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  לצי- ללי- פלי-קלרי-מגדה

 שואהמשפחת מזאי ב
 
 

 ילדות, או: פרחי צנוניות 
 
 

  (Messingerסינגר )( מMano) , או מנו עמנואל -  יהם של מגדה וקלרה ופלי וללי ולציאב
 Hronský, או בשמה היום  Kiskungaramszentbenedekבעיירה   1880  –נולד ב   -

Beňadik ,בן בכור לאב    ,(נמצאת במרכז סלובניההונגרית )היום  -שבקיסרות האוסטרו
  (.Felsenburgפלסנבורג ) –מפורסמת בגרמניה  מורה ולאם ממשפחת רבנים -שוחט -חזן

  )וקרוב ה, במישורי הנהר טיסלָ )Hódmezővásárhely( הֹוְדֶמֶזוָוָשְרֵהייהוא גדל בעיר 
מוד משפטים, שינה את שם משפחתו לשם  יכשנרשם לל  .לעיר סגד בדרום הונגריה(

 . Mezeiאי.  ז  מֶ   –הונגרי 
 

עיירה  ב 1890  -ב   נולדה -  Engel)) ללמשפחת אנגֶ  (Julia-Katalinקטלין )-יוליה  - האם
וגדלה   ,בעלת בתים, אדמות וכרמים  הלמשפח שליד בודפשט,  (Gyöngyösדיינדייש ) 
 . ( שבצפון הונגריה  Tokaiבטוקאי ) 

מזרחית  -ק"מ צפונית 30-(, כGÖDÖLLÖוהתגוררו בגודולו ) 28.7.1914  –הם התחתנו ב  
  שנים  4שירת ומנו גויס ו (, 1918-1914מלחה"ע הראשונה ) באותו יום פרצה לבודפשט. 

 .חזית הרוסיתב שירות ה, חלק מהונגרי-האוסטרי  בא בצלוגיסטיקה כקצין  
 

דין מכובד, שייצג משפטית את הכפריים, הרבה פעמים ללא תמורה או  - מנו היה עורך
נואם  היה אופטימי, חביב, בעל חוש הומור.  אדםהוא היה אדמה. -תמורת שק תפוחי

"חלום    אבד, והשני  – War and Peace  –. אחד מהם  רסם שני ספריםי סופר, שפמצוין ו 
נמצא בספריה המרכזית  (  Zsido Alomאו בהונגרית  the Jewish Dream) היהודים" 

ההומור היה ממנה   גיטל( היתה עקרת בית.  –קטלין )לימים, בארץ -בבודפשט. יוליה
   והלאה.

 
ה  קלר  (,1918)נ'  - מרים( –)ובעתיד   Magda –למשפחת מזאי: מגדה  חמישה ילדים היו 

- Klara  -   '(, פלי 1920)נ -  Pal  -   '(, ללי1923)נ  - Lajos -  '(, לצי 1928)נ - Laszlo -   '(.  1931)נ 
מתה   ,שהיתה יפה מאודכל מה שידוע עליה ו  ,1916 –ב   שנולדה לילי, ,  הראשונה הבת
- היות-של טרם  )באותן שניםחודש מדלקת ריאות או דלקת קרום החזה.   20בגיל  

מיליון    50-ל  20התחוללה בעולם מגיפת השפעת הספרדית, שקטלה בין    נטיביוטיקהא
 נפש, כך שאין לדעת(. 

 
בית גדול עם טבחית, כובסת,   ברשותםבראשית שנות נישואי יוליה ועמנואל היה 

ה  ומטפלות גרמניות )פראולין( לילדים ]גרמניה נחשבה אז מורשת התרבות[. מגדה וקלר
 שלטו בגרמנית, דבר שהציל את חייהן מאוחר יותר. 
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ונמוג   אינפלציה(-)היפר העושר התחיל להתפוגג בזמנים הקשים שאחרי המלחמה
חפצים )מכרו את הפסנתר, למגינת  מכור הם נאלצו ל .1929סופית במשבר העולמי של 

הדוד שאנדור,   כספית  עזר להם  את הבית וגרו בשכירות.מכרו   בהמשךלבה של קלרה(, 
 גם הוא עורך דין, שהיגר לארה"ב. אחיו של מנו, 

 
הילדים באוכל. הטבחית הגישה להם את המזון בכלים  פונקו  ים שהיתה טבחית,  נמזב

ת. בימים  וצנוני -מהצנוניות הכינה פרחיערמונים בקצפת, למשל. נאים ובצורה נאה.  
ההם לא אכלו כמעט ירקות חיים, אפילו האמינו שהם מזיקים, אז אין לדעת אם  

אוכלות  הם התפלאו לראות את המטפלות הגרמניות  הצנונית נועדה לאוכל או לקישוט.
 יה חיה. יעגבנ 

 
היתה עיירה מוקפת יערות, היה   היא יהודים.  200תושבים, מהם   10,000-בגודולו היו כ 

 בה את ארמון הקיץ של ההבסבורגרים, והיו בה שני פארקים גדולים ויפים:
 Erzsebetפארק,    וֶאְרֶז'ֶבט , ארמון הקיץשהיה צמוד ל ,Kiraly parkפארק המלך,  

park , אהודה היתה על   –  יוזף- אשתו של הקיסר פרנץ"סיסי", אליזבט,  על שם המלכה
 שהיה שילוב של פארק ויער.  -כל ההונגרים 

מצאו מפלט בעיקר  תקים, ומ חיו בבית מחמיר, ללא חיבוק או צעצועים או מהילדים  
 לפעמים הלכו לשחות. לפעמים הלכו לסרט.מחוץ לבית, בטבע ובפארקים. 

  מזכרונותיה של קלרה: ציטוט 
 רקים: אכל תקופה היתה יפה בפ"

 כששלג לבן כיסה את העצים ואת האדמה.  –בחורף 
 כשהכל פרח, דשא ירוק, ופרחים בשלל צבעים.  –באביב  
 כשאחרי גשמים קטפתי מעץ תותים שחורים ובעשב תותים אדומים. –בקיץ  
 " אדמה.סו את היהעלים בשלל צבעים נפלו מהעצים וכשטיח כ  –ו י בסת
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אחראית ותלמידה מצטיינת. קלרה  רצינית, , הירהמגדה, הבכורה, היתה צנומה, ב 
עקשנית וסוררת.  שובבה, היתה ילדה בעלת השיער הערמוני,   , והצחקנית  מלאה יותרה

וצחקן. לצי,    , שובבהאחים, גם הוא היה פרחח רציני. ללי היה שמנמןפלי, הגדול מבין 
הוא    ., נמרץמבנה גוף רזה, רציני, אחראיבלונדיני, צעיר הבנים, היה דומה למגדה:  

ם אפיים,  יקרא את כל הספרים שבבית: ספרי מלחמה הונגרי 12מעיד על עצמו שעד גיל  
 , הרוזן ממונטה כריסטו ועוד. ֶוְרןז'ול  

 
הדודים שבעיירה הדרומית, סבא וסבתא ושות היו נוסעים לבקר את בחופ

כשהיה בן  באחד הביקורים שם,  . לצי זוכר את הקיץ הנפלא של חייו, הֹוְדֶמֶזוָוָשְרֵהיי
 אותו על אופנועו ברחוב הראשי.  הרכיבשש. כל יום קיבל סוכריה והדוד 

 
המורה.  הרב היה  . בן חדר אחד בבית ספר יסודי יהודי,,  10עד גיל  ,שנים 4  ולמד הילדים

בלילות שישי ובחגים הלכו לבית הכנסת, אך הבית לא היה כשר, לא שמרו שבת ולא  
ידדה  יהרב היה מזמין אותם לארוחות אצלו. מגדה הת   חגגו חגים, וגם לא ימי הולדת.

 עם בת הרב, מרים, והיה לה קשר חם עם הרב ומשפחתו, שהשפיע על כל חייה. 
 

שהיו גם המורים,   ,נזיריםהבנים לתיכון בקרבת העיירה, שנוהל ע"י  עברו   10בגיל  
  ְלָבִניםזה היה בית ספר (. Catholic Premontre orderהקתולי ) יימסדר הפרמונטרמ

הם הלכו ברגל לכל כיוון חצי שעה. ללי ולצי היו היהודים היחידים בבית הספר.  בלבד. 
סבלו  לעתים תדירות א להשתתף בפעילויות אחרות. הם הורשו ללמוד בכיתות, אך ל

יום  חייהם. אותם לא שכחו כל  – של התלמידים והמורים  –מהתנכלויות אנטישמיות 
 נערים והטילו בהם כדורי שלג.  200- חורף אחד הקיפה אותם קבוצה של כ

כולל כתובת נאצה שנכתבו   , ןגילויי אנטישמיות רבים מילדות  ותזוכר  גם קלרה ומגדה
   קירות ביתם.  על
 

 אחרי ביה"ס היסודי, למדו בבית הספר הציבורי בגודולו,, 10מגדה וקלרה, בגיל  

polgari תגלה, ה10מהבנות יהודיות. שם, בגיל   3, בית ספר לבנות בלבד, שם היו  
שהם יהודים. הונגרים בדת משה, הסביר לה האב.   –לקלרה שהם שונים מהסביבה  

 היתה להיות הונגרי גאה, להתבולל.   שאיפתו
 

  . אולם,לבנים בלבד היה בית ספר ש ,בתיכון שלמדו אחיה הבנים לא יכלה ללמודקלרה  
אישרו לה לגשת לבחינות שם. היא למדה עם מורים פרטיים וניגשה לבחינות בבית  

ים הכריעו, ורצו להפסיק את לימודיה של קלרה עם  כשהקשיים הכלכלי  הספר הזה.
את לימודיה היא   מורים פרטיים, היא התעקשה להמשיך, ושכנעה בכך את אביה.

אהבה לקרוא הרבה, לפעמים עד הבוקר,   קלרה .18, בת 1938 –ב   בהצלחה סיימה
.  מבין זאתחשה שמשהו איום עתיד לקרות, ושאף אחד לא    היא לשוטט בפארקים.

 חלמה על צורות שונות של מוות שלה. היא מילאה מחברות של יומנים.   בלילות
 

בתחילה נסעה כל יום ברכבת   .בודפשטגבוה למסחר בהספר  הבית  במגדה למדה תיכון 
(  Geller, משפחת גלר )בודפשטגרה אצל קרובי משפחה ב, אח"כ בודפשטמגודולו ל
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בלה פרסים על קצרנות במהירות גבוהה. בשנה  י והיתה תלמידה מצטיינת. היא ק
אות ושכבה חצי שנה בבית  יבדלקת קרום הר  מגדה חלתההאחרונה לפני הבגרות 

לבקרה    בהצלחה. קלרה הגיעה מידי פעם  הבגרות המשפחה, אך עברה את בחינות 
 . 1936שנת , ב18מגדה סיימה את התיכון בגיל . בבודפשט

 
היא נשלחה להתאוששות לסבתא  מצבה הבריאותי של מגדה היה קשה ו

ה עם בתה, קלרה  ידד , שם פינקה אותה הדודה רוזה, והיא התהֹוְדֶמֶזוָוָשְרֵהיישב
  .ח"ר לניירשם התחילה גם לעבוד כמזכירה בבי אחיה לצי, הרופא.עם הפסנתרנית ו

 היא שהתה שם חצי שנה.
 

ית, כי לא ידעתי  מזכרונותיה של מגדה: "חזרתי לגודולו ואמא הציעה לי להיות במשק ב
וון זה ואבי הציע לי עבודה במשרדו. אני מבלי לשאול אף אחד שאלות,  י שום דבר בכ 

הצעתי את עצמי   ...וביקרתי מבלי להכיר אותם בביתו של דוד של אמי בודפשטנסעתי ל
וכבר היה חוק נגד העסקת יהודים,    1936וביקשתי שיחפשו לי עבודה, זה היה בשנת 

שת גדול  ו. הדוד היה בעל בית חר..בעיקר הגבלה לקבל יהודים לעבודה משרדית
ביחסים טובים עם מנהל בית חרושת   השהי  , (Richter Gedeioלתרופות, ריכטר גדעון ) 

ישים אלו תמכו בכסף רב בהורטי מיקלוש, ראש המדינה."  , גולדברגר. שני אטקסטילל
בית החרושת   מחלקת האריגה.תקבלה לשם לעבודה כמזכירה של מנהל ה  גדהמ

שם עולמי. היא שכרה חדר אצל   בעלפועלים והיה  3000 – גולדברגר, בבודה, העסיק כ 
תי  משפחת מהנדסת שעבדה במפעל בקרבת מקום. "הלכתי למכולת לקנות אוכל וביקש
לחם בחמאה, כי לא ידעתי שהלחם והחמאה לא נוצרו ביחד וצריך לרכוש בנפרד, כך  

  את בעלה לעתיד, דיורי  גדהבעניני בית." באותו בית חרושת פגשה מ   ושגמלא היה לי  
" על התלאות  . "הוא התאהב בי ועד שאני הסכמתי, היו תלאות רבות. )יעקב( פולק

, בא  1908שלהם היה כמו רומן": דיורי, יליד  כותבת קלרי בזכרונותיה: "סיפור האהבה
ממשפחה דתית אורתודוקסית, והיה נשוי, בעוד משפחת מזאי היו מתבוללים. שתי  

 המשפחות התנגדו לקשר. 
 

מבית החרושת   גדהוהעבירו את מ  ,החוקים נגד העסקת יהודים במפעלים החריפו
ו גרמני, שעסקיו, שהיו  , שניהל אות טקסטילגולדברגר לעבודה במפעל יבוא ויצוא של  

עמדה שליטתה המצויינת   גדהפרחו. לזכותה של מ  –קודם עסקיהם של יהודים 
בגרמנית, כולל קצרנות. כשחבריו לגסטפו גילו שעובדת אצלו יהודיה, הוא ביקש  

 לעבוד בשעות הלילה.   גדהממ
 
 

 : 1944, פרוץ המלחמה, ועד מרץ 1938-מ  -"באו זמנים קשים"  
 
 

שהגביל את מספר  חוק, חוק ה"נומרוס קלאוזוס",   חקיקתהיתה הראשונה להונגריה 
באוניברסיטאות. נאסר על היהודים לעסוק במקצועות מסויימים.  הלומדים היהודים 

 רשיון עריכת הדין של האב נלקח. 
 

והצטיינה   בודפשט קלרה, שאחרי הבגרות למדה קצרנות וכתבנות בסמינר למורים ב
לא תוכלי להיות מורה  " יק את לימודיה כשגילו שהיא יהודיה: , נאלצה להפס בלימודים

  אמרו לה. באותו יום חזרה בחשמלית הביתה ולא ראתה את הדרך  ", ולא תלמידה כאן
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"כי דמעותי זלגו". היא עברה ללמד קצרנות וכתבנות בבית בגודולו, הדפיסה   היפה
 היד שלו. - במכונת כתיבה לאנשים שונים, והדפיסה לאביה את כתב

 
,  בודפשטהתגוררו בו  1940  –התחתנו ב    (22)בת   ומגדה  )שהתגרש מאשתו קלרה( דיורי

מטבח קטן שבו היה מקום    –עברו מדירה שכורה אחת לשניה, עד שמצאו דירה קבועה  
לשתי מיטות )ואח"כ למיטת תינוק( ותנור ברזל שעבד על פחם. ברז למים היה  

 שגרו בחדרי הבית.   בפרוזדור והשירותים משותפים עם כל הדיירים
 
 Alice)  , בעיצומה של המלחמה, בבית החולים היהודי ע"ש עליזה וייס30.3.1941-ב

Weiss Jewish Hospital) הוא ראובן. ביום הראשון    ,אדם – , נולד למגדה ולדיורי בנם
לאחר שחזרה מגדה הביתה מבית היולדות היו הפצצות כבדות של בנות הברית  

והם ירדו כמה פעמים למקלט. דיורי עבד בביה"חר    בודפשטל )האמריקאים והרוסים( ע
 . עם התינוק גולדברגר ומגדה היתה בבית

 
קלרה היתה נוסעת בין גודולו לבודפשט ומביאה אוכל למגדה ודיורי ובנם הקטן.  
 ביצים, ירקות טריים מהכפר, ובעצם עזרה להם לשרוד את הימים הקשים האלו. 

(  ...אני הבאתי מהכפר, גודולו דברים )פלנל חיתולים מוילונות"מזכרונות קלרה: 
 " שלו על פתיליה.י. גרו בחדר שכור שהיה מטבח, בפוחי אדמהת והבאתי פירות 

"לא היה לי מושג, איך לטפל בילד, איך להבעיר אש בתנור כשהפחם   :גדהמזכרונות מ
ן היו בקושי... היינו בודדים, בבית בין  ו בו היה רטוב... מצרכי מזות שהיו מסיקים או

יתה לנו באה מאחותי קלרה, שבאה מגודולו והביאה לנו  יגויים והעזרה היחידה שה
 ביצים, ירקות, וקרעי בד לחיתולים." 

 
באו זמנים קשים מאוד והאיסורים על היהודים הלכו וגברו.  : "הציטוט מזכרונות קלר

ליו עלילת שווא שהוא כותב ספרים נגד  יום אחד לקחו את אבי למשטרה והעלילו ע
הונגרים. כעבור זמן מה השתחרר אבי ממעצרו מכיוון שהראה קטעים מספרו "חלום  ה
נויים בחיי  י הש ...שיהודי הונגריה הם הונגרים בדת היהודית. ,בו נאמר ,יהודים"ה

 " היהודים והנוצרים באו כל כך מהר שכל יום היה נס שעברנו בסדר. 
 
הוקם בגודולו מרכז לגיוס עובדי כפיה יהודים. רוב המגוייסים נשלחו מיד   1942-ב

 לאוקראינה, ומרביתם מצאו שם את מותם. 
 
 

 : הנאצים כובשים את הונגריה –  19.3.1944
 
 
,  במרס 19  –ה באותו יום, ים, את הונגריה. י מיו, תוך הנאצים  כבשו 19.3.1944  –ב 

 . יחידות הס"ס והגסטאפו עם הוורמכט נכנסו להונגריה ,בשעות הבוקר המוקדמות
)הנאצים הרי התחילו את מסע המלחמה חמש שנים קודם לכן,   יחסית זה היה מאוחר
בריתה של גרמניה הנאצית.  -הונגריה בתשעד אז היתה  , מכיוון (1939 –בכיבוש פולין ב  
ברית  ההונגרים מתכוונים להפר את הברית עמם ולעבור לצידה של ש הגרמנים חששו 

 המועצות )רוסיה לשעבר(.
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 ? 19.3.1944 –  יום הכיבוש, ההיכן היו בני משפחת מזאי ב
 
 

, למדו בתיכון וחיו עם ההורים בגודולו, עיירת  13 –ו    15ללי ולצי, האחים הקטנים, בני  
, עדיין לא בן שלוש עשרה, הייתי בשנתי  1944הולדתם. לצי כותב בזכרונותיו: "במרץ 

ום כשהצבא הגרמני שטף דרך הונגריה. לקח יומיים תמימים לכל  השלישית בגימנזי 
 Horthy)  34הגדודים, הטנקים והתותחים לעבור ליד ביתנו ברחוב הורטי מיקלוש  

Miklos Street ".בהעלותם ענן אבק עצום ,) 
 

כבר שלוש   –(, והוא 1.2.23שנה )נולד   21לפני כן  מבין האחים, מלאו חודש  , הבכורְלָפִלי
שהה הרחק משם, באוקראינה, במה שכונה ע"י ההונגרים "פלוגות עבודה",   - שנים 

ידוע   [.2  ]ראו נספח שבעצם נועדו להתיש ולהכחיד את היהודים בעבודות כפיה וברעב. 
שהיה בין חופרי ומכסי הבורות בטבח של באבי יאר, שהתרחש באוקראינה החל  

, אגב, שהיה נער סורר, נמסר  , 'עבודה' שצילקה אותו לכל חייו. פלי1941מספטמבר 
 לפלוגות העבודה ע"י אביו, שלא היה יכול להשתלט עליו בבית. 

 
אז( התגוררה עם ההורים והאחים   24, )בת 1920, ילידת ההאחות הצעירה, קלר

,  19.3.44 –הקטנים בגודולו, ועבדה ככתבנית במשרד בבודפשט. באותו היום, ה  
יד  -נת להגיע לבודפשט, היה בידה כתבכשעלתה קלרה על חשמלית בגודולו על מ

שהדפיסה לסופר קומוניסטי. ]קלרה לא ידעה, אך הסופר כבר נעצר עפ"י רשימות שהיו  
בידי הגרמנים[. לחשמלית עלתה קבוצת גרמנים, שערכו חיפוש אצל הנוסעים )חיפשו  

 לא חיפשו אצלה. מאותו יום היא לא חזרה לגודולו,    הקומוניסטים(, אך למזלה של קלר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 : הבית בגודולו 2איור 
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ונשארה בבודפשט, התגוררה תקופה קצרה אצל אחותה מגדה ומשפחתה ואחר כך  

 בדירות שכורות. 
 

, קרוב לביהח"ר  1944אדם, התגוררו בדירה בבודה, שרכשו בינואר עם בנם דיורי ומגדה 
גולדברגר, דירה בת חדר אחד גדול ומטבח. אדם יהיה בסוף החודש בן שלוש )נולד  

עבדו  ודיורי,  שנה, 27באפריל( ימלאו לה  1- , שבעוד מספר ימים )ב מגדה(. 30.3.1941
 כמזכירה.  גדה, מרבבית החרושת לטקסטיל גולדברג

הטנקים הגרמניים שטפו בטורים אינסופיים ממש מתחת   1944במרץ  19  –"ב   :מגדה
 לדירתנו, וכבשו את בודפשט".  
 הידועות לשמצה, באחת מערי השדה.   "פלוגות העבודה "תוך מספר ימים נלקח דיורי ל

 
 

 :1944קיץ  -אביב -הטבעת מתהדקת  
 
 

נאסר על יהודים לנסוע  מזכרונות מגדה: "כמו ברד, יצאו יום יום הוראות חדשות...". 
הוחרמו, חנויות   -ברכבת ובחשמלית, הטלפונים ומכשירי הרדיו שלהם, מכוניותיהם 

יצא    5.4.44-ב נשלל מהם כל מקור פרנסה.   ומפעלים שלהם נסגרו או הועברו לגויים.
 .  הצו שעל כל יהודי לענוד טלאי צהוב

דין  -האב, עמנואל, נמחק מלשכת עורכי הדין עקב היותו יהודי. כמובן שרשיונו כעורך
נלקח ממנו ונאסר עליו לעבוד. מזכרונות מגדה: "אנשים נלקחו, נעלמו, נעצרו ברחוב.  
נלקחו לגרמניה. כספי היהודים העשירים נלקחו. היה מצב של פחד וחרדה לבאות".  

נים, אך לבסוף עברו היא ודיורי לעבוד בביה"חר  מגדה עבדה כמזכירה במקומות שו 
 ר. גרבלטקסטיל גולד 

 
הוקם בגודולו גטו זמני ובאמצע מאי הועברו יושביו לאושוויץ    1944בסוף אפריל 

בקרונות חתומים וחסומים ובצפיפות איומה. בין המגורשים היה גם רב העיירה, הרב  
 אייזנברגר, אשתו וילדיו. 

 
ניתנו  בהתאם  על פינוי היהודים מהונגריה והנחיות  "באותו זמן הוחלט :גדהמ

מבתיהם ורוכזו בגטאות בתנאים בלתי אנושיים.  הוצאו היהודים למחוזות. בערי השדה 
פלוגות  "יש לזכור שמדובר בזקנים, חולים, נשים וילדים, כי הנוער היהודי נלקח מזמן ל 

לרכבות, פעלו  . בפעולה של הוצאת היהודים לגטאות והכנסתם אחר כך "העבודה
השוטרים ההונגרים ביתר אכזריות מהגרמנים. היהודים הוכנסו לרכבות משא  

אנושיים למחנות ההשמדה, רובם  - עמוסות, והובאו בצפיפות איומה ובתנאים אל
יום היו  - כל הפעולות נגד היהודים בצורה מהירה ביותר, יום נעשולאושוויץ. בהונגריה  

  –בעזרת הממשלה ההונגרית   –יגמר ורצו הוראות חדשות, כי המלחמה עמדה לה 
לי בית חרושת גולדברגר  עיהודים עשירים, כגון בגם  להשמיד את כל יהודי הונגריה. 

הגיעו למחנות השמדה וניספו שם, ולא עזרה להם ידידותם ועזרתם הכלכלית   ,וריכטר
 לממשלת הונגריה." 

 
את כל היהודים מערי   האב, מנו, הוזהר ע"י אחד ממעריציו בעיירה, שעומדים לגרש

בתור קרובת משפחה שגרה בבודפשט, הצליחה מגדה להשיג  ,  1944השדה. באפריל 
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  רישיון"השגתי  מגדה: מזיכרונותלהביא אליה את אמה, אביה ושני אחיה.    רישיון
בבואם   .להעביר בעגלה כמה מחפצי הבית רישיוןלו והם אף השיגו ולמשפחתי שבגוד 

עם חשמלית, עם סל   בודפשט הגיעו ל  –ללי ולצי   - , אמי, אבי ושני אחי בודפשטאלי ב 
שנשאר להם אחרי האריזה. כל חפציהם שארזו הובאו בעגלה,    ,ירקות והפטיש בידיהם

ועד הקהילה ברח'  ואפילו תעודותיהם ומסמכיהם האישיים. כשהגיעו, הלכתי עם אבי ל 
שעבדו שם, על בואו   בודפשט מ(, הוא רצה להודיע לחבריו, עורכי הדין  Sip)שיפ 

. לפני שיצאנו הגיע העגלון שהוביל את העגלה עם חפציהם והודיע שלא  בודפשטל
נותנים לו לעבור עם החפצים. אבי סיפר על כך בוועד הקהילה, אני עדה לכך, ואף אחד  

גם אותו." ואכן, האב    וייקחולמקום העגלה, כי זו מלכודת  ילךלא הזהיר אותו, שלא 
פרטיהם של חבריו שהיו באותו מצב, שלא נתנו  את שם ר איךגדה עוד ראתה נעצר. מ

להם לגשת אל העגלות שלהם, ותכנן לייצג אותם כלפי השלטונות. "כך היה תמים",  
כותבת מגדה, "אז ראיתי את אבי פעם אחרונה בחיים. אמרו להם לעלות על העגלות,  

גם אותנו. שמעתי שהביאו אותם  שאלו אם אני ובני הקטן גם שייכים לשם, ולא לקחו  
  כך סיים האב את חייו במשרפות. למאסר ומשם לרכבת משא לאושוויץ".

 
, כשביקר אצלה. היא סיפרה לו  1944מגדה נזכרת בשיחה שהיתה לה עם אביה, באביב  

"איך מישהו   ששמעה על מחנות שיהודים נשלחים לשם להשמדה. תגובת האב היתה:
כאלו? בזמננו לא יכול לקרות דבר כזה, ואי אפשר   יותטיפשיכול להאמין לחדשות 

 להאמין לכך". 
 

מקום  לאחותה קלרה השיגו מגדה ובעלה מקום עבודה בבית החרושת גולדברגר, 
.  ישנו היהודיות בלילה באולם על מזרוני קש, ושם  ליד מכונת טוויה  , כפועלתעבודתם

תהיה  היא בית החרושת הזה הפך לבית חרושת למטרות מלחמה והם חשבו ששם 
כל יום אחרי העבודה היתה קלרה יוצאת בשער, מורידה את הטלאי הצהוב   בטוחה.
לבקר את שאר משפחתה )מגדה ומשפחתה, האם ושני האחים ללי ולצי(, שעברו  והולכת  

 . 1.12.1944 – ל קלרה עבדה שם כחצי שנה, עד  מבית מוגן אחד לשני.  
 

  האם, גיטל, ושני בניה, ללי ולצי, אצל קרובי משפחה   מאפריל ועד מאי התארחו
משפחת גלרט. לצי זוכר ימים אלו כימים מאושרים: הוא נהנה מנפלאות    –בבודפשט 

 העיר הגדולה. 
 

לעזוב את ביתם ולהיכנס לבית שהיה    בודפשטנצטוו יהודי  17.5.44-ב  מזכרונות מגדה:
נו מגן דוד בצבע צהוב והיתה לנו  יחייבו אותנו לתפור על בגד . ..  ית יהודי.מסומן כב 

. עברנו מבודה לפסט, היה  אחה"צ( 2-5)  הרשות לצאת לרחוב בשעות מסוימות מעטות
קשה למצוא מקום מגורים כי מספר "הבתים היהודים" שנקבע, היה קטן... היתה  

השתמשו במשותף במטבח   צפיפות גדולה בכל הדירה והמשפחות הרבות שגרו בה 
יהודים בדירה אחת ובני הקטן    35  –"בבית היתה צפיפות איומה, היינו כ  ובשירותים. 

 ישן על שולחן." 
 

ללי ולצי עבדו בפינוי   וחגגו לו בר מצוה בבית משותף.   – 13, לצי בן  15ללי היה בן 
 הריסות. 

 
מהאוויר, הופיעו מידי יום  אולם לא נתנו לנו שקט. נוסף להפצצות המרובות  " מגדה: 

רד למטה. הייתי צעירה והיה  י שכל איש ואישה בגיל זה וזה י  ,בחצר הונגרים והודיעו
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עלי לרדת לחצר, ולקחו אותי עם רבים אחרים לשדה ענקי, שם הרכיבו קבוצות כדי  
 . "לקחת אותם לגרמניה. בעזרת השם לא בא תורי, חזרתי למשפחתי 

 
, כך שהתאפשר לו לבקר  בודפשטדיורי שהתה זמן מה בשל  ת "פלוגות העבודה"קבוצ

שקיבלה קבוצת העבודה   מכתבי חסינותקצת מזון ו מביא היה הוא   אותם מידי פעם.
ותיקן, אולם  ו ייץ או של הו הטובים ביותר היו חסינות של שו.  שלו עבור משפחותיהם

  ם. כךרבים. גם המחתרת זייפה אות –הבתים האלו היו מעטים ו'מכתבי החסינות'  
"בני התנהג בשקט, לא  . אחד רק לילהבבית שהו לפעמים  –בין "בתי חסינות"    ונדד

ם הגיע גם החורף!  יבינתי... הוציא אף מילה והלך לאן שהלכנו בלי להתאונן ובלי לשאול
חדר לא היה   .תיקן ואחרי חיפושים רבים נקלטנו באחת הדירות, בית עם חסינות של הו

 " לנו, הילד ישן על שולחן, אוכל לא היה.
 

הלכו למחנה ילדים של הצלב האדום    המצב היה מסוכן, והוחלט להתפצל: ללי ולצי
בתוך בית חולים גדול בפרברי בודפשט. כל הלילה הם שמעו יריות, וללי )בדרך כלל ללי,  

ציית( החליט שעליהם  שהיה מבוגר מבין השניים, היה מקבל את ההחלטות, ולצי היה מ
)מאוחר יותר הם שמעו, כי כל הילדים שהיו שם, נרצחו(. הם חזרו   לחזור לעיר.

בחשמלית, נושאים את מטלטליהם, ללא הטלאי הצהוב )משום שהיה אסור ליהודים  
לנסוע בחשמליות(, חזרו לדירת המשפחה, אך לא מצאו אותה. לפתע פרצה אצל ללי  

"לעולם   לצי:)צי טיפל בו, מוצא תרופות ומנקה אותו. דלקת קיבה חריפה, ויומיים ל
 בבית מוגן אחר.  תה י, שהי למשפחהאזכור את הריח הזה..."(. לבסוף הם הצטרפו 

 
פשיסטים אילצו את כולם לצאת  בריונים עוד נס אחד היה להם, כשחיילים הונגרים ו 

יורים בהם.    היומהדירה, לעמוד בשורה ברחוב, והובילו אותם אל גדות הדנובה, שם  
   החיילים והצליחה שישחררו אותה יחד עם אדם, ללי, לצי והאם.לב  דיברה אל  גדהמ
 
 

 : 45-4194 חורף  - "העבודה משחררת" 
 
 

, גיטל, ושני האחים  םמגדה ובנה, אדם, האבפלוגת עבודה באוקראינה. נמצא פלי  
מסביב מרובות,  הסכנות .  בודפשטהקטנים, ללי ולצי, נמצאים בבית עם חסינות ב 

לחיות זה ענין של מזל. לצי מספר בזכרונותיו על נס נוסף שארע לו, כשהלך לבקר חבר  
לאו חיילים הונגריים את החצר הפנימית של  יבאחד מבתי הדירות. כשיצא ממנו, מ

הבנין והעמידו את כל היהודים בשורה. לצי התחיל ללכת לעבר השער וחייל עצר אותו.  
 אל החייל. "לאן אתה הולך?", ש

 .אני הולך. אני לא גר כאן  -

 אבל אתה יהודי!  -

 לא, אני לא.  -

 אז מה אתה עושה כאן?  -
הושמעו צופרי ההגנה מפני ההפצצות, ואמר שהגיע לכאן  לפני כן  לצי נזכר שרגע 

מפקדו. "תן לו ללכת", אמר   התייעץ עם להסתתר. החייל   על מנתכשנשמעו הצופרים, 
 המפקד. 

 "אני עדיין חושב שאתה יהודי".  סיף:החייל נתן לו ללכת אך הו
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 : "לטעות זה אנושי", והלך.ובשאננות  ולצי ענה מהר
"הייתי גאה כל כך בפקחותי... ורק בשנים האחרונות הרשיתי לעצמי   לצי, בזכרונותיו:

הונגרים; משפחתי לעולם לא  ה להבין כמה קרוב הייתי להילקח משם ע"י החיילים 
 היתה יודעת מה קרה לי."

 
הגיע ממנו מכתב  יום אחד בחורף  דיורי עם פלוגת העבודה שלו מועברים לגרמניה.  

, "זה  הפרידה "לפיו הולכים 'לעבוד' בגרמניה. ניפגש באביב", כותבת מגדה בזכרונותיה
מכתב פרידה שנכתב בחורף, כמה שיהיה יפה כשיחזור באביב כשהפרחים פורחים. הוא  

 לך רק לעבוד לגרמניה. יותר לא ראיתי אותו". הרי הו   ,יחזור עם פרחים רבים באביב
 

גם מאחותי קלרה הגיעה גלויה שהם נוסעים לגרמניה, לקחו את כל הפועלות,  מגדה: " 
היהודיות והלא יהודיות מבית החרושת, לעבודה לגרמניה. אין מה לדאוג, יעבדו שם  

 ויחזרו." 
 

. בניגוד למגדה בעלת המראה  1.12.44 – קלרה התיצבה מרצונה למשלוחים ל'עבודה' ב  
שאר לסכן את המשפחה, כי  י"אני לא רציתי להקלרה:   .הארי, היה לה מראה יהודי

 ראשית לקחו הגרמנים בעזרת הונגרים את הצעירים וצעירות". 
 

  ריכות להישאר בבית ימים לפני התחלת דצמבר באו להודיע "כל היהודיות צ 3"  קלרה:
לי ברירה, עלי   שאיןסלתי כל "הוני", בדים וכו' וחשבתי יאז ח .אין לצאת"  ,חרושת

שלא מתאימה   24ללכת לאן שלוקחים. מה אני יכולה לעשות? בחורה צעירה גיל  
אין בחורים בחיים שלה   ,לין מטפלת, רווקהיילתפקידים רבים: עוזרת בית, פרו 

 " רק מסכנת אותם אז אני מצטרפת.  –והמשפחה 

 

ר, וביניהם קלרה  גרב : חורף, קר ושלג. לקחו את היהודיות מביהח"ר גולד1.12.44
נים, שם כבר היו הרבה  ר ללבֵ "בלחם, תפוחים ובחליפת פרווה(, לביהח  מצוידת )

)קלרה:  יהודים. למחרת לקחו אותם לתחנת הרכבת, העלו אותם על רכבת משא  
יה אחרונה הביתה שיש לי לחם, תפוחים והכל. כתבתי להם גם את  מהדרך שלחתי גלו "

ונסעו עד   "(ידוע- מחשבותי: מה שחיכיתי בא, ועכשו מובילים אותנו למקום בלתי
, שם העבירו אותם לידי הגרמנים. בגבול העלו הגרמנים  Hegyeshalomנקודת הגבול ב 

חשבתי, באמת  : "את קלרה וקבוצת הפועלות שלה על רכבת לוקסוס )מחשבות קלרה
 "(, כנראה מכיוון שנגמרו להם הרכבות האחרות. מעריכים אותנו ולוקחים לעבודה

 "הגענו למחנה נשים רבנזבורג. על השער היה שלט: "העבודה משחררת". "
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 :בודפשטב
 
 
הברית על הגרמנים(. באחת ההפצצות    ות , כזכור, היו הפצצות מרובות )של בנבודפשטב

ירדו כולם למרתף, אך אדם נשאר במיטה עם חום גבוה, לא יכול היה לרדת. מגדה  
ראתה בזה משהו טראומטי שחווה, נוסף לכל ה'חוויות' האחרות. יום אחד הגיעו  

הגרמנים מהגסטפו 'לבדוק' את 'מכתבי החסינות', לקחו אותם ולא החזירו. הם נשארו  
נות. לקחו את מגדה לגדת הדנובה, שם ירו ביהודים והשליכו אותם למים,  ללא חסי 

אולם אדם בנה רץ אחריה וכך ניצלה איכשהו. אולם ב'בית המוגן' הם היו חשופים  
החץ ההונגרים ובסכנת חיים. והם החליטו להיכנס  - להתנכלויות רבות של אנשי צלב

 ר. מקום בטוח יות העריכו ששםלשטח הגטו, שהתארגן אז, 
 

תחמו את השטח  לפני שהם נכנסו לגטו חסרי כל. בניגוד ליהודים שהתגוררו שם 
סביבם, הרי להם, פליטים, לא היה כלום: לא מזון, לא כלי מיטה, לא כלי בית, לא  

"ואני מפאת גילי   בגדים. לילדים היה שלשול רציני. היה חורף קשה. מזכרונות מגדה:
ם חשבתי וחשבתי. זה היה הלילה הראשון  בסכנה שיקחו אותי לגרמניה. לילה של

להוריד את  והאחרון שלנו בגטו. קלרה אמרה פעם שאם אין פתרון אחר אז צריך  
מהכפר  מפני הרוסים הגיד שאנחנו פליטים נוצרים שברחנו הטלאי הצהוב מעלינו ול 

" או  GEMES, וחשבתי על השם ")גודולו כבר היתה בידי הרוסים( שגרנו, גודולו
"KOBZI" – .נעשה להם נס נוסף,  בבוקר   אלו היו שמות של העוזרת שלנו בגודולו ובעלה

הם  לא הסתכל לכיוונם.  לרגע  השומר   –הגטו לצאת מ -מרים ולצי ואדם  -כשהצליחו  
את  (.Dohanyית הכנסת הגדול ברחוב דוהאני ) ביצאו מהגטו ליד פסי החשמלית שליד 

, ראתה מגדה  VADASשבת. בדרך, ברחוב זה היה ביום  האם וללי עיכבו והחזירו לגטו. 
שאיכשהו  יה, שהיתה מוצפת באנשים, י שלט "להשכרה דירה יהודית". הם הגיעו לעיר

 )מגדה:הבית לחתום עליו.  שוער נאמר לה שעליה למלא טופס ועל מגדה עקפה אותם. 
וחתמתי איזה שם במקום שמו של   – פיקוח נפש   –"מלאתי את הטופס למרות השבת  

. כשנכנסה שוב פנימה להחתים את פקיד העירייה, היא ניצלה רגע של ריב בין  השוער"(
שלושה ילדים קטנים חולים,  אם זקנה והפקיד לנוצרי אחד, ניגשה ואמרה שהיא עם 

שכל חפציהם אבדו להם, כולל ניירותיהם,   , מפני הרוסים,הם פליטים שברחו מגודולו
המבוקשת והזהיר אותה "אם את   זקוקים לדירה הזו. הפקיד החתים בחותמת והם 

  תולים אותך".   -משקרת 
"וכעת קרה הפלא הגדול ביותר! הפקיד אמר לי: את מוכרחה להחתים את   מגדה:

הטופס אצל אחי שעובד למעלה. ברגע זה היתה אזעקה ואני הולכת למעלה עם לצי  
לח אותי  ר גדול לפני. ואני הולכת ישר לפקיד ואומרת: אחיך שוורואה שוב יש ת  אדםו

...נעשינו פליטים עם נייר רשמי  לשם קבלת חותמת ממך. והוא חותם בלי לומר מילה.
 " בידינו, כלא יהודים. 

 
"נתקלתי   ואת ללי. לצי: ם לקחת משם את הא , עם הניירות , לצי הלך חזרה אל הגטו

 שם במראה האיום ביותר: מאחורי חלון ראווה היו מונחות גוויות עד לגובה התקרה".  
תה דירה של יהודים  ישקיבלו, שהי  וציא מהגטו את ללי והאם, והלכו לדירהה  ואה

הקטן לאכול כרוב ממולא.   אדםהבית קיבל אותם יפה, נתן ל  שוער . שנלקחו משם
טים.  י, ריבה, ביסקוושהספיקה לכל החורף הדירה היתה מלאת כל טוב: קמח, שעועית

"לדאבון  מגדה:  שנגזלה מיהודים."פה יכולנו בקלות לעבור את החורף". זו היתה דירה 
 כל האוכל שאספו".  שברחו פתאום והשאירו את ,הלב גרו שם כנראה יהודים
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. הרוסים היו כבר בבודה )הצד השני של  בודפשטבאותו זמן היתה המלחמה קשה על 

ההפצצות המשיכו  הנהר( והדירה הזו היתה בצד האחר של פשט, מאוד קרובה לנהר.  
, שהו שם לפעמים יום ולילה, עם פליטים אמיתיים  קלט במרתףלמירדו והם כל פעם 

הקטן. גיטל   אדםהם לא פתחו פה, גם לא  ואנשי גסטפו שביקרו שם באופן קבוע.  
ברה גרמנית עם האחרים. מים השיגו מהשלג. ברהיטים השתמשו כעצים להסקה.  יד

לפי   – היו תורים ארוכים לקבלת אוכל תפקידם היה להשיג אוכל בחוץ.  – ללי ולצי 
שונות להיכנס כל פעם לתור   באמתלות תלושים שחולקו לאנשים. לצי וללי השתמשו 

עליהם היה ללכת כמה פעמים, כי בכל פעם קיבלו כמות קטנה של לחם. פעם   –במאפיה  
פעם אחרת  מאפיה, וכך נכנסו לשם. ה מגש לחמניות לאפיה בשנשא אשההציעו עזרה ל 

 עזרה למי שנשא פנימה דליי מים.   הציעו
 פעם אחת הם ראו ברחוב מכרים נוצרים מגודולו, ומיד ברחו. 

 
ברחוב צריך היה להיזהר, מההפצצות וממטוסים שהנמיכו טוס וצלפו באנשים. אחת  
ההפגזות פגעה בסוס מחוץ לבנין שלהם, ולצי זוכר איך ירד עם דלי וסכין, לקח בשר  

הבשר  תבשיל א טעם בשר זה חודשים, היה זה המרק וכמה שהוא יכול, ואחרי של
 הטעים ביותר שהוא יכול לזכור. 

 
 

 cküRavensbr( .2.12.1944  – 15.1.1945( ריקאוונסבר קלרה ב
 
 
בכניסתנו ראינו יצורים משונים מאוד, בבגדי שבויים קרועים, בלויים, ראש מגולח  "

קחו מכם  י בגדים, אוכל, בין כך וכך י והם שלדים. הם צעקו אלינו: "תנו לנו משהו,  
ולא ידענו לאיזה עולם נכנסנו ולא ידענו שכעבור זמן מה   םהכל". לא האמנו לדבריה

 עכשו.  םנהיה בדיוק כמוה
 

לקו לנו  ירשמו. ח  -פרטי פרטים, וכל חפצינו שלקחו ב קודם רשמו אותנו בקפדנות, 
שומרים עלינו שכל כך רושמים הכל,  . חשבתי בלבי: איך  92360מספרים. מספרי היה 

וזללתי כמו    יכל פרט ופרט? הוכנסנו לאולם גדול ועמדנו לחכות לגורלנו. אני זללת 
 נו את האוכל. לקחו את הבגדים, ואמרו "הכל נחזיר". אתמשוגעת לפני שלקחו מ 

  "לרוסיות השאירו אותן"... בעודבעיקר חרה לקלרה שלקחו ממנה את חליפת הפרווה, 
חצאית חומה מבד עבה, לזה מעיל פרווה   יום כואב החליפה חומה החורפית שלי:עד ה ")

 . "חצי כובע )עם פרווה והבד חום(. שעון וכו'
 

מהגרות, פושעות,   -נשים מכל הארצות   60,000מחנה עונשין שכלל  היה רבנזבורג 
היחס   -לחוד   ותיהודיות, לכל אחד סימן מיוחד ובלוק מיוחד לפי ארץ המוצא, ויהודי

. אנחנו היינו "כלבים".  ןאת בגדיהלהן השאירו , ש רוסיותלהיה יותר טוב לצרפתיות ו
לשים את ראשינו. עמדנו באולם צפופים כסרדינים   היכןבימים הראשונים לא היה לנו  

בגלימותיהן   , (Aufseherin, ס.ס. )האכזריות  . באמצע טיילו השומרותוישנו בעמידה
. "לא היה להן שום רגש  הרביצו ללא אבחנה ימינה שמאלה  ,שוט ןובידיה  השחורות

אני השתדלתי להתרחק מהשוטים    ."הן קראו לנו חיות ובעצם הן היו חיות ..אנושי.
  3-ב   , ללא מזרונים,טותי מ ם בשורות האחרונות. בינתיים בנו לנו מעצי תמיד הסתדרתי

טה כי  אני בחרתי למ   טה. אמנם ישנתי כבר בעמידה מעייפות.י בכל מ 2-3ישנו  . קומות
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עקות ולקחו אחדות לכל מיני  בצלפנות בוקר העירו אותנו   ח לזחול למעלה.ולא היה לי כ 
 עבודות.  

 
בשלג,   ,פעמים בערך, בחמישיות 3ארוך ביותר(  -עמדנו יום יום )בוקר    ריקאוונסבבר

קראו אחת אחת את המספרים שלנו, ועל   ותהשומר   ידינו ורגלינו קפאו. .דום, לספירה
ספירה   –  Appellהיה לצעוד צעד אחד קדימה. קראו לזה  הזו שקראו את המספר של

נו נוזל שחור, שהן קראו לו 'קפה',  השוט. אחר כך קיבל   –מתגלגלת, ועל כל טעות קטנה 
 מרק מימי. –חתיכה קטנה של לחם, חתיכה קטנה של מרגרינה. בצהריים  

השלג היה יורד ובבגדינו הדלים היה קשה לא לעשות כלום. השירותים היו איומים, רק  
הום. התחיל המוות  יפחות אנשים. התחילו השלשולים ומחלות הז   ובלילה יצאתי, אז הי

אפשר היה להשתמש בשירותים. חשבתי בלבי: "פה  -רבנות וכמעט איונו קלבחור מבינ 
להישאר זהו המוות", והתנדבתי לעבודות שונות. יום אחד הלכתי לעבוד בשלג. העבודה  

עמדתי. ראיתי שאין זו    -היתה סתם לעייפנו. לחפור בור בשלג. כשלא הסתכלו עלי 
ג טה עפו יחד  י . הנוצות מכלי המ 1ונים עבודה. יום אחד הייתי בנמל בפריקת הבגדים והו 

 תי השלג. הכל היה רכושם הגנוב של היהודים. יעם פת 
 

, אלא להמיתנו. ובמיסדר הבוקר  התחלתי סוף סוף להבין שלא לעבודה הביאו אותנו
 "אתם תמותו, לא אני!"  הייתי חושבת בלבי:

 
הזוהמה,    ,במשך הזמן ראיתי שהמצב רע. לא היתה אפשרות להתרחץ, הלכלוך

והמחלות נפוצו. עד שעברה השמועה: "טרנספורט". לא חשבתי ולא ידעתי שיש מחנה  
הפועלות מביהח"ר גולדברגר   –גרוע יותר מרבנסבורג. עודדתי והלהבתי את כל חברותי  

שניסע בטרנספורט. עמדנו בתור בחוץ שעות על שעות והיה אחד שבחר לעבודה את   -
שגיחה בדקה את הידיים. היא תפסה את היד הקטנה  הבחורות הבריאות והחזקות. המ

: "ידים כל כך קטנות, איך אפשר לעבוד  השלי שמעולם לא עבדה עבודה קשה ואמר 
איתן". ואני עונה: כן, נכון, הידיים קטנות, אבל גם בהונגריה הייתי פועלת, כל החיים  

חד עם חברותי  תי וי ה אושלי עבדתי ואני רוצה לעבוד גם כאן. ידיעתי בגרמנית הציל
עברנו חיטוי.  והכינו אותנו לטרנספורט. זרקנו את בגדינו  .)שרובן נבחרו( הלכנו לשמאל

בדקו את הראש וראיתי לפני קרחות קרחות. למזלי השאירו לי את שערותי. בידינו  
צרור קטן של סמרטוטים ונכנסנו ל"וגונים". שמחתי שנשארתי עם חברותי מבודפשט.  

  , הריםו  נסענו דרך יערות  .עמד חייל. היתה נסיעה ארוכהיד כל דלת  היה קר. שלג ירד. ל 
 למחנה ונוסברג.   - ובמקום אחד ירדנו בחושך, בכפר קטן הכל היה מכוסה שלג.  

 ושוב היתה לי תקוה להשאר בחיים. 

  

 
 וגון = קרון בהמות  1
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 :1945ינואר פברואר  – אדםמגדה גיטל ללי לצי ו
 
 

 בשלבים, תוך קרבות קשים עם הגרמנים.   בודפשטהרוסים כובשים את 
- היה ב  בודפשט שבועות להיכנס לפסט. יום השחרור של 6לקח לצבא הרוסי המשחרר 

18.1.45. 
 

, כשהצבא הרוסי הסתובב בחוץ, לצי נאלץ לצאת  1945ביום האחרון של המצור, בינואר  
לפני   חצי דקהמהמרתף לשירותים הציבוריים. כשהיה בחוץ, נפל פגז בנקודה שהיה שם  

 כן, וגרם לו לחרשות זמנית. 
 

. הנשים הצעירות נזהרו מהם.  עם הרוסים המשחררים  בללייקהבמרתף הילדים רקדו 
גדולות עוד ברוסיה    אבדות"הרוסים שבאו היו פראים מאד. הם סבלו  מגדה:

, לכן  בודפשט בכיבושמהגרמנים, משפחותיהם, בתיהם נהרסו, היה להם קרב קשה 
עולה על רוחם. בתחילה ביקשו  החודש ימים ככל   בודפשטלעשות בהתירו להם 

מבחורות שבמקלט לבוא "לקלף תפוחי אדמה", הבנות שנלקחו, לא חזרו יותר. היה לי  
נכנסו לדירה שני חיילים  ,  שאר במקלט ועלינו לדירה." באותו לילה ראשוןימסוכן לה

יל אתי וכשלא הצליחו,  "רצו לירות עלינו, להתח מגדה:   .רוסים שיכורים, עם נשק
 אינני יודעת איך".   ,, אפילו אמאלפרוזדור דרך החלון הבעירו עלינו את החדר. ברחנו

 
דלעת ושקים של  -לצי וללי הרבה צנצנות ריבת בחנויות שנשדדו ע"י הרוסים מצאו 

 זמן ממושך, וגם סחורה שהחליפו מאוחר יותר בבדים.  לאפונה צהובה, שהספיקו להם 
 

מגדה:  שוב הם חזרו לגטו, המקום הבטוח יותר, כך חשבו, כי לשם הרוסים לא נכנסו.  
יות רבות ואני נורא פחדתי מהרוסים כמו מהאש ושוב לא  ו "בשדרות קלאוזנר שכבו גו

ועד  ולצי הצליח להביא למשפחה איזה קמח סויה וריבה לאכול. ב היה מה לאכול". .. 
הקהילה ברחוב שיפ חילקו מרק דליל לנצרכים. ללי ולצי נסעו לכפרים, להשיג אוכל,  

 אולם הכל נגנב מהם בדרך חזרה.
 

דואג להעביר ילדים יהודים לאיכרים, כדי שיקבלו   "כשהתברר שוועד הקהילהמגדה: 
  היו אצל איכר  אדםולצי  הם הופרדו:   ".ייסעו אדם שם אוכל, הסכמתי שללי, לצי ו

, וגרו באורווה, אולם אוכל קיבלו  והשגיחו על העדר במרעה בסוסים   וטיפל  הם אחד:
כל הזמן, ואף   לצי היה מרוצה. אדם הקטן, בן ארבע, נקשר אליו, היה צמוד אליו  בשפע.

עורך דין,  כבן של קיבלו אותו יפה  ", היה בחווה אחרת ללי  ".ָמָמה התחיל לקרוא לו "
ספר  מילדי האיכרים נתנו לו את חדר האורחים", אך ללי חזר למחרת משום שכשביקש 

מוכן   בית הספר ואין צורך יותר לקרוא. ללי לא היה לקרוא הם טענו, שגמרו את
,  אדםחזר, לקח את לצי ו אחרי שבועיים הוא   ותי כזה.להישאר במקום בלתי תרב

 .בודפשטושלושתם חזרו לעיר  
 

ואני חיכיתי שאבא ובעלי יחזרו מהמלחמה ואף אחד לא חזר. לא רציתי ללכת  " מגדה: 
לבית חרושת גולדברגר אז הלכתי לסוכנות ואמרתי שאני יהודיה ונתקבלתי לעבודה  

זה ואנו   - נכון בכלל לא היה לי מושג מה  – בפסט. אמנם אמרו לי שאני לא ציוניסט 
פחד   אדםכי היתה אינפלציה דוהרת.   ויכולנו לקנות בזה רק עיתון,  קיבלנו מיליארדים
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לגן בכה ועמד כל הזמן בגן על יד חלון   רותים ללכת לבד, וכשנתתי אותו ימאד אפילו לש 
 " לחכות לי.

 
עבדה בהכנת סטטיסטיקה של מספר היהודים שהיו בהונגריה, ואלו שנשארו.    גדהמ

 . 260,500היה מספרם   1945יהודים ובסוף דצמבר  825,007היו  1941בהונגריה בשנת 
 
 

 4.4541. –  15.1.45  -ונוסברג  - קלרה 
 
 

נלקחה   שוחררה ע"י הרוסים, קלרה היתה בשטחי הגרמנים. היא  בודפשטבעוד ש
 ח גרמניה.  ברכבת למזר

 
"היה לי מזל, הבנות היו טובות אלי, ובמיוחד לנקה, שרצתה להיות תמיד לידי.  קלרה: 

. הייתי  ..הצחקתי אותן והייתי אופטימית, וזה מה שהן אהבו אצלי, שלא נפלתי לייאוש
  שלוש קומותחדר עם הוכנסתי ל  ך...מאושרת עם השינוי, עם הנסיעה, הנוף שראינו בדר

טה )לא היה לי כוח לעלות(. הצטופפנו בבלוקים.  למ  מיטה בחרתי כרגיל מיטות.  של
פנים היפות ביותר  את הנשים בעלות הבית הלכה מבלוק לבלוק ובחרה  ה -מנהלת

ת  למשרתות, למטבח, לעבודות פנימיות. בחרו ב"בלוקפיהרר". אמרו שנעבוד בבי
  קטןלה לביח"ר שהיה במרחק  קבוצות יום וקבוצות לי ארגנוטוב.  והבטיחו כל  חרושת

מהבלוקים. אמנם בשבילנו היה הטיול מאמץ. הנעלים נשארו קטנות. התאמצתי  
  ,בור נחל קטן. היה נוף נפלא באופקעהיינו צריכים ל  .(35נעל שחורה מס'  )נעל ללהיכנס  

קומה  לזוכרת שעד שעליתי אני אך התנאים היו גרועים. , נחל קטןויערות עד לידינו  
ח"ר ליבי כמעט עמד מדפוק. אז התחילה חלוקת העבודה על יד  הבי רביעית בה

 המכונות.
 

  3בלתי  יק לרוע מזלי שעות.  12משמרות של  2  -וירונים ב וזה היה ביח"ר שייצר חלקי א 
. עמדתי על יד מנהל העבודה וראיתי שיש  בבוקר( 6בערב עד   6-)מ  שבועות עבודות לילה 

נדחפתי לבחור מכונה כי ראיתי שעל יד כל שורת  יותר מכונות מאשר בחורות. לא 
סא. חשבתי: מה טוב היה לשבת שם. אני עומדת על יד  יעם כאחד לחן ו מכונות יש ש

ודאי שהייתי ראשונה    .מנהל העבודה ושומעת שהוא שואל: "למי יש רגלים חולות?"
  ישבתי. אז התחילו כולם להראות את רגליהם ולהגיד שהןי שהראיתי את רגלי. הת
ם. אני עטפתי את רגלי בסמרטוטים והתחלתי לצלוע, למה  י חולות. בדקו את הרגלי

שהייתי קרובה באמת. חברותי צחקו מאוד. הייתי שחקנית טובה ולא היה בכוחו של  
י. נשארתי לשבת עד הסוף. לקחתי ביד פצירה וכמעט  יאיש להעמיד אותי על רגל

זה   ..תי שעשו "תוצרת" לגרמנים.שנרדמתי, כי לעבוד לא רציתי. הסתכלתי על חברו
 . ..שעות 12. לא הייתי יכולה לעמוד ליד מכונה  יהציל אות 

 
היו גם בחורות גרמניות שהגניבו לנו קצת מלח לאוכל התפל. היה לו )לאוכל( ריח של  

 לאכול. זללתי מצוין ובלי לבחור. היה ל  וחיטוי ולמי שלא היתה נזלת )כמו לי( לא יכ 
קפה, והלכנו לישון. הבעיה  שנחשבו ל בלנו מים שחוריםידר קסיאחרי יום עבודה ומ 

יום. היו ויכוחים ארוכים. חלק  כל ה העיקרית היתה, איך לחלק את חלק הלחם שניתן ל
  ואני ביניהן  - אחר לקו אותו לחתיכות קטנות ואכלו כל פעם חתיכה. חלק יח מהנשים 

פעם בשבוע קבלנו   .תואכלו הכל בבת אח   ,"אני רוצה להרגיש שאני אוכלת"  ,אמרו
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כפית ריבה, חתיכת מרגרינה או פרוסת נקניק. יש כאלה שהחליפו זאת   -"תוספת"  
לגנוב ממני. יום אחד נעלם לי הלחם.   הל יחת ה  האושימנות לחם. יש מי שבי שתיב

מי  אבל ,  שלא אכלתי לחם יום אחד נאמתי: "אני לא אמות מזה התרגזתי מאוד, ו
הקור  הייתי תמיד רעבה.  ".  בחיים ישארמובטח לה לא גם לה את הלחם שלי   השאכל

 היה איום. היה לנו תנור קטן אך הוא לא עזר. היתה רק שמיכה אחת דקה.
חברתי הציעה שותפות בשמיכה אך לא הסכמתי בגלל שלא רציתי לקבל מין אחר של  

צה שרוול קצר עם  כינים. לא היתה אפשרות להחליף בגדים. לבושי היה מורכב מחול
הרבה תפרים )מלאים בכינים(, מעיל גשם עם פס שחור, תחתונים וחצאית. אבל אחרי  

 מרחץ אבדו לי התחתונים, אז עשיתי תחתונים מאפודה. 
ם לעבוד בשירותים, לכן לא נשארתי אפילו  תהוציאו או ,אלה שנשארו במחנה ולא עבדו

 יום אחד בבלוק. 
 

פצצות.  הח"ר היו וילונות שחורים נגד  ה השמש. בבי  הצלחתי לראות כל יום את זריחת
  6רדם עד י לאט לאט נעשה אור. השמים אדומים. דאגתנו היתה איך לא לההיה חושך. 

בבוקר. עבודתי היתה להחליק חורים עם הפצירה בחלקים שהועברו לי. עשיתי זאת עד  
ים עצומים.  שנפצעתי באצבעי. נכנסה לי חתיכת ברזל. היתה לי דלקת עם מוגלה, כאב

  , הלכתי לחובש שכל פעם נתן לי משחה בצבע אחר. כשהתפשטה הדלקת והכאבים
ס.",  אס.אאחת מה"  . , בעמידה, ואני לא הוצאתי הגה מהפהפורןיהורידו לי את הצ

בזמן הניתוח  עמדה על ידי  ,הרביצה לכולם וצעקה כל הזמן, ש איומה אשה ג'ינג'ית, 
מן הניתוח התפלאה מאוד ואפילו רצתה  כשראתה איך אני מתנהגת בז . הקטן הזה

מדרגות )מהמרתף( אך אני הייתי גאה ואמרתי: "תודה, אין צורך  בלעזור לי לעלות  
בזמן   .בעזרה". היא נתנה לי חופש בעבודה וקראה לי "בעלת האצבע החולה"

ידי היתה קשורה. והיא מרימה את היד לסטור לי.   - , במקום לעמוד דום המסדרים
יה והיא הורידה את היד )נזכרה בניתוח(. זה היה ההישג הגדול ביותר  הסתכלתי בעינ

אותה. לא רציתי להמשיך את ה"חופש" כי זה היה חיי   שהפנטתיבמחנה. הכל חשבו 
כלב להישאר בבלוק ללא עבודה. כל רגע גירשו אותנו החוצה: "בטלנים, לא רוצים  

והמשכתי "לעבוד"   יישבתיהתעם היד הקשורה.    לעבוד". החלטתי לחזור לעבודה. כך,
"בטח, אני מצוין יכולה כך להסתדר".   ,בא המנהל: "את יכולה כך לעבוד?" .ביד אחת

ידי הכבידה עלי. היתה לי כנראה הרעלת דם, אך לא ידעתי. הכאבים היו נוראים ולא  
 מלבד ידי.  ,לחשוב על דבר אחר  יכולתי

 
- ברגןממחנה המעבר בבפברואר הגיעה קבוצה של צרפתיות שהיו באושוויץ, והגיעו 

היהודים בגז   רמנים הורגים אתבלזן, שם הוחזקו זמנית. אשה אחת אמרה שהג
פרה את  ימאוד כשס ביניהם. היא נראתה מוזר ושיש קבוצות של הונגרים ,יץובאושו 

יודעת על מה היא   עיניה מתגלגלות, והחלטנו שהאשה המסכנה לא   ,הסיפורים האלו
מדברת, שהיא בטח השתגעה מכל הסבל שעברה, שהיא לא נורמלית. לא האמנו  

אפשרי. הרי הגרמנים הם עם מתורבת, חשבתי,  - בלתי  לחדשות הנוראות כי זה
 והחלטתי שלא יכולה להיות אמת בסיפור הזה. 
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 פעמי שחרור - 5194אביב  
 
 

 של קלרה:  זיכרונותיה המשך 
.  עזבו אותנוו נו בקומה הרביעיתאות התרבו ההפצצות ויום אחד ה"ס.ס." סגרו באפריל

הכל רעד מההפצצות, איתנו יחד. כשהרגשנו ששעתנו האחרונה הגיעה השתטחנו  
באמצע האולם על הרצפה. פתאום הכל רעד. אדום על רקע שחור. צעקות ושבירת  
זגוגיות, ערבוביה, החשמל נכבה ו... נשארנו בחיים. זו היתה פצצה. מסביב הרס  

ההפצצה באו להוציאנו  אחרי  וובאמצע נשארנו בחיים. היה נזק רב למכונות, 
נתן ל"ס.ס" מנה שלא בסדר שהשאירו אותנו לבד.   , ראש ה"ס.ס." -וה"אוברפיהרר"  

ס." הוציאו אותנו ואמרו לנו לא להסתכל אחורה, הם לא רצו שנראה בהרס  א ס.אה"
זמן מה בלי עבודה. הכל היה הרוס.  נשארנו  ומי שסובב את ראשו קיבל מכה.   ,שנגרם

 על הרוסים המתקרבים. אמרו שסוף המלחמה הגיע.  תפסנו עיתון הונגרי 
 

והתחלנו לשמוח. הגרמנים    , שמתקרבת תבוסת הגרמנים,מאוד  ראינו שהמצב טוב
התעצבנו. הם הוליכו אותנו דרך הכפר וחשבנו שרוצים לגמור אותנו, אך הביאו אותנו  

 לתחנת הרכבת. 
 

ל לקום. צפיפות  ולא יכ  בשהכניסו אותנו לקרונות. הרבה ביחד, אחד על השני, מי שי
נוראה. באמצע היה דלי לנוחיות שקשה היה להתקרב אליו. הקשר היחיד עם העולם  

לפעמים הביאו מים אבל לא   .צוני היה שבבוקר שאלו כמה מתים יש והוציאו אותםיהח
יכולתי לשתות אותם על בטן ריקה. פעם פעמיים בשבוע חילקו מרק באיזה תחנה. לא  

רק ידענו שזה סוף המלחמה ורוצים לגמור אתנו. פעם מצאתי את   ידענו לאן נוסעים 
כמעט שהרביצו לי כי   ,עצמי במצב כזה על יד החלון שלא יכולתי לשבת. פעם נרדמתי

אמרו ששכבתי אבל אמרתי שזה לא נכון, שאני רק ישבתי. אבל ראיתי את אוסטריה  
ראינו את הנזקים  רבת הערים י . הכל היה אחרי הפצצות. בק יןפי ווגרמניה בכל י 

 ללא אוכל ועם מים לפעמים..." ימים.  20 -  18שנגרמו. נסענו כך  
 

המצולם של קלרה, המראיינת עוצרת    הריאיוןושם" שבה   כעבור שנים, בקלטת של "יד
: "רגע, רגע, שלושה שבועות נסעתם בלי אוכל ומים"? "כן", אומרת  בנקודה הזו אותה 
נראה שעד אז לא שמעה על כך. ובאמת קשה  . המראיינת חוזרת על השאלה. כקלרה

 להאמין. 
 

  והיתה לידי בקרון,  ששמה מוצי חברה שלי"ממשיכה בזכרונותיה מהקרון:    הקלר
מפתח של  ה השתגעה מהרעב וכל הזמן דיברה שהיא צריכה למות ברעב בגלל שאבד לה 

יש כאלה שכל הזמן  אלו היו מילותיה האחרונות. לא אשכח אותה כל חיי. . מזווהה
..  שלו )במחשבתם, כמובן(. עד שהגענו לתחנה כבר לא היתה הצפיפות כל כך גדולה.יב

יכול ללכת שיעלה על העגלות ומי שיכול   לו מי לאא פתאום היחס היה קצת יותר טוב. ש
 ברגל אז הלך ברגל למחנה "מאוטהאוזן". 

 
 
 
 
 



23 

 

 הימים האחרונים  –  מאוטהאוזןבמחנה  
 
 

משקלה היה  , ש25אשה בת  אדם. -באותו זמן קלרה היתה מה שמכונה "מוזלמן", תת
 ק"ג.  33

קיבלו אותנו יפה. יום אחד לפני השחרור. ביום זה פתאום נעלמו   "במאוטהאוזן קלרה:
הגרמנים ובאו חיילים אמריקנים וחילקו לנו דברים טובים. למחרת נודע לנו  

 " ששוחררנו. זה היה במאי. ולא הספיקו לגמור אותנו.
 

ּיֹום ָהאֹוֶזן ָהַאֲחרֹון בַּ אֹוטְּ מַּ  , ֶפֶלא ָקָרה בְּ
י תִּ לְּ ם ָאכַּ עַּ אׁשֹונָ  פַּ ם  ֶאת  הרִּ יִּ ָצֳהרַּ  , הַּ
  ֲחלֹום ֶׁשל ֲחלֹום
פּוחַּ  ָפה ֲאָדָמה תַּ לִּ קְּ  .בִּ

 (כפי ששמעתי מאמא ) , שיר "רדימייד"2004דורית ויסמן,   
 

, דיורי פולק, גוסס  לידם היה מחנה גברים, ואיש אחד משם הופיע וסיפר לה שגיסּה
היתה באפיסת כוחות. שמחת השחרור  מכיוון ש במחנה. קלרה לא יכלה לבקר אותו, 

 ניטלה ממנה. 
 
לפי מחלות. אני רציתי לנחש לאיזה מחלה  חולקנו ו חולים -כל הסביבה נהפכה לבתי"

אני שייכת. עשו לנו בדיקות. לא יכולתי לאכול את האוכל שחילקו. המחסנים היו  
בדקו אותי ולא מצאו כלום...  , ל מקולקל. השתעלתי ולא הרגשתי טובמלאים אוכ 

החיילים האמריקאים הגבוהים נשאו אותי ממקום למקום, אך לא יכלו לעזור לי.  
ביצה רכה, כנפי עוף ומעדנים אחרים מהבית. נראה היה שאני עלולה  ראיתי   דמיוניב

כוחות עצמי, בחברת אם  החלטתי לעזוב את בית החולים בלמות מרעב בסוף המלחמה. 
בקושי החזקתי  צידה לדרך.  -  כאבן לקחתי את הלחם היבשזה היה באמצע מאי. ובת. 

רכבת   והלכנו לתחנת הרכבת וחיכינו לתחבורה. נפלנו לאיזאותו, לא היה לי כוח.  
בלנו עוד פצעים אבל לא הרגשתי כלום. נסענו לא יודעת לאן עד שהגענו  ישבאה וק

אפשר היה להסתכל עלינו  -חולים כי אי - כנס לבית יזה ביקשו אותנו לה. כבר לפני לווינה
אבל לא רצינו. אמרתי: "בית חולים זה הסוף". נתנו לנו דברים שלא ראינו מזמן:  

ואמרו: "את זה    -היינו עור ועצמות   –  דובדבנים, דבש והראו אותנו לשבויים גרמנים
שום דבר". הקצין הרוסי שהיה שם  אנחנו לא עשינו  " אבל הם אמרו:  ,אתם עשיתם"

, הוא אמר שבמצב כזה לא נחזיק מעמד בדרך, שעלינו  יעץ לנו לנוח זמן מה באיזה וילה
בלנו  יק  .Stadlauזה היה בכפר שטדלאו,   וביקש מהתושבים להאכילנו. להתחזק,

, שלא  אמיתיתוכל מה שהיה דרוש לנו ושכבנו במיטה   יםטרי וירקות מהתושבים ביצים  
לבקר  באו רוסים  כשהכמוה זמן רב. היה אביב )סוף מאי( והשתעלתי מאוד.  ראינו 
אבל היו להם כוונות טובות.  להראות שאני חולה.  ,השתעלתי עוד יותר, ופחדנואותנו 

ולקבל אוכל, מאכלים שמזמן לא ראינו. בלילה היו  שם  בעצם, זה היה חלום יפה לשכב 
. הלכתי  תעמולהכ בעתון רוסיהופיעו  נותייותמו אותי  ולמייריות ולא ידענו מה יהיה. צ

לקצין הרוסי וביקשתי ממנו שיעזור לי להגיע להונגריה. הייתי לבושה במכנסיים  
  מי לתחנת הרכבת. בדרך כל  סיע אותנוובחולצת חאקי. הקצין הבטיח את עזרתו וה

הגעתי   ,1945  וניבי 15 -וכיבדו אותנו ביין ובשומן חזיר. ב  ה,אותנו בכ  השרא
 " ודפשט.לב
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 דיורי, מזכרונותיה של מגדה:
 
 

, על  Koszegשדיורי שרד חורף קשה ב   ,מחקירות ודרישות אחרי המלחמה הסתבר לנו
קפוא, רעב ונתון להתעללויות הנאצים. כשצבאות בעלות   –הונגריה  -גבול אוסטריה

ינה ואחר כך  ו הברית התקרבו, הנאצים הצעידו אותם למעלה ממאה קילומטר צפונה לו
מערבה למאוטהאוזן. רבים מתו בדרך, מרעב ומקור, רבים נורו. דיורי שרד עד  

,  5.5.45  –מאוטהאוזן. ולפי עדות מת במאוטהאוזן ביום השחרור, ה' באייר, ה  
 מתשישות ומרעב.  

 
 

 תום המלחמה –  1945אביב  
 
 

מרים   .בודפשטב  החולים היהודי  חלו בדלקת ריאות ואושפזו בבית  ,ובעקבותיו לצי  ,ללי
באה לבקרם והביאה מותרות: ענבים ושוקולד. כשהם חזרו לדירה, עדיין לא היה מה  

יפו מה שהיה להם  לאכול. ללי ולצי ארזו צרורותיהם ועברו אל מחוץ לעיר, שם החל 
בשני תרמילים מלאים במזון. אך בדרך חזרה, כשעמדו על המדרגה הנמוכה של הרכבת  

 הצפופה, מישהו מהקרקע משך מהם את התרמילים. 
 
 

 : .5.194615קלרה מגיעה לבודפשט, 
 

- . הכניסו אותי לביתשעזבתי את בודפשטראיתי את כל השינויים שקרו מאז " קלרה: 
(. לא האמינו  25)הייתי בת  13חולים לבדיקות ושם קבעו, לפי התפתחותי, שאני בת  

גופי היה מכוסה כתמים חומים והייתי קרחת.  ק"ג.  33כשאמרתי בת כמה אני. הייתי  
החולים התחלתי לשוחח עם אשה מבוגרת  -בחצר ביתהייתי חלשה, בקושי הלכתי. 

אם היא מכירה את אחותי. התפלאתי כשהיא מיד ידעה  ך כשאלתי אותה סתם  ,אחת
באה לבית   מגדהעל מי אני מדברת והבטיחה לי שמחר היא מביאה אותה. למחרת 

 ".החולים 
 

מגדה: "... באה אלי אישה אחת ואמרה: את יודעת שאחותך נמצאת בבית יולדות וייס  
ה אז קניתי לה  . הלכתי לבקר אותה ואמרה לי שהרופא אמר שהיא צריכה חמאסליא

מיליונים  מזון עלו הצרי  וכי כל מ   –חמאה והיא מאוד התפלאה שאני כל כך "עשירה" 
 בגלל האינפלציה." 

 
שהיתה  ]של מגדה[ ואחרי שקבעו שאין לי מחלה מיוחדת נכנסתי לדירתה "  קלרה:
אחי ברומניה והשלישי לקחו לרוסיה, למחנות. יום יומיים נחתי  שני  . נודע לי שהבבוד
ת הסטטיסטיקה. התיצבתי  ק זה הופעתי במשרדה בג'וינט, במחל ית אחותי ואחרבדיר

לפני מנהלה ואמרתי לו שאני רוצה לעבוד. בתחילה צחקו שהרי אין לי כוח אפילו  
שבתי בתור כתבנית. אחותי היתה המזכירה של  ילעלות מדרגה אבל שכנעתי אותו והתי 
ולאכול, כי לא יכלו להסתכל עלי. אמנם בדירה  המנהל והוא כל פעם שלח אותי לטייל  

לא היה לי כוח   -  הריקה לא יכולתי לשבת. יום יום דחפו אותי לרכבת בין פשט לבוד
 " פולים, הקרנות וזריקות.יבלתי אחרי העבודה ט ילעלות לבד, וק 
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 , אחרי גלגולים: בודפשטחזר ל פלי
 
 

ד, ושתמיד היה רעב וקר לו.  ר על העבודה הקשה שעבהוא סיפ .  22כשחזר, היה פלי בן 
בהיותו בדרך להונגריה נלקח שוב לרוסיה,  פעם, סיפר, נפל לבור שופכין ושבר את אפו.  

"הרוסים לא הבחינו בין יהודים לנאצים", כותבת מגדה בזכרונותיה,  מלחמה.  -כשבוי 
 הצליח לחזור להונגריה.  י"ועקבות רבים מהם נעלמו לנצח". אולם, פל 

 
ם ברומניה,  י הבראה במרכז ילדל , נשלחו ע"י הג'וינט אדםלי, לצי ושת הילדים, לושל
דיברו הונגרית. משפחה של שען היתה מוכנה לאמץ  שם , סמוך לגבול ההונגרי, Aradב

אותם, אך הם החליטו שחשוב בחיים ללמוד, ולא להיפרד מהמשפחה. אחרי זמן חזרו  
 . בודפשטל
 
 

 היציאה מהונגריה: 
 
 

 הונגריה תחת שלטון הרוסים.אחרי המלחמה היתה 
 

מה חדש? שוב הופיעו על הקירות כתובות אנטישמיות, נגד   בודפשט במגדה: "ו
 רנו שלא נישאר יותר בהונגריה אחרי כל התלאות". מם. איהוד יה
 

אנחנו נכנסנו למפלגה הציונית. אחרי הנאום הראשון ששמענו שיש דבר כזה  קלרה: " 
 "ל" החלטנו שאנחנו נוסעים לשם.ישרא-הנקרא "ארץ

 
הפליטה שאין    סרטיפיקטים לשארית  100,000מגדה: "היו שמועות שבגרמניה יחלקו  

נוכל להגיע לארץ ישראל. רצוננו היה אז לצאת את הונגריה   מדינה, ואם נגיע לשם, להם
וגם פחדנו שלא נוכל לעבור את מסך הברזל, שהרוסים הקימו בגבול הונגריה. את  

חותי, בני ואני  ר. אמי, א עת הנו י , ללי, לצי יצאו עם עלייהשארנו לציונים. פל הדירה
יצאנו במכונית משא כבשר בקר, והיינו מיועדים לעבור את הגבול במקום שניתן שוחד  

לרוסי ששמר שם. אני לקחתי אתי בתרמילי רק את מכונת הכתיבה שלי, שבעזרתה  
ת ברוח  עך התבואה מתנוע יראיתי א אוכל לעבוד...כשהמכונית עברה ליד הבלטון,

וחשבתי שלעולם לא אראה דבר כזה. וכך גם היה. לא רציתי אף פעם לדרוך יותר על  
 אדמת הונגריה. " 

 
העבירו אותנו, כ"בשר שומן" מכוסים באוטו משא לגרמניה. שוב בגרמניה.  קלרה: " 

בתור   )הג'וינט( בסוכנות. התקבלנו [Neu Freimann DP]מחנה  מינכן ליד הגענו למחנה  
ליגאליות. שם השמנתי.  - פקידות ושם כתבנו את הדרכונים המזויפים לעליות הבלתי

רפתי עצמי לתעודות שעשיתי  יבלתי חשק וציהיה שם אוכל אמריקני נהדר. עד שק
 " תעודות.  4500 - ל"אקסודוס" 

 
היתה בבית   םמגדה וקלרה עבדו, אדם הלך לפעוטון שדיברו שם יידיש )שלא ידע(, האֵ 

וסה. אינפלציה הרסנית, לא היה ערך לכסף, המטבע שנחשב  רובישלה. גרמניה היתה ה 
 היה שוקולד, קפה וסיגריות. 
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ינה, ומשם לדרום גרמניה, למחנה  ו ו פן בלתי לגלי את הגבול לופלי, ללי ולצי חצו בא 

היותם  ריה, שם נשארו יותר משנתיים. הם אומנו ע"י השומר הצעיר לקראת א בבוו
לבוא, פלסטין. הם שתלו ועבדו בשדות, ושרו שירים  -לעתיד -איכרים בקיבוצים בישראל

ציוניים. למרות שנועדו לעליה לפלסטין, פלי החליט ששלושתם יהגרו לארה"ב. הוא  
 אמר שיוכלו ללמוד שם, וששם יהיה בטוח יותר מאשר בפלסטין. 

 
היו   אדםם ]מרים ו', עם האֵ קלרה תכננה לעלות לארץ באופן בלתי לגלי, בעליה ב

גלי, כי מרים עבדה בג'וינט[, וללי החליט שהם יצטרפו אליהם.  י לבאופן צפויים לעלות 
לצי נסע למקומו של פלי והשאיר לו פתק, אך פלי לא הופיע למקום הפגישה. בעזרת  

ביולי   9 – ם, ללי ולצי נסעו ברכבת למרסיי, בדרום צרפת. ב תעודות מזויפות קלרה והאֵ 
 .1947)יום הולדתו של לצי( הם עלו על האקסודוס  1947

 
 

 אקסודוס    -"רוצים ללכת לארץ ישראל" 
 
 

לגלית לארץ.  -מרים וקלרה היו בין המדפיסות של הסרטיפיקטים לעליה הבלתי 
  4500רשיונות למסע מגרמניה לצרפת, אבל רצו לשים  750"היו רק  מזכרונות מגדה:

יצרנו ששה עותקים מכל רשיון, משתמשים באותו שם אך עם  איש על האקסודוס. אז 
 " תמונה שונה. את הגבול הצרפתי חצינו בשש קבוצות שונות, כולן באותו יום.

ם, קלרה, ללי ולצי עלו על ה'אקסודוס'. מרים ובנה חיכו במחנה לאניה אחרת,  האֵ 
 בעליה ד'. 

 
,  פליטים יהודים  4500נה , הפליגה ממרסיי "אקסודוס", כשעל סיפו1947בתחילת יולי 

הצטופפו על שלוש הקומות של האניה, על מדפים צרים. ללי ולצי, שוב, עזרו בהכנת  ש
ובהגשת האוכל: מעבירים דודי מרק חם ולחם, מבטיחים שלהם עצמם יהיה מספיק  

ים ולא יכלו לאכול. אוניות  - אוכל, במיוחד כאשר להרבה מהנוסעים היתה מחלת
 ת האוניה כל הזמן, וכשהגיעו לחיפה כמעט מחצו אותה.  ליוו א בריטיות  מלחמה 

בנמל חיפה התפתח   ."התקווה" על הסיפון בחיפהאת שרו בו לצי זוכר מעמד מרגש 
כפי   , הפתעה: לא לקפריסין  –אניות בריטיות שהפליגו  3- קרב והעבירו אותם בכוח ל

- השליחים .שהיו רגילים עד אז לגבי ההעפלות הבלתי לגליות, אלא חזרה לאירופה
 בהסתר של ההגנה עודדו אותם והם שרו ורקדו הורה. 

 
בוק, ליד מרסיי בצרפת, הבריטים רצו להורידם לחוף, אך הצרפתים  -דה-רכשעגנו בפֹו
הצרפתים הבטיחו אזרחות למי שיירד מהאניה מרצונו. לצי וגם קלרה   לא הסכימו.

דו כל הפליטים, סרבו  זוכרים מעמד מרגש, ]קלרה לא תשכח אותו כל חייה[, שבו עמ
"אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל". הם גם שבתו שביתת   לרדת, שרו "התקווה" וצעקו:

שעות. צרפתים בסירות הביאו להם בגטים ופירות טריים. הבריטים החליטו   24רעב של  
מחנות סמוכים  להביאם לשטח הבריטי הכבוש על אדמת גרמניה. הורידו אותם ב

מחנות, שהיו בעצם שרידים של מחנות ריכוז..)!(.  , Am Stau   -ו    Poppendorfהמבורג, ל
צעקה גדולה קמה בעולם, ומאוד ייתכן וזה היה הזרז להחלטת האו"ם על הקמת  

 . 1948מדינת ישראל במאי של שנה אחרי כן,  
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פלי, האח הבכור, התגנב אל המחנה והצליח לשכנע את ללי ולצי, שהתייאשו מלהגיע  
ה, שהציעה להם לימודים חינם. מה עשה פלי על אדמת אירופה כל  לארץ, להגר לקנד

 הזמן עד אז? ייתכן ועבד בשליחות המוסד או עליית הנוער.  
 
 

 עוזבים את אירופה  -לאן התפזרה המשפחה  
 
 

 . 1948בינואר  קנדההגיעו ל  -ללי ולצי   ,פלי –  םהאחי  שלושת
 

ואז הגיעו לארץ על  ,  1948אי מם נשארו במחנה עד שהוכרזה מדינת ישראל, קלרה והאֵ 
 אניה צרפתיה. 

 
, באניית מטען, בהסתר. מגדה: "קיבלו  1947ובנה אדם הגיעו לארץ באוקטובר   גדהמ

  –אותנו נפלא בארץ... זה היה גן עדן!.. הכל סביבי: מהשמש החזקה ועד לפירות הרבים  
ענבים, אשכוליות, בננות, ואפילו האוטובוסים היפים! האור בלבי ומהשמיים מעל היה  

 פשוט יותר מדי עבורי". 
 

לא יכלה להירדם בגלל יללות התנים. בעזרת הסוכנות    גדההם נשלחו לקיבוץ, שם מ
קיבלה משרה של מזכירה בבית ספר. היא התחילה להשתמש בשם עברי, מרים. אדם בן  

ושהה זמן מסויים בקיבוצים של עליית הנוער. מרים וקלרה   ראובן  מעתה השש נקרא
" כותבת  נתפסו  –ם קיבלו דירה ביפו, של ערבים שנטשו. "כל הדירות הטובות  והאֵ 

 מרים. היתה להם דירת שני חדרים )אחד מהם היה מטבח(, שבחורף דלפו לתוכה מים. 
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 סוף דבר:
 
 

קיבלה מרים תפקיד במשרד מבקר המדינה החדש,   אחרי שנתיים בארץ - מרים
היא נישאה בשנית   עבדה במשרה בכירה עד לפנסיה.התקדמה ושם  בירושלים, 

 )אברהם נפטר כשנאוה היתה עדיין ילדה(. . בת, נאוה םלאברהם שוורץ ונולדה לה
ם לבית אבות נאות בירושלים, בהשתמשה בכספי הפיצויים שהיא והאם  דאגה לאֵ  מרים

ם קיבלה את  קיבלו. הכסף הספיק גם לקניית דירה, לה ולקלרה. האירוניה היא, שהאֵ 
היה מומחה,   -שהומת ע"י הנאצים   –פיצויים בגלל שבעלה    הכמות המקסימלית של

עו"ד. וזו שסבלה הכי הרבה, קלרה, לא הצליחה לקבל פיצויים כמו מרים ואמה, אולי  
שנה אחרי סוף   40  ,1985 –בגלל שלא איבדה בעל. היא קיבלה רק פנסיה קטנה, החל מ  

המלחמה. לא ברור איך קרה כך, אולי מפני שעורך הדין הראשון שלה הוליך אותה  
 . שולל

 
. מעולם לא יצאה מגבולות הארץ. לא רצתה לדרוך על אדמת  79מרים חיה עד גיל 

 אירופה. 
 

 . 84, חיה עד גיל  האם, גיטל
 

ונולדו להם ארבעה ילדים: יפעת,  לבית אייזנר התחתן עם מיכל   , הוא אדם,(ראובן )פלג
שבים,  במחועבד  לכולם יש ילדים. ראובן היה גאון, פיתח תוכנות  .עינת, יעקב, משה

מתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, אך חי  לימד עשה דוקטורט במתמטיקה ו 
 . 42רק עד גיל  

 
סבא, נישאה לזאב פורטנוי )ובהמשך שינו את שמם לנוי( ונולדו  -השתקעה בכפר  קלרה

: צחי, איתמר,  הםילדידורית נשואה לראובן ויסמן ו ) להם שתי בנות: דורית ותמי
. היא עבדה  (: מעיין וטמירמתי, שם משפחתם קדם, וילדיהםנשואה ל יהונתן; תמי

כמורה, ככתבנית, כמדריכת כתבניות, ובגיל מאוחר לימדה, אפילו, כתיבה עיוורת על  
מחשבים. לצורך זה היה עליה להיכנס לעולם טכנולוגי חדש, שלא הכירה, אך זה לא  

 ה.  אות הרתיע
 

ת שגרו בערים שונות, דיברו כמעט יום  בין קלרה למגדה היה קשר הדוק ויומיומי. למרו 
קלרה התגרשה   יום בטלפון. קלרה הרבתה לבקר את מרים, מרים תמכה בה כספית.

הסכימה לנסוע לטיול שורשים בהונגריה עם בנותיה, דורית    79. בהיותה בת  50בגיל  
 .83ותמי, ונפגשה עם אחיה, לצי, בעיירת הולדתם, גודולו. היא חיה עד גיל 

 
  התחתן עםנקרא שם פאול, ו, הבכור, חי בארה"ב בסן פרנציסקו, קליפורניה, פלי

 פרציסקו.-, בקפיצה מגשר הזהב בסן45. סיים את חייו בגיל  יהודית )ג'ודי(
 

אחרי כן עשה  וכימיה,  ט בדוקטור עשהלואי,    – , אליה עבר , או כפי שנקרא בארה"בללי
- ושניהם הפכו לפסיכולוגים  לוגיה,, ד"ר לפסיכוהסבה לפסיכולוגיה. התחתן עם טרה

 לב.  דום, מ67באפטון שליד בוסטון, בגיל , 1998ללי נפטר בשנת מטפלים. 
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  , פליטי שואה מפולניה,לבית וסרמןנשאר בקנדה. התחתן עם אנני  , הוא לסלי,לצי
  ופרנציאלכס ומילה(  )אשתו: אנדריאה הופס, ילדיהם:  מייקלשני ילדים:  ונולדו להם 

עבד כמתכנת בחברת ביטוח והתקדם בה, עבר לקריירה אקדמית  .  (דיאן ה:בת)
לימד. אנני מתה ממחלת  באוניברסיטת טורונטו, בה גם   התמחה באמנות במחשבו

משפחה קנדית  ל בת ,עם קטי שניתבלצי התחתן .  44, בהיותה בת  1977בינואר  הסרטן
עבר לייעוץ פיננסי  מיו . בערוב יששורשיה נעוצים בסקוטלנד, אירלנד ואנגליהותיקה, 

שלום ואחדות עולמיים.  פי, מאמין בלסו לאדם רוחני יותר ו   למד יוגה, הפךלאנשים, 
נבחרת מנהיגים מדתות שונות ומסורות    –  Abrahamic Reunionהוא הצטרף ל

הוא היחידי מבין    רוחניות שונות, ששאיפתם להביא שלום בארץ הקודש, ישראל.
 האחים שחי כיום. 
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 : קלרה מזאי בצעירותה 3איור 
 
 
 

 



31 

 

 מקורות לכתיבה:
 

 . 1966- ו 1958 יםבשנ  ,ויסמן  דוריתבתה, ל  מזאי קלרה מחברת שהכתיבה   •

 . נוי ב"יד ושם"-מזאיעדותה של קלרה  •

   .בכתב ידה וגם מודפסים  – מזאי  זכרונות קלרה  •

 מודפסים  –  שוורץ-פלג - מזאי זכרונות מרים •

•   A Tapestry of Survival – Leslie Mezei with Magda Mezei Schwarz, Klari 

Mezei Noy and Annie Wasserman Mezei, The Azrieli Foundation and 

others, 2019 ISBN 978-1-988065-52-6 
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 נספחים: 
 
 

מתוך "תולדות השואה, הונגריה", רנדולף ל.  : ) על יהדות הונגריה : כללי1נספח 
 :(1992בראהאם ונתנאל קצבורג, הוצאת יד ושם, תשנ"ב 

 
 קיימת הסכמה לגבי הנקודות הבאות: 

יהודי הונגריה, פרט ליהודי בודפשט, הושמדו במהירות חסרת תקדים במסגרת   -
 תוכנית ההשמדה האכזרית ביותר של המלחמה. 

נסתם לגיטאות, ריכוזם וגירושם למחנות, התנהגו היהודים בערי השדה  במהלך הכ  -
 . באופן כנוע ומתוך השלמה עם הגורל

  –גירושם של יהודי בודפשט, הקהילה האחרונה שנשארה בחיים, הופסק ב   -
רטי, במענה לפניותיהם של הנשיא רוזוולט, מלך  בהתערבותו של העוצר הֹו 7.7.1944

לוש הורטי, שקיבל בזמן כלשהו בחודש יוני דיווח מדויק  שוודיה, הוותיקן ובנו מיק
 ומהימן מפי מנהיגי יהודי הונגריה על המתרחש באושוויץ.

 
 מה בדיוק ידעו מנהיגי יהדות הונגריה על השמדת יהודי אירופה ומתי נודע להם על כך? 
המידע הזמין היום מצביע על כך שרבים ממנהיגיה של יהדות הונגריה ידעו היטב את  

 .ולא הזהירו את היהודיםהאמת על 'הפתרון הסופי' עוד לפני הכיבוש הגרמני, 
"הצלחתם המזעזעת של הנאצים להשמיד את היהודים בקלות וללא  במשפט קסטנר:  

אה מן הקורבנות'. אילו היו  התנגדות היתה 'תוצאה ישירה של העלמת האמת הנור
עמדתם של המנהיגים    היו מתנהגים אחרת... נצלי משוכנעים שאין להם כל דרך לה

  ה תני היהודים בעת המלחמה עוצבה עפ"י דפוסי ההתנהגות והמנהיגות שפיתחו מאז נ
. תפיסותיהם ואשליותיהם היו פרי היחסים הלבביים,  1867ליהודים אמנציפציה בשנת 

- תחו בני השכבות היהודיות העליונות עם העילית השמרניתיעט, שפ ם כמ יהסימביוטי 
 אריסטוקרטית ב"תור הזהב". 

 
יחידות הס"ס והגסטאפו נכנסו להונגריה עם הוורמכט בשעות הבוקר המוקדמות של ה  

 . 1944במרס  19 –
 . הצו לענוד טלאי צהוב –  5.4.1944

ם,  ירותניה כאזורים צבאי-טרנסילבניה וקרסטו-אזורי צפון 2על   ה הכרז  –  12.4.1944
 . ושם התחילו בפינוי היהודים

טאות ושילוחם ברכבות.  ים בג היהודי ריכוז ,צו המורה על הקמת הגיטאות –  28.4.1944
 ., עד הגירוש)ביניהם בגודולו( בד"כ שהו בגיטאות בערי השדה ימים ספורים

ויר. בעקבות ההפצצות, אולצו רבים מיהודי בודפשט  הפצצת בודפשט מן הא  –  2.4.44
לוותר על דירותיהם ועל בתיהם הפרטיים ולהעמידם לרשות נוצרים שנפגעו מן  

 ההפצצות. 
יהודי הונגריה מרחבי הארץ,   430,000נאספו  1944ביולי  9- ועד ל   1944במאי  15 –בין ה  

ודשיים בלבד! הגרמנים,  בירקנאו. כל זאת, תוך ח -באושוויץוגורשו ברכבות להשמדה 
 בראשות אדולף אייכמן, כבר היו מיומנים, וההונגרים עזרו בשמחה בביצוע המשימה. 
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בבודפשט נדחה הרעיון של גטו רציף. יהודי בודפשט  אך יהודי בודפשט עדיין לא גורשו. 
 Orsgagosינים שנבחרו לכך במיוחד ושזוהו כ"בניני מגן דוד צהוב" )י שוכנו מחדש בבנ

Statisztik Hivatal) 
 

אוגוסט היו חילופי גברי בממשלה, ונקבע  ב 7 –ב   :.441915.10  –.  7.7יהודי בודפשט, 
יהודי הונגריה. תוכנית הגירוש, נאמר, לא תחול על  שני של  לאוגוסט לגירוש   25תאריך  

יהודים "בעלי    3000 –יהודים בעלי נתינות זרה, שוויצרית ושוודית, ולא על קרוב לכ  
 פטור".  

 
נים  ילבני  – Schutzpasse –העברתם של יהודים בעלי "תעודות חסות"  בתים "מוגנים": 

מוגנים  -ים הבלתי רעברת הדיימיוחדים, מסומנים במגן דוד צהוב ברחוב פוז'וני וה
שהיו מאוחר  (, vedettלדירות שפינו הראשונים. אלו היו ראשוני הבתים ה"מוגנים" )

 .(nemzetkozi getto)יותר גרעינו של "הגטו הבינלאומי"  
 

קולונל לאסלו פרנצי, קצין הז'נדרמיה שהופקד על הגיטואיזציה והגירושים בערי  
  רכוש את אהדתם של המנהיגות היהודית ושל העוצרהשדה, החליט להכין לו אליבי, ול

יהודים הונגרים שידידיהם או   630עם רשימה של אליו . ראול ולנברג בא ההונגרי
רשימה  , וכן עם הגירתם והנפיקו להם תעודותאת קרוביהם בשוודיה דאגו להסדיר 

ת  עם הרשימופנה פרנצי  ויהודים, שהגירתם לא"י כבר אושרה,    2000שוויצרית של 
 באוגוסט לא יצאו אל הפועל. 25 –הגירושים שנועדו ל   …למועצת היהודים 

אוקטובר הוחל במסע שיטתי נגד היהודים. אנשי 'צלב החץ' נכנסו לבנייני מגן  ב 20  –ב 
  18. יומיים לאחר מכן קראו לגיוס נשים בנות 16-60הגברים בני  את  דוד הצהוב ואספו 

 בניית ביצורים ותעלות בבודפשט.   –פלוגות עבודה  ל,  40עד 
 . העברת היהודים ל"גטו הגדול" –  2.12עד  וסוף נובמבר  מ

לינואר ע"י הצבא    17-18 –חלקה המזרחי של הבירה, פשט, שבו שכן הגטו, שוחרר ב 
 לשחרור בודה. עד עוד חודש  ועבר האדום.  

 במאי.  8  –סוף המלחמה  
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 רקע על פלוגות העבודה: : 2נספח 
 
 

   תיעוד מותם של יהודי הונגריה שנשלחו לעבודה –מבצר המוות  
   .סאבולץ' סיטה. תרגם מהונגרית: משה גולן. הוצאת "מערכת" קיבוץ דליהמאת 

 . עתונאי , מאת יהודה להב, 26.4.06ספרים ", הארץ "מאמר מתוך  
 

בשטחה המוגדל של הונגריה )לאחר סיפוח חלקים משטחי צ'כוסלובקיה, רומניה  
- , במשך כשבעה 1944אלף יהודים. בין מאי ליולי  740 –כ   1944 –ויוגוסלביה( חיו ב  

אלף בני אדם, רובם הגדול למחנה ההשמדה   401רכבות   137 –מונה שבועות, גורשו ב  ש
ים מערי השדה ומן האזורים הכפריים, פחות  על גירוש יהוד  רך כלל מדובראושוויץ. בד

אדם. אפילו אייכמן עצמו  -אלף בני  12 –ידוע שגם מבודפשט עצמה גורשו יותר מ  
 משוערת של מבצע זה. -התפאר בהצלחתו הבלתי

 
  400מתכוונים בדרך כלל לגורלם של  כאשר מדברים על הטרגדיה של יהודי הונגריה

ובאשמה עליה נושאים באופן    –פנים נוספות   אלף מגורשים אלה, אך לטרגדיה זו היו 
כמעט בלעדי, לפחות בשלבים הראשונים, שלטונות הונגריה עצמם. הכוונה לגורלם של  

למה שכונה "פלוגות   1941-1944 םאלף הגברים היהודים שגויסו בשני 150 –יותר מ  
בקרב פלוגות אלה היה אולי אף גבוה יותר מאשר מקרב    האבדותעבודה". שיעור 

איש, ועם סיום המלחמה   4,500המגורשים לאושוויץ. היו יחידות שמנו בעת גיוסן 
 לכל היותר.   איש כמאה   ןנותרו מה

 
לצד הזה של הטרגדיה מפנה את אור הזרקורים החוקר ההונגרי סאבולץ' סיטה בספרו  

, שיצא לאור בעברית בתרגומו המוקפד של משה גולן בהוצאת "מערכת".  מבצר המוות
ספרו הראשון של   . 1988ההונגרית של הספר ראתה אור לראשונה בשנת המהדורה 

ספרים   16ומאז הופיעו עוד  1983 –סיטה, העוסק בפלוגות העבודה, פורסם כבר ב  
שכתב על הגירושים, על פלוגות העבודה וכן על מצילי היהודים מקרב חסידי אומות  

 . העולם
 

לטונות ההונגריים בפלוגות  מאז תחילת המלחמה נגד ברית המועצות השתמשו הש
מהימנים'(  -העבודה היהודיות )שבהן שולבו גם בני מיעוטים ו'יסודות פוליטיים בלתי 

בהן הוא מטבע   האבדות לשם ביצוע משימות קרביות כמו סילוק מוקשים, ששיעור 
הדברים גבוה מאוד. אנשי פלוגות העבודה לא היו חמושים כמובן, ואף לא היו לבושים  

יודם היה דל והם סבלו ממחלות ומהכפור הרבה יותר מאשר חיילים מן  כחיילים. צ
השורה, ונוסף על כך היו נתונים להתעללות מצד קצינים ואנשי סגל, שבמקרים רבים  

 לא היו סתם אנטישמים אלא ממש סאדיסטים. 
 

הוא תיאור גורלם של אנשי פלוגות העבודה בעבודות   מבצר המוותעיקרו של הספר 
צים היה אמור להגן על  אהונגריה, אשר לפי תוכניות הנ- הביצורים של קו ההגנה במערב

כפי שקובע המחבר בלשון עניינית ויבשה: "תוך ימים   ,שווא, שכן-וינה. זה היה מאמץ 
הוכיח את חוסר   חצה הצבא הסובייטי במהירות את האזור המערבי של הונגריה ובכך 

הטעם בעבודות החפירה שנמשכו כמעט ששה חודשים". אבל בתקופה זו, ביצוע עבודות  
 הביצורים המיותרות היה כרוך בסבל, ברעב ובמוות. 
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ל התעללויות; רציחות המוניות בדם קר;  ש ספרו של סיטה רצוף תיאורים מפורטים  …
ת כמשימתם הראשונית  קלגסים, שגם בתבוסתה של הממלכה ששירתו עדיין ראו זא

  50העבודה למחנה מאוטהאוזן. למצעד המוות הזה יצאו -להצעיד את שרידי פלוגות
 . הגיעו למחנה רק חלק מזערי מהםואלף, 
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 שהתה בהם: מזאי המחנות שקלרה : 3נספח 
 
 

 ( Ravensbrück) ק:ירראוונסב
 
הריכוז הגדול ביותר של   מחנה ,קיראוונסברק"מ מצפון לברלין,  90-נבנה, כ 1939  –ב 

מחנה עבודה, בעיקר לעצירות פוליטיות   . בתחילה שימשלנשים בלבד  הנאצים, שנועד
החלו לשלוח נשים   1943  –החלו להגיע אליו נשים יהודיות. ב   1944אך מאמצע 
יהן הדלים היו חוזרים ארוזים למחנה  ק להשמדה באושוויץ. בגדיהן וחפצ ימראוונסבר

הנשים לצורך תיקון ושימוש מחדש ע"י האסירות. כשנה לאחר מכן הוקמו גם  
ק עצמו תאי גזים וקרמטוריום, והוחל בהשמדה שיטתית של נשים, בעיקר  יבראוונסבר 

נשים אסירות   100,000נשים. יותר מ   6,000-לפי ההערכה נשמדו שם כזקנות וחולות.  
לפני שהסובייטים שחררו את המחנה בסוף   קי ראוונסבראירופה עברו דרך  מכל רחבי

 נשים נשמדו שם.  50,000. בערך 1945אפריל 
 
 

 ( Venusberg)ונוסברג: 
 

של מחנות הריכוז.   Flossenburgשהיה חלק ממערכת ה ,גרמניהמחנה עבודה לנשים ב
ממחנה הריכוז  ות, הובאו  ינשים הונגר 500האסירות הראשונות, קבוצה של 

וירונים, שהיה שייך  ו על מנת לעבוד בבית החרושת לחלקי א 1945ק בינואר  יראוונסבר 
נשים   500התנאים במחנה עם משלוח של הדרדרו   1945למשפחת רייך. בפברואר 

הפצה של מגפת הטיפוס. הנשים אולצו לעבוד   ה הגעתן התחילעם בלזן, ש-שהגיעו מברגן 
 אוכל דל ומתו מיחס אכזרי של נשות האס.אס. שעות, קיבלו  12במשמרות של 

 
 

 :ַמאּוטַהאּוֶזן
 

  20-כ  ,מאוטהאוזן עיירה סמוך ל 1938- הוקם ב, ש אוסטריה עיליתגדול ב מחנה ריכוז 
  ובהמשך התרחב והפך למרכיב מרכזי בתשלובת המחנות ,לינץ ק"מ ממזרח ל 

ובני קבוצות   מתנגדי הנאציזם  מחנה הריכוז שימש בעיקר לכליאת . גוֶזן-מאוטהאוזן
 ."לא רצויות" ממדינות שונות באירופה 

החלו  -  1944 שנכלאו בו בתחילה היה קטן באופן יחסי. החל מ  יהודיםמספר ה
למחנה הובאו גם   . הולנדו  הונגריה  לכלוא בו יהודים רבים, בעיקר מקהילות נאציםה

 .בלזן-ברגןומ אושוויץ יהודים מ 
  320-ל  120גוזן מוערך במאות אלפים )בין  -ת מאוטהאוזןמספר הנרצחים הכולל במחנו

עבודות  יהודים. מרבית הנרצחים מתו מ 38,000-אלף, על פי הערכות שונות(, מתוכם כ
 .1945י  במא ארצות הברית גוזן שוחררו על ידי צבא-מחנות מאוטהאוזן .כפייה

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1938
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%98%D7%94%D7%90%D7%95%D7%96%D7%9F_(%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1944
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%9C%D7%96%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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 .מהמחנותה  קלרה שנה אחרי שחרורשכתבה מסמך  - 1945במאי   28 –  4נספח 
 
 1946במאי   28

. שנה אחרי  1946במאי   28 –מצאתי דף ישן מוצהב שהדפסתי בהונגרית בבודפסט ב  

 :Mauthausenשעזבתי את 

 

 1945במאי  28

 
לנו  ו. יום לפני זה אמרממאוטהאוזןזה היום שיצאתי )לפני שנה( 

לחזור הביתה. לא צריך ללכת ברגל,  רשאי –שמי שרוצה ויכול ללכת 

 ושאין אנ ,זה היה כל כך יפה .יש קשר. ללכת הביתה זה לא נכון

. נו. החלום, הגעגועים למצוא את משפחתנואפילו לתאר ל יםיכול

 נווהגעגועים תקפו אות את הדחף נונתן ל ,מצאנ ושאת מי אנ ,הפחד

. אינני אני אמות –תמיד יותר ויותר: ללכת, ללכת, כי אם לא 

אינני יכולה. האוכל לא  (,מחנהלגר )יכולה לסבול יותר את חיי ה

גרוני, אינני יכולה לראות שום מזון רק הביתה הביתה. שם ביורד 

אדמה, ביצה רכה, אני רואה בעינים רוחניות כנפים של  יהיה תפוחי

אינני יכולה לזוז כמעט. עוף, אולי אולי אני אוכל לאכול את זה. 

שבועות ללא תנועה. ולמרות זה אני רוצה ללכת  4כמעט אני שוכבת 

 .יה מישהו ממשפחתנויה, מי יודע אם נומחכה ל מי יודע מה ,ללכת

רק  הכל לדעת, עלי משיותר מוקדם אני מלאת ספק,הכל בלתי יציב, 

לובשת אני בידים רועדות  ,יהלגר של ללכת, ללכת. אני קמה ממיטת

מהסמרטוטים שלי. אני  קטנטונת שלי ומכינה חבילה ss-את מכנסי ה

 אפילו לחם אחד להחזיק. כוח ילרוצה לקחת משפחות, כי אין 

 

 -אבל אני הולכת, איני יכולה לזוז אבל זזה אינני יכולה ללכת, 

 - והרצון מנצח את הכל, אני רוצהוקמה, כי  –לפעמים אני נופלת 

כי אני רוצה ומה שבלתי אפשרי  –החולשה, את חוסר הכוח שלי  תא

ני יכולה לאכות ביום האחרון במאוטהאוזן קרה פלא, א נעשה אפשרי.

ואני רואה  ,, חלום של חלום תפוח אדמה בקליפההראשון הצהריםאת 
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שיש רק דרך אחת להבריא: ללכת, ללכת. אינני משיגה שום דבר מזה 

מטר סוחבים אותי לבית חולים, עושים  2שאמריקאנים בגובה של 

צילומים, בודקים, נותנים ארוחת בוקר לנסיון, אין שום עזרה בדרך 

 להפסיק וכו'. יםלויכ אינם. אפילו את שעולי תרפואיה

 

אנו מחכים עד חצות: אין רכבת  אוטו משא לוקח אותי לתחנת רכבת.

(vagonמה יהיה עלינו? אנ )חלשה, אינני מסוגלת אפילו לשבת.  י

יפות רק הרצון והגעגועים אומרים: הביתה. יי יכולה לזוז מענאינ

פתאום בלילה אני שומעת רעש, באה איזה רכבת משא והבחורים שאתנו 

ובזה   –ים מחליטים לנקות לנו מקום בווגון אחד ששימש להעברת חול

נכנסנו. אני נפלתי פנימה. פצעים חדשים אבל אינני מרגישה כבר 

 כלום.

 

לפנות בוקר הרכבת זזה ומתחילה נסיעה ללא סוף. הצידה לדרך: לחם 

אנו נוסעים ללא  ., וקצת מרגרינהקשה כאבן שאי אפשר לאכול אותו

לפעמים אנו מחליפים רכבת, כי הנהג לא יודע לאן נוסע מטרה ימים. 

כשאנו מחליפים רכבת ואנו לא יודעים באיזה מקום אנו נמצאים. 

את מצבנו ונותנים לאכול.  יםאורכשבוכים  ,אזרחים רואים אותנו

. בתחנת Wienעד שהגענו לקרבת  .כבר יום חמישי לנסיעה ללא מטרה

ולחן כי לא היה לנו יותר כוח. רכבת של כפר קטן נשכבנו על איזה ש

התחיל ללכת ברגל בכביש ראשי. אני מרגישה שאינני יכולה  בריאמי ש

הכל נגמר  –זה לא הולך יותר, אם אני לא אקבל רכבת לכת, יותר ל

 יםובא ,רוסי על מצבנוהלשלטון מישהו מודיע . כלוחבל היה על ה

ית בלאלה שלא יכולים להמשיך את הדרך לוקחים אותם  –לקחת אותנו 

אינני חולים. ואני חשבתי שהיה מאד טוב ללכת לבית חולים אבל 

אני רוצה ללכת הביתה. אולי יבוא איזה רכב להציל אותי.  ,רוצה

אבל לא נתנו לעלות. הרצון דוחף לא בדרך לפוזון פתאום באה רכבת 

כות, לחפש רכבת לכיוון אלא בכוח אחרון לח ,לשכב באפס מעשה

. אנו מגיעים רכבת. אנו עולים על פרוזדור הווינה. סוף סוף באה
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מנהל התחנה שולח אותנו  .לשדטלאו, אם עם בתה, גבר אחד ואני

למשטרה שיעזרו לנו להמשיך את דרכנו. כשרואים אותנו מיד מביאים 

אוכל ואומרים לנו: במצב כזה אין אנו יכולים להגיע חי הביתה. 

ימים, לקבל כח,  12אחת, במקום אנו נשארים  הוקחים אותנו לווילל

, אנו מקבלים תומביאים לנו כל טוב. אנו שוכבים במיטה אמיתי

שמיכות. קר לי קר מאוד אמנם כבר יוני. אני מרגישה כאילו אני 

, אני קיימת, םחיה בחלום. אני בחדר, לפני החלון מצייצות ציפורי

י, מי שמסתכל בוכה ומנשק. מראים אותי מפנקים אותי. אוהבים אות

לכל שטדלאו. במשטרה קראו לאסירים סס ואמרו להם: זה עשיתם אתם, 

אף אחד לא יודע  –תגידו? האמנם אתם אנשים! אנו לא ידענו את זה 

מה עשו ממנו, מתנגדים להכיר בזה. מביאים חלב, סוכר, ריבה, דבש 

אין לנו כוח אפילו  מאכלים שזמן מה לא שמענו עליהם. מרוב שמחה

לבכות. מצלמים אותנו, באים קצינים רוסיים, אוסטרים, מביאים 

ביצים טריות, לא מפנקים כך שחקנית מפורסמת. כל זה נדמה לחלום, 

אמנם אינני רוצה גם בחלום זה להיות. בלילה אני שומעת יריות, 

יכול לבוא משהו ואינני יכולה להגיע הביתה. ברגע שאספתי די כוח 

כת אני הלכתי למפלגה הקומוניסטית לבקש עזרה, כי אני רוצה לל

ללכת הביתה. שישימו אותי על איזה רכבת, אינני יכולה כך לחיות 

הלאה. אנו חייבים הרבה לכם כי הצלתם את חיינו, אבל אני רוצה 

ימים הביאו אותנו בעגלה עד רכבת  12להמשיך את הדרך. אחרי 

ד בודפסט הובילו אותנו בעגלה נוסעים, בזה נסענו תוך יומים ע

 35לבית חולים אחד ופה הכל נודע לי מה שהיה חפצי לדעת. הייתי 

. החיים הלכו הלאה, רוב 1945ביוני  15ק"ג שלד חי. היום שהגעתי: 

ובמחשבתי אני רואה את אלה שכבר אינם.  יחברותי מתו. בזיכרונ

  ורנו.הייתי אתם יחד וכבר לא יכלו להגיע לשמחה ולעצב של שחר
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 מההורים של יוליה )סבתא גיטל( ובעלה מנו.  –  אילן יוחסין משפחתי -  5נספח 
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