi ging er daarbij vanuit, dat
Hongarije één van de slagvelden van de derde wereldoorlog zou worden. Daarom
verwaarloosde hij de wederopbouw en modernisering van het land en concentreerde hij
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zich op projecten die in verband met de naderende oorlog van belang waren, zoals de
staalfabriek van Stalinstad (nu Dunaújváros) en de metro van Boedapest.
Gevoelens van teleurstellling over de afloop van de tweede wereldoorlog, onvrede over
het verlies van de gebieden die Hongarije in de Hitler-tijd had geannexeerd en ergernis
over de grote invloed die de Sovjet-autoriteiten ook op het dagelijks leven in het land
kregen, kon in het naoorlogse Hongarije alleen in de binnenkamer beleden worden. Ook
voor de communistische leiders was het moeilijk te verteren, dat het land in MiddenEuropa geen leidende rol speelde en dat voor politici in oost en west Hongarije net zo’n
land was als Tsjechoslowakije of Roemenië. Het deed de communistische leiders altijd
weer pijn, als ze vanuit Moskou niet net dat beetje extra aandacht kregen, waarop ze, naar
ze meenden, recht hadden. Mogelijk was dit ook mede aanleiding voor de militante antiTito-houding van Mátyás Rákosi en hoopte hij op die manier voor zijn land binnen het
socialistische kamp een bijzondere positie te verwerven.
Nationale gevoelens waren in de jaren ’50 snel verdacht, maar wie bereid was het met een
flinke scheut socialisme te versnijden, kon in deze koortsachtige tijd toch heel wat
Hongaars pathos kwijt. Zo werd de volkse schrijver Gyula Illyés de belangrijkste literator
van het Hongarije van de Stalintijd.
Vergeleken met het socialisme van de generatie van het begin van de 20ste eeuw, doet het
idealisme van mensen van het slag van Mátyás Rákosi levenloos aan, nog hoger
gespannen, maar tegelijk schematischer en abstracter. Het werd ook bij voorkeur in
politieke en economische termen omschreven, als een kwestie van ‘produktiekrachten’ en
‘produktieverhoudingen’. Zo onvoorstelbaar als voor de avant-garde van rond de
eeuwwisseling de gedachte was van het doel dat de middelen heiligde, zo normaal en
vanzelfsprekend werd die voor de communisten uit de Stalin-tijd. Het was ‘normaal’, dat
communisten bij de verkiezingen van 1947 georganiseerd fraudeerden en het was even
normaal, dat József Révai later in een hoofdartikel in de partijkrant het
verkiezingsgeknoei veroordeelde. In dezelfde geest werd de vereniging van de
communistische en de sociaaldemocratische partij in het openbaar gevierd als de
uiteindelijke ‘vereniging van de arbeidersklasse’, maar zag Rákosi die gebeurtenis in
werkelijkheid als de definitieve nederlaag van de Hongaarse sociaal-democratie. “De
strijd om de grote meerderheid van de industriearbeiders liep met de overwinning van de
communisten en de volledige nederlaag van de sociaal-democratische partij af,”
oordeelde Rákosi nog in een in 1955 verschenen tekst.
Net zo was het gesteld met het ‘volksfront’, dat op 15 maart 1949 plechtig werd
opgericht. Tien dagen voor die plechtige gebeurtenis verklaarde Rákosi op een zitting van
het Centraal Comitee: “Als de kameraden denken, dat dit volksfront een lang leven
beschoren is, dat het een duurzame constructie is, dan vergissen zij zich zeer. Dit
volksfront is een stadium in het stervensproces van de naburige partijen...”
Terugkijkend lijkt het wel of het socialistische ideaal sedert de jaren ’30 onwillekeurig
naar de maat van dat tijdsgewricht versneden was geraakt, eng was geworden,
krampachtig en net zo conservatief als die tijd zelf. Het lijkt verder of het socialisme als
mooi en menselijk ideaal in het licht van de strijd om de macht verbleekte en in de
praktijk zelfs tot een functie van die machtsstrijd werd. Toch waren Rákosi en veel van
zijn partijgenoten, maar vooral ook de duizenden Hongaren die in de naoorlogse jaren aan
het politieke leven gingen deelnemen, er vast van overtuigd, dat zij bezig waren het
socialisme te realiseren.
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Intellectuelen in de Rákosi-tijd
Met het naderen van het oorlogseinde en onder de indruk van de enorme rol die de
Sovjet-Unie in de strijd speelde, verwachtten velen dat de overwinning op de nazi’s
misschien niet het verdwijnen, maar toch wel een drastische aanpassing van het
kapitalisme tot gevolg zou hebben.
Om die reden werden de ontwikkelingen in Oost-Europa met grote belangstelling
gevolgd en werd de wending van 1948 begroet als het daadwerkelijke begin van de
opbouw van het socialisme. Het crediet dat dit Oosteuropese socialisme kreeg in kringen
van de linkse intelligentsia was enorm en leek met het oplopen van de koudeoorlogsspanning alleen maar onvoorwaardelijker te worden. Mensen als de filosoof JeanPaul Sartre, de dichters Paul Eluard en Louis Aragon en de romancier Bernard Shaw,
vertegenwoordigers van een voorhoede die in het internationale culturele leven een
leidende rol speelde, verwachtten van het communisme de verwerkelijking van de grote
utopie en daarom ging hun, lijkt het achteraf, geen zee te hoog.
Tweemaal voelden deze intellectuelen zich onaangenaam getroffen: eerst bij de
afkondiging van het zogenaamde socialistische realisme, dat ook door de Westeuropese
communistische partijen zo goed en zo kwaad als dat ging gepropageerd werd en later
door schijnvertoningen als het proces tegen László Rajk. In beide gevallen zetten zij zich
daar echter, een enkele uitzondering daargelaten, overheen.
In grote lijnen was dit ook de situatie in Oost-Europa en in Hongarije. De Hongaarse
intelligentsia identificeerde zich volledig met de communistische partij. Dat wil zeggen,
wat er van de intelligentsia niet monddood was gemaakt. Rechtse intellectuelen waren
hun recht van spreken na de bevrijding namelijk al gauw kwijt. Daarop volgden weldra
ook vertegenwoordigers van de etnisch nationalistische stroming als László Németh.
Wie overbleef, maar dat was nog altijd de hoofdmoot van progressief gestudeerd
Hongarije, steunde partijleider Rákosi. Of iemand lid was van de partij of niet, maakte
daarbij eigenlijk geen verschil. Steun kwam net zo goed ook van vooraanstaande nietpartijgenoten. De goede band tussen partij en intellectuelen werd in Hongarije nog in de
hand gewerkt door het grote intellectuele prestige dat de partijleiders genoten. Behalve
Mátyás Rákosi zelf werd ook Ernő Gerő alom gerespecteerd om zijn internationale
ervaring en partij-ideoloog József Révai was een graag beluisterd redenaar.
Deze intelligentsia, in Oost en in West, aanvaardde het Stalinisme tot in zijn
lachwekkendste en meest inhumane uitingen. Hongaarse avantgardisten van naam
begonnen zonder morren, soms zelfs uit overtuiging, socialistisch-realistische werken te
vervaardigen. De knappe modernistische architect Gyula Rymanóczy verrijkte de
technische universiteit met drie blokkendozen in Stalin-stijl. De diepzinnige
cultuurfilosoof György Lukács flankeerde József Révai tijdens het beroemd geworden
architectendebat in 1951 en nam het in het buitenland ook nog even voor het Rajk-proces
op. Dat laatste werd ex-graaf Mihály Károlyi, de man die Hongarije in 1918 los had
gemaakt van Oostenrijk en die in de jaren ’30 als balling met de communistische
beweging was gaan sympathiseren, teveel, maar tot aan dat proces identificeerde ook hij
zich -als ambassadeur in Parijs- geheel met het regiem. Zoltán Kodály was voorzover
bekend partijloos, maar liet zich wel door de partij op pad sturen om de bokkige kardinaal
Mindszenty tot een meegaander houding te bewegen. Gyula Illyés, door de erudiete
partijleiders voor de belangrijkste contemporaine schrijver gehouden, werd evenmin lid
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van de partij, maar vervaardigde het ene historische drama na het andere. Pas in 1956
bleek dat hij stiekemweg ook een mooi gedicht over tyrannie had geschreven.
Ongetwijfeld op instigatie van de desbetreffende communistische partij bewierookten
toonaangevende westerse kunstenaars de 70jarige Jozef Stalin. Het meest
geruchtmakende tribuut was misschien wel de tekening die Pablo Picasso van de jubilaris
maakte en die de leiders van de Franse communistische partij niet eerbiedig genoeg
vonden. Ook in Hongarije droegen intellectuelen dapper bij aan de Stalin-cultus die
vanuit de propaganda-afdeling van de partij werd geregisseerd. Wie bij gelegenheid van
zijn 70ste verjaardag geen gedicht schreef over de bejaarde Sovjet-politicus, deed dat niet
omdat hij niet wilde, maar omdat hij er niet voor was uitgenodigd.
Het is dus niet zo, dat in de jaren rond 1950 een bezet land een ongewild en vreemd
systeem opgelegd kreeg, al was Hongarije wel degelijk, net als alle landen die van de
verliezende partij waren geweest, bezet en al was het nieuwe systeem wel degelijk elders
ontwikkeld en de invoering ervan zonder die bezetting ook niet denkbaar geweest. Het
systeem werd door de bloem van de natie gewild.
Dat het socialisme zich over Oost-Europa verbreidde en dat het tegelijk ook een
stalinistisch karakter kreeg, hing samen met het intreden van de koude oorlog. De
progressieve intelligentsia accepteerde het stalinisme echter niet alleen, omdat de wereld
in twee kampen verdeeld was geraakt en omdat er tussen twee kwaden gekozen moest
worden. Zij accepteerde het, omdat ze werkelijk geloofde, dat er in Oost-Europa, in
Hongarije, iets nieuws in opbouw was, en dat het ideaal dat de 20ste eeuw domineerde, het
socialisme, langs deze soms misschien wat bizarre weg toch eindelijk werkelijkheid zou
worden.
Van opbouw van het socialisme was intussen in de werkelijkheid van rond 1950 helemaal
geen sprake. Hongarije werd op de derde wereldoorlog voorbereid en voorzover er
gebouwd werd, stond dat in het teken van de oorlogsvoorbereiding.
Er waren ook in Hongarije wel enkele socialisten die het stalinisme afwezen: de
rechtlijnige revolutionair en schilder-schrijver Lajos Kassák en de schilder Dezső Korniss
bijvoorbeeld. Het gevolg van die afwijzing was echter, dat zij in een volledig isolement
terechtkwamen. Ook in het westen bleek een van het communisme onafhankelijke linkse
positie voor 1956 amper mogelijk, maar in het oosten was de situatie nog een stuk
schematischer. Daar was het bij een afwijzing van het stalinisme helemaal niet mogelijk
om aan politiek te doen. Zo werd in de praktijk niet alleen stalinisme en socialisme
identiek (György Lukács), maar ook stalinisme en vaderlandsliefde (Mihály Károlyi,
Zoltán Kodály) of stalinisme en landhervorming (Gyula Illyés). Ook wie weleens een
vieze smaak in zijn mond kreeg, of last van een slecht geweten, hield zijn fatsoen, want er
was geen alternatief.

Modernisering stagneerde snel
Het op het eind van de 19de eeuw op gang gekomen moderniseringsproces had niet de
gehele Hongaarse samenleving bereikt. Er was een moderne, urbane sektor ontstaan naast
een groot gebied, waar het leven min of meer op de oude voet voortging. Dit bleef ook
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nog zo in de jaren ’50 van de 20ste eeuw. De modernisering van Hongarije onder
communistische leiding kreeg in deze periode namelijk nog weinig dynamiek en
stagneerde vanaf 1953 bepaald. In de industriële sektor lag het accent eenzijdig op de
mijnbouw en de staalindustrie, op het gebied van de woningbouw was er weinig activiteit
en van vernieuwing of uitbreiding van de infrastructuur was al helemaal geen sprake.
Onmiddellijk na de bevrijding werd het grootgrondbezit onder de boeren verdeeld. De
massa van de landloze boeren beschikte zo opeens over eigen grond en moest op eigen
kracht gaan boeren. De desbetreffende verordening bepaalde, dat alleen knechts en
landarbeiders en verder keuterboeren en getrouwde zoons van kleine boeren recht op
grond konden doen gelden. Volgens een algemene opvatting betekende dit, dat de
zigeunerbevolking niet meedeelde en dat ze dus, nu het seizoenswerk op de grote
landerijen wegviel, geheel aangewezen raakte op seizoenswerk bij de meer welgestelde
boeren en verder dat zij ook later in de jaren ’40 buiten de landbouwcoöperaties bleven.
De situatie verschilde echter per regio. In sommige dorpen werden de zigeuners wel in de
landverdeling betrokken.
De opheffing van het grootgrondbezit leidde tot een dramatische daling van de
landbouwproduktie, die de plotseling zelfstandig geworden boeren niet goed konden
maken. Verstoken van de mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardig poot- en zaaigoed
aan te kopen en niet in de gelegenheid in landbouwmachines te investeren, kwamen de
landarbeiders van weleer niet veel verder dan een soort zelfvoorzienende landbouw die in
schril contrast stond met de manier, waarop de meer welgestelde boeren hun bedrijf
uitoefenden.
Door de in 1949 gedecreteerde collectivisatie van de landbouw veranderde dit beeld niet
wezenlijk. Dat kwam, omdat de collectivisatie op enorme weerstand stuitte en zo in
werkelijkheid een vrij langdurig proces werd. Heel wat dorpen ontsprongen in deze ronde
zelfs de dans. Ondanks de dramatische politieke ontwikkelingen behield het boerenleven
op grote delen van het land zijn traditionele karakter. De boerenbedrijven waren in
belangrijke mate zelfvoorzienend. Met de overschotten gingen de boerinnen naar de
markten in de omgeving. De mannen verdienden als seizoenarbeiders bij, bijvoorbeeld in
de bosbouw.
In 1956 werd de collectivisatie weer gedeeltelijk ongedaan gemaakt en de tweede ronde
kwam pas in de jaren ’60 op gang, in de periode dus waarin er zich in de industrie en in
de bouw een tekort aan arbeidskracht ging manifesteren.
In de eerste ronde van de collectivisatie kwam verder de mechanisatie van de landbouw
niet van de grond. Ook op de collectieve akkers bleef er geweldig veel seizoenswerk. Het
einde van het grootgrondbezit bracht in de bosbouw op het gebied van de mechanisatie
eerder stilstand en zelfs achteruitgang dan vooruitgang. De vele viskwekerijen, die
meestal als onderdeel van bosbouwondernemingen waren geëxploiteerd en die een
specialiteit waren van het vooroorlogse Hongarije, kwamen niet opnieuw tot leven.
De belangstelling voor de arbeidskracht van de zigeunerbevolking was in deze periode
minimaal. Kenmerkend voor de economie van dit tijdvak was een overvloed aan
ongeschoolde arbeidskracht en daarom was er geen reden om onder de zigeuners
arbeiders te werven. In 1961 had nog altijd maar eenderde van de zigeuners een officiele
baan. Toetssteen voor de mate, waarin een bevolkingsgroep in het moderniseringsproces
betrokken was, was sinds de tweede helft van de 19de eeuw overal in Europa de
participatie in het lager onderwijs. Bij de zigeuners was die in de jaren ’50 nog altijd
minimaal. In 1960 doorliep slechts één op de dertien zigeunerkinderen alle acht klassen

238

van de lagere school.
De zigeunerbevolking leefde in grote lijnen volgens het patroon, zoals dat in het begin
van de eeuw was ontstaan. Zigeuners verrichtten seizoenarbeid op de akkers, ze deden
klusjes bij boeren en vervaardigden bij wijze van bijverdienste op traditionele wijze
voorwerpen die op de boerderij nodig waren. Een belangrijke tak van bedrijf bleef het
vervaardigen van lemen stenen, tot ver in de jaren ’50 het belangrijkste bouwmateriaal op
het platteland. Ook de muzikanten vonden nog altijd een zeker emplooi. De
zigeunerstrijkjes waren in de jaren ’50 bepaald populair. Net als de romantische
nationalisten in de 19de eeuw zagen de communistische autoriteiten in hun repertoire een
‘eigen Hongaarse’ muziek die kon helpen om de ‘decadente’ muziek uit het Westen op
afstand te houden.
Onder de Walachijse zigeuners waren er, die ook na de tweede wereldoorlog nog aan hun
reizende leven vasthielden. Zij oefenden nog altijd hun traditionele beroep van
koperslager, ketellapper en paardenhandelaar uit. Karavanen kwamen niet meer voor. In
plaats daarvan gingen nu gezinnen met één wagen op pad. Verreweg de meeste
Walachijse zigeuners hadden, ook als ze nog handelsreizen ondernamen, een vaste
woonplaats. De meeste Walachijse zigeuners woonden op kolonies, die vaak een eind van
het dorp af gelegen waren, dit in tegenstelling tot de kolonies van de Hongaarse
zigeuners, die altijd tegen het dorp in kwestie aanlagen. Paard-en-wagen was in deze tijd
in de kring van de Walachijse zigeuners nog altijd een belangrijk middel van vervoer en
onmiskenbaar ook een statussymbool.

Beeldende kunst in de jaren ’50
Verlost van het isolement van de Horthy-jaren raakte Boedapest al heel snel na de tweede
wereldoorlog in een nieuw internationaal isolement. Was het voor de oorlog de
nationalistische pathetiek die velen van de internationale cultuur had vervreemd, na de
oorlog ging een met de mond beleden internationalisme eenzelfde rol spelen.
De cultuurpolitiek van de communistische partij was er vanaf 1948 op gericht om de
banden met de internationale avantgarde te verbreken. In de beeldende kunst en de
architectuur werd het ‘socialistisch realisme’ de verplichte stijl. Zoltán Kodály en de
componisten uit zijn school lieten de ontwikkelingen in de internationale muziek links
liggen en oriënteerden zich uitsluitend op de boerenmuziektraditie. De architecten kregen
op een officiële bijeenkomst in 1949 van partijideoloog József Révai te horen, dat een
bouwkunst met classicistische gevelversiering de plaats van de ook in Hongarije in de
tweede helft van de jaren ’30 populair geworden Bauhaus-architectuur moest innemen.
De Hongaarse filosoof György Lukács nam in twee geschriften uit 1955, Die Zerstörung
der Vernunft en Probleme des Realismus afscheid van de Westeuropese avantgarde.
Het zou de taak worden van kunstenaars met een vooroorlogs verleden, om de deur naar
de grote cultuur op een kier te houden.
Direct na de bevrijding was Dezső Korniss de gangmaker van de ‘Europese School’, een
poging het contact met de internationale avant-garde te herstellen. Het zal hem genoegen
gedaan hebben, dat de goede oude Lajos Kassák ondanks de voor de oorlog al aan het
licht gekomen verschillen af en toe een lezing kwam houden. Van de partij was ook Béla
Czóbel, een oude avantgardist uit de tijd voor de eerste wereldoorlog nog, een grote naam
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en een nuttige verbindingsman omdat hij in Parijs werkte. Korniss kreeg verder steun van
collega’s als Jenő Barcsay en Béla Bán, de surrealisten Margit Anna en Ferenc Martyn en
Bertalan Pór, de schilder die ooit als lid van de groep van Acht naam had gemaakt.
Maart 1946 werd de eerste tentoonstelling geopend. Het jaar erop was er een grote FransHongaarse tentoonstelling met werk van onder anderen Braque, Matisse en Picasso.
Westeuropeanen kregen de kans om hun werk in puinruimend Boedapest te laten zien en
Hongaarse kunstenaars trokken met hun werk naar andere, door dezelfde oorlog
geteisterde Europese hoofdsteden. In het kader van de Europese school verschenen
boekjes over Baudelaire, André Breton en alweer Picasso. In zijn eigen werk nam Korniss
de vooroorlogse draad, de synthese van constructivisme en surrealisme, weer op met
onder meer thema’s ontleend aan de muziek van Béla Bartók.
De Europese School heeft zo’n twee jaar kunnen functioneren. De Nederlandse schilder
Corneille hoorde tot de laatsten die nog in Boedapest kwamen exposeren.
In de beeldende kunst werd, zoals we al zagen, het socialistisch realisme voorschrift.
Deze plotseling officiële kunst moest, aldus de Sovjet-politicus Zjdanov die in de late
jaren ’40 de scepter zwaaide over de cultuur, de “socialistische inhoud” in een “nationale
vorm” gieten. De formulering stond niet eens zo ver af van ideeën die in het kader van de
school van Szentendre opgeld hadden gedaan. Maar in de praktijk pakte het wel heel
anders uit. De schilders kregen tot taak in oudbakken realistische stijl een schijnwereld te
scheppen met arbeiders, boeren en intellectuelen die allemaal even blij uit hun ogen
keken. De boeren werden exemplarisch voor de zojuist bevrijde onderdrukte klassen en
zo werd dit de tijd van een nieuwe socialistische pseudo-folklore. Nieuw uitgevonden
“volksdansen” verbeeldden een socialistische boerenidylle. Zo werden met het invallen
van de koude oorlog optimisme en schone schijn verplicht.
Natuurlijk waren er heel wat kunstenaars die zich zuchtend en gegeneerd aan het
portretteren van zelfbewuste arbeiders en lachende boerinnen zetten. Zo iemand was Béla
Bán. Hij leverde braaf de desgewenste doeken af om in 1956 naar het buitenland te
vluchten en daar opnieuw de abstracte werken te schilderen, die zijn hart hem ingaf.
Anderen lieten zich niet vermurwen, met alle gevolgen van dien. Tihamér Gyarmathy
was zo iemand. Liever dan de voorgeschreven arbeiders te schilderen draaide hij zelf als
hulparbeider de staalfabriek in.
Het is echter kenmerkend voor het geweldige krediet van het communisme in deze jaren,
dat avantgardistische kunstenaars van naam zich van harte tot de nieuwe thema’s en de
nieuwe stijl lieten bekeren.
De meest opzienbarende socialistische realist was Bertalan Pór wel, de man die met zijn
arbeidersgezinsportret in 1909 de breuk met het impressionisme had voltrokken en die zo
sindsdien een levende mijlpaal was in de kunstgeschiedenis van zijn land. Toen had hij
‘denkende kunst’ gemaakt en als kunstenaar de wereld willen verbeteren. Nu liet hij zich
door de politiek zijn kunst verbeteren.
Weinig minder verbazend was de ommezwaai van Sándor Bortnyik: voor de oorlog
schilder van ongenaakbare, machineachtige nieuwe mensen, die nu maar geen genoeg
leek te kunnen krijgen van wuivend graan en warm glimlachende partijleiders. De nieuwe
kunst vervreemdde hem zozeer van zichzelf, dat hij zijn vooroorlogse vakmanschap
gebruikte om in een serie persiflages grote internationale meesters als Pablo Picasso en
Paul Klee belachelijk te maken.
De eerste socialistisch-realistische tentoonstelling vond in 1950 plaats op grond van een
soort prijsvraag met thema’s in de trant van ‘Kameraad Rákosi overlegt met een delegatie
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van boeren’, ‘Delegatie van arbeiders bezoekt de Sovjet-Unie’.
Ondertussen was de partij waakzaam en hield ze er bij bekeerlingen, huichelaars en
cynische broodschilders gelijkelijk de wind onder. “Zijn de arbeiders van de kameraad
schilder wel zelfbewust genoeg uitgevallen? Misschien zou de kameraad schilder eens
een tijdje de fabriek in moeten om met eigen ogen waar te nemen hoe zelfbewuste
arbeiders eruitzien!”
Net als Lajos Kassák raakte nu ook Dezső Korniss op een zijspoor. Hij verloor zijn
docentenbaan aan de akademie, kon niet meer exposeren en werd ook niet meer voorzien
van bonnen die nodig waren om in een schilderswinkel verf en doek te kopen. Maar het
destijds in Szentendre ontwikkelde programma, een in Hongarije gewortelde moderne
kunst, was hem zoveel waard, dat hij besloot de tegenwind te trotseren. Veel collega’s uit
de Europese School vertrokken, omdat ze in Hongarije geen mogelijkheden meer zagen,
maar Korniss bleef.
De wending van 1948 leidde er niet toe dat hij het contact met het buitenland verloor. In
eigen land werd hij door de autoriteiten geïsoleerd, maar de eenzame kunstenaar bleef
middelen en wegen vinden om zich van de internationale ontwikkelingen op de hoogte te
stellen.
Overdag werkte Korniss voor het poppentheater, waarvoor hij poppen beschilderde en
posters maakte. Zijn eigen kunst werd vrijetijdsbesteding. Uit die tijd dateren
fotomontages en kleine surrealistische schilderijen, soms op de kaft van een boek.
Vanuit de inwendige ballingschap, waarin hij ten tweede male verzeild was geraakt en die
van 1949 tot 1956 zou duren, signaleerde hij de pogingen, in het westen, om de weg terug
te vinden naar een ‘spontane’ kunst. Korniss reageerde daarop vanaf 1956 met een reeks
kalligrafieën, die wel aan het werk van Pollock doen denken en waarin de spontane hand
en de overwogen compositie een soms verbluffende synthese aangingen: gecalculeerde
spontaniteit.
Zo overleefde Dezső Korniss de Stalintijd en de bijbehorende kunst en was hij een van de
eerste Hongaren die na de opstand van 1956 in het buitenland te zien waren: in 1958 hing
werk van zijn hand op een tentoonstelling in Amersfoort.
Met de dood van Stalin in het voorjaar van 1953 was ook het socialistisch realisme in
principe van de baan. In de beeldende kunst begon een verwarrende periode. De partij
hield namelijk vast aan haar leidende rol in de cultuur, maar wat wel en wat geen genade
vond in de ogen van de gezagsdragers, werd betrekkelijk onvoorspelbaar. In de
kunstinstellingen en op de akademie kreeg een soort nette, harmonieuze burgermanskunst
het voor het zeggen.
Na de opstand van 1956 leek het hek even van de dam. Voorjaar 1957 was er op een
officiele tentoonstelling -er waren toen alleen maar officiele tentoonstellingen- werk in
verschillende stijlen te zien. Voor het eerst hing er ook weer een werk van Korniss. Maar
toen eenmaal tot de autoriteiten was doorgedrongen wat er allemaal te zien was, was het
met de nieuwe lente gauw gedaan.
Zo keerde de onzekerheid van voor de opstand snel weer terug en werden de jaren erna de
tijd van het stilleven en het landschap: wie verstandig was hield zich op de vlakte.
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Emigranten, zionisten en partijkaders
Direct na de bevrijding was er al een emigratiestroom op gang gekomen van vooral
jongeren naar Palestina. Met de uitroeping van de staat Israel in 1948 nam het aantal
emigranten in deze richting nog toe. Anderen vertrokken al dan niet via Palestina naar
West-Europa of de Verenigde Staten. In totaal emigreerden tussen 1945 en 1957 60
duizend Joodse Hongaren. Onder de Joden die bleven, waren naar verhouding veel
zionisten, namelijk 37 duizend. Van hen waren er zo’n 12 duizend tegelijkertijd lid van
de communistische partij.
De leiding van de communistische partij probeerde eind 1948 een eind aan de emigratie
te maken. Zo dwong ze het zionistisch verbond in het voorjaar van 1949 om zichzelf op te
heffen. Op pogingen om de emigratie illegaal en nu via Tsjechoslowakije voort te zetten
volgden harde maatregelen. Zo verdween het leiderschap van de zionistische beweging in
de gevangenis.
Eind oktober 1949 maakten de Hongaarse leiders met de Israelische regering afspraken
over een beperkte emigratie in de periode tot en met 1953. Tegelijkertijd begon er een
campagne tegen de zionisten buiten en binnen de communistische partij.
De antizionistische campagne uit het begin van de jaren ’50 had alles te maken met de
oriëntatie van de Sovjet-politiek op de Arabische landen, maar was er misschien ook op
gericht Stalin die nu eenmaal een hekel aan Joden had, een plezier te doen. Het
artsenproces van eind 1952 in Moskou vatten velen in Oost-Europa op als een aanwijzing
dat er in de Sovjet-partij een antijoodse zuivering op handen was.
Voor de Hongaarse partijtop was dat bedreigend. Mátyás Rákosi die zelf van Joodse
kom-af was, had zich daartegen willen verweren met een nieuw politiek proces, waarin de
chef van de politieke politie, Gábor Péter, de hoofdverdachte had moeten worden. Péter
werd gearresteerd net als geneesheer-directeur László Benedek van het Joodse ziekenhuis
in de hoofdstad. Maar ten gevolge van de dood van Stalin begin maart 1953 verloor het
plan zijn actualiteit.
Tijdens een ontmoeting tussen de Hongaarse partijleiders en Stalins opvolger Beria in
juni 1953 kwam het thema opnieuw aan de orde. Beria benadrukte bij die gelegenheid dat
er nodig niet-Joden in de Hongaarse partijleiding moesten worden benoemd. De partijtop
die helemaal bestond uit communisten met een Joodse achtergrond, was op het eind van
de oorlog in de Sovjet-Unie samengesteld. Partijleiders uit de Hongaarse illegaliteit
waren, ongetwijfeld ook op aanwijzing van de Sovjet-top, opzijgeschoven, opgesloten of
zelfs ter dood gebracht. Tot zijn verbazing kreeg Rákosi nu van Beria te horen, dat hij
alsnog zijn plaats moest afstaan aan mensen die niet tot de Sovjet-emigratie behoorden.
De interne strijd na de dood van Stalin en na het onverwachte overlijden van Beria bracht
echter met zich mee, dat Mátyás Rákosi zich snel kon herstellen. Pas de opstand van 1956
leidde ertoe, dat de oude garde van partijleiders zijn positie verloor.

1953: kentering
Enige maanden voor de dood van Stalin al werd er in het beleid van de Sovjet-Unie een
kentering merkbaar. Na de dood van Stalin zette zich die verder door. In Hongarije leidde
dit ertoe, dat partijleider Rákosi een stap terug moest doen. De Sovjet-top schoof Imre
Nagy naar voren, die als regeringsleider probeerde om de op eenzijdige opbouw van de
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oorlogsindustrie gerichte koers om te buigen. Op de golven van de politieke strijd in
Moskou kwam Rákosi echter al snel weer bovendrijven. Al in januari 1955 moest Imre
Nagy weer het veld ruimen.
Maar nu kreeg de partijleider te maken met een oppositie die niet alleen aan de
universiteiten en onder intellectuelen, maar ook in het partijapparaat aanhangers vond.
Onder hen waren de toneelschrijver Gyula Háy, de communistische romancier Tibor
Déry, de surrealist Tibor Tardos en de dichter Tamás Aczél. Ook onder de journalisten
van de partijkrant Népszabadság ontstond een soort oppositie. Opvallend was, dat László
Németh, Gyula Illyés of andere auteurs uit het volkse kamp zich niet bij deze beweging
aansloten.
Slecht nieuws voor Mátyás Rákosi was, dat de dooi in de Sovjet-Unie zich op den duur
toch verder doorzette. Tijdens het congres van de communistische partij van de SovjetUnie in februari 1956 werden onthullingen gedaan over de Stalin-tijd. Op de publieke
opinie in Hongarije hadden deze ‘onthullingen’ voorlopig weinig invloed, omdat ze nu
eenmaal in het diepste geheim waren gedaan. Belangrijker was dat de Sovjet-Unie het
conflict met Joegoslavië, dat in 1948 buiten het socialistische kamp was gezet, beëindigde
en verder dat de Sovjet-Unie met betrekking tot Oostenrijk akkoord ging met een
compromis. Een ander belangrijk signaal was dat er in de politieke top in Polen enkele
stalinistische leiders het veld moesten ruimen.

1956: de opstand van de naamlozen
De grote economische en maatschappelijke problemen die door de op
oorlogsvoorbereiding gerichte politiek waren ontstaan, leidden in dit klimaat tot een
politieke krisis die al in het voorjaar van 1956 merkbaar werd.
Op 21 juli werd Rákosi door de Sovjet-leiding als partijleider afgezet en op transport
gesteld naar de Sovjet-Unie.
Op 6 oktober vond onder massale belangstelling de herbegrafenis plaats van László Rajk,
de communistische minister van buitenlandse zaken, die in 1949 na een schijnproces ter
dood was gebracht.
Op 16 oktober kwamen studenten in Szeged bijeen. Ze eisten toestemming voor de
oprichting van een eigen organisatie. Op 23 oktober volgden de studenten van Boedapest.
In het begin van de middag hielden ze een bijeenkomst bij het standbeeld van Sándor
Petőfi aan de Donau. Vandaar staken ze over de Lánchíd het water over en liepen ze naar
het standbeeld van Jozef Bem, een Poolse militair, die in 1848 aan de zijde van de
Hongaren had meegevochten. Met de demonstraties wilden ze een pakket eisen onder de
aandacht van de autoriteiten brengen, die gericht waren op democratisering van het
communistische regiem. Van de deelnemers had niemand er ook maar het flauwste
vermoeden van, dat nog voor het einde van die dag de eerste schoten zouden worden
gewisseld en de eerste doden zouden vallen. Voor zover er sprake was van een plan, hield
dit in dat de demonstratie na de bijeenkomst aan de voeten van Bem ontbonden zou
worden.
Op het Bemplein had echter direct al de eerste onverwachte gebeurtenis plaats: de
beroepsmilitairen die in de kazerne op het plein gelegerd waren, betuigden hun steun aan
de demonstratie.
Het is mogelijk aan de onverwachte bijval van hun gewapende landgenoten te danken, dat
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de aanwezigen een nieuwe daad wilden stellen. Naar het parlement! Zonder dat iemand
ertoe besloot, vormden de demonstranten een lange menselijke slang die zich traag in de
richting van de Margarethabrug bewoog, de op dat punt buitengewoon brede Donau
overstak en aan de andere kant afboog naar het grote plein voor het parlementsgebouw.
De mars naar deze historische plek, maar misschien nog meer het feit dat daarmee heel
wat tijd heenging, zou een beslissende invloed op het verdere verloop van de
gebeurtenissen hebben. Een gevolg van dat laatste was namelijk, dat de unieke
demonstratie nog in volle gang was, toen nieuwsgierige werknemers aan het eind van hun
werkdag de stad ingingen om poolshoogte te nemen.
De tienduizenden die zo halverwege tussen werk en thuis in het centrum strandden,
maakten van een tot dan toe nog vrij beperkt verschijnsel in een oogwenk een ongekend
massale gebeurtenis. ‘s Middags voerden studenten en intellectuelen nog duidelijk de
boventoon, ‘s avonds waren zij vrijwel onvindbaar in een geweldige menigte, waaraan
tegen die tijd kop noch staart meer zat en die volledig onhanteerbaar was geworden. Dat
laatste deed in de praktijk overigens niet terzake, want er was niemand, niet van de kant
van de autoriteiten en ook niet van de kant van de critici van het regiem, die ook maar een
poging deed om met de zinderende massa on speaking terms te raken. Dat geldt ook voor
Imre Nagy, sinds 1953 de belangrijkste tegenspeler van de stalinistische partijtop, die
door zijn in paniek geraakte tegenstanders was opgecommandeerd en op een balkonnetje
gezet om een kalmerend woord te spreken. Tot grote ergernis van de demonstranten op
het bomvolle plein begon de trouwe bolsjewiek zijn toespraak met de aanhef
‘kameraden!’
Voorzover er initiatieven waren, ontstonden die in de menigte zelf. Zo trok een flinke
groep naar het Stalinplein (nu een naamloos parkeerterrein aan de Dózsa György weg)
om daar het standbeeld van de drie jaar tevoren overleden Sovjet-politicus van zijn sokkel
te lichten - een uren durend karwei. Er moesten snijbranders, kabels en een vrachtwagen
aan te pas komen, eer de bronzen knieën meegaven en het gevaarte tenslotte met een
ontzettende smak tegen de keiharde kinderkoppen van het plein sloeg.
Anderen verlieten het parlementsplein om bij het gebouw van de radio hun opwachting te
gaan maken en de programmamakers aan hun verstand te peuteren dat het
eisenprogramma van de demonstratie van die middag eindelijk de ether eens in moest.
Daar, in de smalle Bródy Sándor straat, spitste de situatie zich snel toe. Het gebouw werd
bewaakt door gewapende veiligheidsmensen, leden van de politieke politie, de ÁVH. Ook
onder de demonstranten waren mensen met wapens. Nadat de eerste schoten gevallen
waren, nam de demonstratie het karakter aan van een belegering. Uiteindelijk werd het
gebouw ook ingenomen. Maar ook daarbij was er geen sprake van leiding of coördinatie.
Al heel snel na hun ‘overwinning’ trokken de demonstranten weer weg, het gebouw
onbeheerd achterlatend. Blijkbaar oordeelden ze, dat het zo langzamerhand eens bedtijd
werd.
Na middernacht waren de straten van Boedapest leeg en stil. Van een gewapende opstand
was eigenlijk nog altijd geen sprake. Maar die opstand was op dat moment al wel
onvermijdelijk. Ernő Gerő namelijk, een man met een lange staat van dienst in de
communistische beweging en op dat moment leider van de Hongaarse partij, had nog op
de avond van de 23ste hulp gevraagd bij de Sovjet-generaals. Ongetwijfeld was hem
tebinnen geschoten hoe Sovjet-tanks in 1953 in Oost-Berlijn een opstand in de kiem
hadden gesmoord. Het verzoek om tanks was zijn grootste beoordelingsfout tot dan toe,
zoals Soeslov en Mikojan, twee vertegenwoordigers van de Sovjet-top, hem twee dagen
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later in hoogst eigen persoon onder zijn neus kwamen wrijven en betekende het eind van
zijn bolsjewistische loopbaan.
In het holst van de nacht rolden de tanks de Hongaarse hoofdstad binnen. In Boedapest
echter was, drie jaar na Oost-Berlijn, de reactie heel anders. De grommende monsters
hadden lang niet op iedereen de gewenste intimiderende uitwerking en op verschillende
plekken begonnen jongeren de tanks te bestoken, met het meest primitieve wapentuig
aanvankelijk, maar hier en daar toch met dodelijk resultaat, omdat tanks zonder
begeleidende infanterie nu eenmaal vrij kwetsbaar zijn en vooral omdat de
tankbemanningen de uitdrukkelijke opdracht hadden meegekregen om niet te schieten.
Zo gleed Boedapest de 24ste oktober tenslotte werkelijk een opstand in met gewapende
schermutselingen die vijf achtereenvolgende dagen zouden aanhouden.
Een van de merkwaardigste aspecten van de Hongaarse opstand is, dat politici of andere
mensen van gewicht, tot welk kamp ze zich ook rekenden, er niet of nauwelijks in
slaagden in de gebeurtenissen een rol te spelen. Voorzover ze daar wel pogingen toe
ondernamen, stapelden ze de ene fout op de andere. Ze bleven als het ware de
gevangenen van de jaren ’50, van de bekrompenheid en het gebrek aan
verbeeldingskracht van die tijd.
Het meest karikaturaal was wel de onmacht van het leiderschap van de communistische
partij. Het hoofdkantoor aan de Akadémia straat, met een Sovjet-tank voor de deur, was
een mierenhoop van debatterende kameraden. Er werden wel ‘partijbesluiten’ genomen,
maar tot daden kwam het niet, pogingen om het partij-apparaat te mobiliseren bleven
geheel achterwege. Om moeilijkheden te voorkomen hief het gezelschap zich uiteindelijk
trouwens op. 29 oktober werd het gebouw ontruimd en Sovjet-pantserwagens verschenen
voor de deur om de hoge partijfunctionarissen op te halen.
Ernő Gerő die op de dag van zijn afzetting, 25 oktober, nog even toestemming had
gegeven voor een afschuwelijke schietpartij op het parlementsplein, was toen al door
Sovjet-ambassadeur Andropov het vliegtuig ingecommandeerd en samen met nog wat
gecompromitteerde leiders naar Moskou afgevoerd. Onder hen was ook István Kovács
die zonder een kik te geven zijn post als secretaris van de hoofdstedelijke partij verlaten
had.
De critici van het regiem slaagden er al evenmin in om veel invloed uit te oefenen. In de
maanden voor de opstand had de schrijversbond een reeks bijeenkomsten gehouden.
Schrijvers en intellectuelen van naam hadden zich bij die gelegenheden gebogen over de
vraag, hoe het verder moest met land en volk. Dezelfde schrijversbond had een werkzaam
aandeel gehad in de organisatie van de demonstraties van de 23ste. Maar het lijkt wel of de
intellectuelen, toen de door hen ontketende beweging werkelijk massaal werd, zich er
eerst maar eens geschrokken van afkeerden.
Zo werd de Hongaarse opstand het werk van naamlozen. Op de lijsten van mensen die na
het falen van de opstand terecht zijn gesteld (meer dan 400 personen), staan op een paar
kopstukken na allemaal onbekenden. Onder de deelnemers aan de verzetsgroepjes en ook
onder de commandanten ervan was niemand die om de een of andere reden bekendheid
genoot.
De anonimiteit van de schutters en hun commandanten moet de opstand extra griezelig
hebben gemaakt voor wie in die dagen aan politiek probeerde te doen. Dat gold
ongetwijfeld ook voor Imre Nagy, de man die in 1953 door de Sovjet-top aleens naar
voren was geschoven en die nu opnieuw tot premier was gebombardeerd. Met allerlei
gedreig probeerde hij het schiettuig ingeleverd te krijgen, tevergeefs natuurlijk. Ondanks
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alle inlichtingen die hem bereikten, bleef Nagy vast van de onmogelijkheid van een echte
opstand overtuigd en eigenlijk duurde het tot het allerlaatst van oktober eer hij begreep,
dat het hier niet om schietgrage onderwereldfiguren en grote-stadsmarginalen, maar om
echte opstandelingen ging.
Op 28 oktober zwegen de wapens eindelijk, uitzonderingen daargelaten natuurlijk en
twee dagen later begonnen de Sovjet-tanks zich terug te trekken. Imre Nagy was
uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat hij alleen op die manier de situatie weer onder
controle kon krijgen en had daarvan tijdens een uitvoerige bespreking op de Sovjetambassade die ochtend ook zijn Moskouse contacten weten te overtuigen.
In de stad werd het onwaarschijnlijk stil. We hebben gewonnen, zeiden mensen tegen
elkaar, zonder dat ze het eigenlijk durfden geloven.
In de merkwaardige, vacuümachtige sfeer van die dagen voltrok zich de meest
spookachtige gebeurtenis van de Hongaarse opstand: de belegering van het partijgebouw
aan het Köztársaság tér, het Plein van de republiek. De communistische partij was in de
begindagen van de opstand in het niets opgelost, maar hier, in het districtskantoor waren
mensen verzeild geraakt, die zich op de een of andere manier te weer wilden stellen. Ze
hadden bescherming gekregen van drie Sovjet-tanks die netjes voor de deur geparkeerd
stonden. Mogelijk hield de bevolking van het gebouw zich bezig met de vorming van een
‘arbeidersmilitie’, dat wil zeggen met gepraat erover, maar het is ook niet ondenkbaar dat
men zich, zoals anderen veronderstellen, in samenwerking met figuren uit de legertop,
voorbereidde op een nog hardhandiger antwoord op de opstand. Buiten, in de stad, was
van dat alles niets bekend. Wel verspreidde zich het gerucht, dat groepjes die vanuit het
partijgebouw opereerden, opstandelingen ontwapenden en hen zelfs in het gebouw
gevangen hielden.
Tot grote verbazing en schrik van de in het gebouw verzamelde communisten startten de
imposante T-34 tanks op 29 oktober ‘s middags tegen vieren hun motoren en reden ze
ronkend en knarsend weg. Het vertrek van de tanks was de eerste van een reeks
geheimzinnige en weinig goeds voorspellende gebeurtenissen. In de loop van die dag
constateerden functionarissen in het gebouw, dat István Kovács die als secretaris van het
Boedapestse partijdistrict hun hoogste chef was, spoorloos was verdwenen. In de loop
van die nacht verdween ook de pantserwagen die het Sovjet-commando ter vervanging
van de tanks naar het plein had gestuurd.
De volgende ochtend, 30 oktober, rond een uur of tien, stapte een patrouille van vijf of
zes opstandelingen, die deel uitmaakten van de inmiddels door de regering-Nagy officiëel
erkende ‘Nationale Wacht’, het gebouw binnen om poolshoogte te nemen. Twee dagen
tevoren had Imre Nagy op de radio de ‘overwinning’ van hun revolutie geproclameerd.
Blijkbaar waren de patrouillerende jongeren er intussen inderdaad van overtuigd dat de
strijd gestreden was en zagen ze absoluut niet in wat voor risico ze namen. In het gebouw,
waar de verzamelde bolsjewieken elkaar al dagen met een naderende ‘aanval’ bang liepen
te maken, leidde hun verschijnen tot paniek. Er ontstond een schietpartij, waarvan de
precieze afloop onbekend is. Wezenlijk was, dat er na de schietpartij niemand van het
patrouille meer naar buiten kwam.
Een kwartier nadat binnen het laatste schot geklonken had, was de belegering begonnen.
Het gerucht van de belegering bracht in de loop van die ochtend gewapende strijders uit
alle delen van de stad naar het plein. Ook een Hongaarse tank die in de buurt rondreed,
werd door opstandelingen meegetroond. De gauw-gauw tot partijsecretaris
gebombardeerde Imre Mező en de commandant van de 50 militairen van de politieke
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politie, Károly Tompa, belden steeds benauwder hun politieke vrienden en kennissen af
om hulp. En in het begin van de middag gingen er inderdaad zes Hongaarse
pantserwagens op weg naar het plein. Maar in plaats van het gebouw te ontzetten
begonnen de bemanningen de voorgevel ervan met zware granaten te bestoken. In totaal
vier wagens sloten zich bij de belegeraars aan. De andere twee, waaronder die van de
commandant, vluchtten direct weer van het strijdtoneel weg. Na de tweeëntwintigste
inslag waagden de belegeraars de bestorming. De doodsbange staatsveiligheidssoldaten
probeerden te vluchten. Hun commandant Tompa verstopte zich in de schuilkelder van
het gebouw. Mező probeerde de chaos te bedwingen door een officiële capitulatie voor te
stellen.
In het gezelschap van de twee legerofficieren, János Asztalos en József Papp, en voorzien
van een witte vlag stapte Imre Mező naarbuiten. Daar, op de drempel van het geruïneerde
gebouw, werden ze alledrie neergeschoten. Maar pas toen de drie mannen inelkaargezakt
waren, namen de gebeurtenissen echt een gruwelijke wending. Op het trottoir en de straat
voor het gebouw zag het in een oogwenk zwart van de mensen. De stemming was, aldus
ooggetuigen, uitgesproken bloeddorstig. De ontwapende ÁVH-soldaten, die de een na de
ander naarbuiten kwamen, kregen er van alle kanten van langs. De meesten werden
uiteindelijk tegen de buitenmuur van het partijgebouw gezet en neergemaaid. Maar ook
sommige burgers die het gebouw uitkwamen, werden met kogels ontvangen. László
Schultz, als kapper op het partijkantoor werkzaam, en Péter Lakatos, een docent aan de
partijschool, overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen. József Papp die
zwaargewond op de grond lag, werd ter plekke doodgeschoten. Zijn lijk werd het park
ingesjouwd, daar aan de voeten in een boom gehangen en op een ontzettende manier
geschonden. János Asztalos die intussen overleden was, werd op dezelfde manier
opgehangen. Imre Mező ontkwam op het nippertje aan dit lot. Zwaargewond werd hij
naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij al snel overleed.
Terwijl georganiseerde opstandelingen moeizaam greep op de situatie kregen en
gevangen genomen burgers uit het partijgebouw elders in veiligheid brachten, begon de
lugubere slotepisode van de belegering. Onder de menigte verspreidde zich het gerucht,
dat er onder het plein gevangeniskelders zouden liggen. Het idee dat de ÁVH op een plek
als deze over een grote onderwereld beschikte, overtuigde velen direct. Zo griezelig en
onmenselijk leek hun de tijd waaraan de opstand een eind had gemaakt Mensen bonkten
klopsignalen en legden hun oor op het bebloede plaveisel. Sommigen meenden antwoord
te horen, gesmoorde kreten om hulp. De volgende dag gingen uiteindelijk de keien uit de
straat en wierpen graafmachines pal voor het partijgebouw grote zandbergen op. Zonder
iets te vinden, uiteraard.
Terwijl de grijphappers onder het oog van een geweldige menigte hun nutteloze werk
deden, voerde het Sovjet-commando omvangrijke versterkingen aan. Het laatste bedrijf
van de Hongaarse opstand was begonnen.
In het zicht van het einde vonden Imre Nagy en de opstandelingen op straat elkaar
eindelijk. Op 1 november kondigde Nagy de uittreding uit het Warschaupakt af en deed
hij een beroep op de westerse mogendheden om Hongarijes zelfstandigheid te
beschermen. In het buitenland vond de stap van Imre Nagy geen weerklank, maar in
Hongarije zelf des te meer. Nu geloofden de opstandelingen eindelijk, dat de
gerenommeerde communist aan hun kant stond.
Veel praktisch resultaat had ook dat echter niet. De reorganisatie van het leger kwam nu
wel op gang, maar alleen op papier. Van een daadwerkelijke militaire voorbereiding was
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geen sprake.
Gevolg was, dat het leger aan de kant ging staan en alleen de stadsguerilla-groepen verzet
boden. Volgens een gezaghebbende schatting waren er in die dagen in Boedapest tussen
de tien en de vijftienduizend strijders op de been.
Terwijl de opstand zich leek te consolideren, kwam echter ook het oude Hongarije weer
tevoorschijn. Zo verscheen ook József Mindszenty, de oerconservatieve kardinaal, die
sinds jaar en dag in huisarrest in een paleisje in het Börzsöny-gebergte leefde, weer in de
hoofdstad. Maar tijd om het debat aan te gaan kregen de verschillende stromingen in de
Hongaarse opstand niet.
Op 2 november vloog Sovjet-leider Chroestsjov naar Joegoslavië om maarschalk Tito
persoonlijk over de details van de interventie in te lichten. In de vroege ochtend van 4
november reden de tanks Boedapest binnen, op 11 november viel als laatste het industrieeiland Csepel. Bij elkaar waren er volgens een officiële schatting uit die tijd aan
Hongaarse zijde 2700 slachtoffers te betreuren.
Op het laatst van oktober hadden de Sovjet-autoriteiten János Kádár de opdracht gegeven
een nieuwe communistische partij te organiseren. Kádár was in de jaren ’30 lid geworden
van de toen illegale communistische partij, had de oorlogsjaren in Hongarije
doorgebracht en behoorde dus niet tot de partijleiders die na de oorlog vanuit de SovjetUnie waren teruggekeerd. Kádár had het tot minister van binnenlandse zaken gebracht,
maar was door de politieke politie gearresteerd en had een aantal jaren gevangen gezeten.
Toen de Sovjet-leiders eenmaal tot de militaire interventie hadden besloten, lieten zij
János Kádár ontvoeren. Kádár werd van de plannen op de hoogte gesteld en kreeg verder
te horen wat voor rol hem was toegedacht. Nadat de opstand eenmaal neergeslagen zou
zijn, zou hij als partijleider een punt moeten zetten achter de stalinistische tijd en het land
als een betrouwbare bondgenoot van de Sovjet-Unie het tijdperk van de vreedzame
coëxistentie binnen moeten voeren.
Maar hoewel het gewapende verzet niet langer dan een week duurde, was daarmee het
verzet nog lang niet voorbij. De arbeidersraden die gedurende de opstand in veel
bedrijven waren gevormd, bleven bestaan, er waren ondergrondse groepjes actief, er
verschenen krantjes en het merkwaardigste: in plaats van zich in de lange
vluchtelingenstroom naar het westen te voegen bleven veel actieve opstandelingen thuis.
In de overtuiging dat ze voor een goede zaak hadden gestreden, gingen ze ervan uit dat
ondanks de militaire nederlaag de opstand uiteindelijk een morele overwinning zou
behalen en dat de voorbije tijd hoe danook niet meer zou terugkeren. Terwijl de équipe
van Kádár koeltjes aan de consolidatie werkte en rechercheurs stad en land afliepen om
ex-opstandelingen in te rekenen, onderhandelden de arbeidersraden met de regering en
gingen studenten zo zoetjes aan weer naar college.
Had voor 4 november het ongeloof in de mogelijkheid van de opstand velen voorzichtig
en melancholisch gestemd, na 4 november sloeg de stemming om. Wie goed en bloed had
geriskeerd, kon niet geloven, dat het helemaal voor niets was geweest. Volgens
onderzoekers die de dossiers van de volksrechtbanken uit die tijd bestudeerden, bleef die
houding ook in de schaduw van de galg nog voor velen kenmerkend. Ervan overtuigd, dat
hun morele gelijk en goede bedoelingen snel duidelijk zouden blijken, verschaften
opstandelingen de volksrechters vaak uitvoerige en precieze informatie en leverden ze
zich zo aan handen en voeten aan hun beulen uit.

248

Terwijl de tanks de stad inrolden, beging Nagy de laatste fout uit zijn politieke loopbaan.
Net zo overtuigd van zijn morele gelijk als de gewapende opstandelingen op straat en met
een net zo zuiver bolsjewistisch geweten peinsde hij er niet over om zich op een westerse
ambassade of in het westen in veiligheid te stellen. In plaats daarvan begaf hij zich -op
uitnodiging overigens- naar de Joegoslavische ambassade op de hoek van het Hősök tere,
het Heldenplein.
Nagy’s keuze had -opnieuw- alles te maken met de starheid van dat tijdsgewricht en het
ontbreken van ruimte voor nieuwe alternatieven. Nagy had de kant van de opstand
gekozen, maar hij bleef zich aan de regels houden van de in tweeën gedeelde wereld.
Hetzelfde gold ook voor de houding van de Joegoslavische leider Josip Broz Tito. Weinig
later zou Tito een belangrijke leider worden van de beweging van niet-gebonden landen,
van een beweging dus die geen genoegen nam met het idee, dat er in de wereld maar twee
kampen zouden zijn, maar in de dagen van de Hongaarse opstand speelde hij genadeloos
met de Sovjet-leiders onder één hoedje. Net als collega Chroestsjov vond Tito een uit het
Warschau-pakt losgescheurd Hongarije veel te gevaarlijk. Dat veel jonge opstandelingen
nu juist van zijn Joegoslavische model gecharmeerd waren, was voor hem blijkbaar geen
voldoende garantie, dat het land in zijn trianonse hok zou blijven. Zo leidde het spook
van Groot-Hongarije ertoe, dat het land in 1956 minder sympathie kreeg dan het
verdiende.
Tito leverde Nagy zonder blikken of blozen uit.
Aan de opstand deden heel wat overtuigde bolsjewieken uit wat toen opeens een radicaal
voorbije tijd leek, van harte mee. György Lukács die minister werd in de regering van
Imre Nagy, Zoltán Kodály die, als hij niet met zijn zieke Emma in het Mátra-gebergte
gelogeerd was geweest, vast president van de republiek was geworden, maar die nu in
ieder geval nog even president werd van de ‘Revolutionaire Raad van de Hongaarse
Intelligentsia’, de communistische journalist Miklós Gimes, die daarvoor ook met zijn
leven zou betalen ...
Als bolsjewieken de opstand ingestapt hoorden velen die daar nog tot voor kort een
garantie tegen oplevend fascisme in hadden gezien, zichzelf nu het vertrek van de Sovjettroepen en de uittreding uit het Warschaupakt eisen. Net zo begroetten zij de
heroprichting van de nog niet zo lang geleden met heel wat kunst- en vliegwerk
opgerolde niet-communistische partijen algemeen als een flinke stap vooruit.
Mogelijk zou het Hongaarse communisme als het een grotere zelfstandigheid had gehad,
kans gezien hebben van de gebeurtenissen te leren en zich ingrijpend te hervormen.
Wezenlijk voor het communisme was echter uitgerekend de hiërarchieke structuur en de
afhankelijkheid van het ene centrum: Moskou. Zo bracht de dynamiek van de opstand
met zich mee dat de band tussen het communisme en de intelligentsia en trouwens ook
tussen de partij en de bevolking verbroken raakte. De terugkeer van de Sovjet-tanks op 4
november deed wat dat betreft de deur dicht.
Elders gebeurde hetzelfde. In de loop van het jaar 1956 was de zogenaamde geheime rede
van Chroestjow met daarin zijn kritiek op Stalin in het westen ruimschoots bekend
geworden. De opstand en het neerslaan ervan vormden als het ware het bewijs van de
juistheid van die critiek. Er bleek echter bovendien uit dat het Stalinisme zijn naamgever
had overleefd.
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De Kádár-tijd

Nog op 4 november werd János Kádár als leider van een in Miskolc uitgeroepen
‘revolutionaire arbeiders- en boerenregering’ door een Sovjet-pantservoertuig afgezet
voor het parlementsgebouw, waar de prullenbakken nog vol waren van het afval van de
opstand en de asbakken van de zenuwachtig uitgedrukte sigaretten en waar hij een begin
moest maken met het naar hem genoemde tijdperk.
De eerste jaren van het nieuwe bewind verliepen moeizaam. In Hongarije heerste de
wraak met een heus concentratiekamp bij Tököl, even buiten de hoofdstad, gevangenen
her en der in cellen en terechtstellingen op de binnenplaats van de gevangenis tegenover
de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Kozma straat. Kádár zelf was voorstander van
het betrachten van zelfbeheersing, maar binnen de partijtop werd hij dwarsgezeten door
mensen die een veel harder optreden tegen de ex-opstandelingen eisten. Het aantal
terechtstellingen viel lager uit dan veel ballingen verwachtten, maar zou toch oplopen tot
uiteindelijk 500.
Tegelijkertijd zette het regiem prominente Hongaren onder druk. Zij moesten helpen om
het internationale prestige van Hongarije weer op te vijzelen. Zo verscheen nog in 1957
een brief aan de Verenigde Naties ondertekend door schrijvers als Gyula Illyés en László
Németh en andere kopstukken. De brief bevatte het verzoek aan dit prominente orgaan
om de kwestie-Hongarije van de agenda te schrappen.
Het proces tegen Imre Nagy was een lelijke handenbinder voor Kádár. Hij bewoog hemel
en aarde om Nagy tot een betuiging van loyaliteit aan het nieuwe regiem te brengen, maar
toen dat niet lukte, moest hij ermee akkoord gaan, dat Nagy en nog enkele anderen ter
dood werden veroordeeld. Op 18 juni 1958 werden ze in het diepste geheim op de
binnenplaats van de gevangenis aan de Kozma straat geëxecuteerd. Tot de
terechtgestelden behoorde ook Miklós Gimes, de leider van het oppositionele clubje van
de partijkrant uit de goede oude tijd. Zich blijkbaar bewust van de misdadigheid van de
executie lieten de autoriteiten de lijken op de binnenplaats zelf begraven. Over het vers
gedolven graf werd een dikke laag beton gestort. Pas toen de ‘consolidatie’ een feit was
en János Kádár stevig in het zadel zat, hakten drilboren het weer aan stukken en kreeg
Nagy op de begraafplaats aan de overkant van de straat een naamloos graf.
In 1963 deed de Hongaarse leider János Kádár eindelijk zaken met de Verenigde Naties.
De politieke gevangenen mochten op een enkele uitzondering na naar huis en Hongarije
verdween van de internationale agenda. Pas nadien vond Kádár ook in eigen land voor
zijn aanpak voldoende aanhang.
Natuurlijk is János Kádár zijn medeverantwoordelijkheid voor de repressie uit de jaren na
de opstand meer dan eens onder zijn neus gewreven. Toch staat het vast, dat de nieuwe
partijleider vast van plan was een nieuw begin te maken, af te rekenen met de angst en de
karigheid van de jaren ’50 en een nieuw en dit keer niet-stalinistisch Hongarije te
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scheppen. Hij kon daartoe aansluiten bij soortgelijke pogingen in de Sovjet-Unie zelf. In
dat land was een nieuw partijprogram gepubliceerd. Het stelde maatregelen voor, die het
mogelijk moesten maken binnen twintig jaar het communisme, de maatschappij van de
overvloed, te bereiken. Armoe en schaarste zouden, aldus de gedachtengang daarachter,
snel tot het verleden behoren, als het zou lukken de economische groei te versnellen en de
industrie van consumentenprodukten tot ontwikkeling te brengen
Als het land erin zou slagen die koers in te slaan, zou de partij de bevolking niet langer
hoeven te terroriseren en zou er ook een vorm van samenwerking kunnen ontstaan met
bevolkingsgroepen die tot dan toe als politieke tegenstanders waren beschouwd.
Economische groei, het tot stand brengen van een socialistische welvaartsstaat, werd zo
de basis voor een politiek compromis. De hiërarchische structuur van het politieke en
economische leven werd gerestaureerd, maar, en dat was wat de Kádár-jaren typeerde,
daarbinnen ontstond een zekere ruimte, een niet direct door de politiek beheerste sfeer.
Het scheppen en tegelijk duidelijk omgrenzen van zo’n onafhankelijke sfeer moest de
bestaande hiërarchische structuur versterken en zo bijdragen aan de consolidatie van het
door de opstand zwaar geschokte Hongaarse socialisme.
Het verschil met het Rákosi-tijdperk was, dat het communisme niet meer het inspirerende
ideaal was, maar dat juist het ontstaan van vrijheid ten opzichte van dit ideaal de jaren ’60
zo veelbelovend maakte.
Het communisme uit de tijd van Rákosi was gericht op een groot doel. Voor Kádár was
het consolideren van de macht het grote doel. Het doel, het socialisme, werd als bereikt
geproclameerd, als ‘werkelijk bestaand’ zoals het heette.
Kádár kon zich ook gesteund voelen door de internationale situatie. Sedert het begin van
de jaren ’60 ontwikkelde de wereldeconomie, maar vooral nog de economie van het
naburige West-Europa zich buitengewoon gunstig. Hetzelfde gold voor de verhouding
tussen de ‘supermogendheden’, zoals ze toen heetten, de Verenigde Staten en de SovjetUnie. De Cuba-crisis in 1963 was wel bijzonder griezelig geweest, maar per saldo had de
spannende gebeurtenis alleen maar aangetoond dat de twee landen er niet over dachten
om elkaar in de haren te vliegen. En een onverwachte meevaller was verder geweest, dat
het Franse parlement zich in 1964 op de valreep tegen het plan voor een Europese
Defensie Gemeenschap en daarmee tegen de herbewapening van de Duitse
Bondsrepubliek had gekeerd.
In de leiding van de communistische partij van na 1956 speelden mensen een sleutelrol,
die zelf zwaar van het Stalinisme te lijden hadden gehad. Partijleider János Kádár
bijvoorbeeld was net als de nieuwe cultuurpaus György Aczél de gevangene geweest van
de politieke politie.
Achteraf lijkt het misschien merkwaardig, maar in die tijd wist, de direct betrokkenen
uiteraard uitgezonderd, eigenlijk niemand hoe hard de afrekening met 1956 uiteindelijk
toch uitviel, hoeveel mensen er gevangen zaten, hoeveel er terechtgesteld werden.
De stilte rond de wraak op 1956 en het onbevlekte verleden van Kádár en zijn équipe
werkten in de hand, dat veel intellectuelen al snel tot een voet van verstandhouding met
het nieuwe regiem bereid bleken.
Maar de in haar macht herstelde partij eiste wel een prijs. Schrijvers en anderen die weer
een rol in het openbare leven wilden spelen, moesten, in het openbaar, een kleine knieval
doen. Dat kon een zinnetje zijn in een essay, een of ander gebaar, of, heel belangrijk, een
handtekening onder het verzoek aan de Verenigde Naties om Hongarije van de agenda te
schrappen. De meesten deden zo zuinig mogelijk, maar sommigen konden van blijdschap
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over hun naderende erkenning als schrijver geen maat houden. Een voorbeeld was László
Németh, een belangrijk woordvoerder van de vooroorlogse Volksbeweging, die niet
alleen de brief aan de VN ondertekende, maar ook nog eens een voldragen reportagereis
naar de Sovjet-Unie maakte. Wie weigerde, maar dat deed maar een enkeling, werd
genadeloos buiten spel gezet.
Zo ontwikkelden zich dus opnieuw banden tussen de partij en de stuk voor stuk eventjes
gedemoedigde intellectuelen en deed de intelligentsia een oprechte poging om het Kádártijdperk een positieve inhoud te geven. Gyula Illyés, algauw een dikke huisvriend van
György Aczél, schreef weer boeken en gedichten, Erzsébet Galgóczy schreef reportages
over de hernieuwde collectivisatieronde op het platteland, die deze keer volgens haar wel
vrijwillig was. György Konrád schreef zijn eerste romans. En onder de directie van de
gewezen agitprop-leider Márton Horváth uit de Rákosi-tijd ontstond in de studio’s van
Filmstudio Hunnia het indrukwekkendste produkt van die tijd: een nieuwe Hongaarse
film die tot ver buiten de landsgrenzen de aandacht trok.
Er was een aanhoudende stille druk om toe te treden tot Kádárs partij. Sommigen
zwichtten, anderen waren van harte van de partij (László Gyurkó), nog weer anderen
helemaal niet (Erzsébet Galgóczy). Wel- en niet-partijgenoten ontmoetten elkaar op
onvermijdelijke gelegenheden als het jaarlijkse 1 Mei-défilé, de belangrijke mensen op de
banken naast het verhoog van de partijleiders, minder belangrijke mensen in de stoet zelf.
Wie het 1 Mei-défilé niet bezocht, was niet afwezig omdat hij of zij er niet wilde zijn,
maar omdat hij er niet bij mócht zijn, per vrachtwagen bijvoorbeeld van huis was gehaald
en voor de duur van de feestelijkheden in het concentratiekamp van Tököl was
opgesloten.
De overeenkomsten met de Rákosi-tijd waren dus treffend, maar het verschil ook enorm.
Wezenlijk voor de nieuwe verhoudingen was, dat kunstenaars en intellectuelen binnen
een politiek raam, binnen de uitdrukkelijk beleden loyaliteit, hun eigen gang konden
gaan. Naarmate de rek toenam, werd de band beter en ook betekenislozer. De partij
verstrekte geen directieven meer, maar trad alleen nog negatief op, paste op, dat
‘uitwassen’ geen kans kregen, politieke uitwassen natuurlijk nog het minst. Zo werd het
dus na 1956 opnieuw mogelijk om socialist te zijn en toch geen communist, patriot en
geen communist, voorstander van de collectivisatie van de landbouw en geen communist.
In een land dat zo geleidelijk met een nieuwe editie van het socialisme leerde leven,
kwamen vervolgens grootse plannen op tafel, die niet alleen de modernisering van
Hongarije, in de Stalin-tijd met de mond beleden, eindelijk van de grond moesten tillen,
maar die zodoende ook in één klap oplossingen moesten bieden voor grote problemen en
vooral voor de grote tekorten op allerlei gebied, die zo langzamerhand spreekwoordelijk
waren geworden voor het socialisme. Naast de mijnbouw en de zware industrie kreeg nu
ook de lichte industrie en de vervaardiging van consumentenprodukten aandacht.
De meest gewaagde operatie uit deze tijd was de collectivisatie van de landbouw. In de
Rákosi-tijd was de collectivisatie vooral door politieke motieven geïnspireerd geweest. Ze
was lang niet overal ook werkelijk tot uitvoering gekomen, ze was ook niet gepaard
gegaan met mechanisatie en had niet geleid tot ingrijpende veranderingen in het leven op
het platteland. In 1956 waren de coöperaties weer opgeheven.
In de collectivisatie in de Kádár-tijd speelden naast politieke ook economische
overwegingen een belangrijke rol. De operatie was erop gericht de landbouw werkelijk te
moderniseren en verder om te bereiken dat het platteland arbeidskrachten kon afstaan aan
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de industrie. Onder meer dankzij het feit dat het tempo laag werd gehouden en dat de
boeren de gelegenheid kregen om op hun door de coöperaties ter beschikking gestelde
stukjes grond (z.g. háztáji) voor eigen rekening en risico te produceren, slaagde de
operatie boven verwachting. In het begin was er sprake van enige terugval in de
produktie, maar dat sloeg weldra om in groei. Grootschalige landbouwmethoden vonden
vooral toepassing in de teelt van granen, maïs, aardappels, zonnebloemen enz. De boeren
zelf produceerden voor de consumentenmarkt in de buurt.
De collectivisatie van de landbouw werd aangevuld met maatregelen die de
modernisering van het platteland beoogden. Zo kwamen er overal winkels en werden de
wegen geasfalteerd. Voor het eind van de jaren ’60 had Hongarije zijn eerste stukje
autosnelweg (van Boedapest tot Győr).
Voor Boedapest hebben deze jaren veel betekend. De hoofdstad, toen nog een stad zonder
auto’s en helemaal aangewezen op het openbaar vervoer, kreeg een echte metro. In 1973
kwam de Oost-Westlijn, de rode lijn van de metro, in bedrijf. De in de Stalin-tijd
verguisde en verdachtgemaakte modernistische architecten kregen de kans om de
naderende klasseloze maatschappij in beton alvast vorm te geven.
Een tweede probleem, dat werd aangepakt, was de woningbouw. De bouw werd
gemoderniseerd en werd tot een industriele bedrijfstak die op een ongekende schaal in de
buitenwijken flats ging neerzetten, geconstrueerd op het principe van de geprefabriceerde
elementen. In zeer korte tijd ontstonden er woningen voor honderdduizenden mensen,
gelijkvormig en saai, maar wel woningen. In de periode van 1961 tot 1975, de eerste fase
van deze flatbouwgolf, waren het er 187.000.
Derde probleem: de oorlogsschade. Vijftien jaar na het einde van de oorlog had
Boedapest zich nog altijd niet geheel van de geleden schade hersteld. Het gebied van de
koninklijke burcht was nog steeds een grote puinhoop en de bruggehoofden van de
Erzsébethíd, de Elisabethbrug, stonden als zinloze roestige monsters aan de oevers van de
rivier. Ook dit probleem werd, onder medeneming van de schade uit 1956, opgelost. De
stad kreeg een gloednieuwe, geheel in eigen beheer uitgevoerde stalen hangbrug. De
nieuwe Erzsébethíd kwam in 1964 gereed. Schoonheidsfoutje was de tram die eroverheen
was geprojecteerd. De brug reageerde als een aangestreken snaar op de tram en het geluid
werd tussen het Donauwater en de hoge oever zo versterkt dat bij elke passage tot in de
verre omtrek alle mondelinge communicatie verstomde.
De opknapbeurt van de stad werd, ook alweer grootscheeps, gecombineerd met de
ontwikkeling van een nieuwe bedrijfstak, de toeristenindustrie. Op verschillende plaatsen,
waaronder de mooiste, verrezen imposante hotels.

Zigeuners worden arbeiders
Hoewel de modernisering van de landbouw veel arbeidskracht vrijmaakte, deed de snelle
ontwikkeling van de industrie al in het begin van de jaren ’60 een tekort aan
arbeidskrachten ontstaan. Het reservoir van de boerenzoons en -dochters raakte uitgeput.
En zo kwamen in de jaren ’60 de zigeuners als aspirant-industriearbeiders in beeld. Een
belangrijke rol speelde daarbij, dat de zigeuners door de collectivisatie van de landbouw
hun positie in de dorpseconomie volledig verloren. Nu de Hongaarse landbouw tot
grootbedrijf gereorganiseerd werd en de boeren werknemers werden van hun ‘eigen’

254

coöperatie, was er voor de informele arbeid van de zigeunerbevolking amper nog een
plaats.
Op politiek niveau was er sprake van een serieuze poging, voor het eerst in de
geschiedenis van Hongarije, om de zigeuners in de natie op te nemen. Aan het begin
ervan stond een document van de communistische partij uit 1961. Het document
polemiseerde met de opvatting, dat de zigeunerbevolking als een nationale minderheid
beschouwd en behandeld zou moeten worden. Beleidsdoel moest, aldus het document,
zijn de opheffing van de aparte zigeunerkolonies, het bieden van reguliere arbeid,
verbetering van de gezondheidszorg en verhoging van het culturele peil. Uitvloeisel van
het nieuwe beleid was, dat het Culturele Verbond van Hongaarse Zigeuners werd
opgeheven. Net als dat gebeurd was met woorden als Jood, Slowaak of Roemeen, raakte
zo in de jaren ’60 ook het woord zigeuner taboe.
De benadering van de zigeuners door de Hongaarse autoriteiten bleef echter in de praktijk
in tegenstrijdigheden gevangen. Zigeuners werden ook in de jaren ’60 onveranderd
gezien als een bedreiging voor de samenleving. Onder de gezagsdragers waren velen er
heilig van overtuigd, dat de zigeuners een erfelijke aanleg hadden voor misdadig gedrag.
Nog in de jaren ’70 werd in Boedapest een onderzoeksbureau opgezet, dat zigeunercriminaliteit moest bestuderen. In het kader van het onderzoek werden vingerafdrukken
van zo’n 2000 zigeuners verzameld, overwegend van jongeren uit staatstehuizen, met het
doel vast te stellen of uit de vingerafdruk de neiging tot misdadigheid van de betrokkene
kon worden afgeleid. De afdeling werd pas in 1990 gesloten.
In het begin van de jaren ’60 vertrokken de eerste mannen van de zigeunerkolonies naar
de steden om daar te gaan werken. Vaak traden ze in dienst bij het postbedrijf, waar ze
greppels moesten graven voor de aanleg van telefoonkabels of als ongeschoolde arbeiders
moesten helpen bij de aanleg van bovengrondse telefoonverbindingen. In de tweede helft
van de jaren ’60 werden de zigeuners massaal als ongeschoolde arbeiders ingezet.
Zigeuners kwamen vooral terecht in de staalindustrie, de mijnbouw en de bouw. Een
andere bedrijfstak, waarin veel zigeuners werk vonden, was de wegenaanleg.
Tot integratie van de zigeunerbevolking in de Hongaarse samenleving leidden de
ingrijpende veranderingen in de jaren ’60 echter niet. De zigeuners werden wel
opgenomen in het moderne Hongarije, maar als onderklasse. In 1971 had driekwart van
de zigeuners een vaste baan, maar de grote meerderheid woonde nog op zigeunerkolonies
op het platteland. Zigeunerkinderen gingen sinds de jaren ’60 wel naar de lagere school,
maar in 1970 bezocht nog slechts 20 tot 25 procent van de zigeunerkinderen de
kleuterschool. Van het voortgezet onderwijs bleven de zigeuners uitgesloten.
Ook de ‘opruiming van de kolonies’, waartoe de Hongaarse regering in het begin van de
jaren ’60 besloot, kreeg in de praktijk zodanig gestalte, dat de aparte woonsituatie van de
zigeuners in stand bleef. De campagne kwam om te beginnen zeer traag op gang. Het
eerste desbetreffende regeringsbesluit dateert uit 1964, maar in 1971 woonden nog
210.000 van de toen in totaal 320.000 zigeuners in eenkamerige huisjes, in
omstandigheden die in het socialistische Hongarije voor arbeiders als volstrekt
onaanvaardbaar golden. De kolonies zouden uiteindelijk pas in de late jaren ’70 en in de
jaren ’80 verdwijnen. In plaats ervan verrezen nieuwbouwgetto’s, vaak op de plek van de
kolonies, of ontstonden er zigeunerstraatjes aan de rand van dorpen.
De krotopruimingsoperatie ging op veel plaatsen samen met onregelmatigheden en
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zwendel. Ondernemers bespaarden op materiaal, waardoor funderingen te zwak uitvielen
en stuc-lagen loslieten. In sommige gevallen werden de beschikbare middelen gebruikt
om huizen te kopen van wegtrekkende boeren, vaak voor veel te hoge prijzen.
De autoriteiten van het socialistische Hongarije waren er niet van gediend, dat de
zigeunerbevolking zich in de industriële centra zou concentreren. Geholpen door de
woningnood zorgden zij ervoor, dat de zigeuners zich niet in de steden konden vestigen.
Zo kwamen zij in de positie dat hun werk wel verhuisde, maar hun woning niet. Door de
week waren ze arbeiders, stedelingen, maar zonder de kans om er te aarden, en in het
weekend waren ze opeens weer dorpelingen. Zo bracht de Kádár-tijd dus geen integratie,
maar een nieuwe vorm van segregatie. De apartheid van de zigeuners kreeg een min of
meer modern en min of meer sociaal gezicht.
Op de werkvloer en in de arbeiderspensions kwamen de zigeuners in aanraking met
Hongaren, met die Hongaren wel te verstaan die ook op de onderste tree van de
maatschappelijke ladder stonden, maar vooral ook met elkaar. Hongaarse zigeuners,
Walachijse zigeuners en Beás zigeuners leerden elkaar eindelijk kennen. Van de
traditionele verschillen tussen de verschillende soorten zigeuners bleef in de Kádár-tijd
niet veel over. Ze werden allemaal industriearbeiders. Zo begon er in deze tijd een
nieuwe, gemeenschappelijke zigeuneridentiteit te ontstaan.
In de jaren ’60 verdween de markt voor de traditionele zigeunerprodukten definitief. De
industrie van consumentenprodukten verdrong, toen ze eenmaal op gang gekomen was,
de traditionele produkten volledig, baksteen en beton namen de plaats in van de lemen
stenen. Het langst hielden de zigeunerstrijkjes stand. In 1968 werkten in Boedapest nog
altijd 91 professionele zigeunerbands. In totaal waren er 3670 professionele
zigeunermuzikanten. De strijkjes verloren pas in de jaren ’70 de concurrentiestrijd met de
nieuwe, uit het westen overgewaaide populaire muziek.

Verboden, verdragen of gesteund
Op het gebied van de beeldende kunst was de situatie, dat controle van bovenaf een
belangrijke rol speelde, maar dat er niet langer een door de autoriteiten voorgeschreven
stijl was. En zo ontwikkelde zich, met een bazig over de schouders meekijkend vadertje
staat half boven en half onder de grond een gevariëerde kunst en meldde zich na de grote
namen van de Europese School van weleer een nieuwe generatie present. Het voorbeeld
van Gyula Derkovits, een vergeten sociaal bewogen schilder uit de jaren ’30, vond
nieuwe navolgers, een hele school zelfs, en daarnaast ontstond de zogenaamde Kring van
Zugló (Zuglói Kör), kunstenaars die eigen progressieve tradities en nieuwe internationale
impulsen probeerden te verenigen. De stad kreeg van die plekken waar wie geen genade
vond in het staatsvaderlijk oog, toch terechtkon. Zo’n plek was de huiskamer van
muziekverzamelaar Galla Petri, van lieverlee een eersteklas ontmoetingsplaats voor
onafhankelijk Boedapest, waar Korniss maar ook jongeren als Imre Bak en István Nádler
geregeld tentoonstelden. Maar er waren veel meer van die alternatieve gedoogzones. De
eenzaamheid van de kunstenaar raakte doorbroken.
Heel belangrijk werden later in de jaren ’60 de tentoonstellingen in het gebouw van het
architectencollectief IPARTERV. Deze bouwmeesters die een grote rol speelden in de
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wedergeboorte van het Nieuwe Bouwen na de opstand van 1956, dekten met hun gezag
het werk van avantgardistische kunstenaars. Zonodig ook als hun werk ‘abstract’ was.
Want abstracte kunst bleef de autoriteiten een doorn in het oog. In die tijd waren er
richtlijnen, waarin stond hoeveel procent er op een landelijke expositie abstract mocht
zijn. Waren de autoriteiten bang voor westerse invloeden, of misschien bang dat zich
onder hun ogen een geheimtaal ontwikkelde?
In de jaren ’60 hanteerde de kunstpolitiek drie categorieeën: er waren verboden,
verdragen en gesteunde kunstenaars. Dezső Korniss kwam in de middelste groep terecht.
Zo bleef hij ook in de Kádártijd problemen houden met de aanschaf van materiaal en
bleven de officiële tentoonstellingsruimten voor hem gesloten. Via collega’s of
buitenlandse contacten slaagde Korniss er bij tijden in om de hand op echte olieverf te
leggen. Opvallend is in deze periode een soms uitbundig materiaalgebruik. In de Nemzeti
Galéria hangt een kalligrafie die hij maakte met rechtstreeks uit de tube gedrukte verf.
Met zulk werk vierde hij de plotselinge overvloed. Maar in dezelfde tijd was hij ook
gedwongen om zijn toevlucht te nemen tot emailleverf of andere huis-tuin-enkeukenprodukten.
Intussen, of je als kunstenaar in die tijd in de van staatswege gesteunde of in de door de
staat genegeerde of zelfs verboden categorie terechtkwam, was ook weleens van
onberekenbare of persoonlijke faktoren afhankelijk. Een merkwaardig voorbeeld is Pál
Deim, een kunstenaar afkomstig uit de Kring van Zugló, vervaardiger van geometrische
werken, een man die zijn eigen weg bewandelde, zich niet met de politiek bemoeide,
maar die het nu eenmaal niet opbracht om zich tot de toenmalige cultuurpaus György
Aczél te wenden voor een persoonlijke gunst en die daarom konsekwent buiten de prijzen
bleef vallen.
Imre Bak studeerde in 1963 af aan de akademie en kwam direct in de categorie verboden
kunstenaars terecht. Om in zijn levensonderhoud te voorzien werkte hij als graficus in de
reclame en tussen de strijd om het bestaan door stond hij in stilte achter de ezel om
onverkoopbaar werk te maken.
Om het contact met de Hongaarse kunst van voor de Stalintijd te herstellen zochten Bak
en zijn collega’s mensen op als Lajos Kassák en Dezső Korniss.
Tegelijkertijd gingen Bak en de zijnen op zoek naar informatie over wat er in de wijde
wereld aan de andere kant van het prikkeldraad gaande was. Langs allerlei avontuurlijke
wegen wisten ze beslag te leggen op brochures en boeken. Gevolg van deze buitenissige
manier van studeren was wel, dat zij de ontwikkelingen slechts met vertraging konden
volgen.
In 1964 kon Bak voor het eerst met eigen ogen aan de andere kant van het ijzeren gordijn
rondkijken. De reis door West-Europa en de contacten die hij daaraan overhield, hadden
enorme invloed op zijn werk. Hij brak met het expressionisme en ging zich toeleggen op
hard-edge.

De verbeelding en de macht
In 1968 sloeg in Parijs de vlam in de pan en raakte aan de Sorbonne voor een aantal
maanden de verbeelding aan de macht, een laat afscheid van de jaren ’50, van de
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autoritaire naoorlogse samenleving en van de verstarring van de koude oorlog. Ook in
Oost-Europa sloeg de verbeelding toe en werd 1968 een spannend jaar met een ‘Praagse
lente’ en een daar al snel op volgende militaire interventie. Inzet van Praag was het
‘socialisme met een menselijk gezicht’, het experiment met een socialisme dat wezenlijk
anders was dan zijn naamgenoot uit de autoritaire jaren ’50, een socialisme opgeladen
met de democratiseringsidealen van dat moment.
Ook in Hongarije bracht een nieuwe generatie de hoop op verregaande vernieuwing onder
woorden. De plotseling zo hooggespannen verwachtingen van toen maakten János Kádár
met alle gewichtigs en verstandigs dat onder zijn vaderlijk oog op gang was gekomen,
van de ene dag op de andere ouderwets. Ook in het Hongarije van de gerealiseerde utopie,
van het reëel bestaande socialisme was het, zo stelden de jongeren vast, een benauwde
boel. Al die pleinen en straten die naar vrijheid en bevrijding heten, al die dingen waar
broederschap en socialisme op gedrukt staat... Ik werd, heet het in een liedje uit die tijd,
vrij geboren, maar ik kwam alleen maar wetten tegen en geen broeders.
Hoever durfde deze generatie te grijpen en hoeveel invloed kreeg ze? De studenten aan de
Sorbonne grepen heel ver: de verbeelding moest aan de macht. De aardbeving in Parijs
zou, gevolgd door een reeks detonaties elders, in het Westen haar stempel op dit tijdvak
zetten. In het Oosten echter was er direct al Praag, 21 augustus 1968, de interventie van
de Sovjet-Unie, bijgestaan door legereenheden van de andere Warschaupactlanden minus
Roemenië. Studenten in Boedapest spraken hun solidariteit uit met de Praagse lente en
protesteerden tegen de deelneming van het Hongaarse leger. Maar het gebeurde toch. De
hoop van de lente haalde het najaar niet.
Het komt wellicht daardoor dat de nieuwe generatie Hongaren vooral een
muziekgeneratie werd. Vanaf het midden van de jaren ’60 was de rockmuziek snel
populair geworden onder de Hongaarse jeugd. ‘De nieuwe, onbekende muziek bood de
jeugd plotseling de mogelijkheid haar nieuwe verlangens, verwachtingen en van die van
de volwassenen afwijkende meningen tot uitdrukking te brengen.’ Het was, schrijft
pophistoricus János Sebők, ‘voor de jongeren de muziek van de opstand, van de
confrontatie, de verzelfstandiging, het middel om hun anders-zijn tot uitdrukking te
brengen.’ De latere directeur van het Rock-theater, Tibor Miklós, spreekt in een terugblik
van een ‘opstand van de gevoelens’: ‘We werden opeens sterk, machtig, en we hadden
het gevoel dat die muziek verenigde, ons tot een ploeg, tot een gemeenschap maakte, niet
alleen daar in de club, maar overal op de wereld waar gitaren en drums klonken, overal
waar rockbands speelden.’
Aanvankelijk vormden de nummers die de muzikanten van Radio Luxemburg en andere
buitenlandse zenders opvingen, de hoofdmoot van het repertoire. Maar eind jaren ’60
gingen verschillende bands eigen wegen zoeken. Er ontstond een eigen Hongaarse beat.
De populairste band uit die tijd was de Illés Band die met gebruikmaking van elementen
uit de Hongaarse volksmuziek een eigen stijl probeerde te ontwikkelen. De songteksten
zijn vaak heel mooi, eenvoudig, bijna teer en erg voorzichtig. ‘De architect,’ zong de
band, ‘heeft een groot huis gebouwd en hij begrijpt nog altijd niet waarom het zo slecht
werd.’ De liedjes aarzelen tussen hoop en wanhoop. Wat moet ik met mijn droom van een
gelukkiger wereld? Zal ik weggaan of blijven? Ik ben bang, ‘ik ben bang dat hier niet te
leven is.’ De songteksten herinneren soms aan Attila József, wiens gedicht ‘Zonder
wroeging’ door de beatgeneratie herontdekt werd, en soms ook aan Endre Ady. Ik ga,
heet het bijvoorbeeld, naar het eind van de wereld, waar niemand me stoort, aan het eind
van de wereld kun je me vinden als je me zoekt.
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Iets veranderen? ‘Het stormt op aarde, de verbeelding zit in de lucht, maar de ijsbergen
bewegen niet.’ Iets veranderen? Je bent zo klein, een druppel in de oceaan! Het enige is
misschien dat je trouw blijft aan jezelf.
Het treurigste liedje van de Illés Band heet Inquisitie. ‘Waarom kwelt u me, meneer. Hou
toch op, het is genoeg, ik heb alles al teruggenomen.’ Ik neem alles terug, ik geef alles
toe. Ik zeg al niets meer, nee, maar denken doe ik wel.
Hoeveel kracht kreeg de vernieuwing in Hongarije in dit tijdvak? Terwijl in Parijs de
verbeelding aan de macht was en in Praag de verbeelding uit de macht werd ontzet, kreeg
Hongarije in 1968 een ‘nieuw economisch mechanisme’, zoals de term luidde.
In de communistische wereld werd als sinds de dood van Stalin gepraat over een
hervorming van het economische systeem. Sinds 1964 stond het ook in Hongarije op de
agenda en werden allerlei ideeën door de partijleiders en hun adviseurs van alle kanten en
bepaald zonder haast te maken gewikt en gewogen.
De hervorming bevatte van het begin af aan tegenstrijdige elementen. Sommige
hervormers bepleitten de invoering van het marktmechanisme, anderen hielden het op een
soort functionele decentralisatie, waarbij de hiërarchische structuur behouden kon blijven.
De voorgestelde veranderingen stuitten op veel weerstand en leken theorie te blijven tot
het opeens 1968 werd en de vader van de hervormingen, Rezső Nyers, ze uiteindelijk
toch in het parlement mocht verdedigen.
Zo kreeg Hongarije in het jaar van de hervormingen zijn hervorming en leek de politieke
top bijna net zo vatbaar voor vernieuwing als de Tsjechoslowaakse partijleider Dubček
die in de zomer van 1968 was afgezet door een interventieleger waarin ook Hongaarse
troepen meemarcheerden.
In werkelijkheid had het ‘nieuwe economische mechanisme’, zoals het burocratisch
heette, met de idealen van 1968 niet veel te maken. Het eigenlijke 1968 speelde zich ook
in Boedapest op straat af, in zaaltjes van culturele centra en buiten, in het vrije veld.
Het is frappant en merkwaardig, dat toch het socialisme nog eenmaal het grote ideaal kon
worden en dat 1968 ook in het oosten tot een krachtige opleving van het marxisme leidde.
Het communisme, in het oosten, maar blijkbaar ook in het westen op de een of andere
manier deel uitmakend van die oude, autoritaire wereld, waartegen 1968 zich keerde,
voelde zich er door aangevallen en zag slechts hier en daar en met meer of minder grote
vertraging kans om op de bagagedrager te springen.

Schaalvergroting en vervelende flats
Het nieuwe economische mechanisme had in het licht van de idealen van 1968 weinig
echte vernieuwingsinhoud meer, maar het mislukken ervan wierp wel heel donkere
schaduwen. In 1972 wisten concern- en vakbondsleiders in vereniging de economische
hervorming afgeblazen te krijgen en zette János Kádár zijn klok weer gelijk met
Breznjevs Big Ben. De restauratie van 1972 werd eigenlijk ook het einde van het Kádártijdperk, hoewel deze politicus nog 17 jaar partijchef zou blijven. Met de machtsgreep
van de burocratie immers werd het akkoord tussen Kádár en de intelligentsia en tussen
Kádár en het Hongaarse volk in het algemeen feitelijk doorbroken. In de verhouding
tussen communisme en intelligentsia begon een volgende periode. Dit zou de periode
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worden waarin de beloften van het socialisme, voorzover ze ooit in vervulling gingen, in
vervulling gingen. Helaas bleken de onder burocratisch regiem ontwikkelde oplossingen
vaak erger dan de kwaal.
Terwijl het levenspeil steeg en vervelende flats de woningnood kwamen verminderen,
werden blijken van het voortleven van de geest van 1968 en van onafhankelijk denken in
het algemeen vakkundig onderdrukt. Een bescheiden underground-cultuur, halverwege de
jaren ’70 tot leven gekomen, werd door de partij gesmoord. Veel jongeren, onder wie dit
keer verbazend veel kunstenaars, namen ontmoedigd de bus naar Wenen om niet meer
terug te keren. Oppositie was sindsdien van incidentele en van individuele aard, het werk
van wat doorzetters die een schrijfmachine- of zelfs handschriftuitgave van het een of
ander vervaardigden of onder een of ander voorwendel een voorleesavond organiseerden.
Ook de twee handtekeningenacties in verband met de arrestatie van de leiders van het
Praagse Charta ‘77 waren niet meer dan eenzame lichtpuntjes aan de bedrukte, grijze
horizon van de politiek.
Gefinancierd uit internationale leningen kwam het in het begin van de jaren ’70 nogeens
tot een flinke vergroting van de produktieschaal en ook van het volume van de produktie.
Een omvangrijke schaalvergrotingscampagne voegde coöperaties en dorpen van
verschillende etnische signatuur samen.
Vooral de chemische industrie (kunstmest, plastics) breidde sterk uit. De nieuwe
eenheden waren amper in produktie of er kwam –met de oliecrisis van 1973 en de daarop
volgende economische crisis een abrupt eind aan een lange periode van internationale
hoogconjunctuur. Hoewel de olieprijsstijging voor Hongarije gematigd werd door
meerjarenafspraken met de Sovjet-Unie over de olieprijs, werd het effect van hogere
energieprijzen en geringere exportmogelijkheden wel voelbaar. Tegen het eind van de
jaren ’70 kwam de Hongaarse economie in een patstelling terecht: zowel vergroting als
inkrimping van de produktie zou leiden tot toeneming van de verliezen.
Met het wegebben van de vernieuwingsgolf van het eind van de jaren ’60 nam allerwege
de belangstelling voor het nationaal eigene toe. De autoriteiten van het socialistische
Hongarije volgden de taktiek van het zoveel mogelijk onderdrukken en negeren en van
het inkapselen van wat niet weg te branden bleek.
Zo was het in deze tijd niet mogelijk om in het openbaar over het onrecht van Trianon te
beginnen. Anders lag dat met de problematiek van de Hongaarse minderheden. De
verontwaardiging over de wijze waarop het Roemenië van Ceausescu met zijn Hongaren
omging, was in Hongarije zo groot, dat die onmogelijk binnenskamers te houden was.
De Hongaarse partijleiders begrepen direct dat de politiek van Ceausescu gevaarlijk was
voor hun positie in eigen land. Heel vervelend was voor János Kádár verder, dat
uitgerekend Gyula Illyés de problematiek van de Hongaren in Roemenië tot het centrale
thema van zijn levensavond maakte. Met een lijvige, driedelige geschiedenis van
Zevenburgen die in 1986 verscheen, probeerde officiëel Hongarije olie op de golven te
gieten. Het boek bestreed de Roemeense nationale mythe, waarvan de kern is, dat de
Roemenen van de Daciërs afstammen, maar nam verder een gematigd standpunt in.
Kádár onderhandelde met Ceausescu, sloot akkoorden en bemiddelde bij de vrijlating van
deze en gene Hongaar die de Securitate in handen was gevallen, maar was natuurlijk niet
in staat om de groei van het Roemeense nationalisme in zijn eentje een halt toe te roepen.
De bezorgdheid van de partijtop zou niet overdreven blijken. Op het eind van de jaren ’80
werd de minderhedenpolitiek van Ceausescu het thema waarop de Hongaarse oppositie
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zich voor het eerst in het openbaar kon organiseren.
In Roemenië spitste de situatie zich ondertussen zozeer toe, dat op het eind van de jaren
’80 duizenden Hongaarse Roemenen niets beter wisten te doen dan de wijk te nemen naar
Hongarije, waar kerken en oppositionele politici klaarstonden om hen te ontvangen.
Vooral dankzij de paniek van de in Roemenië levende Hongaren kon de oppositie
eindelijk aan de oppervlakte komen en zich opmaken om de touwtjes in handen te nemen.
Zo bezweek het Hongaarse socialisme uiteindelijk dus mede aan het nog altijd
onverwerkte Trianon.
Sindsdien zijn de Hongaarse minderheden ook officiëel onderwerp van de Hongaarse
buitenlandse politiek. József Antall, de eerste regeringsleider van het post-socialistische
Hongarije, verklaarde dat hij zich de premier voelde van alle vijftien miljoen Hongaren
en dus niet alleen van de tien miljoen burgers van de Hongaarse republiek. Die republiek,
op 23 oktober 1989 plechtig uitgeroepen, nam het symbool van Groot-Hongarije, de SintStefanuskroon, weer in haar embleem op.
In de praktijk was het buitenlandse beleid van de regering-Antall overigens gericht op het
creëren van normale betrekkingen met de buurlanden. Zo sloot deze regering in 1991 een
vriendschapsverdrag met de Oekraïne. In het verdrag legden de partijen vast dat ze ten
opzichte van elkaar geen territoriale claims hadden. Bij de behandeling van het verdrag in
het parlement in 1993 bleek, hoe populair het idee van een herstel van het Hongarije van
voor Trianon intussen geworden was. De passage over de grenzen leidde tot zoveel
protest dat de regering-Antall moest afzien van het oorspronkelijke plan om ook met de
andere buurlanden dergelijke verdragen te sluiten.

Een tijd voor doorzetters
De jaren rond 1970 vormen een stormachtige, maar wel korte periode die voor de
Hongaarse beeldende kunst van grote betekenis is geweest. Avantgardistische
kunstenaars schoven de ezel aan de kant en zetten zich aan het vervaardigen van
conceptuele kunstwerken: een opstand van de geest tegen de verf, van de idee tegen de
tastbare werkelijkheid. Een kunstenaar als Imre Bak zou vanaf 1970 vier jaar lang geen
penseel meer aanraken.
Door zijn abstracte karakter bood de conceptuele kunst kunstenaars de mogelijkheid om
acte de présence te geven zonder dat daarbij hun concrete nationale achtergrond of de
plek waar zij leefden, een punt in hun voor- of in hun nadeel was. Een groot voordeel
voor de Hongaren was bovendien, dat deze kunst heel voordelig vorm kon krijgen. Het
ging immers niet om de materie, maar om het idee. Kosten van transport en verzekering
vielen weg. Het concept kon in een envelop naar het buitenland om daar in elkaar gezet
en tentoongesteld te worden.
In Praag vervloog de hoop nog voor de zomer om was. In Boedapest duurde het tot 1972.
Ateliers, exposities en opdrachten waren er van toen af aan opnieuw alleen voor wie werk
maakte, dat aan de autoriteiten welgevallig was. Na een korte bovengrondse periode
verdween de Hongaarse avant-garde in die tijd weer naar de binnenkamers en de
spaarzame alternatieve zaaltjes. Er was welgeteld één officiële expositieruimte, waar
kunstenaars uit de zogenaamde gedoogde groep op eigen kosten konden tentoonstellen.
In de jaren ’60 naar voren gekomen schilders als Lakner, Konkoly, punk-kunstenaar
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Gergely Molnár (vertrokken in 1978 en nadien in het Westen onder de naam Gregor
Davidov actief), Tamás Szentjóby, de Hongaarse vertegenwoordiger van het happeningverschijnsel, en meer dan één veelbelovende schrijver vertrokken. Vaak gingen ze op
eigen initiatief, maar een enkele keer ook wel na een hint van de autoriteiten.
Onder de blijvers kwam er op het eind van de jaren ’70 weer meer belangstelling voor het
nationaal-eigene, of misschien beter gezegd, voor het aparte van Midden-Europa. Dezső
Korniss was wat dat betreft opnieuw een pionier geweest. Al in het begin van de jaren ’60
had hij een reeks werken geschilderd gebaseerd op de motieven van de traditionele
Hongaarse schaapherdersmantel. In de jaren ’70 paste hij opnieuw folkloristische
motieven toe in geometrische composities. Uit deze periode dateert ‘Allegro barbaro’, een
van zijn belangrijkste werken met een titel die naar Bartóks gelijknamige werk verwijst.
Het nieuwe concept, de combinatie van abstracte, geometrische en concrete, historische
en etnische motieven, sprak ook andere kunstenaars aan. Ilona Keserű (geb. 1933)
experimenteerde met vormen die ze op een barok kerkhofje gevonden had, István Nádler
(geb. 1938) paste volkse motieven in in een geometrisch abstracte stijl en Imre Bak (geb.
1939) ging na 1974 vormen uit de folklore en uit de cultuur van natuurvolken gebruiken.
Het feit dat zij in Midden-Europa leefden, hadden deze kunstenaars in de jaren ’60 vooral
als belemmerend ervaren, als de oorzaak van hun aanhoudende achterlopen. Nu gingen
zij op zoek naar de positieve kanten van het werken op deze plek. Zij kregen snel
gezelschap van een nieuwe generatie die in de eerste helft van de jaren ’80 de Hongaarse
beeldende kunst ingrijpend zou vernieuwen.
De jaren ’70 werden een eenzame tijd, een periode voor doorzetters en van -vooral tegen
het eind van dat decennium- individuele provocatorische acties: een gewaagde Mail Artexpositie van Róbert Swierkiewicz in de Nemzeti Galéria nog in 1982, op de opening
waarvan meer netjes in het pak gestoken politieke politieagenten dan gewone
kunstliefhebbers waren, of nog in 1978 een tentoonstelling van de Club van jonge
kunstenaars, waar zowaar nog een kunstwerk werd verboden - maar zonder dat dat
verbod werd uitgevoerd. “De heer minister staat op 20 augustus met zijn mercedes voor
drankzaak nummer 285”, was ongeveer de titel van een tekening van András Wahorn. De
plaatsvervangend minister die zich vantevoren van de tentoonstelling op de hoogte was
komen stellen, had het hoofd geschud. “Is dat niet een beetje te?” Maar echte problemen
waren pas rond een werk van Wessely ontstaan: een hoop verscheurde tekeningen en
papieren met op een ervan ‘nee, nee, nee’.
Dit soort acties gaven hoop en maakten het kunstenaarsleven leefbaar.
Dragelijker werden de jaren ’70 overigens ook door het almaar stijgende internationale
prestige van partijleider János Kádár en de internationale culturele overeenkomsten en
Hongaarse exposities in het buitenland, die daar het gevolg van waren. Voor dat soort
gelegenheden kon Hongarije niet met het Straatje van Vermeer komen aanzetten en zo
kregen de vermaledijde avantgardisten internationaal kansen die vervolgens ook hun
positie thuis versterkten. Imre Bak bijvoorbeeld exposeerde in de jaren ’70 in
verschillende Westeuropese landen. Bak was ook de eerste van zijn generatie, die op
overheidskosten aan de muur kwam te hangen. Dat was in 1977 in de Műcsarnok
(kunsthal), de belangrijkste expositieruimte voor moderne beeldende kunst in Boedapest.
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Het verschijnsel dissident
In de jaren ’80 werden de perspectieven van het socialistische Hongarije van jaar tot jaar
somberder. In de kantoren van het Witte Huis aan de Donau, toen de zetel van de
communistische partij, was de stemming om te snijden. Tot beleidsdaden van enige
importantie brachten de daar verzamelde functionarissen het echter niet. Dat kon ook niet.
De sluiting van zwaar verliesgevende bedrijven en bedrijfssectoren, de enige manier om
de economie van het land uit de klem te halen, zou immers direct tot een politieke crisis
hebben geleid.
Voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt was dit gebrek aan daadkracht
gunstig. Tot ver in de jaren ’80 kende Hongarije volledige werkgelegenheid. Het tekort
aan eenvoudige fysieke arbeidskracht bleef kunstmatig in stand. Ook de migratie naar de
steden bleef doorgaan. Ook in het geval van de zigeunerbevolking was er in de jaren ’80
sprake van volledige werkgelegenheid. De zigeuners die niet in de steden werkten, namen
de arbeidsplaatsen over die ten gevolge van de migratie van de boerenbevolking bij de
landbouwcoöperaties vrijkwamen.
Terwijl dissidente intellectuelen in Boedapest hun ziel verbeten in zuiverheid bewaarden,
veranderde in Polen het politieke beeld met de opkomst van Solidarnosc snel en
dramatisch. Voorjaar 1980 ontstond deze onafhankelijke beweging en aan het eind van
datzelfde jaar namen de generaals de macht over. Jaruzelsky en de zijnen slaagden er
echter niet meer in om de oude van bovenaf gedirigeerde maatschappij te herstellen. In de
tijd van de generaals kende Polen een uitgebreide illegaliteit en een levendige alternatieve
cultuur.
In Boedapest hadden intellectuelen een solidariteitsbetuiging aan het Tsjechoslowaakse
Charta ‘77 ondertekend. Het verschijnsel dissident was eindelijk geboren. Onder invloed
van de Poolse gebeurtenissen en vooral de praktische hulp uit dat land, werd die oppositie
na 1980 sterker. Poolse studenten kwamen in Boedapest les geven in simpele
vermenigvuldigingsmanieren en uitleggen hoe je je alternatieve eigendommen het beste
uit handen van de politie kon houden. In de persoon van György Konrád kreeg Hongarije
een verboden schrijver en in de persoon van György Petri een dito dichter. Zo had ook
Boedapest sinds 1983 een heuse samizdat en had het socialisme eer het strompelend en
struikelend de eindstreep van 1989 zou bereiken, nog heel wat pijnlijke speldeprikken te
wachten.
Overigens kwam de inspiratie niet alleen uit Polen, maar ook uit de Westeuropese
vredesbeweging die in de eerste jaren ’80 een massale omvang kreeg. Geïnspireerd door
die beweging zetten studenten in 1982 een Dialoogbeweging (Dialógus Mozgalom) op.
De beweging groeide in negen maanden tijd stormachtig. Een beetje provinciestad had
een groep en in Boedapest waren er vijf actief. April 1983 stond de Dialógus-groep op de
agenda van het Centraal Comitee van de partij. Kort daarna werd het initiatief door de
autoriteiten de kop ingedrukt, ongetwijfeld mede omdat András Hegedűs, een bekeerde
en met de partij in onmin levende stalinist, die destijds nog namens Hongarije
ondertekenaar van het Warschaupakt was geweest, er als adviseur een rol in speelde.
In de zomer van 1980 was de literaire wereld in de ban van een maandenlange discussie
over de situatie in Hongarije en in de Hongaarse literatuur. In dat debat konden voor het
eerst enkele vertegenwoordigers van de oppositie in het openbaar hun mening over de
politieke toestand kwijt. In datzelfde jaar kwamen de jonge schrijvers met de autoriteiten
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in botsing. Tijdens een bijeenkomst van hun Kring hield een jonge dichteres, Erzsébeth
Tóth, een hartstochtelijk pleidooi voor een onderzoek naar de verantwoordelijkheid van
János Kádár voor de executie van Imre Nagy, de regeringsleider ten tijde van de opstand
van 1956. Het grootste trauma van de Kádár-tijd en het zwaarst bewaakte taboe was voor
het eerst in het openbaar aangesneden. Geen wonder dat de Kring het jaar erop door een
verbod werd getroffen. Hetzelfde lot trof Mozgó Világ (Wereld in Beweging), het blad
van de jonge schrijvers dat in de eerste jaren ’80 een razend populair forum voor
onafhankelijke ideeën was geworden. Aan het begin van het Orwell-jaar 1984 werd
hoofdredacteur Ferenc Kulin afgezet. Uit solidariteit trad de hele redactie af.
In de loop van de jaren ’80 kwam ook de publicitaire activiteit van de politieke oppositie,
de szamizdat, op gang. De oppositie bleek in staat om met illegale boeken en tijdschriften
een ‘tweede openbaarheid’ te creëren.
Al snel zagen ook culturele szamizdat-uitgaven het licht. De boemlezing Feketében (In
het Zwart) met werk van zo’n vijftig bekende auteurs, samengesteld en uitgegeven ter
ondersteuning van het illegale Steunfonds voor de Armen, werd door de politie in beslag
genomen. Maar de bundels van György Petri, om zijn politieke poëzie en zijn politieke
aktiviteiten verboden, de romans van György Konrád en verboden essays van auteurs die
zich op de volkse traditie oriënteerden als Gyula Illyés en Sándor Csoóri, vonden in brede
kring verspreiding. Zo werden de jaren ’80 deels onder en deels boven de grond
onmiskenbaar een nieuwe bloeiperiode voor de Hongaarse letteren.
Hoe ook van binnen vermolmd bleef het socialisme tot het laatst in het oude, autoritaire
harnas, zonder de kracht of zelfs maar de wil om te overtuigen mensen te hooi en te gras
schrik aanjagend, met boetes en gevangenisstraffen zwaaiend. Gáspár Nagy, voorzitter
van de Schrijversbond, werd in 1983 tot aftreden gedwongen, al dan niet literair actieve
dissidenten logeerden menige nacht in de gevangenis aan de Gyorskocsi straat, László
Rajk jr. en later Gábor Demszky, tegenwoordig burgemeester van Boedapest, moesten als
illegale boekwinkeliers allerlei onaangenaamheden trotseren. Achter de plakploeg van de
vredesgroep ‘4-6-0 Békecsoport’ sjouwde, hoe legaal de activiteiten van die groep ook
waren, een scheurploeg van de politie aan.
Het jaar 1987 werd een keerpunt. In Moskou kondigde Gorbatsjov zijn ‘glasnost’ en
‘perestroika’ af. De Hongaarse partijtop pretendeerde dat Gorby’s politiek in Boedapest
al sinds jaar en dag de gewoonste zaak van de wereld was en creëerde intussen een
levensgroot conflict in de schrijversbond. Verkiezingen hadden een bestuur opgeleverd
van in meerderheid oppositionele schrijvers. De partij dreigde de Schrijversbond met
opheffing, bracht een deel van de communistische schrijvers en redacteuren ertoe om het
lidmaatschap op te zeggen en probeerde een tegenbond te organiseren. Maar dankzij de
veranderingen in Moskou kwam er van die plannen niets meer terecht.
Hetzelfde jaar nog richtten schrijvers het Hongaars Democratisch Forum (MDF) op. De
radicalere, sociaal-liberale vleugel van de oppositie volgde in 1988 met het Netwerk van
Vrije Initiatieven (Szabad Kezdeményezések Hálozata), wat later het Verbond van Vrije
Democraten (Szabad Demokraták Szövetsége) werd. Op allerlei gebied werden er dat jaar
autonome organisaties opgezet, een vakbond van wetenschappers, in april een partij van
jonge democraten (Fidesz), een Joodse culturele vereniging en in maart een comitee tegen
de bouw van een enorme waterkrachtcentrale bij Nagymaros, dat in september van
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datzelfde jaar nog de eerste grote demonstratie organiseerde. De partij was haar greep op
het gebeuren kwijt.

Nieuwe gevoeligheid
In de jaren ’70 spraken kunstenaars de taal van de concepten, de ideeën, de
algemeenheden oneerbiedig gezegd en waren ze kunstenaars voorzover ze in staat waren
hun concrete achtergrond, hun plaats op de wereld en in de geschiedenis buiten spel te
houden. In de jaren ’80 kwam het persoonlijke, het bijzondere, het tijd- en
plaatsgebondene weer op de voorgrond.
In 1983 verscheen een essay van Imre Bak waarin hij wees op de samenhang met het
postmodernisme in de architectuur. Er was, zo betoogde hij daarin, sprake van een
artistieke vernieuwing die zich tegen het hele modernisme keerde.
Aan het begin van de jaren ’80 schilderde Imre Bak werken waarop de veranderingen
zich doorzetten met de hevigheid van een explosie. De geometrie botst erin op grillige,
onherleidbare figuren. De wiskunde beheerst het beeld niet langer, maar raakt
versplinterd. Stukjes logica zwerven door een ruimte waarin ook andere krachten
werkzaam zijn.
Maar Imre Bak was geen eenling. Het is frappant, hoe snel en graag avantgardistisch
Hongarije zich over de drempel haastte en meehielp het afscheid van de avant-garde te
voltrekken. Een kunst die tot in zijn laatste mogelijkheden uitgeput was, werd verlaten. Er
begon iets nieuws. Het eind van de avant-garde werd een bevrijding: kunstenaars
bevrijdden zich van de behoefte om aan politiek te doen en de politiek van haar kant liet
de kunst, de beeldende kunst althans, eindelijk met rust.
Zo werd de stervensfase van het socialisme in de kunst een gouden tijd. Niet dat iemand
in 1980 voorzag, dat het nog maar tot 1989 zou duren. Maar velen voelden wel aan, dat
de politiek niets meer te zeggen had. En velen begrepen, dat, als er iets te zeggen was, de
politiek daarvoor niet meer het geschikte terrein was.
De politiek was eindelijk haar glans, zo karakteristiek voor de voorbije eeuw, kwijt.
Politiek was weer saai. Kunstenaars waren in de voorafgaande driekwarteeuw ook een
beetje wereldverbeteraars geweest, ook in Hongarije en tot in de jaren ’70 aan toe. In de
jaren ’80 gaven ze de hoop eindelijk op en bouwden ze naast en tegenover de sombere
werkelijkheid hun eigen wereld, hun eigen sfeer. Kunst werd weer mooi, sprookjesachtig
vaak, decadent soms. Beeldend kunstenaars namen afscheid van de strenge,
wetenschappelijke kunst van de jaren ’70 en kozen voor het subjectieve, het persoonlijke ,
het expressieve, en ook wel voor het eigen nationale en Midden-Europese.
Zo was het geloof in maatschappijverandering tot nul gereduceerd, toen de maatschappij
in Hongarije eindelijk veranderde en maakten de politieke veranderingen, toen ze
eenmaal kwamen, in de wereld van de kunst verrassend weinig los. Na het nieuwe wilde
enthoesiasme uit de beginjaren ’80 werd het klimaat in de jaren ’90 onmiskenbaar kalmer
met een duidelijke behoefte aan afstand en relativering en geneigdheid tot een
meditatieve, filosofische houding. Boedapest kreeg weer ‘denkende schilders’, een
generatie die met één been al in de 21ste de mierenhoop van de 20ste eeuw overziet en
getroffen wordt door de vele voorbije pijn en zich verbaast over de vluchtigheid van de
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grote woorden van die tijd. Een moment van bezinning voor de geschiedenis zich verder
haast.

1989
Terwijl de partijleiding in het begin van de jaren ’80 privé-ondernemers meer
mogelijkheden gaf, stond in top-geheime besprekingen met de Wereldbank het dreigende
staatsbankroet op de agenda.
Aangemoedigd door de ontwikkelingen in Polen, dat in deze tijd een massale en door de
autoriteiten ook min of meer getolereerde oppositie kende, staken ook in Boedapest sinds
1983 intellectuelen als ‘dissidenten’ de koppen bij elkaar. Zij stelden het ontbreken van
een rechtstaat aan de orde en protesteerden tegen het ontbreken van ruimte voor
initiatieven van onderop. Verwijzend naar de opstand van 1956 en naar de terechtstelling
van Imre Nagy vielen ze het regiem als ‘illegitiem’ aan. János Kádár was meer dan 30
jaar aan het bewind geweest, toen hij tenslotte in 1988 tot aftreden werd gedwongen. Juni
1989 werden de stoffelijke resten van Imre Nagy, die tot dan toe in een anoniem graf
hadden gerust, opgegraven en onder enorme belangstelling opnieuw ter aarde besteld.
Iedereen begreep, dat de herbegrafenis van deze communist het einde inluidde van het
Hongaarse socialisme. Enkele maanden later, in het najaar van 1989, begon de
communistische partij onderhandelingen over de overdracht van de macht en
verkiezingen in mei 1990, waaraan ook de gauw-gauw tot Hongaarse socialistische partij
herdoopte communistische partij deelnam, brachten de eerste niet-communistische
regering in het zadel.
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Na 1989

In de eerste jaren na 1989 spitste het politieke debat zich toe op de vraag, of er een
zogenaamde eigen Hongaarse weg mogelijk was. Voorstanders van zo’n eigen weg
verzamelden zich in het Hongaars Democratisch Forum (MDF), de partij die de
verkiezingen van 1990 won en in de persoon van József Antall de eerste nietcommunistische premier leverde. In de wandeling stonden zij als ‘volksen’ tegenover de
‘steedse’ Vrije Democraten (SZDSZ) en de socialisten (MSZP). In het pleidooi voor een
eigen Hongaarse weg klonken bij sommige woordvoerders onmiskenbaar ook
antisemitische geluiden door. Eén en ander dwong Antall zelfs tot een zuivering van zijn
partij, waarbij István Csurka de MDF moest verlaten.
József Antall stond toe, dat de stoffelijke resten van Miklós Horthy, regent van het
koninkrijk Hongarije van 1920 tot 1945, die in 1957 in ballingschap in Portugal was
overleden, in 1993 in Hongarije werden herbegraven.
De verkiezingen van 1994 leidden tot een grote nederlaag voor de MDF die sindsdien een
onbetekenende splinterpartij is. Ook István Csurka, die een eigen Groot-Hongaars en
antisemitisch minipartijtje was begonnen, verdween uit het parlement. De MSZP
behaalde bij deze verkiezingen de absolute meerderheid.
Na 1998, toen de MSZP na een vierjarige regeerperiode het roer moest afstaan aan een
coalitie van Fidesz (Verbond van jonge democraten) en Független Kisgazdapárt
(Onafhankelijke partij van kleine boeren), kreeg het regeringsbeleid een ostentatief
nationalistisch karakter. Erg succesvol was dat beleid niet, vooral omdat het in de
buurlanden Roemenië en Slowakije tot felle reacties leidde. De regering van Fidesz-leider
Viktor Orbán slaagde er ook niet in om de z.g. statuswet, op grond waarvan in het
omringende buitenland levende Hongaren in Hongarije bepaalde privileges zouden
kunnen claimen, in het staatsblad te brengen. Bij het nationalisme uit de Orbán-jaren
hoorde ook een behoefte om oude nationale mythes op te warmen en pijnlijke
hoofdstukken uit de de Hongaarse vaderlandse geschiedenis te herschrijven. Zo vierde het
land plechtig het zogenaamde 1100-jarige bestaan van Hongarije en waren allerlei auteurs
in de weer om het bondgenootschap van Hongarije met Hitler-Duitsland goed te praten.
Vergroting van de rol van Hongarije in Midden-Europa ligt ook de socialistische partij
die sinds 2002 weer aan de macht is, na aan het hart. De socialistische politici zijn echter
van mening, dat samenwerking met de Westeuropese landen en met de Verenigde Staten,
onder andere in het kader van de NAVO en de Europese Unie, daarbij van wezenlijk
belang is.
Kenmerkend voor de politieke ontwikkeling in de jaren ’90 is, dat een poging om een z.g.
eigen Hongaarse weg te ontwikkelen met een programma ergens tussen socialisme en
liberalisme in, niet slaagde. Het Hongaars Democratische Forum (MDF), dat deze lijn
vertegenwoordigde, behaalde in 1990 een enorme overwinning en leverde ook de eerste
post-socialistische regering, maar schrompelde in de loop van dat decennium tot een
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dwerg ineen. De politieke verhoudingen gingen steeds meer op die in Duitsland lijken
met een grote rechts-nationalistische partij (Fidesz), een even grote socialistische partij
(MSZP) en een kleine, maar wel belangrijke liberale partij (SZDSZ), die als
coalitiepartner van de socialisten optreedt.
De herstructurering van de Hongaarse economie die in wezen al sinds het eind van de
jaren ’70 op de agenda stond en die in de jaren ’80 aarzelend op gang was gekomen, kon
onder de nieuwe politieke omstandigheden eindelijk onder stoom raken. Zo gingen de
verliesgevende kolenmijnen die een nagel aan de doodskist van het Hongaarse socialisme
waren geweest, eindelijk dicht. In sectoren als de staalindustrie en de bouw nam de
produktie en de werkgelegenheid belangrijk af. In de landbouw begon een nieuw tijdperk
met de opheffing van de landbouwcoöperaties en de staatslandbouwbedrijven.
Een gevolg was wel dat praktisch van de ene dag op de andere vele tienduizenden mensen
hun werk verloren. De zigeuners die vooral werkzaam waren in de meest kwetsbare
bedrijfstakken, werden er als groep het slachtoffer van.
Tegelijkertijd ontwikkelde zich in de Hongaarse samenleving een nieuw type
zigeunerhaat die in het begin van de jaren ’90 in allerlei gewelddadigheden tot
uitdrukking kwam. Aanknopend bij de mythe, dat de zigeuners uit India afkomstig zijn,
verklaren jonge (en niet zo jonge) Hongaarse racisten de overbodigheid van de zigeuners
uit hun veronderstelde roots: het zouden vreemdelingen zijn, die in de Hongaarse
samenleving niet thuishoren en dus maar beter kunnen verdwijnen. Waar racisme van dit
type al dan niet stilzwijgend door lokale autoriteiten werd gesteund, konden de
spanningen hoog oplopen. Dit deed zich vooral voor tijdens de regering-Orbán.
Hongaarse zigeuners kregen in die tijd in Frankrijk politiek asiel.
Bij de herstructurering van de Hongaarse economie speelden internationale concerns,
waarvan enkele al in de jaren ’80 in het land activiteiten hadden opgezet, een grote rol. In
de jaren ’90 namen zij ook belangrijke Hongaarse ondernemingen over. Tegen het eind
van de jaren ’90 was Hongarije ‘geglobaliseerd’, in de internationale economische
bloedsomloop opgenomen. Met de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie in
2003 werd dit bezegeld.
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De geschiedenis van Hongarije in jaartallen

8 miljoen jaar geleden. De rudapithecus hungaricus leeft in een grot in Rudabánya
350.000 jaar geleden. De homo sapiens palaeohungaricus vormt een nederzetting in
Vértesszőllős
40.000 jaar geleden. De Neandertalers bevolken het Karpatenbekken
35.000 jaar geleden. De homo sapiens sapiens verschijnt in het Bükk-gebergte.
17.000 jaar geleden. Rendierjagers vestigen zich in het Karpatenbekken.
5.500 v.Chr. De neolitische revolutie bereikt het Karpatenbekken. De cultuur van de
lineaire bandkeramiek, ontstaan in West-Hongarije, verbreidt zich over grote delen van
Europa
2000 v.Chr. De technieken voor de vervaardiging en bewerking van brons raken bekend
in het Karpatenbekken
800-500 v.Chr. Late bronstijd en vroege ijzertijd in het Karpatenbekken
400 v.Chr. De Kelten komen
400 v.Chr. - 0. De late ijzertijd in het Karpatenbekken
193 v.Chr. De Romeinen verdrijven de Boii uit Italië
60 v.Chr. Daciërs verschijnen in het westen van het Karpatenbekken
15 v.Chr. De Romeinen annexeren het Keltische koninkrijk Noricum
50 na Chr. Keizer Claudius sticht Savaria
167. Quaden en Marcomannen trekken plunderend door Pannonia naar Italië
179. Filosoof-keizer Marcus Aurelius komt naar het noorden om kennis te maken met de
Quaden en de Marcomannen
260. Germanen en Roxolanen doen invallen in Pannonia
304. Scarbantia wordt tot vesting omgebouwd
375. Keizer Valentinianus komt naar Pannonia om de Marcomannen te bestrijden. Hij
treft een enorme chaos aan en overlijdt tijdens een woedeaanval
378. Op voorspraak van bisschop Ambrosius van Milaan worden de Marcomannen in
Pannonia toegelaten
380. Goten, Hunnen en Alanen vestigen zich in Pannonia
401. De Vandalen steken de Donau over
434-455. Het Karpatenbekken wordt de uitvalsbasis van de Hunnen
455-471. De Oostgoten verblijven in Pannonia
471-526. De Sueven wonen in Pannonia
526-568. De Longobarden verlaten de Pommerse laagvlakte en volgen de Sueven als
inwoners van Pannonia op
567. De Avaren stichten een rijk in het Karpatenbekken
805. Karel de Grote vernietigt het Avaarse rijk
830. Het Magyaarse stammenverbond ontstaat
837. De Magyaren steken de Dnjeper over
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850. Bij de Magyaren sluiten zich drie Kabaarse stammen aan
862. De Magyaren kijken voor het eerst in het Karpatenbekken rond
892. Te hulp geroepen door Arnulf vernietigen de Magyaren het Moravische Rijk
899. De Magyaren zijn in Italië
917. De Magyaren steken Basel in brand
926. De Magyaren verwoesten het klooster Sankt-Gallen
936. Otto I wordt keizer van het Duits-Roomse Rijk
942. De Magyaren staan in Catalonië
948. De Magyaarse vorst Bulcsú laat zich dopen
955. De Magyaren verliezen de slag bij Augsburg
960. De Alanen vestigen zich in het Karpatenbekken
973. Géza, vorst van Esztergom, komt tot een akkoord met de Duitse keizer
995. Stefanus (gest. 1038) trouwt met Gizella
996. Stefanus sticht het klooster van Pannonhalma
1000. Stefanus volgt zijn vader Géza op
1001. Stefanus laat zich in Esztergom tot koning kronen
1003. Bruno van Querfurt bekeert de Kabaren
1060-1063. Béla I koning van Hongarije
1077-1095. László I koning van Hongarije
1083. Stefanus en Gerardo (Gellért) worden heiligverklaard
1092. Een concilie in Szabolcs vaardigt beperkende bepalingen uit met betrekking tot de
Joden
1095-1116. Kálmán koning van Hongarije
1147. Massamoord op Joden in het Rijnland aan het begin van de tweede kruistocht. Veel
Joden vluchten naar Hongarije
1173-1196. Béla III koning van Hongarije
1205-1235. András II koning van Hongarije
1213. Koningin Gertrud, de echtgenote van András II, wordt vermoord
1222. András II tekent de Gouden Bul, maar houdt er zich zo min mogelijk aan
1235. Elisabeth wordt heiligverklaard
1235-1270. Béla IV koning van Hongarije
1241. Koemanenkoning Kötöny wordt vermoord
1241. De Mongolen verschijnen in het Karpatenbekken
1245. De Koemanen komen terug
1247. Inwoners van Pest bouwen de versterkte stad Boeda
1270-1272. Stefanus koning van Hongarije
1272-1290 László de Koemaan koning van Hongarije
1282. De paus doet László de Koemaan in de ban
1290-1301. András III koning van Hongarije
1308-1342. Karel Robert van Anjou koning van Hongarije
1342-1382. Lodewijk van Anjou koning van Hongarije
1361. De Joden worden uit Hongarije verjaagd
1387. Sigismund (gest. 1437) wordt koning van Hongarije
1396. De Turken verslaan Sigismund bij Nikopoli (Bulgarije)
1412. Sigismund wordt Duits-rooms koning
1415. Johannes Hus gaat op de brandstapel
1417. Sigismund beëindigt de kerkscheuring. Martinus V wordt in Konstanz tot paus
uitgeroepen
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1420-1436. Hussietenoorlogen
1428. De Turken verslaan Sigismund bij Golubac
1433. Sigismund wordt keizer
1456. János Hunyadi verslaat de Turken bij Belgrado, maar overlijdt aan de pest
1458-1490. Mátyás Hunyadi koning van Hongarije
1463. Mátyás koopt de Hongaarse kroon terug van keizer Frederik
1485. Mátyás neemt zijn intrek in Wenen
1490-1516. Ulászló II koning van Hongarije
1494-1496. Pogroms in Trnava en Boeda
1516-1526. Lajos II koning van Hongarije
1526. Slag bij Mohács
1541. Aspirant-koning Ferdinand belegert Boeda. János Sylvester vertaalt het nieuwe
testament in het Hongaars
1559-1571. János Zsigmond vorst van Zevenburgen
1568. Vrijheid van godsdienst in Zevenburgen
1571-1586. István Báthori vorst van Zevenburgen
1577. De uitoefening van de protestantse godsdienst wordt in Wenen verboden
1605. Opstand van de hajdoeken
1608-1657. Ferdinand III, keizer van Duitsland vanaf 1637
1613-1629. Gábor Bethlen vorst van Zevenburgen
1635-1715. Pál Esterházy de hoogste vertegenwoordiger van de koning (nádor) in
Hongarije
1640-1705. Leopold I, keizer van Duitsland vanaf 1658
1647. Keizer Ferdinand III sluit de Joden uit van het pachten van tollen
1670. Leopold I verdrijft de Joden uit Wenen, Neder-Oostenrijk en Moravië
1676-1735. Ferenc Rákóczi II, tot 1711 vorst van Erdély
1678. Imre Thököly neemt de leiding van de opstand van de ‘kurucok’ op zich
1685-1740. Keizer Karel III
1686. De Oostenrijkers nemen Boeda in
1693. Samson Wertheimer wordt landsrabbijn van Hongarije
1697-1711. Opstand tegen de Habsburgers
1699. De Turken worden volledig uit Hongarije verdreven
1709. De pest waart door het land
1717-1780. Keizerin Maria Theresia
1725. Kardinaal Esterházy roept katholieken en protestanten op tot broederlijk gedrag
1740. Maria Theresia wordt koningin van Hongarije
1741-1790. Jozef II, vanaf 1780 keizer
1765. Jozef II gaat samen met Maria Theresia regeren
1772. De opdeling van Polen. Galicië komt hij het Habsburgse rijk
1773. De jezuïetenorde wordt opgeheven
1780. Jozef II wordt koning van Hongarije
1783. Heinrich Grellmann betoogt dat de zigeuners een volk zijn
1791-1860. István Széchenyi
1811-1875. Lipót Löw, leider van de liberale Joden
1813-1878. Sándor Rózsa, de bekendste betyár van Hongarije
1830. De stoomboot Franz I gaat de verbinding tussen Wenen en Boedapest onderhouden
1830-1916. Frans Jozef, keizer sinds 1848
1835-1848. Keizer Ferdinand V
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1836. Hongarije krijgt de eerste graanmolen op stoomkracht
1840. Het verbod voor Joden om zich in de steden te vestigen wordt opgeheven
1842. De Slowaken vragen keizer Ferdinand vergeefs gelijkberechtiging met de
Hongaren
1847. Sopron en Wienerneustadt krijgen een treinverbinding
1848-1849. De Hongaren komen vergeefs in opstand tegen de Habsburgers
1859. Keizer Frans Jozef lijdt nederlagen bij Magenta en Solferino. De synagoge van
Boedapest wordt ingewijd
1860. Met het z.g. Oktober-diploma doet de keizer een eerste poging om met de
Hongaren tot een akkoord te komen
1866. Frans Jozedf verliest de slag bij Königgrätz (Hradec Kralové)
1867. Hongarije wordt een aan Oostenrijk gekoppelde constitutionele monarchie
1873. Pál Szinyei Merse schildert in München zijn Májális
1875. Parlementslid Győző Istóczy houdt zijn eerst antisemitische speech
1879. Het Hongaars wordt verplicht op alle scholen
1882. De Joodse gemeenschap van Tiszaeszlár wordt van rituele moord beschuldigd
1885. Het hogerhuis krijgt twee joodse vertegenwoordigers
1887-1922. Karel IV, keizer vanaf 1916
1890. Roemeense nationalisten publiceren hun Memorandum
1891. De regulering van de Tisza wordt voltooid
1894. De Katolikus Néppárt (Katholieke volkspartijd) wordt opgericht
1895. De wet op de receptie wordt met één stem verschil aangenomen. Het synagogale
Jodendom wordt een officiëel erkend kerkgenootschap
1896. Hongarije viert het z.g. duizendjarig bestaan van het Hongaarse koninkrijk.
Szinyei’s Májális wordt in Boedapest tentoongesteld
1904. De Kossuth symfonie van Béla Bartók wordt in Boedapest uitgevoerd
1905. Revolutie in Hongarije. De Függetlenségi Párt (Onafhankelijkheidspartij) krijgt de
macht, maar weet er niets mee te doen
1906. Béla Bartók en Zoltán Kodály publiceren hun eerste collectie Hongaarse
volksliedjes
1908. De bundel Nieuwe Verzen van Endre Ady verschijnt
1909. De schilders van de Groep van Acht stellen voor het eerst ten toon
1910. István Tisza keert terug in de Hongaarse politiek en zet de oorlogsvoorbereiding op
de agenda
1914. 28 juni. Prins Franz Ferdinand komt om bij een aanslag in Sarajewo
1916. Frans Jozef overlijdt, Karel IV wordt koning-keizer
1918. 17 oktober. István Tisza verklaart dat de oorlog verloren is
16 november. De Hongaarse Volksrepubliek wordt uitgeroepen
1919. 23 maart. De Hongaarse radenrepubliek wordt uitgeroepen
1 augustus. Roemeense troepen bereiken Boedapest
1920. 1 maart. Miklós Horthy wordt regent
4 juni. Hongarije ondertekent het vredesverdrag van Trianon
22 juli. De regering dient de numerus-claususwet in. Joodse studenten mogen per
studierichting niet meer dan vijf procent van het totaal aantal studenten uitmaken
1921. 26 maart. Karel probeert vergeefs koning van Hongarije te worden
20 oktober. Een tweede poging van Karel mislukt
1922. István Bethlen bedenkt een nieuw kiesstelsel en behaalt bij verkiezingen de
absolute meerderheid
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1923. Hongarije wordt lid van de Volkenbond
1924. Hongarije krijgt een internationale lening
1925. Hongarije belooft de Volkenbond dat de numerus-claususwet zal worden afgeschaft
1926. De Eenheidspartij van István Bethlen behaalt opnieuw een absolute meerderheid.
Er komt amnestie voor ballingen uit de tijd van de radenrepubliek
1927. Hongarije krijgt weer een hogerhuis. Twee rabbi’s vertegenwoordigen de neologe
en de orthodoxe stroming binnen het synagogale Jodendom. István Bethlen brengt een
bezoek aan Mussolini
1928. Provincies worden verplicht zigeunerrazzia’s te houden
1929. Ernő Garami, de sociaaldemocratische leider uit de tijd van de radenrepubliek,
keert terug. Gyula Gömbös wordt minister van oorlog
1930. Demonstratie van werklozen in Boedapest. Demonstranten richten barricades op
1932. Een stakingsgolf spoelt over het land. Gyula Gömbös wordt minister-president. Het
blad Tanú van László Németh begint te verschijnen
1933. Gyula Gömbös brengt een officiëel bezoek aan de nieuwe Duitse rijkskanselier,
Adolf Hitler
1935. Hermann Göring brengt een bezoek aan Boedapest. Gömbös gaat opnieuw naar
Berlijn
1936. Gömbös overlijdt
1938. Hitler annexeert Oostenrijk. Hongarije annexeert Zuid-Slowakije en krijgt zijn
eerste Jodenwet
1939. Hongarije annexeert de Karpaten-Oekraïne en treedt toe tot het Antikomintern Pakt
1940. Hongarije annexeert het noorden van Zevenburgen en treedt toe tot het
Asmogendheden verdrag. Béla Bartók emigreert
1941. De Sovjet-Unie stuurt de 56 vaandels terug, die soldaten van de tsaar in 1849
hadden buitgemaakt. In ruil daarvoor zet Hongarije communistische gevangenen op de
trein naar Moskou
11 april. Hongarije valt Joegoslavië binnen
26 juni. Na een provocatief bombardement op Košice stuurt Hongarije troepen naar het
oostfront
oktober/november. Boedapesters demonstreren tegen de oorlog
11 december. Hongarije verklaart de Verenigde Staten de oorlog
kerst. De sociaaldemocratische Népszava verschijnt in een speciale editie met auteurs uit
de communistische, de volkse en de conservatieve hoek. Het idee van een nationaaldemocratische coalitie herleeft
1942. Hongarije weigert deel te nemen aan de Wannsee conferentie
11 april. Het Hongaarse leger gaat naar de Don
1943. januari. Het Hongaarse leger wordt vernietigd
april. Minister-president Kállay praat met Mussolini over een naoorlogs
antibolsjewistisch blok
8 september. Hongarije sluit een geheim akkoord met Engeland over de capitulatie
1944. 19 maart. De sociaal-democratische partij en de Kisgazdapárt sluiten een akkoord
over samenwerking. De Duitsers bezetten Hongarije
eind juni. De deportatie van de Joden van het platteland is voltooid
7 juli. Horthy gelast de stopzetting van de deportaties
15 oktober. Horthy kondigt een bestand met de gealliëerden af, maar de Duitsers nemen
de macht onmiddellijk over.
1945. 13 februari. Boedapest is in handen van het Rode Leger
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4 april. Hongarije is bevrijd
1947. De Hongaarse communistische partij krijgt bij verkiezingen, mede dankzij
verkiezingszwendel, 22 procent van de stemmen
8 april. De Amerikaanse president Truman houdt een rede, waarin hij het kamp van de
‘vrijheid’ en het kamp van de ‘terreur’ tegenover elkaar plaatst
22 tot 27 september. Op een geheime bijeenkomst in Polen stelt ook de Sovjet-leiding
dat de wereld in twee kampen uiteen is gevallen
1948. juni. De sociaaldemocratische partij fuseert gedwongen met de communistische
partij
1949. Minister van buitenlandse zaken László Rajk wordt tijdens een schijnproces ter
dood veroordeeld en geëxecuteerd. De communistische partij dwingt de collectivisatie
van de landbouw af. Architecten krijgen de opdracht voortaan classicistisch te bouwen.
Het Zionistische Verbond wordt opgeheven
1950. De kloosterorden worden opgeheven
1953. Stalin overlijdt
juni. Sovjet-leider Beria dwingt Mátyás Rákosi een stap terug te doen. Imre Nagy wordt
regeringsleider
1955. Mátyás Rákosi stuurt Imre Nagy de laan uit. Met zijn boek ‘Die Zerstörung der
Vernunft’ neemt de filosoof György Lukács afstand van de Europese avant-garde
1956. 21 juli. Mátyás Rákosi wordt door de Sovjet-leiders op transport gesteld naar de
Sovjet-Unie
6 oktober. László Rajk, intussen in eer hersteld, wordt herbegraven
23 oktober. In Boedapest breekt een opstand uit
1963. Mensen die voor hun rol in de opstand gevangen zitten, krijgen amnestie. De
Hongaarse kwestie verdwijnt van de agenda van de Verenigde Naties
1964. In Boedapest wordt de nieuwe Elisabeth-brug in gebruik genomen
1968. Hongarije krijgt een ‘nieuw economisch mechanisme’
1972. Het ‘nieuwe economische mechanisme’ wordt weer afgeschaft
1973. De metro van Boedapest gaat rijden
1987. Het Hongaars Democratisch Forum (MDF) wordt opgericht
1988. De samizdat treedt in de openbaarheid als Netwerk van Vrije Initiatieven
1989. Hongarije wordt een gewone republiek. De kroon van Stefanus wordt in het
embleem van de republiek opgenomen
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Lijst van personen, steden en streken, die in de
behandelde periode meer dan één naam hebben
gedragen

Alanen, een steppevolk. In het Hongaars Besenyő’s
Beregovo (Oekraïne), in het Hongaars Beregszáz
Boedapest in de Romeinse tijd Aquincum
Bratislava (Slowakije), de 20ste-eeuwse naam voor Pressburg, Hongaarse naam Pozsony
Brünn (Slowakije), in het Slowaaks Brno
Carnuntum, geweldige ruïnestad aan de Donau ter plekke van de huidige dorpen
Petronell en Deutschaltenburg, in de Romeinse tijd de hoofdstad van Pannonia
Celje (Slovenië), in de Romeinse tijd Celeia
Dunaújváros, in de Romeinse tijd Intercisa
Eisenstadt (Oostenrijk), in het Hongaars Kismarton
Elisabeth, dochter van koning András II. In het Hongaars Erzsébet
Gerardo, de Venetiaanse monnik die de Magyaren bekeerde. In het Hongaars Gellért
Golubac, een plaats bij de IJzeren Poort. In het Hongaars Galambóc
Győr, in de Romeinse tijd Arrabona
Hajdoeken, in het Nederlands gebruikelijk geworden benaming van de 17de-eeuwse
boeren/guerrillastrijders. In het Hongaars hajdú, meervoud hajdúk
Jazygen, in het Hongaars Jászok, een Iraans sprekend steppevolk. Vestigde zich in de
13de eeuw in Hongarije
Kolozsvár (Roemenië), in het Roemeens Cluj
Komárom, in de Romeinse tijd Brigetio, in het Slowaaks Komárno
Königgrätz (Tsjechië), vestingstad in het oosten van Bohemen, in het Tsjechisch Hradec
Kralove
Košice (Slowakije), Duitse naam Kaschau, Hongaarse naam Kassa
Ljubljana (Slovenië), in de Romeinse tijd Emona
Lodewijk (gest. 1382) van Anjou. In het Hongaars Nagy Lajos
Lodewijk II, de laatste koning van het middeleeuwse Hongarije. In het Hongaars Lajos II
Lorch (Oostenrijk), in de Romeinse tijd Lauriacum
Margaretha, dochter van Béla IV. In het Hongaars Margit
Mukacevo (Oekraïne), in het Hongaars Munkács
Nagyvárad (Roemenië), in het Roemeens Oradea
Nikolsburg (Slowakije), in het Slowaaks Mikulov
Nitra (Slowakije), in het Hongaars Nyitra
Olmütz (Tsjechië), in het Tsjechisch Olomouc
Pannonia, Romeinse provincie, ongeveer het huidige West-Hongarije, gelegen tussen de
Romeinse provincie Noricum (Oostenrijk) en de Donau
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Pécs, in de Romeinse tijd Sophianae
Pezinok (Slowakije), in het Hongaars Bazin
Ptuj (Slovenië), in de Romeinse tijd Poetovio
Pijlkruizers, in het Hongaars Nyílkeresztesek, of kortweg Nyílasok
Seklers, in het Hongaars Székelyek, een volk dat in de middeleeuwen
grensbewakingsdienst deed
Sigismund. Koning van Hongarije en Duits-rooms keizer. In het Hongaars Zsigmond
Sopron, in de Romeinse tijd Scarbantia, in het Duits Ödenburg
Sremska Mitrovica, in de Romeinse tijd het belangrijke christelijke centrum Sirmium. In
het Hongaars Szávaszentdemeter
Stefanus, de diaken uit het bijbelboek Handelingen die de eerste martelaar werd.
Stefanus was de beschermheilige van het bisdom van Passau. Om de bisschop een plezier
te doen nam Stefanus die naam als doopnaam aan. In het Hongaars István
Szávaszentdemeter in de Romeinse tijd Sirmium
Szombathely, in de Romeinse tijd Savaria
Temesvár (Roemenië), hoofdstad van de Banaat, in het Roemeens Timisoara
Trnava (Slowakije), Hongaarse naam Nagyszombat
Uzhorod (Oekraïne), in het Hongaars Ungvár
Walachije (Roemenië), in het Hongaars Havasalföld. Walachije werd in 1862 met
Moldavië verenigd tot Roemenië
Wenen, in de Romeinse tijd Vindobona, in het Duits Wien, in het Hongaars Bécs
Zevenburgen (Roemenië), ook Transsylvanië. Hongaarse naam Erdély
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Als er iets was, waarvoor de keizers die in de 18de en de eerste helft van de
19de eeuw ook over Hongarije regeerden, niet de minste belangstelling
hadden, dan was dat het feit wel, dat er in hun rijk zo'n tien verschillende talen
werden gesproken. In een zo verlichte tijd moest men, vonden zij namelijk, niet
zeuren over wat mensen van elkaar onderscheidde, maar alle nadruk leggen
op het feit dat mensen allemaal mensen waren, broeders en, natuurlijk,
onderdanen.
In het begin van de 19de eeuw rees er tegen die opvatting protest. Schrijvers,
dichters en politici opperden de vermetele gedachte, dat er in die zee van
onderdanen mensen waren die samen zoiets vormden als het Hongaarse volk.
Ze voegden daar nog als hun mening aan toe, dat een taal die alleen hier en
daar op het platteland nog een beetje werd gesproken en die behalve
onverstaanbaar dus ook aan het uitsterven was, eigenlijk de taal was van dat
volk en dat roemruchte gebeurtenissen uit een ver verleden er de geschiedenis
van vormden.
Tijdgenoten moeten deze gedachtengang hoogst onwaarschijnlijk gevonden
hebben, maar toch kregen de bedenkers ervan gelijk. Want het Hongaarse
volk was in de decennia na de Napoleontische tijd dan misschien nog met een
kaarsje te zoeken, in het revolutiejaar 1848 bleek het opeens wel degelijk te
bestaan. En hoewel de revolutie faalde, zou Hongarije, vanaf 1867 een
constitutionele monarchie, later als volksrepubliek, eventjes zelfs als heuse
raden-republiek, als koningloos koninkrijk in de jaren 20 en 30 van de 20ste
eeuw en tegenwoordig als een gewone republiek een belangrijke politieke
faktor blijven.

Het Luie Eiland, 2006

