


"Det var svåra år att vara både kvinna 
och judinna" 

En intersektionell analys av de anti-judiska lagarna i 
Ungern 1920-1941 

Laura Palosuo 

Inledning 

I was eleven when I was admitted in 1938, and I graduated in '42-43 from the 
Music Academy. Then I couldVe gone on to Artist School, or Teacher Train-
ing School, but Jews weren't allowed there, since it qualified as university. In 
the Music Academy the last two years qualified as university education, and 
there they didn't admit Jews. [...] I didn't receive a higher degree, then I 
played in various Jewish bands, one of them was the Hungarian Israelite youth 
band.1 

Så här berättar Edit E., överlevande från Ungern, om sina möjligheter till 

utbildning i början av 1940-talet. Som ung judinna var hennes utsikter 

tämligen snäva. Ungern var det första landet i Europa som i lag inskränkte 

judarnas rättigheter efter 1800-talets emancipationsvåg. Numerus Clausus 

infördes år 1920, som uttryck för ökad antisemitism efter förlusterna i första 

världskriget. Denna lag reglerade andelen antagna studenter med judiskt 

ursprung till universitet och högre utbildning till 5 %. Arton år senare, år 

1938, kom den så kallade första anti-judiska lagen, och därefter den andra 

samt den tredje anti-judiska lagen år 1939 respektive 1941. Dessutom inför

des en rad andra anti-judiska förordningar mellan åren 1938 och 1942, med 

syftet att inskränka judarnas ekonomiska, sociala samt religiösa liv. Dessa 

lagar kom att bilda upptakten till Förintelsen i Ungern, precis som 

1 Raoul Wallenberg-arkivet, F2C:I, akt 004, s. 2. 
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Niirnberg-lagarna banade väg för folkmord i Tyskland och i de tyskockupe-

rade länderna runtom i Europa. Edit E. och hennes familj överlevde med 

hjälp av den svenska legationen i Budapest, men både hennes syster, far, 

mor och fästman berördes på olika sätt av de anti-judiska lagarna som in

troducerades av den ungerska staten. 

Syftet med denna artikel är att undersöka hur de ungerska judarna på

verkades av den anti-judiska lagstiftningen. Jag analyserar lagarna ur ett 

intersektionellt perspektiv med fokus på huvudsakligen tre kategorier: social 

status, genus samt ålder. Intersektionalism syftar, enligt Nina Lykke, på "en 

analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier 

baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, profession, 

ålder, nationalitet etc."2 Jag kommer således att belysa hur kvinnliga och 

manliga judar i olika åldrar och i olika social- och yrkesgrupper påverkades 

av förordningarna. Tyngdpunkten ligger på grund av källäget på judarna i 

Budapest, men några jämförelser med landsbygdens judar kommer också att 

göras. 

Den tidigare forskningen har i huvudsak koncentrerat sig på de politiska 

och ekonomiska konsekvenserna av de anti-judiska lagarna samt på reaktio

nerna på dessa på makronivå.3 Frågor kring genus och ålder har ej berörts 

tidigare, varför det är högst relevant att föra in dessa kategorier i analysen. 

En intersektionell analys kan ge oss en bild av hur komplex situationen var, 

att det inte enbart handlade om man var jude eller inte. Materialet som 

kommer att användas är både av sekundärt slag i form av litteratur och 

primärkällor såsom lagtext samt personliga vittnesmål i form av intervjuer, 

memoarer och ögonvittnesrapporter.4 

2 Nina Lykke, "Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen", i 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift (2003:1), s. 48. Se även Kimberlé Williams Crenshaw, 
"Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against 
Women of Color", i Martha Albertson Fineman & Rixanne Mykitiuk (red.), The 
Public Nature of Private Violence (New York 1994). 
3 Yehuda Don, "The Economic Effect of Antisemitic Discrimination: Hungarian 
Anti-Jewish Legislation, 1938-1944", i Michael R. Marrus (ed.), The "Final Solution" 
Outside Germany, vol. 2, (London 1989); Maria M. Kovåcs, Liberal professions and 
illiberal politics: Hungary from the Habsburgs to the Holocaust (Washington D.C. 

1994)-
4 Intervjuerna är gjorda 1989—1990 och finns i Raoul Wallenberg-arkivet (RWA) vid 
Uppsala universitets arkiv. Annat material från överlevande finns i Magyar Zsidö 
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De anti-judiska lagarna 1920-1942 

Första världskriget kom att spela en viktig roll i de ungerska judarnas historia. 

"De gyllene åren" (1867-1914), då judarna erhållit medborgerliga, ekonomiska 

och religiösa rättigheter samt deltagit i landets nationella och ekonomiska 

uppbyggnad, fick ett abrupt slut i och med kriget. Österrike-Ungern hade 

fram till första världskriget varit ett geografiskt stort rike, med en mängd olika 

minoriteter. Kejsardömet upplöstes dock i och med kriget och Ungern förlo

rade ca 70 procent av sitt territorium samt 60 procent av sin totala befolkning 

i Trianon-freden 1920. De cirka 13 miljoner invånare som blev kvar utanför de 

nya gränserna inkluderade praktiskt taget alla landets minoriteter. Från att ha 

varit ett kulturellt och etniskt heterogent land blev Ungern nu mer homogent, 

med enbart två större minoriteter — svaberna (tysk-ättlingar) samt judarna.5 I 

och med denna förändring från ett imperium till en nationalstat blev judarna 

en mer markerad grupp än vad de tidigare varit. 

Trianon-freden och förlusterna blev märkbara för landets judar även på 

andra sätt. Endast något mer än hälften av den totala judiska befolkningen 

kom att befinna sig innanför de nya gränserna, det vill säga cirka 473 000.6 

Många av de judar som kom att hamna utanför det ungerska territoriet var 

ortodoxa och således förändrades relationen mellan ortodoxa och "neologa" 

(anhängare av en liberal reformrörelse) judar radikalt. De mer assimilerade 

och sekulariserade judarna kom nu att dominera markant. Ungefär 45 pro

cent av landets judar kom att bo i Budapest, där största delen av judarna var 

sekulariserade och identifierade sig själva som "magyarer" (ungrare).7 

I mars 1919 tog det kommunistiska partiet under Béla Kun makten och 

införde en socialistisk folkrepublik. Den radikala kollektiviseringsprocess som 

Levéltar (MZsL) [Ungerska Judiska Arkivet] samt i Archive of Wiener Library (AWL) 
hos Open Society Archive i Budapest. 
5 Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europé Betiveen the World Wars 
(Bloomington 1987), s. 85; Tibor Hajdu & Zsuzsa L. Nagy, "Revolution, Counter-
revolution, Consolidation", i Peter Sugar, Peter Hanåk & Tibor Frank (eds.), A History of 
Hungary (Bloomington & Indianapolis 1994), s. 314. 
6 Antalet var definierat efter religionstillhörighet. År 1941 beräknades antalet judar till 
ca 825 000 (definierat både efter religion och "ras"), inklusive de annekterade områ
dena. Se Mendelsohn (1987), s. 99 samt Randolph L. Braham, The Politics of Genocide 
- The Holocaust in Hungary, Vol. I (New York 1994), s. 78. 
7 Nathaniel Katzburg, Hungary and the Jews. Policy and Legislation 1920—1945 (Jeru
salem 1981), s. 27; Mendelsohn (1987), s. 94-95. 
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nu inleddes misslyckades dock och i augusti samma år slog anti-kommu-

nisterna till. Med amiral Miklos Horthy i spetsen genomfördes motrevolutio-

nen och under "den vita terrorn" avrättades cirka 5 000 kommunister, social

demokrater och kollaboratörer. Horthy utnämndes till statschef i mars 1920.8 

I det här skedet blev antisemitismen synlig såväl i det ungerska samhället 

som i den ungerska politiken. Béla Kun var av judisk börd, liksom flertalet i 

hans regering, vilket också bidrog till att det kommunistiska misslyckandet 

förknippades med den judiska minoriteten. De antisemitiska attityderna 

kom till uttryck i anti-kommunistisk propaganda samt i det faktum att 

judarna beskylldes för förlusterna i kriget. Dessa attityder manifesterades i 

trakasserier mot judar. Cirka 3 000 av de 5 000 avrättade under den vita 

terrorn var judar.9 

Allt detta bidrog till införandet av den ovannämnda Numerus Clausus i 

september 1920. Lagen begränsade antalet judiska studenter och anställda 

vid universiteten samt andra högre lärosäten till 5 procent, vilket samman

föll med andelen judar i Ungern. År 1914 var runt 30 procent av landets 

studenter judar, alltså skulle restriktionerna komma att bli märkbara.10 

Antisemitism blev därmed konstitutionell för första gången i modern un

gersk historia och landet var på så sätt först i Europa att lagstiftningsvägen 

begränsa judarnas möjligheter i samhället.11 

Den högerextrema rörelsen växte påtagligt under sent 1920-tal och på 

1930-talet. Ungerns utrikes- och ekonomiska politik närmade sig Tyskland 

under den högerextreme premiärministern Gyula Gömbös (1933-36). Den så 

kallade första anti-judiska lagen infördes i maj 1938, endast ett par månader 

efter Österrikes Anschluss till Tyskland. Lagen syftade till att "skapa balans" i 

Ungerns sociala och ekonomiska liv och reducerade andelen judar i statliga 

8 Katzburg (1980), s. 38; Hajdu & Nagy (1994), s. 304-313; Vera Ranki, The Politics 
of Inclusion and Exclusion. Jews and Nationalism in Hungary (New York & London 

1999), s. 87. 
9 Mendelsohn (1987), s. 95; Ranki (1999), s. 89—90; Raphael Patai, The Jews of 
Hungary. History, Culture, Psychology (Detroit 1996), s. 468-469. Se Patai för exem
pel på antisemitism under den här perioden. Se även Attila Pök, "Scapegoats in Post-
World War One Hungarian Political Thought", i Olli Yehviläinen & Attila Pök 
(eds.), Hungary and Finland in the 20th Century (Helsinki 2002) för en analys av 
"syndabocksteorin". 
10 Kovåcs (1994), s. 62. 
11 Katzburg (1981), s. 60-79; Hajdu & Nagy (1994), s. 317. 
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och fria yrken till 20 procent.12 Arkitekterna bakom lagen, premiärminister 

Kålmån Darånyi samt Béla Imrédy13, menade att införandet av lagen var 

välmotiverat och acceptabelt eftersom judarna utgjorde endast 5 procent av 

befolkningen, i relation till att exempelvis 49,2 procent av landets jurister var 

judar. De yrkesgrupper som påverkades var framförallt statsanställda tjänste

män, läkare, jurister och civilingenjörer. Även inom pressen, förlagsbranschen, 

teater och film blev förändringarna påtagliga.14 

Den andra anti-judiska lagens införande hade något annorlunda, mer 

"pragmatiska" incitament. Röster i den politiska debatten betonade att den 

ungerska anti-judiska politiken borde regleras så att den mer liknade de 

tyska Niirnberg-lagarna. Ett annat argument var att kunna reglera ström

men av judiska flyktingar från grannländerna. Efter att Tyskland annekterat 

både Österrike och Sudetenland, blev Ungern en naturlig tillflyktsort för 

judar från dessa områden. I samband med Anschluss hade Ungern också fått 

tillbaka ett landområde i norr, vilket redan ökat antalet judar i landet med 

78 000. Dessutom hade Italien, Tjeckoslovakien och Rumänien vid denna 

tid antagit en rad anti-judiska lagar, vilket skulle kunna locka judar från 

dessa länder till att fly till det trots allt något mindre antisemitiska grann

landet Ungern.15 

Den andra anti-judiska lagen infördes således i maj 1939 och den kom 

ytterligare att reglera judarnas ekonomiska och kulturella liv. Många av de 

yrken där judarnas andel begränsats till 20 procent i den föregående lagen 

stängdes helt och hållet för judar och samtliga statsanställda judar avskeda-

12 Maria Ormos, "The Early Interwar Years, 1921-1938", i Peter F. Sugar, Péter 
Hanåk & Tibor Frank (eds.), A History of Hungary (Bloomington & Indianapolis 
1994), s. 338. Se Robert Vértes (ed.), Magyarorszdgi zsidötörvények és rendeletek 
[Antijudiska lagar och förordningar i Ungern] (Budapest 2002), s. 19-32 för samtliga 
artiklar. 
13 Imrédy ersatte Darånyi som premiärminister år 1938, då Darånyi ansågs för 
högervänlig i sin politik. Imrédy övergav dock sin post redan år 1939 då rykten om 
att han hade judiskt ursprung började cirkulera i Budapest. Detta visar komplexite
ten i den ungerska antisemitismen; det var inte godtagbart att vara för högerextrem, 
men inte heller var det acceptabelt med närvaron av "eventuella judar" på högre 
poster. 
14 Don (1989), s. 507; Ormos (1994), s. 338. Se även den ursprungliga lagtexten i 
Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 19-32. 
15 Jenö Lévai, Black Book on the Martyrdom of Hungarian Jewry (Ziirich 1948), s. 13— 
17-
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des.16 Enligt den judiska församlingens egna beräkningar skulle cirka 40 000 

judar förlora sina arbeten före år 1940 och sammanlagt skulle cirka 250 000 

personer påverkas av lagen.17 

Till skillnad från den första lagen, som utgått från religionstillhörighet, 

formulerades den andra lagen på rasmässiga grunder, bland annat genom att 

ge en detaljerad definition av "juden". Den judiska minoriteten stigmatise-

rades som ett hot mot den nationella ekonomin och kulturen, och den 

ansågs vara en främmande, destruktiv del av det ungerska samhället. Lagen 

uppmuntrade till judisk emigration, samtidigt som det påtalades att detta 

var ett internationellt "problem" som så småningom skulle komma att kräva 

sin lösning.18 

Enligt definitionen i artikel 1 räknades varje person som var medlem i en 

judisk församling, eller hade åtminstone en judisk förälder eller två judiska 

far- eller morföräldrar, som jude. Eftersom "judiskhet" definierades rasmäs

sigt erbjöd utträde ur församling inte någon räddning. Om personen dock 

blivit döpt vid födseln eller före sjuårsåldern, eller konverterat före år 1919 

och kunde bevisa ungerskt påbrå så långt tillbaka som till år 1849, räknades 

denne som kristen. Andra personer som var undantagna enligt lagen var 

bland annat krigsveteraner och krigshjältar, familjer till stupade, olympiska 

mästare samt universitetsprofessorer.19 

Efter att Ungern gått med i kriget på axelmakternas sida, blev trycket på 

att "lösa judefrågan" hårdare från tyskt håll. Den så kallade tredje anti-judiska 

lagen introducerades i augusti 1941 och i likhet med Niirnberg-lagarna vittnar 

den om total acceptans av rasbiologiska idéer. Blandäktenskap och sexuella 

relationer mellan judar och icke-judar förbjöds. Likaså skärptes definitionen 

av "juden"; personer med tre eller fyra judiska mor- eller farföräldrar ansågs 

automatiskt "judiska", även om personen själv och dennes föräldrar var 

"kristna".20 

16 Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 44-66. 
17 Don (1989), s. 509. Se även Lévai (1948), s. 36. Enligt Lévai hade 50 772 judar 
förlorat sina arbeten fram till slutet av 1941, vilket innebar att 133 641 personer direkt 
påverkades av lagen. Ett år senare hade 221 896 (ca 40 %) personer förlorat sin 
försörjning. 
18 Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 44-66. Se även Braham (1996), s. 151-159. 
19 Se artiklarna 1 och 2 i Magyarorszdgi zsidötörvények, s. 44-46. 
20 Braham (1994), s. 200f. 
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Förutom dessa ovan beskrivna lagar, infördes en rad andra anti-judiska 

regleringar under denna period och framförallt efter tyskarnas ockupation av 

Ungern den 19 mars 1944. En viktig omfattande reglering som påverkade de 

ungerska judarnas liv var introducerandet av det så kallade "arbetstjänst-

systemet" (munkaszolgdlat) den 1 juli 1939. Detta system byggde på en orga

nisation som liknade armén; unga judiska män i vapenför ålder kallades in 

och organiserades i bataljoner, men vid sidan av (och från och med 1941 i 

stället för) reguljär militärtjänst tvingades männen till arbete.21 Efter tyskar

nas intåg infördes bland annat tvånget att bära den gula stjärnan och judisk 

egendom konfiskerades. Ghettoiseringen startade i april 1944 och deporta

tionen i mitten av maj samma år. På knappt två månader blev mer än 

435 000 ungerska judar deporterade, främst till förintelselägret Auschwitz-

Birkenau.22 

Intersektionell analys av de anti-judiska lagarna 

N u m e r u s  C l a u s u s  

Hur påverkades personer i olika samhällsgrupper, av olika kön och i olika 

åldrar av de anti-judiska lagarna? Jag börjar med att titta närmare på Numerus 

Clausus, förordningen som reglerade antagningarna till universitet efter mino

ritetens andel av befolkningen. Före första världskriget var andelen studenter 

med judiskt ursprung cirka 30 procent i hela landet, men nu begränsades alltså 

antagningen till 5 procent. Vilka hade då möjlighet att få universitetsutbild

ning under dessa förhållanden? Och hur såg de faktiska förhållandena ut 

under mellankrigsperioden? 

Naturligtvis spelade begåvning och goda studieresultat in då antagningen 

skedde framförallt efter betyg. Men hade man kontakter kunde man också 

få tillträde till universitetet. Två ungerska överlevande, György F. och Sara 

G. kom båda från övre medelklass. Györgys far var läkare och Saras far 

bankdirektör. Ingen av dem hade tillräckligt höga betyg för att komma in på 

21 Braham (1996), kapitel 10. Se även Randolph L. Braham (ed.), The Wartime 
System ofLabour Service in Hungary. Varieties of Experiences (New York 1995). 
22 Se Götz Aly & Christian Gerlach, Das Letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der 
Mord an den ungarischen Juden (Stuttgart & Miinchen 2002) för en noggrann ge
nomgång och analys av Förintelsen i Ungern 1944-45. 
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universitetet genom kvoten, men lyckades ändå få en studieplats genom 

kontakter.23 Det är dock svårt att visa hur vanligt det var att personer 

utnyttjade sina kontakter och vilka som hade kontakter, men detta slags 

nätverk torde vara vanligare i de högre samhällsgrupperna än i de lägre. Edit 

E., som jag citerade i inledningen, kom också från övre medelklass (hennes 

far var vd på en känd radiofabrik) men hon kunde ändå inte slutföra sina 

studier. Hennes syster, som var några år äldre, ville läsa medicin men kom 

inte in. Det intressanta är dock att hon kom in på ekonomi i stället, men 

hur hon fick sin studieplats där förtäljer inte historien.24 

Kvinnornas situation är intressant. Ungerska kvinnor fick tillträde till uni

versitet år 1895 och redan vid sekelskiftet var närmare hälften av alla studenter 

vid Budapests universitet kvinnor. Enligt historikern Viktor Karady blev kvin

nor med judiskt ursprung snart överrepresenterade och vid första världskrigets 

utbrott utgjorde de 42 procent av de kvinnliga studenterna vid Budapests 

universitet. Andelen män med judiskt ursprung var också hög, 35 procent av 

det totala antalet manliga studenter under läsåret 1914-15.25 Således kan vi 

också dra slutsatsen att vid universitetet i Budapest kom förändringen att bli 

påtaglig, då den sammanlagda andelen judar skulle begränsas till 5 procent. 

Men hur såg det ut i verkligheten? De siffror Karady redovisar antyder att 

cirka 10 procent av studenterna hade judiskt ursprung; 13,3 procent av det 

totala antalet kvinnliga studenter samt 8,0 procent av de manliga studenterna 

läsåret 1924-25. Man kan således räkna ut att de judiska kvinnornas andel 

minskade med cirka 29 procentenheter medan de judiska männens andel 

minskade med 27 procentenheter.26 Maria Kovåcs drar liknande slutsatser; 

andelen judiska studenter höll sig tämligen stadigt runt 10 procent i stället för 

5 procent under hela mellankrigstiden.27 En förklaring till att andelen 

överskred 5 procent kan vara att de judiska studenterna i högre grad slutförde 

sina studier. Alltså även om intagningen begränsades till 5 procent, blev ande

len judiska studenter relativt sett högre, om antalet icke-judiska studenter som 

23 RWA, F2Q9, akt 314, s. 8; F2C:II, akt 320, s. 13. 
24 RWA, F2C:i, akt 004, s. 3. 
25 Viktor Karady, "A nök felsöbb iskolåzasånak kérdései" i Zsuzsanna Toronyi (red.), 
A zsidö nö (Budapest 2002), s. 35. 
26 Se tabell 3 i Karady (2002), s. 36. 
27 Kovåcs (1994), s. 64. 
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avbröt sina studier var större än antalet judiska studenter som hoppade av.28 

På 1930-talet blev dock antisemitismen så pass stark vid universiteten att fler 

studenter med judiskt ursprung valde att avbryta sina studier.29 

De som varken hade tillräckligt goda studieresultat eller kontakter för att 

komma in på universitet hade trots Numerus Clausus en möjlighet att skaffa 

sig en utbildning utomlands. Det blev vanligt att skicka sina barn till bland 

annat Prag, Wien, Berlin eller Sorbonne för att studera.30 Yehuda Don skriver 

att år 1926 fanns det 1 571 ungerska judiska studenter vid utländska universitet 

runtomkring i Europa.31 Möjligheterna till utlandsstudier berodde naturligtvis 

mycket på familjens ekonomiska förutsättningar. Redan innan Numerus 

Clausus hade de övre samhällsklasserna haft bättre möjligheter att utbilda sig, 

men nu blev skillnaderna ännu tydligare. De bemedlade hade råd att bekosta 

sina barns utlandsstudier, medan familjer med mindre inkomst fick nöja sig 

med en annan slags utbildning eller ingen utbildning alls för sina barn. Hant

verksyrken blev vanligare; många kvinnor valde exempelvis att utbilda sig till 

sömmerska eller modist medan männen kunde välja yrken som skräddare eller 

låssmed.32 

Det fanns också en tendens att en del familjer prioriterade sina söner 

framför sina döttrar då det blev tal om att skicka dem till utländska univer

sitet.33 Detta tror jag beror på de rådande strukturerna och genusordningen; 

det var naturligt att manliga familjemedlemmar fick studera utomlands om 

28 Se Valdemar Langlet, Verk och dagar i Budapest (Stockholm 1946), s. zo. Langlet 
arbetade som universitetsprofessor i Budapest under 1930-talet och blev under kriget 
chefsdelegat för Svenska Röda Korset i Budapest. 
29 Se Elaine Kalman Näves, Journey to Vaja. Reconstructing the World of a Jewish-
Hungarian Family (London & Buffalo 1996) samt RWA, F2C16, akt 342, s. 3. Se också 
AWL, Series II: The Wiener Library Thematic Press Cuttings 1933-1945, Section II: 
Countries outside Germany: Reel 23 & 24 för ett stort antal tidningsartiklar där man 
skriver om antisemitiska aktioner mot universitetsstudenter. 
30 Se exempelvis RWA, F2C:I, akt 001, s. 1; akt 004, s. 25; F2C:I7, akt 345, s. 22; 
F2C:2i, akt 539, s. 5. En av dessa personer var Edit E:s fästman. Han läste medicin vid 
Sorbonne, men fick ändå inte arbeta som läkare i Ungern (se akt 004). 
31 Yehuda Don, "The Numerus Clausus and Human Capital Development in Hun-
gary", i CEUHistory Department Yearbook 1997-98 (Budapest 1998), s. 173. 
32 Se RWA, F2Q6, akt 305, s. 1; F2G9, akt 314, s. 7; F2C:2i, akt 531, s. 3; AWL: P.III.i: 
Reel 62, akt 94, s. 1 samt MZsL: DEGOB. 
33 Se exempelvis RWA, F2C:i4, akt 333, s. 9; F2C:2i, akt 536, s. 10; F2Q22, akt 547, s. 
2. 
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det blev en fråga om att välja. Det var helt enkelt inte lika vanligt att dött

rarna "släpptes iväg". Marianne C. berättar i en intervju: 

My mother was a [...] leader in a feminist movement for many many years. 
Somebody who was, at her days, not only a graduate, a high school gradu-
ate, but somebody who had intentions of going to college and was admitted 
in Vienna at the university. But her father, who was also an attorney, didn't 
let her go, because of her being a woman and being a Jew. That means two 
strikes against her. We are talking about [...] 1920. It was difficult years for 
being both a woman and a Jew.34 

Mariannes mor var alltså en stark individ men ändå bestämde hennes far att 

Marianne inte kunde åka till Wien för att studera. Att det var svårt att vara 

både kvinna och jude antyder att antisemitismen var den andra bidragande 

orsaken till att inte släppa iväg döttrarna utomlands. Kanske hade man en 

föreställning om att kvinnor inte i lika hög grad kunde försvara sig, framför

allt om de befann sig utomlands, långt ifrån familj och vänner? Analyserar 

man detta i intersektionella termer så var, åtminstone enligt Marianne C., 

både genus och religion avgörande för att hennes mor inte fick chansen att 

studera. Det fanns pengar till att bekosta hennes utlandsstudier, men fadern 

kunde ändå inte tänka sig att släppa iväg sin dotter. 

Det intressanta här är komplexiteten då fler faktorer vävs in i varandra. 

Klara Weiss, som var uppvuxen i en övre medelklassfamilj, skriver i sina me

moarer att hennes pappa aldrig någonsin skulle ha släppt henne utomlands, 

även om det funnits ekonomiska möjligheter till detta. Familjen blev ruinerad 

under 1940-talet just på grund av de anti-judiska lagarna, men eftersom Klara 

var en flicka från en "fin familj", hade hon ändå aldrig släppts iväg på egen 

hand. Det är tydligt att genus är av stor vikt i hennes fall. Men samtidigt tar 

hon upp ett annat fall, en ung kvinna från en arbetarfamilj som studerade vid 

Sorbonne, och som på grund av sin bakgrund faktiskt kunde åka utomlands.35 

Alltså var det inte enbart dessa unga kvinnors kön som avgjorde deras möjlig

heter, utan även vilken social status deras familjer hade. De ekonomiska möj

ligheterna är ovidkommande i detta fall, då dottern i överklassfamiljen absolut 

inte kunde fara utomlands, medan en kvinna med arbetarbakgrund tilläts göra 

34 RWA, F2B:6, band 517, A-sidan. 
35 Weiss, Klara, Som en höstlöv i vinden (Stockholm 2004), s. 127. 
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det. Det kanske var så även i Marianne C.:s mors fall, att även social status 

spelade roll i faderns beslut i att inte låta henne studera i Wien. 

Ålder var naturligtvis en viktig faktor då man studerar effekterna av 

Numerus Clausus. Ungdomarna, i det här fallet generationen som var född 

från sekelskiftet och framåt, var de som drabbades hårdast, på så sätt att de 

inte fritt kunde välja yrke. Geografin verkar också ha spelat en viss roll; i 

Budapest var det svårare att bli antagen via den "judiska" kvoten, medan 

svårigheterna var mindre i universitetsstäderna i landsorten (bland annat i 

Debrecen och Miskolc). Alltså var sökande från Budapest oftare tvungna att 

flytta från sin hemstad för att tillskansa sig universitetsutbildning än sö

kande från provinserna.36 

Sammanfattningsvis kan man säga att begåvade unga manliga personer 

med hög social status verkar ha haft bättre möjligheter att skaffa sig en ut

bildning i den svåra situation som uppstod i och med Numerus Clausus 

införande. Begåvade kvinnor med hög social status hade också goda chanser, 

men många såg det som mer naturligt att männen fick utbildning i första 

hand, åtminstone då utlandsstudier blev aktuellt och det hängde på famil

jens ekonomi. Den ökande antisemitismen på 1930-talet kan också ha bidra

git till att fler kvinnor drog sig för att söka till universitet och till att de inte 

blev ivägsläppta för att studera utomlands. Här kan man se att en inter-

sektionell analys belyser en rad intressanta aspekter då man diskuterar social 

status, genus och ålder i en process där en minoritet blir diskriminerad på 

grund av sitt ursprung. 

Den första och andra anti- judiska lagen3 7  

Det som verkar mest uppenbart vid första anblicken är att de anti-judiska 

lagarna från 1938 och 1939 torde ha påverkat olika yrkesgrupper och samhälls

klasser i olika grad. Det fanns en tydlig skillnad mellan hur den privata och 

den offentliga sektorn påverkades. De yrkesgrupperna som tydligt räknas upp 

i dessa lagar kände naturligtvis effekterna först; tjänstemän, läkare, jurister, 

ingenjörer samt personer inom kultur- och mediasektorn. Alltså borde det 

36 Se RWA, F2C:i3, akt 328, s. 3; F2C:2i, akt 529, s. 5 samt akt 532, s. 6 .  
37 Jag slår ihop analysen av den första och andra lagen då de båda handlar mycket 
om kvoteringen av olika yrkesgrupper. 
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också vara så att effekterna var störst för dessa yrkesgrupper. Men vad säger 

tidigare forskning om detta? 

Enligt Yehuda Don påverkades först och främst anställda inom den offent

liga sektorn av lagarna. Både statens tjänstemannakår, de juridiska instanserna, 

transportsystemet och försvaret var snabba med att avskeda sina judiska medar

betare. Den offentliga sektorn var lättare att kontrollera, och därmed var också 

processen snabbare där än inom den privata sektorn.38 De första offren för den 

första och andra anti-judiska lagen blev således tjänstemän, följda av personer 

inom den lägre medelklassen, såsom entreprenörer, handelsmän, journalister 

och skådespelare. De som klarade sig bäst var judar inom övre medelklass och 

nobilitet. Ledande personer inom finansvärlden och industrin, samt många 

egenföretagare och privatpraktiserande läkare, jurister och ingenjörer kunde 

fortfarande behålla sina jobb. Även den industrianställda arbetarklassen påver

kades i en mindre grad, då deras arbetsgivare inte stod i direkt anknytning till 

den offentliga sektorn och statsapparaten. Naturligtvis försämrades även deras 

anställningsvillkor till följd av den allmänt ökande antisemitismen, men det var 

framförallt i de lägre och mellersta medelklasskikten som förändringarna tidigast 

blev mest påtagliga. Dons slutsats blir att en stor del av den judiska befolkningen 

kände effekterna av de två första anti-judiska lagarna. De rika förblev dock 

ekonomiskt välmående och blev relativt sett rikare, medan de lägre skikten i 

medelklassen, de intellektuella samt arbetarklassen blev både relativt och absolut 

ekonomiskt svagare.39 

Braham drar liknande slutsatser. Enligt hans tolkningar var de lägre 

skikten mer sårbara än de som hade sin sysselsättning inom företags- och 

industrivärlden. Många företagare kunde få hjälp av sina "kristna" vänner, 

som på pappret stod som delägare eller som direktörer. Till skillnad från 

Don menar dock Braham att juristerna påverkades i allra högsta grad.40 Jag 

tror att dessa tolkningsskillnader kan bero på vilka jurister man studerar. De 

som var anställda i statliga eller i privatfirmor ägda av "kristna" ungrare blev 

naturligtvis avskedade i mycket högre grad. Däremot kunde anställda inom 

etablerade "judiska" juristfirmor behålla sina arbeten under en längre pe

riod. Naturligtvis blev det svårare även för dem då en del ungrare föredrog 

att anlita "kristna" jurister i stället för "judiska". 

38 Don (1989), s. 514. 

39 Don (1989), s. 517-518. 
40 Braham (1994), s. 159. 
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Maria M. Kovåcs har gjort djup undersökningar av lagarnas effekt på just 

de fria yrkesgrupperna. Hennes utmärkta undersökning visar att effekten såg 

olika ut i olika yrkesgrupper. De flesta jurister med judisk bakgrund kunde 

fortsätta bedriva sin verksamhet ända fram till den tyska ockupationen, medan 

läkarna befann sig i en väldigt allvarlig situation. Skillnaderna beror bland 

annat på att den rasistiska fackföreningen Ungerska Nationella Juristorganisa

tionen (MUNE) inte fick särskilt stort inflytande efter 1939. Istället gick en 

rad jurister samman och bildade Nationella Fackföreningen för Kristna Juris

ter (KUNSZ) som på olika sätt protesterade mot och motarbetade den anti

semitiska lagstiftningen. En betydande del av klientelet i branschen bestod av 

personer med judiskt ursprung och detta kan vara en anledning till att man 

också ville verka för de judiska juristernas bästa. Situationen inom läkarkåren 

var omvänd. Den antisemitiska Ungerska Nationella Läkarorganisationen 

(MONE) hade en stark position och lobbade bland annat för att "oönskade" 

läkare med judiskt ursprung skulle kallas in till tvångsarbete.41 

Om vi då kan dra slutsatsen att statsanställda samt den lägre medelklassen 

drabbades hårdast av de an ti-judiska lagarna, så kan vi därmed också påstå att 

judarna i provinserna påverkades relativt sett något mer än judarna i Budapest. 

Andelen familjer i övre medelklassen - som inte påverkades i lika stor utsträck

ning - var högre i huvudstaden än på landsbygden.42 Judarna i det år 1938 

annekterade området i norra Ungern och Transsylvanien var dessutom mer 

utsatta än judarna inom "Trianon-Ungern" då de ofta hade svårt att bevisa sin 

ungerska nationalitet. De utländska judarna var nämligen de allra mest sårbara 

efter förordningarnas införande. Till exempel förbjöds juristerna, som var tämli

gen skonade inom Trianon-Ungern, att bedriva sin verksamhet helt och hållet 

efter 1942.43 Det var också judar i de annekterade områdena som så småningom 

skulle bli de första "ungerska" offren för massmord i Kamenets-Podolsk i juni 

1941.44 

41 Kovåcs (1994), ss. 106-112,116-120. 
42 Se Mendelsohn (1987), s. 99—102 om de demografiska och socioekonomiska 
förhållandena i mellankrigs Ungern. 
43 Kovåcs (1994), s. ni. 
44 Se Randolph L. Braham, "'The Kamenets Podolsk and Délvidék Massacres: 
Prelude to the Holocaust in Hungary" i Michael R. Marrus (red.), The "Final Solu-
tion" Outside Germany, vol. 2 (London 1989), s. 541—556. Enligt Braham mördades 
14 000-16 000 judar från ungerska områden (av 23 000 totalt) i Kamenets-Podolsk. 
Förövarna var tyska SS-trupper i samarbete med ukrainare och ungrare. 
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Om man ser på genusrelaterade effekter av de första två anti-judiska la

garna så är det sannolikt att männen drabbades mer direkt och kvinnorna mer 

indirekt. Eftersom den rådande genusordningen var hierarkisk, med mannen 

som familjens huvudsakliga försörjare och kvinnorna som mer sällan yrkes-

arbetade, så var det också fler män än kvinnor som blev av med sina arbeten 

då kvoteringen infördes. Detta kunde leda till förändringar i genusordningen, 

då föräldrarna i familjen tillsammans fick se till att det fanns mat på bordet. I 

de högre samhällsklasserna kunde männen fortfarande försörja sina familjer 

eftersom de hade bättre möjligheter att behålla sina anställningar, enligt reso

nemangen ovan, och de hade också en del andra tillgångar som kom till an

vändning i en ekonomiskt svår situation. Men i de lägre medelklassfamiljerna 

fick även kvinnorna ta ansvar och i mån av sysselsättning skaffa sig ett arbete 

för att kunna försörja familjen. Nechama Tec har visat att i Polen blev dessa 

förändringar påtagliga, då männen ofta blev paralyserade eller deprimerade då 

de inte längre kunde försörja sin familj såsom normen påbjöd.45 En liknande 

situation kan sannolikt ha uppstått även i Ungern, men jag har endast träffat 

på en informant som antytt att så var fallet. George S. nämner att hans far var 

väldigt bitter då han blev avskedad och oroade sig mycket för sin son som inte 

kunde skaffa sig en universitetsutbildning.46 

Från och med 1939, och framförallt efter 1941, då männen i allt högre 

grad blev uttagna i tvångsarbete, kom genusordningen att förändras ytterli

gare. Ansvarsfördelningen förändrades, kvinnorna fick arbeta för familjens 

uppehälle och ta ansvar för beslut som männen tidigare tagit. Marianne C. 

berättar hur hennes mor fick ta över familjeföretaget då fadern blev inkal

lad.47 I källorna kan man också se att familjerna löste dessa problem på olika 

sätt. Vissa litade på sina manliga icke-judiska vänner och överlät familje

företaget och försörjningen i deras händer. I andra familjer började kvinnan 

arbeta med något annat, ofta med hantverk eller sömnad, eller så sålde de 

kläder och annan egendom för att få ihop ekonomin.48 Margit J. berättar i 

en intervju: 

45 Tec (2003), ss. 2.5-35. Se även Dalia Ofer & Lenore J. Weitzman (eds.) Women in 
the Holocaust (New Haven 1998), s. 8. 
46 RWA, F2G21, akt 531, s. 6. 
47 Se exempelvis RWA, F2B:6, band 517, B-sidan. 
48 Se till exempel RWA, F2C:6, akt 306, s. 20-22; F2C:i9, akt 502, s. 6; akt 505, s. 9; 
F2C:20, akt 508, s. 8; F2C: 21, akt 525, s. 8; akt 532, s. 9; Magda Sz. (1958), AWL, 
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I started to work in a cloth factory. [...] There was a lot of Jews there be-
cause that was all what they could do, work in a factory or somewhere. We 
worked there till almost the last minute, before the occupation and before 
we wore the yellow star. But then we could not work anymore nowhere. So 

we worked at home, we had a [sewing] machine.49 

Många familjer kunde dock fortsätta leva normala liv under tidigt 1940-tal, 

men situationen försvårades naturligtvis under loppet av kriget. 

Ålder var också av stor betydelse för vilka som blev drabbade mer direkt av 

lagarna från 1938 och 1939. De unga som nyligen trätt in på arbetsmarknaden 

hade svårare att försörja sig. Äldre jurister, läkare och ingenjörer med egen 

praktik (oftast män) kunde i vissa fall fortsätta med sina arbeten då de redan 

hade väletablerade kontakter med sin omgivning. En ytterligare svårighet för 

yngre personer var att bli medlem i respektive yrkesskrå, som man var tvungen 

att tillhöra för att få utöva sitt yrke.50 För en nyutexaminerad var det nästintill 

en omöjlighet, medan de väletablerade yrkesutövarna kunde försöka behålla 

sina medlemskap och på så sätt fortsätta med sin praktik. 

Den tredje antijudiska lagen 

Då den tredje anti-judiska lagen syftade till att förbjuda äktenskap och 

sexuella relationer mellan "judar" och "icke-judar", kan man också argu

mentera för att den påverkade alla judar på samma sätt, oavsett kön, social 

status eller om de bodde i Budapest eller på landsbygden. Ålder är dock en 

kategori som särskilt bör uppmärksammas här. Det var de unga personerna i 

giftasåldern som var den främsta målgruppen. Generationen som var född 

under och strax efter första världskriget drabbades hårt av lagen. 

Blandäktenskap var ett relativt vanligt fenomen i mellankrigstidens 

Ungern. Första världskriget hade gjort blandäktenskap mer accepterade, 

eftersom det rådde ett överskott av kvinnor omedelbart efter kriget. Detta 

faktum sammanföll med kvinnans förändrade roll i samhället, då fler och 

fler skaffade sig utbildning och strävade efter moderna levnadssätt. År 1921 

var 17,6 procent av alla nya äktenskap blandade, medan andelen ökade till 

Series I, Section II: P.III.i:62, act 771, s. 4; Aranka Siegal, Upon the Head of the Goat. 

A Childhood in Hungary 1939—1944 (Sunburst 2003), ss. 17, 61-65,119. 
49 RWA, F2C:2i, akt 539, s. 6-7. 
50 Se Don (1989), s. 507 angående villkoren för yrkesövning. 
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23,9 procent fram till år 1937. Den tredje anti-judiska lagens effekt blev att 

blandäktenskapens andel sjönk till 3,2 procent år 1942.51 

Samtidigt som andelen blandäktenskap minskade, ökade antalet kon-

verteringar. Det ter sig tämligen naturligt att en del personer med judisk 

bakgrund valde att låta döpa sig för att undvika antisemitism och effekterna 

av den anti-judiska lagstiftningen. Vad som däremot är förbryllande är att 

konversioner från kristendom till judendom fortsatte att ske även efter de 

anti-judiska lagarnas införande. Viktor Karådy framhåller att mellan 1923 

och 1942 konverterade 2 379 personer till judendomen. Av dessa var 1 894 

kvinnor och 485 män.52 Vera Ranki påpekar att förklaringen till detta kan 

vara genusrelaterad. Eftersom kvinnorna hade en svagare ställning i samhäl

let och mannen utgjorde normen och auktoriteten i familjen, så kan man 

tänka sig att mannen hade mer inflytande över vilken av parterna som skulle 

konvertera. Likaså var det viktigare för kvinnan att vara gift: 

To be a spinster was to be a social outcast, whereas to be a bachelor did not 
carry the same stigma. This aspect of patriarchal social order firmly placed 
women in a position of more need, and less power.53 

Rankis preliminära slutsats är att många kvinnor hellre valde att konvertera, 

även om det var till judendomen, än att förbli ogifta. Förklaringen låter 

rimlig, men tyvärr underbygger Ranki inte sin tolkning med någon empiri. 

Jag har inte heller stött på några spår i mitt material som indikerar att detta 

skulle stämma. Alltså kan man bara anta, inte slå fast, att den tredje anti-

judiska lagen hade mer direkta effekter på kvinnors än på mäns liv. 

Sammanfattning och slutsatser 

Den anti-judiska lagstiftningen påverkade de ungerska judarna i allra högsta 

grad, framförallt ekonomiskt, men även socialt och psykologiskt. Det var dock 

den judiska mannen, hans maktställning och status som familjeförsörjare, som 

ansågs som det största hotet mot samhället. Därmed var det också oftast man

nen som drabbades i första hand: som yrkesutövare, familjeförsörjare och som 

51 Ranki (1999), s. 117-121. 
52 Viktor Karådy, "Antisemitism in Twentieth-century Hungary: A Socio-historical 
Overview", i Patterns ofPrejudice 27 (1993:1), s. 50. 
53 Ranki (1999), s. 119. 
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inkallad i arbetsstyrkorna. Det var också oftare den unge vuxna mannen i 

lägre medelklassen som påverkades i första hand, framförallt då man studerar 

lagarna från 1938-1941, men effekterna var påfallande även för kvinnor, barn 

och män i alla åldrar och samhällsklasser. 

Judiska kvinnors möjligheter till utbildning reducerades dramatiskt i och 

med Numerus Clausus, precis som för männen, men man kan argumentera 

för att utfallet blev hårdare för kvinnorna då de bara ett par årtionden tidigare 

fått privilegiet att studera vid landets universitet. De mer välbärgade familjerna 

kunde fortfarande skicka sina ungdomar till utländska universitet och det 

verkar som om söner oftare fick den chansen än döttrar. Likaså var det de rika 

familjerna som minst kände av de ekonomiska regleringarna som infördes år 

1938 och 1939. Den tredje anti-judiska lagen från 1941 var den mest "egala" 

lagen, om man bortser från ålderskategorin, på så sätt att den påverkade (åt

minstone i teorin) alla unga personer i giftasåldern i lika hög grad. 

Kvinnorna fick ta mer ansvar i hemmet då männen förlorade sina arbeten 

och/eller blev inkallade till arbetstjänst. Kvinnan kunde få rollen som familje

försörjare och beslutsfattare, och på så sätt kan man också säga att könsrelatio

nerna i vissa familjer kom att se annorlunda ut under den här perioden än vad 

de gjort före 1938. 

Då man studerar ålder har det konstaterats att de unga vuxna drabbades 

hårdast, både då det gällde Numerus Clausus, arbetstjänsten och de tre anti-

judiska lagarna. Barn kände effekterna av en försämrad ekonomi (i form av 

minskat materiellt välstånd) och ökad oro i familjen, men var inte målgrup

pen i lagstiftningen. Likaså berördes personer i pensionsåldern oftast indi

rekt. Men vad man bör komma ihåg och som är av allra största vikt är att 

den andra och framförallt den tredje anti-judiska lagen från 1941 definierade 

vem som var jude enligt ungerskt lag. I slutändan kom detta att påverka 

varje person som enligt lag definierades som jude och som tvingades att 

identifiera sig som sådan. Efter den tyska ockupationen 1944 var det inte 

enbart ekonomisk och social diskriminering som judarna fick utstå; den 

slutgiltiga och yttersta effekten av den anti-judiska lagstiftningen i Ungern 

kom att bli förföljelser och folkmord. Att judarna blivit stämplade som "en 

främmande och destruktiv del av samhället" underlättade de tyska och de 

ungerska nazisternas genomförande av Förintelsen i Ungern. 

Sammanfattningsvis var således den ungerska anti-judiska lagstiftningens 

mål att underminerade den judiska minoritetens ställning i samhället och 

2 67 



effekterna blev också tydligt kännbara för majoriteten av judarna. Den ras

biologiska diskursen kom med tiden att bli starkare och i slutändan blev 

också skillnaden mellan "jude" och "jude" allt mindre. Jag vill dock påstå att 

intersektionalitetsbegreppet ger en differentierad bild av den komplexa 

situation som rådde under lagstiftningsperioden, att personer med olika 

kön, ålder och bakgrund drabbades på olika sätt och vid olika tidpunkter. 

En jude var alltså inte enbart en jude, utan människors erfarenheter berodde 

även på andra faktorer, vilket titeln på den här artikeln antyder: "Det var 

svåra år att vara både kvinna och judinna." 
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