מפתיע

בלעדי

הם נולדו כיהודים נאולוגים .אבות
משפחתם קידשו מלחמה נגד דרכה של
היהדות החרדית בהונגריה ,בראשות
ה'חתם סופר' זצ"ל .הם שיחקו כילדים
ערלים על גדות הדנובה ,עם חברים
גויים ,ונזהרו לא לגלות את היותם
יהודים .והם טיפסו כהונגרים נאמנים
במסלול החיים השגרתי שבודפשט
מציעה לאזרחיה  -עד שגילו את הסוד
שההורים התאמצו להסתיר מהם.
עכשיו הם מתכננים להפוך מחדש
את הונגריה היהודית ,ולהחזיר אותה
לשורשיה האורתודוקסיים | שלושה
מהם ,בנימין זאב ,בנצ'ה ורהנז'
ודניאל באלוג ,מציגים עם רבם,
הרב דוד ֶק ֶל ִטי ,את יהדות הונגריה
המתחדשת 70 ,שנה בדיוק לאחר
שעלה עליה הכורת | ומנותר קנקנים
אריה ארליך ,אגר ,הונגריה

צילום :אבינועם יוגב ואימג' בנק AFP

על הדנובה
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התותחים

כבר לא
רועמים
בכיכר

דוֹבּוֹ.
להקת עבים קדורנית ,אפורה ,נעה מעלינו מערבה,
שעה שעמדנו למרגלות המצודה העתיקה של ֶאג ֶר
הגדולה .המצודה שידעה מלחמות אזוריות ,אירחה
קרבות דמים ,והיתה זירתן של רבות מן התהפוכות
שעברו על חבל הארץ ההונגרי מימיו העותומאניים
ועד הנה .עתה עומדת המצודה מרוקנת ,זנוחה,
מעלה אבק ,שכוחת אדם .זכר עלוב לימי מלחמה
אגדיים שנחרטו בתודעת הלאומים בממלכות מרכז
אירופה.
נופיה של ֶאג ֶר ההונגרית ,היא ערלוי היהודית,
נשקפים למרגלותינו במלוא יופיים .אלמלא חשרת
העננים ניתן היה לראות רחוק יותר ורחב יותר,
אולם גם מה שאנו רואים מכאן מרהיב דיו :קו
רקיע אירופי ,קודר ,ומתחתיו מבנים בסגנון קדום.
אבל התותחים המחלידים במרומי המצודה ,אלה
כבר אינם רועמים .הם דוממים לפנינו ,קניהם
השלופים מאובקים ,נחים מנוחת עולם .מנוחת
התותח .אפילו תיירים לא ראינו; היינו המבקרים
היחידים .לבד מול קנה התותח הלא קדוש שלא
יורה .בתקופות אחרות בהיסטוריה של העיר,
המיקום והסיטואציה עלולים היו להיות מעוררי
פלצות.
בנימין זאב ,הארי שבחבורת הנאולוגים
ההונגרים לשעבר ,שאבותיהם הסֵבו כאב ראש
איום לחרדים בארץ הגר ,תופס בחוזקה את ידי שני
חבריו למהפכה היהודית .גם הם הפכו לאחרונה,
כמותו ,לחרדים לכל דבר .בנימין זאב מחזיק בזרועי
בהתלהבות האופיינית להונגרי מדורי דורות בעת
שנתפס לעניין נשגב  -ופוצח במחול איטי במרכז
הכיכר ,למרגלות המצודה ,כשעיניו עצומות .קולו
וקול חבריו נישאים בכיכר דובו ,מול סוסי ברונזה
דוממים ,ירקרקים ,המנציחים אף הם קרבות
שידעה העיר .והיא ידעה הרבה בתולדותיה .אך
עתה איש לא שת לבו לסוסים ולמצודות ,כי אם
לקבוצת היהודים ההונגריים שהפכו ללהקת זמרי
רחוב אקראית:
"סֹאל אֹ-קוֹקוֹש מַאר
מוֹי ְד ֵמגְוִירוֹד מַאר
זֹל ְד אְֵרדֹבְּן שִיק ֵמזֹבְּן
שֵיטַאל אֵיג ְ' מֹאדַאר.
מִי ְטשֹאדֹא מֹאדַאר?
הֵי ,דֶה מִי ְטשֹאדֹא מֹאדַאר?
שַאְרגוֹ ל ַאבּוֹ זֶל ְד אוֹ סְַרנ ְיוֹ
אֵינְג ְם אֹדֹא וַאר.
"מִיקוֹר ל ֵס אוֹז מַאר?
הֵי ,דֶה מִיקוֹר ל ֵס אוֹז מַאר?
יִבָּנ ֶה ַה ִמ ְקדָש עִיר צִיוֹן ִתּ ָמל ֵא
אוֹקוֹר ל ֵס אוֹז מַאר.
ִמי ְיְרט נ ִינְצְ' אֵז מַאר?
הֵי ,דֶה ִמי ְיְרט נ ִינ ְצ' אֵז מַאר?
וּ ִמפְּנ ֵי ֲח ַטאֵינוּ גָל ִינוּ ְמאְַרצֵנוּ
ֵאזְאְֵר ְט נ ִינְצְ' אֵז מַאר.
המום מן המחווה הפתאומית ,אני עוצר את
בנימין זאב משירתו ושואל אותו לפשר ההתנתקות
הארוכה מן המציאות ,לטובת שירה קולנית של
מילים סבוכות בהונגרית כבדה.
כאן מקום איתי להתוודות :מעטות הן הנסיבות
המשתוות למבוכה שחש אדם שאינו דובר הונגרית,
72

כאשר הוא עומד ליד אנשים המתקשרים ביניהם
בשפה זו .יש בה ,בשפת ההונגרים ,מוטיב מענג
עבור הדוברים בה ,ומוטיב מרגיז מאוד עבור מי
שאינם מבינים אותה .כשהונגרים מדברים ביניהם
בהונגרית ,הרושם הוא שהם מסתירים מזולתם
סוד גדול ונורא .זהו עניין מתסכל .וכיוון שנואשתי
זה מכבר מידיעת השפה ההונגרית ,הסבה לי שיחת
ההונגרים עגמימות רבה .מי יתנני דובר הונגרית
ואבוא בסוד ההונגרים.
עודני מתאמץ להבין לפשרו של 'סוֹלוֹ-קוֹקוּש',
ובנצ'ה ,צעיר הונגרי תוסס ועליז ,נטפל אליי" :מה
קורה איתך?" הוא נוזף בי בחיוך ,וזוג עיניו התמהות
הולכות ונפערות" .זה ההמנון שלנו .השיר האהוב
על היהודים כאן".
אחר כך התברר שאת 'סוֹלוֹ-קוֹקוּש' ,שאותו
שאל האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקאלוב זי"ע
מרפרטואר הנגינה של הרועים בערבות הממלכה
המרכז-אירופית ,נוהגים היהודים ההונגרים לשורר
בערגה בעתות התעלות .ובעוד החרדי הישראלי
מחליף לו שירי ערגה והמנונים כפעם לפעם -
'סוֹלוֹ-קוֹקוּש' היתה ונותרה מנגינת הנצח של
ההונגרים .לא 'אפילו בהסתרה' ,לא 'ותערב' ,אף
לא 'רחם'' .סוֹלוֹ-קוֹקוּש' ואין בלתו.
השיר מספר על תרנגול העומד ביער ירוק,
בשדה רחוק ,והציפור מחכה לו .מה יפה הציפור:
צהובת רגל ,זהובת מקור .מחכה הציפור .מחכה
עד בוש .מדוע מחכה הציפור? מפני חטאינו ,גלינו
מארצנו .והתרנגול קורא לה ,לציפור :חכי ציפור,
חכי .אם אלוקים ייעדני לך ,איתך אגיל בדרור .מתי
זה יקרה? מתי זה יבוא? כשיבנה המקדש ,עיר ציון
תמלא  -אז יהיה זה כבר.
אם כן ,הצעתי לבנצ'ה ולבנימין ,טוב לשיר את
'סוֹלוֹ-קוֹקוּש' .אולי נשיר שוב את סוֹלוֹ-קוֹקוּש.
ואז ,אולי ייבנה המקדש .ההונגרים נעתרו.
בדקות הבאות חוו חוצות אגר מחזה מהאגדות:
שלושה יהודים הונגרים ,נאולוגים לשעבר ,ויהודי
ישראלי אחד ,עיתונאי בהווה ,עמדו בכיכר דוֹבּוֹ,
התעלמו מהמון הונגרי עוין שנעץ בהם מבטים
רושפים ,ושרו על ציפור זהובת מקור העורגת
לאלוקיה ,ומייחלת שייבנה המקדש .ראש העיר,
לאסלו האבּיש ,שבדיוק חלף במקום ,לא האמין
שזה קורה לו.
לרגעים אחדים של שירת סוֹלוֹ-קוֹקוּש ,נראתה
ערלוי העתיקה ,זו שהיתה מלאה בסופרים
ובחכמים עד שעלה עליה הכורת לפני שבעים שנה,
ככזו שקמה לתחיה.
עד שפסקה השירה.

ניחוחות ברחוב ֶא ְטוֶ וש
בצפון הונגריה ממוקמת ֶאג ֶר )בהונגרית,(Eger :
מזרחית להרי מטרה .לבד מהמצודה שבה פגשתי
בנאולוגים השבים ,ידועה העיירה במרחצאותיה
החמים ,במבנים ההיסטוריים שבראשם המינרט
הטורקי הצפוני ביותר ,וביינותיה האדומים והלבנים
ששמם נישא ברחבי העולם לאורך ההיסטוריה.
רבי נחמן מברסלב אמר ,כי מי שטעם את טעמו
של יין הונגרי ,לעולם לא יסבול את טעמו של יין
אחר .מהם ,לצערנו ,נבצר מאיתנו לטעום .מטעמי
כשרות כמובן :אין בנמצא יין הונגרי כשר .באנו
לאגר ,בירת היינות המשובחים ,כדי לקדש על
גרפ-ג'וס אמריקני .חבל.

חוש ביקורת מפותח .הרב דוד קלטי
באגֶ ר
בהבדלה ֶ

עודני מתאמץ להבין
לפשרו של 'סוֹלוֹ-קוֹקוּש',
ובנצ'ה ,צעיר הונגרי
תוסס ועליז ,נטפל אליי:
"מה קורה איתך?" הוא
נוזף בי בחיוך ,וזוג עיניו
התמהות הולכות ונפערות.
"זה ההמנון שלנו .השיר
האהוב על היהודים כאן"

אגר ,היא ערלוי ,הייתה מיושבת כבר בתקופת
האבן .העיר הנוכחית נוסדה במאה העשירית על
ידי אישטוון הראשון ,מלך הונגריה ,שהקים בה
את אחת מעשר הדוקסויות של הונגריה .ברבות
השנים החליפה ידיים :פעם שלטה בה האימפריה
העות'מאנית למשך  91שנים ,ופעם שלטו בה
ההבסבורגים .היו תקופות שמבני הדת הענקיים
שלה ,המפלצתיים ,שימשו קתדרלות ,והיו
תקופות אחרות שבהן הפכו הקתדרלות למסגדים.
גם בתי כנסת ,להבדיל ,היו בה שניים :אחד
לאורתודוקסים ,השני לנאולוגים .אסונות הרבה
ידעה העיר :ב 1800-פרצה שרפה שכילתה חצי מן
העיר ,וב 1801-התמוטטה חומת המצודה .ב1827-
שוב פרצה שרפה שכילתה חלק ניכר ממרכז העיר,
וארבע שנים מאוחר יותר מתו מאתיים מתושבי
העיר במגפת כולרה.
אך מאום לא השתווה לאסונה הגדול של העיר,
שמעולם לא הגליד .לפני פרוץ שואת יהודי אירופה,
התגוררו בה שלושת אלפי יהודים  -בשתי קהילות:
האורתודוקסית ,וקהילת הסטטוס קוו הנאולוגית.
באביב תש"ד רוכזו יהודי העיירה בגטו שהוקם
במרכז העיר .הם הובלו לבית חרושת ללבנים
במרחק ששה עשר קילומטרים ,ולאחר צעידה של
עשרה קילומטרים נוספים הועמסו על קרונות בקר,
בדרכם למחנה ההשמדה אושוויץ.
מעטים שרדו את המלחמה וחזרו לעירם

עבור מאה יהודים שנסעו עד אגר הרחוקה רק כדי
להתחזק ביהדותם.
בערב יצטרף אלינו הנגיד הרב שמואל וולף
שיפר ,מנכבדי הקהילה החרדית בווינה ,שעשה
לכאן את כל הדרך מווינה האוסטרית ברכבו ,יחד
עם חתנו ,ראש כולל לאברכים מצוינים בווינה.
ומדוע טרח כל כך? לפי שהוא עצמו דובר הונגרית,
מאחר שנולד בה בעיצומן של שנות הזעם .נרגשוּת
מילאה את ישותו בראותו יהודים-הונגרים צעירים
העושים צעדים לעבר כור מחצבתם.
"אני ,יכולתי להיות בדיוק כמותם" ,לחש לי
בשיחת ליל שבת ,בעודנו עושים את דרכנו לחדרי
המלון ,לאחר מרתון הרצאות ואירוע עונג שבת.
"נולדתי כאן בדיוק כמו כל היהודים ההונגרים.
אבל הקב"ה עשה לי נס ,ונחלצתי מכאן .הייתי
תחילה ב'פלעצל' בפריז ,אחר כך בקהילת בריסל,
עד שמצאתי את מקומי בווינה".
צעירי המהפכה .בנימין זאב )באמצע( ,בנצ'ה ורהנז' ודניאל באלוג

חום תנורים מקדם אותנו
בכניסתנו ללובי החשוך
של מלון קורונה שבמרכז
אגר הציורית .ולא רק
חום מקדם אותנו ,אלא גם
סנטה-קלאוסים משוקצים
ושאר סממנים ושייגעצים
המלמדים על בוא האחד
לינואר ,יום אידם של
הנוצרים .באנו חושך לגרש,
ושייגעצים להרחיק
לאחריה .אחד הבולטים שבהם הוא כ"ק מרן
האדמו"ר מערלוי ,שחזר העירה עם קומץ תלמידים
שנותרו אחד מעיר ושניים ממשפחה  -וחידש בה
את ישיבתו .עד שעלה ארצה מאוחר יותר .כיום יש
בה ,על פי המסופר ,עשרים יהודים .בנצ'ה ,בנימין
זאב ואני ,התקשינו למוצאם .כך גם הרב ֶקלֶטִי ,הרב
של ההונגרים ,שתיכף נספר על אודות מפעלותיו.
אל העיר הציורית הזו נקלענו בשבוע שעבר,
בעקבות מסע לגילוי ניצני ההתעוררות הפוקדים
את יהדות הונגריה ,שבעים שנה לאחר שנעלמה
כמעט לחלוטין .כמאמר הפזמון המושר בימים אלה
ליד הנרות  -לקץ שבעים נושעה הונגריה .ישועה
חלקית ,קטנה עדיין ,אך זוהי תחילתה של מהפכה.
התרנגול והציפור קרובים להתאחד.
בבית דירות מיושן ,בעל ניחוח אופייני ,ברחוב
ֶא ְטוֶוש שבמחוז פשט ,המתין לנו הרב דוד ֶקלֶטִי,
בעצמו יליד הונגריה .בודפשט ,שאותה חוצה נהר
הדנובה ,חצויה לשניים :בּוּדַה ,ופֶּשְט .כעת אנחנו
בפשט ,ממזרח הדנובה.

השייגעצים של אגר
הבית של הרב קלטי נראה כמו בית טיפוסי
באזור פשט :בתוך בניין שחצר לא מקורה נמצאת
במרכזו ,מאחורי שער עם קוד ,בתוך בית שתקרתו
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גבוהה ,וחללו ומימיו מחוממים באמצעות אש
גלויה .לא אטרקציה גדולה עבור ישראלי ממוצע,
והרב קלטי  -אף שנולד בהונגריה  -ראוי לתואר
ישראלי ממוצע :מגיל שבע חי בארץ ,התעלה
בתורתו בישיבת מיר ,הרביץ תורה בטלז-סטון ,עד
שהחליט לבצע 'טוויסט' בעלילת חייו ולחזור בדד
להונגריה מכורתו .רעייתו מצטרפת אליו רק בחגים.
אחת לשבועיים הוא חוזר לביתו שבירושלים,
למשך יממה וחצי בלבד ,כדי לעשות שבת עם
רעייתו ונכדיו.
יחד עמי נטלו את מקלם ותרמילם הגאון רבי
יצחק יחיאל ארנפלד ,ראש ישיבת בית שמואל
בירושלים ונצר לשושלת רבנים מפוארת בהונגריה,
וכן הרב צבי ענבל ,הרב אהרן לוי והרב חיים עידן
 הנמנים עם סגל מרצֵי מעצמת הקירוב 'ערכים',שהוזמן על ידי הרב קלטי לערוך סמינר יהדות
בניחוח הונגרי .יהודים באנו לחפש .נשמות שעולות
מן האפר שכיסה את יהדות הונגריה בשכבה
שלפרקים נראית כבלתי ניתנת לחישוף.
לאחר התארגנות מהירה ליד האח של הרב קלטי,
יצאנו אל היעד  -העיירה אגר ,היא ערלוי120 .
קילומטרים חוצצים בין בודפשט לאגר .הדרך כולה
זרועה נוף אורבני בסגנון טיפוסי ,כשמפעם לפעם
מבצבץ לו הדנובה ,החוצה את הונגריה ,במלוא
הדרו .חלפנו ביעף על פני עיירות שחלקן מוכרות
מן הפולקלור היהודי ,בהן מישקולץ ,דרבצין ועוד.
עד שהגענו לערלוי ,רק כדי לגלות שאין בה כמעט
שרידים לנוכחות היהודית המפוארה ששלטה בה
בשנים עברו .פרט לבית כנסת בכיכר דובו ,שהופך
בימים אלה למוזיאון .וגם כשיהיה מוזיאון ,יזדקק
לרחמי שמים כדי שמישהו יתעניין בקיומו.
חום תנורים מקדם אותנו בכניסתנו ללובי
החשוך של מלון קורונה שבמרכז אגר הציורית .ולא
רק חום מקדם אותנו ,אלא גם סנטה-קלאוסים
משוקצים ושאר סממנים ושייגעצים המלמדים על
בוא האחד לינואר ,יום אידם של הנוצרים .אך כעת
אנו כאן ,משלחת של מאה יהודים מקרוב ומרחוק.
באנו חושך לגרש ,ושייגעצים להרחיק.
ביום שישי נסענו למעיין סמוך .הרב קלטי קנה
סירים בקניון של אגר ,הגעילם ביגיעה ,ועתה יש
להטבילם .בהונגריה של ימינו ,דבר אינו מובן
מאליו .לא כל שכן אירוח שבת שלמה למהדרין,

תורה במוסד הנאולוגי
עשרה קבין של מתיקות יהודית ירדו לעולם,
ודומה שאת כולם נטל בנימין-זאב ,איש שיחי,
חזן של קהילה נאולוגית גדולה בבודפשט ,שנטש
אותה לאנחות ועתה מתנהל כבן תורה לכל דבר.
הוא חבוש במגבעת לראשו ,חנוט בחליפה ישיבתית
לגופו ,וחמוש בחיוך יהודי כובש .הוא שולט במספר
שפות ,ובעוד חצי שנה יהפוך להיות ד"ר לפיזיקה.
"ברגע שאקבל את התואר ,אעזוב הכל ואלמד כל
היום בכולל" ,הוא מבטיח.
] מה הביא אותך לעזוב את הנאולוגים? שאלתי
"הם יהודים מזויפים .חבל שהייתי שם" ,נענה
בחיוך.
הוא נולד בבודה ,בשנת תשמ"ז .אביו מהנדס,
אמו רואת חשבון" .היהדות חשובה להם" ,הוא
מסביר" ,אבל בעיקר בתור פולקלור :יש יום כיפור,
יש גם לילה סדר ראשון  -וזהו .אפילו ברית מילה
לא עשו לי.
"למדתי בבית ספר הונגרי רגיל .ההורים שלי
אמרו לי שאסור לי לדבר עם החברים שלי על זה
שאני יהודי .זה מסוכן ומיותר".
] ועמדת בהוראה החמורה הזו?
"פעם אחת המורה שאלה אותי' :מה הדת שלך?'
היינו שנינו לבד ,המורה ואני .אמרתי לה' :אני
יהודי' .היה רגע שהיא החמיצה את פניה ,עיקמה
קצת את האף .אחר כך התעשתה ,והחליפה נושא.
כשסיפרתי על כך להורי ,הם כעסו עליי מאוד על
שסיפרתי למורה שאני יהודי' .אתה לא צריך להגיד
את זה .תפסיק עם זה' ,הזהירו אותי .ואכן ,החברים
לא ידעו שאני יהודי.
"היה לי מזל אחד" ,מספר בנימין זאב .סבא שלי
היה קצת דתי .הוא נפטר לפני שנולדתי ,והוא אמר
לאבי :אם יהיה לך בן שרוצה להיות דתי ,תעזור לו.
וזה מה שאבא שלי עשה כשהוא שמע שאני רוצה
להיות דתי; עזר לי.
"לפני הבר מצווה רציתי ללכת למקום שנקרא
'תלמוד תורה' ,כלומר מקום שלומדים בו מעט
לימודי יהדות בסיסיים ,פעם בשבוע ,ביום שישי.
היתה שם מורה ,שהיתה מספרת לילדים סיפורי
יהדות .זה היה בבית כנסת נאולוגי".
] איזה סיפורים?
"דברים יסודיים .שיעור אחד בשבוע ,לפני
קבלת שבת .זה היה רחוק מהבית .יש לי שני אחים

גדולים ,שבכל ערב שבת היו לוקחים אותי לשיעור
ומחזירים אותי .הם עצמם לא נכנסו לשיעור".
] מה הם עושים כיום?
"אחד בונה אתרים ומתכנת .השני רואה חשבון".
] ניסית להחזיר אותם בתשובה?
"כן ,אבל זה קשה .יש להם כבר משפחה .הגדול,
איוואן ,נשוי לגויה .השני ,בולאז' ,נשוי ליהודייה.
גם אשתו רוצה להיות דתייה ,אבל היא מפחדת
לעשות זאת .היא חוששת מה יהיה כשהגויים
יידעו שהם יהודים .דווקא איוואן ,שנשוי לגויה,
לא פוחד מיהדותו .הבנים שלו הולכים לבית ספר
נוצרי ,וכולם יודעים שהאבא שלהם יהודי".
] אבל הם עצמם גויים!
"נכון ,ולמרות זאת הם באים עם כיפה לבית
הספר הנוצרי .הם חושבים שהם יהודים ,וזו עובדה
מרתקת בעיניהם .לפני שאני חזרתי בתשובה ,אבא
שלי אמר לי שאסור לי להטיף להם .הזהיר אותי
לא לקרב אף אחד מבני המשפחה.
"אנחנו עובדים קרוב ,אני ואיוואן .פעם בשבוע
יש לנו ארוחת צהריים משותפת ,ואנחנו מדברים.
הוא עושה יוגה וקרטה .יש לאיוואן זהות יהודית
חזקה .כשאני מדבר איתו על השיקצע ,הוא הוא
אומר שרק הדתיים אומרים שיש בעיה עם נישואי
גויה .ייקח לו זמן להבין .אשתו הולכת לכנסייה.
"אני מתפלל שהוא יחזור בתשובה .ראינו כבר
ניסים .אני לא אופתע אם הוא יחזור בתשובה".
סיפורה של המשפחה הזו ,היא סיפורם של
מרבית יהודי הונגריה .בשבעים השנים האחרונות.
זו המציאות האיומה שאל תוכה נכנסו פעילי
היהדות ,ובהם הרב דוד קלטי ,מארחנו המסור ,מי
שיהודים רבים בבודפסט חבים לו את יהדותם.

רוצים להיות הונגרים
כל חרדי שמוצאו בהונגריה יתעורר בבעתה
כשיספרו לו על הנאולוגים  -מושאי מלחמתם
המקודשת של גדולי יהדות הונגריה בדורות
האחרונים ,למן החתם סופר ועד סמוך לשואה.
הפלג הנאולוגי )בהונגרית(neológ irányzat :
הוא אחד משני ארגוני הקהילות הגדולים ביהדות
הונגריה .זרם זה ,שהתמסד בשנת תרל"א לאחר
שנים ארוכות של עימותים עם יהדות הונגריה
החרדית ,התעקש להשתלב באוכלוסייה הכללית,
ונטה לעקוף את ההלכה .ממנו התייסד ,ברבות
השנים ,הזרם הקונסרבטיבי .שלוש שנים קודם
הכריזו על עצמם כזרם ,בקונגרס היהודי שנערך
בבודפשט בשנת תרכ"ט.
תחילה הכריזו הנאולוגים על שינויים קוסמטיים
באורחות בית הכנסת :נשיאת דרשות בשפת
המדינה )גרמנית ,ואחר כך הונגרית( ולא ביידיש,
הצבת בימת הקריאה בקדמת המבנה ולא במרכזו,
באופן הדומה לכנסייה ,עריכת חופה בפנים ולא
תחת השמים ותפילה שונה מן המקובל .לאופלד
לף היה ממנהיגי הנאולוגים ,וכינס 'כינוסי רבנים'
שבהם הוכרזה ההיפרדות מן האורתודוקסים.
תלמידי ה'חתם סופר' ניצבו בחזית המאבק נגד
הניסיונות הנאולוגיים לשנות את היהדות .גם את
רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל ,רבה של אייזנשטט,
הרבו הנאולוגים לתקוף .בתרכ"ז ,כשהונגריה הפכה
להיות חלק מהממלכה האוסטרו-הונגרית ,קידמו
הנאולוגים את הקמתו של ועד הנהגה יהודי מרכזי.
היהודים החרדיים ,ובראשם גדולי ישראל ,ראו
76

באגֶ ר
הפתעה במצודה .ריקוד סוֹלוֹ-קוֹקוּש של מוצאי שבת ָ

בכך סכנה .משלא הצליחו לשכנע את השלטונות
לבטל את הכינוס ,הגישו דרישה ולפיה ייקבע כי
השולחן ערוך יהווה בסיס לכל החלטה שתתקבל.
הנאולוגים לחמו בדרישה .לבסוף הצליחה היהדות
החרדית להימלט מהשתתפות בוועד זה ,והקימו
ועד מנהל משלהם.
השואה שהתרגשה על יהודי אירופה בשלהי
שנות השלושים של המאה הקודמת ,לא פסחה,
כמובן ,על הנאולוגים .דוקטרינת ההתערות
החברתית עם קהיליית הגויים באירופה  -קרסה.
מאות אלפי יהודים ,הי"ד ,ששייכו עצמם לזרם
הנאולוגי ,עלו בעשן הכבשנים שהחריב את יהדות
אירופה .עם זאת ,לאחר השואה היוו הנאולוגים
כשמונים אחוזים מקרב היהודים שנותרו בחיים.
תחת שלטון הגוש הסובייטי בהונגריה ,המשיכה
הקהילה הנאולוגית לפרוח ,בראשות אלכסנדר
שייבר ,רבם של הנאולוגים .כשקרס מסך הברזל,
כבר לא נותר כמעט כלום מהיהדות החרדית
בהונגריה.
אריקה לבאי ,ילידת בודפשט ,היא כיום אם
חרדית לכל דבר ,חברה בקהילת לתי"ב .היא
מעצבת במקצועה .במסגרת כך ,היא מפארת בתי
כנסת בעיטורים ובכיתובי מתכת ,עבודת ידה.
לבאי נחשבת מומחית לתולדות הונגריה ,במסגרת
תפקידה כמדריכת סיורים במוזיאון היהודי של
בודפשט .בדרכנו לאגר ,היא מספרת ל'משפחה' על
עמה ועל עצמה.
"ההורים שלי יהודים הונגריים במאת האחוזים.
איננו יודעים הרבה על השורשים המשפחתיים -
בגלל שהקומוניזם שלט .בשנות התשעים ,כשנפתח
בית הספר היהודי 'מסורת אבות' ,נשלחתי ללמוד
שם .בית הספר פעיל עד היום ,ברחוב וושליני".
לבאי סיימה תואר ראשון בארץ ,במסגרת בית
הספר לעיצוב בתל אביב .היא עורכת את עמוד
השער של עיתון הקהילה המקומית .לפני שמונה
שנים נישאה .בתקופת מגוריה באיטליה התקרבה
ליהדות.
] למי שייך המוזיאון שבו את מדריכה?
"לנאולוגים .הם עדיין שולטים כאן ,ומחזיקים

איוואן ,נשוי לגויה .השני,
בולאז' ,נשוי ליהודייה.
אשתו חוששת מה יהיה
כשהגויים יידעו שהם
יהודים .דווקא איוואן,
שנשוי לגויה ,לא פוחד
מיהדותו .הבנים שלו
הולכים לבית ספר
נוצרי ,וכולם יודעים
שהאבא שלהם יהודי"

במרבית בתי הכנסת ובתי הקברות .להערכתי ,יש
בהונגריה כשש מאות בתי עלמין יהודיים .בכל
מקום שאתה הולך תוכל למצוא בית עלמין קטן
או קבר יהודי .בשנת ) 1910תר"ע( חיו כאן תשע
מאות אלף יהודים .אנו יודעים זאת ה'נומערס-
קלאוז'  -החלטת הממשלה ההונגרית משנת 1920
לאפשר לששה אחוזים בלבד מקרב יהודי הונגריה
להתקבל לאוניברסיטאות .זה היה הסימן הראשון
לאנטישמיות בהונגריה".
לדבריה ,ארץ הגר היהודית ידעה תקופות נאות
ביחסיה עם הקיסרות ההונגרית" .יוזף השני ,הבן
של מריה ,נתן זכויות ליהודים ,ואז התפתחה
ההשכלה שגרמה לכך שיהודים רבים רצו להתדמות
להונגרים .מכאן התפתחה התנועה הנאולוגית ,וכך
גם החלה ההתבוללות .עד היום ,חרף השואה

שבוצעה בשיתוף הפעולה של השלטון ההונגרי  -היהודים בהונגריה כמהים
להרגיש כהונגרים לכל דבר".

בית ליטא ובית חב"ד
אל הקרקע הצחיחה הזאת ,המייאשת ,חסרת הסיכוי ,נכנסו פעילי
היהדות להונגריה ,בהם הרב קלטי ,שהקים את ארגון לתי"ב  -למען תחייה
יהודית בהונגריה .את פעילותו במקום החל לפני שבע שנים.
בדרכנו לעיר אגר ,קשרתי שיחה עם הרב קלטי .השיחה הופרעה אינספור
פעמים ,בגלל טרדות הסמינר שרבצו על כתפו .אבל מרסיסי השיחה ,ניתן
ללמוד הרבה על התחייה האורתודוקסית האיטית בהונגריה.
לפניו פעל שם השליח החב"די הרב ברוך אוברלנדר וצוותו.
היחסים בין הרב קלטי הליטאי ל'שלוחים' החב"דיים בבודפשט ,מפתיעים
בהחלט :הרב קלטי מספר ,כי אלה שהשלימו לחלוטין את תהליך התקרבותם
ליהדות שולחים את ילדיהם ללמוד בתלמוד התורה של חב"ד ,בהיותו
המוסד האורתודוקסי הרציני ביותר בבודפשט" .אני בקשר אישי מאוד
נעים עם שלושת הרבנים של חב"ד ,הרב ברוך אוברלנדר ,הרב שלמה כובש
והרב שמואל רסקין  -שעובד עם הסטודנטים הישראלים .אנו מכבדים
האחד את השני ,אבל מכירים בכך שכל אחד פועל בדרכו .יש כאן כר נרחב
מספיק לעבודה עבור כל אחד שרוצה להירתם .היה מישהו שלמד תקופה
בחב"ד ובא ללמוד אצלנו .נהניתי לשמוע שהרב של חב"ד עודד אותו ,ואמר
לו שזה מצוין שבא ללמוד אצלנו.
במהלך שבת-הסמינר המרוממת באגר ,התפללנו מתוך סידורים עם
תרגום צמוד להונגרית ,בנוסח אשכנז ,כמנהג המקום .והנה תופעה שלא
תמצאו כמותה במקומות אחרים :הסידור בנוסח אשכנז הוצא לאור על ידי
בית חב"ד בהונגריה" .אילו היתה עוינות בין הגופים" ,מסביר הרב קלטי ,כל
מה שאנחנו מלמדים את המתקרבים היה נופל לתהום .ההונגרים מתוכנתים
באופן שאינו סובל סתירות פנימיות .הקהל ההונגרי ביקורתי מאוד".
מוסדותיו של הרב קלטי מתנהלים מתוך קומפלקס נאה ,בקומתו
הראשונה של בניין משרדים בפשט .את המקום קיבל ללא תמורה ,מאיש
עסקים ישראלי לשעבר ,שירד להונגריה לצורך עסקיו" .הוא חילוני גמור ,אך
בעל לב יהודי .הפנייה היתה שלו ,באומרו שזכות היא לו שבמקום שעומד
בבעלותו יושבים יהודים ולומדים תורה" ,מספר הרב קלטי.
כאן נמסרים שיעורי תורה יומיומיים ,מתקיים כולל אברכים ,ונערכות
סעודות שבת ,לילות סדר ופעילות מסביב למעגל השנה .בחג הסוכות מקים
הרב קלטי סוכה רחבת ידיים במגרש סמוך.
] כיצד הכל החל?
"נולדתי בדברצן שבהונגריה ,להורים ניצולי שואה" ,מספר הרב קלטי על
עצמו" .אשתו הראשונה של אבי נרצחה על ידי הנאצים ,יחד עם שלושת
ילדיו  -אחיי שמעולם לא הכרתי .אבי זכה להשתחרר מאושוויץ ,וכך גם
אמי ,ילידת הכפר ההונגרי סלדש .שניהם עבדו בבית חרושת לתחמושת
בגרמניה ,שבו עבדו כפליטים לאחר המלחמה .בסלדש ,גרו שבעים משפחות
יהודיות".
בני הזוג קלטי עשו את מה שעשו רבבות ניצולי שואה אחרים מהונגריה
 שחזרו לבודפשט לאחר המלחמה ,וניסו לשקם בה את חייהם תחתהשלטון הקומוניסטי" .נשלחתי לבית ספר מקומי ,של גויים" ,נזכר הרב
קלטי ,אולם מדי יום ראשון הלכתי למסגרת לימודים מטעם הקהילה
היהודית .כך שכאשר הגעתי לארץ ,ידעתי להתפלל חלקית".
בגיל שבע הוא עולה עם הוריו ארצה ,נשלח לעולם התורה ומתערה
בעולם הישיבות .עם זאת ,ילדותו המוקדמת בהונגריה ,הותירה בו שליטה
מלאה בשפה ההונגרית ,כולל המבטא הייחודי ,שזרים יתקשו בהגייתו.
"כשאני נוסע לגייס כספים לטובת הפעילות ופוגש יהודים בני גילי שיצאו
מהונגריה באותה תקופה  -אני מגלה בדרך כלל שהם יודעים בקושי לגמגם
כמה מילים בהונגרית .אצלי נשארה השפה .כך זה התגלגל משמים ,כנראה
כדי שאוכל בעתיד לעזור בשיקום יהדות הונגריה .אני גם קורא וכותב
הונגרית ,ועובד כל העת לשפר את הסגנון .ההונגרים קנאים לשפתם :בכל
מה שקשור להונגרית ,בבודפשט לא עושים הנחות .הדיבור שלהם לירי,
מוקפד ,בנוי ממשפטים מורכבים .אם תזלזל בשפה ,יזלזלו בך".

'תסתלק ,יהודי מלוכלך'
גם לאחר שכבר השיא צאצאים ,הרב קלטי נותר תלמיד בישיבת מיר,
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מזוודות שבהן ארזה שמונים קילוגרמים של מוצרי
מזון וכלים ,על מנת שהשבת תיערך באופן מושלם,
מבלי שהמגבלות הכשרותיות יורגשו .איך עשית
זאת? שאלתי ,וזו נענתה" :יהודים טובים עזרו לי
בנתב"ג בארץ ,וחסידי אומות העולם סייעו לי
בשדה התעופה בבודפשט".

ההונגרי האחרון

הרב דוד קלטי ,הרב צבי ענבל ,הרב אהרן לוי ,הרב חיים
עידן וכותב השורות בבית בבודפשט

למרבה ההפתעה ,הם
דווקא העריכו את זה
שאני לומד בשתי אוניב־
רסיטאות במקביל ,וכיבדו
את היותי יהודי .זו היתה
נקודת מפנה חשובה
בחיי :גיליתי שזה לא נכון
שאומרים שכל הגויים
בהונגריה אנטישמים .אני
חושב שהגויים מכבדים
יהודים שמכבדים את
היהדות ובזים ליהודים
שמבזים את היהדות.
זה כל הסיפור

ונמנה עם טובי אברכיה .הוא תלמידו המובהק של
ראש הישיבה ,הגאון רבי נחום פרצוביץ' זצ"ל.
הרב קלטי הרביץ תורה שנים רבות בישיבה גבוהה
בטלז סטון ,המיועדת לבוגרי תיכונים המבקשים
להפוך ללמדנים .מעודו לא חשב להיזרק לפעילות
בהונגריה.
הרב קלטי גדל כפי שגדל כל בן לניצולי שואה:
תודעת המלחמה היתה חזקה בבית ,אוכל מעולם
לא נזרק" .כשאני מתהלך ברחובות בודפשט אני
כל הזמן חושב איזה שפל היה מישהו שיכול היה
להציל יהודים ולא הציל .ברבות השנים ,כשנודע
לי כיצד נראית היהדות במדינה שבה נולדתי -
פתאום התחלתי לחשוב שגם אני אהיה אדם שפל
אם אתעלם ממצוקת היהודים במולדתי ולא אפעל
להצילם ברוחניות.
קם ועשה" .בתחילה הייתי נוסע פעם בשבוע
להונגריה ,כדי למסור שיעורים ולאתר יהודים .אחר
כך התבקשתי על ידי יהודי בודפשט להגביר את
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הפעילות .נכנסתי למעונו של מרן הגרי"ש אלישיב
זצ"ל ,ושאלתי אותו האם עליי לעזוב את המשרה
התורנית בארץ כדי לעבור להונגריה .תשובתו
היתה נחרצת' :זו הצלה לכלל ישראל' ,אמר .אחר
כך ,כשנפניתי לצאת ,הוא חזר על התשובה הזו
מספר פעמים.
בשלב הבא ,פנה הרב דוד קלטי למרן הגראי"ל
שטיינמן  -שם זכה לתמיכה נלהבת .כ"ק מרן
האדמו"ר מבעלזא תרם לו את עשרת אלפים
הדולרים הראשונים ,על מנת שייצא לדרך ,לאחר
שהגראי"ל שטיינמן המליץ על כך בחום" .האדמו"ר
אמר לי' :אני יודע ש 10-אלף דולר לא יספיק לך
אפילו לנטילת ידיים ,אבל זו תהיה ההתחלה' .הוא
המליץ לי לחפש יהודים יוצאי הונגריה בעולם,
וכך אני עושה .לצערי ,ההירתמות מועטה :יוצאי
הונגריה שמחים לשמוע ולהתעניין ,אך בשורה
התחתונה ,אני עדיין מצפה לנס ,לפריצת דרך".
] ואיך שורדים?
"יש סייעתא דשמיא על כל שעל ,אבל לא
אתכחש :זה קשה ומאתגר במיוחד".
] תוכל לאפיין את מצב היהדות בבודפשט כיום?
"מבחינת התודעה היהודית ,המצב בהונגריה
כיום זהה למצב בשנת תש"ה ,במוצאי השואה .יש
 90אלף יהודים בבודפשט לבדה; רובם לא יודעים
מה זו יהדות .את התלמידים שבאים אלינו בגיל
מבוגר ,אנו נאלצים ללמד אפילו את אותיות האל"ף
בי"ת .מכולם אני מבקש תעודות זהות .אם כתוב
' ,'IZRבידוע שמדובר ביהודי .בשנים האחרונות
הקמנו כבר שלושה עשר בתים נאמנים בישראל,
מתוך הקהילה שלנו .הרב נחום אייזנשטיין ,ידידי
מישיבת מיר ,מסייע לי בבירורי היהדות".
] אתה נתקל כאן בגילויי אנטישמיות לעיתים
קרובות?
"אני הולך ברחובות בודפשט בחזותי החרדית,
עם זקן ופאות ומגבעת .קרה לא אחת שמישהו
עבר מולי וסינן' :תסתלק מהמדינה שלנו ,יהודי
מלוכלך' .אבל אני לא מתייחס ,אלא ממשיך ללכת
כאילו לא שמעתי כלום .אבל לבד מזאת ,בדרך כלל
מתייחסים בצורה מכובדת לבעל הופעה רבנית.
בחנויות ,במשרדים ממשלתיים ובבנקים ,אני חש
בכבוד רב שרוחשים לי המקומיים".
לשבת הזו ,סחבה הרבנית קלטי מהארץ שלוש

לא קל להתעסק עם ההונגרי המצוי ,זה שאינו
יהודי .יסלחו לנו ההונגרים ,אולם בימי שיטוטנו
בה לא גילינו שכיות תרבות יוצאות דופן ,או תרומה
חריגה שתרמו ההונגרים לעולם בעשרות השנים
האחרונות .הונגריה כן מייצאת שנאת יהודים
בסיטונאות ,ומאופיינת בנחשלות כלכלית.
בכל מקום שאליו הגענו ,ראינו קוביות הונגריות,
פריט המעורר גאווה לאומית ,הנמכרות במחירים
מופקעים :קובייה שתימכר בארץ בשבעה שקלים,
תימכר כאן בחמישים .נו ,שוין .עד שיש במה
להתגאות .והגולאש ,הגולאש ההונגרי המפופרק
 אף הוא בין גאוותיה הלאומיות היחידות שלהונגריה של ימינו.
לאורך ההיסטוריה ,העם ההונגרי תמיד מצא
עצמו בצד הלא נכון של המפה העולמית :כך
במלחמה הראשונה ,כך בשניה ,כך לאחריה,
בהשתייכות האומללה לגוש הקומוניסטי .גם כיום,
מתקשה הונגריה להצטרף לגוש האירו ,וסובלת
ממשבר כלכלי מתמשך ,הגורם לאזרחי הונגריה
לחוש מיואשים" .יש פתגם בהונגרית שאומר,
שמאז מות הקיסר מטיאס קירי ,שמלך בהונגריה
בתקופת הרנסנס  -האמת מתה איתו .הוא היה
המלך ברנסנס" ,אומרת ל'משפחה' אריקה לבאי.
גם כיום ,הונגריה היא ממובילות מפת האנטיש־
מיות העולמית .בבחירות האחרונות חצתה מפלגת
הימין הרדיקלי 'יוביק' רף של עשרים אחוזי תמיכה.
המפלגה ידועה בבוטותה האנטי יהודית ,ובמדינות
אחרות היתה יוצאת אל מחוץ לחוק" .בימינו",
מודה לבאי" ,לא קל להיות יהודי בהונגריה .בכלל,
לא קל להיות אזרח הונגרי :אתה עובד ,ולא בטוח
שתוכל לחיות .הפורינט ,הוא המטבע המקומי,
חלש מאוד .המצב בהחלט לא קל".
] כיצד אתם מתמודדים?
זה מצחיק שאפילו אמא שלי ,בגילה המופלג,
מגיעה להפגנות נגד השלטונות .אם יש הפגנה,
היא מגיעה .שם היא מתבטאת .ראש הממשלה,
אורבן ויקטור ,מצוי בשפל מדרגת הפופולריות.
אבל היהודים נזהרים לא להשתתף בהפגנות בתור
יהודים ,אלא בתור אזרחים".
לאורך השבת ,ישב לצדי הרב יהושע דומן .הרב
דומן הוא אברך כולל ליטאי לכל דבר  -אך מבטאו
ההונגרי מסגיר את סיפורו הייחודי .הוא נולד כאן,
גדל ללא מודעות יהודית מיוחדת  -עד שגילה את
יהדותו והפך לאחד ממרביצי התורה בקהילתו של
הרב קלטי .הרב שייע דומן הוא השריד האחרון
בהחלט של יהודי הונגריה בסגנונם המקורי:
חליפתו היא חליפת שלושת-רבעי ,כפי שלבשו
מאות אלפי החרדים שחיו כאן לפני המלחמה.
את תפילתו הוא מתפלל בנוסח אשכנז ,בהגייה
ההונגרית המסורתית והמוכרת ,כפי שנוהגים
תלמידי החתם סופר .לאחר שנישא וגידל את ילדיו
בארץ ,שוכנע על ידי הרב קלטי לחזור לבודפשט
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