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Vedd le rólam a kocsit, Nellikém!
Montágh Imre tragikus végû élete
Kisgyerekként lágerbe terelték
volna, de a szüleivel megszöktek a
halálvonatról. Aztán mikor végre
mindenki megismerhette a helyes
beszéd Paganinijét, egy tragikus
baleset elvette tôlünk azt az embert, akinek még tízezreket kellett
volna megtanítania a helyes beszédre. Montágh Imre lassan 36
éve nincs közöttünk...
1935-ben született, nemesi családban. Kisgyerekként nagybánhegyesi
kúriájukban élt. Imádott lovagolni,
és úgy tûnt, az önfeledt gyerekkor
sosem ér véget. Aztán közbeszólt a
történelem. Mivel zsidó származású
is volt, 1944-ben a család az orosházi gettóba került, innen pedig az
egyik haláltáborba tartó vagonra terelték ôket. A kis Imre nem sokat értett abból, ami történik, hiszen kilencéves volt.
Aztán a szövetségesek bombázásai
miatt a vonat Bécsújhelynél nem tudott továbbmenni. A meggyötört embereket ekkor romeltakarításra és a
halottak összegyûjtésére használták.
A kis Montágh Imre a többiekkel
együtt talicskán tolta a holttesteket.
Soha nem tudta feldolgozni ezeket a
napokat. Egy újabb véletlen kellett
aztán ahhoz, hogy ne egy koncentrációs táborban végezzék. Egy osztrák
katonatiszt beszédbe elegyedett a németül tökéletesen beszélô családdal.
Ô adott tippet nekik a szökéshez. Azt
mondta, hajnalban, amikor még sötét
van, fussanak szerteszét, és ha megúszták, három-négy napig bujkáljanak a környéken, majd keressék meg
ôt a lakásán. Így is tettek. Az osztrák
katona pedig tartotta a szavát, így
megmenekültek.
A második világháborút túlélték,
de a család nemesi származása miatt

Csupán 51 évet kapott a sorstól
megint a történelem játékszerei lettek. Tarnazsadányba telepítették ki
ôket, két és fél évig dolgoztak ínséges körülmények között a mezôgazdaságban. Aztán Sztálin halála után
visszatérhettek
a
fôvárosba.
Montágh Imre színésznek készült,
ám a fôiskolai felvételin Básti Lajos
némi hezitálás után eltanácsolta. Így
indult el egy másik úton, amely aztán mégis meghozta számára az ismertséget. A gyógypedagógiai
fôiskolára jelentkezett, ahol hamar
kiderült, a borzalmas gyermekkor ellenére életigenlô fiatalembert az isten is tanárnak teremtette. A fôiskola
elvégzése után logopédusként dolgozott. Tanított kicsiket, felnôtteket,
idôvel pedig színészeket is a helyes
beszédre.
Eperjes Károly például mindig
büszkén mesélte, hogy Montágh Imre miatt lett színész. Egy amatôr
színjátszó-találkozón futottak össze,
Montágh meg arra biztatta, mindenképpen jelentkezzen a fôiskolára.
Eperjes viszont félreértette a beszél-

Romániában is jelen van
az antiszemita gyûlöletbeszéd
A romániai Elie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézet éves
jelentésében megállapította, hogy
az online térben továbbra is erôteljesen megnyilvánul a szélsôséges,
antiszemita gyûlöletbeszéd.
A román állam által alapított intézmény minden évben számba veszi az
antiszemita megnyilvánulásokat,
amelyek sértik a holokauszt áldozatainak emlékét. Az idei jelentés szerint a koronavírus-járvány, az oltáskampány, a holokauszt történetének
megismertetésére irányuló törekvések a fontosabb tényezôk, amelyekhez kapcsolódva a közbeszédben a
legtöbb antiszemita megnyilvánulás
tapasztalható. A jelentés készítôi
szerint az utóbbi évben ez a jelenség
fokozódott.
Hozzátették: az orosz–ukrán háború is rontott a helyzeten, felerôsítette
ugyanis az összeesküvés-elméleteket. Ezek közül az egyik legnépszerûbb az, hogy a zsidók vezetik Romániát és a világot. Az intézet munkatársai megállapították: Romániában továbbra is a Facebook a legnépszerûbb közösségi oldal, amely javított az ilyen elfogadhatatlan megnyilvánulások kiszûrésére irányuló
rendszeren.
Közölték, hogy a zsidósághoz
köthetô emlékmûvek elleni vandál
cselekedetek száma nem csökkent, a
háborús bûnökért elítéltek kultusza
továbbra is megfigyelhetô a román
társadalomban, sôt, néha a parlamentben is elhangzanak antiszemita
kijelentések.
Emlékeztettek, hogy a központi
közigazgatás szintjén Románia elfogadta az idegengyûlölet, az antiszemitizmus és a gyûlöletbeszéd visszaszorítására és megelôzésére irányuló
országos stratégiát, valamint az iskolai oktatás része lett a zsidók
történelmérôl és a romániai
holokausztról szóló tantárgy. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok, hivatalnokok és magisztrátusok szintjén
ez a kérdés már nem kap akkora figyelmet, az érintettek ez irányú ismeretei hiányosak. Emiatt sem tuda-

tosul bennük saját felelôsségük a jelenség figyelemmel követésében,
ami megnehezíti a központi hatósági
döntések átültetését a gyakorlatba.
Példaként említették, hogy Romániában továbbra is vannak olyan utcák és emlékmûvek, amelyek háborús bûnökért elítéltek nevét viselik
vagy nekik állítanak emléket. A társadalom szintjén az antiszemita
megnyilvánulásokra az is bátorítólag
hat – írták a jelentésben –, hogy a hatóságok nem mindig lépnek fel ellenük. (MTI)

getést, és a gyógypedagógiai
fôiskolára iratkozott be. Nem vették
fel, majd utóbb kiderült, Montágh
természetesen a színmûvészetire
gondolt... Több száz beszédhibás
kisgyerek köszönhette neki, hogy
megtanult helyesen beszélni, ami önbizalmat is adott a kicsiknek. Számtalan színésznek mutatta meg, hogy
a helyes artikulálás mennyire része a
színjátszásnak. Idôvel pedig már az
egész ország megismerte a nevét, hiszen Antal Imre 1981-ben a Randevú
címû mûsorába meghívta Montághot. A nézôk rácsodálkoztak,
hogy van egy ember, aki szenvedélyesen imádja, amit csinál, igazi
lángelme, mellette viszont empatikus, a szavai pedig már-már gyógyítanak. Saját mûsora lett a televízióban, könyveket írt, s egy idô után
már nemcsak a beszédet, hanem a viselkedéskultúrát is tanította. Boldog
volt, hogy segíthetett, és boldog volt
otthon is, a feleségével, Nellivel és a
gyerekükkel, Balázzsal. Rangot és
presztízst adott a gyógypedagógiának, a tévében azok is tátott szájjal
hallgatták, akiket amúgy nem különösebben érdekelt a beszédtechnika.
Aztán elérkezett 1986 nyara.
Montághék külföldi pihenésre készültek, de elôtte még elmentek Kismarosra a feleség szüleihez. A közkedvelt beszédtanár leparkolt az autóval, Nelli már bement a kapun,
amikor a 9 éves Lada meglódult. Valószínûleg nem húzta be jól a kéziféket. Montágh Imre az autó elejéhez
ugrott, megpróbálta feltartóztatni a
kocsit, mivel egy majd háromméteres szakadék felé gurult. Nem sikerült neki, elôbb ô esett a mélységbe,
majd az autója is rázuhant. A felesége egybôl tudta, hogy nagy a baj, hiszen már leemelték az autót a férjérôl, mégis azt súgta az asszony fülébe, hogy „vedd le rólam a kocsit,
Nellikém!”
Súlyos sérülésekkel került kórházba, sokáig küzdöttek érte az orvosok
– ha túléli, akkor sem tudott volna
többé járni –, ám végül augusztus
14-én örökre elaludt az az ember,
akit én személyesen nem ismerhettem, de édesanyám (aki szintén
gyógypedagógus) igen, és bármikor
is beszél Montágh Imrérôl, minden
szaván érezni, hogy egy kivételes
embert vett el a sors csupán 51 éves
korában. Montágh Imrének volt egy
mondása: a magánhangzó a beszéd
lelke, a mássalhangzó pedig a teste.
Tévedett. Ô volt a beszéd lelke...
Nyugodj békében, Montágh Imre!
Újságmúzeum

Egy 1923-as fotó
a Zsidó Kórházból
A budapesti Szabolcs utcai Zsidó Kórház már 1896-os megnyitásakor az ország egyik legmodernebb egészségügyi intézményének
számított, s az 1940-es évekre ezer
betegággyal rendelkezô, ragyogóan felszerelt, az egészségügy szinte
minden területét átfogó gyógyászati komplexummá fejlôdött
– olvasható a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár magazinjában.
A Szabolcs utcai Zsidó Kórházhoz
tartozott a Bródy Zsigmond és Adél
Gyermekkórház, a Bródy József és
neje, Weissburg Fanny nevét viselô
tüdôgondozó és az 1925-ben felépült,
Kaszab Aladár és neje, Weiszkopf

Józsa által alapított, ambuláns betegeket ellátó Poliklinika is. 1927 és
1931 között korszerû központi fûtéssel látták el és teljesen felújították az
összes épületet és pavilont.
A numerus clausus-törvény miatt
kényszerûségbôl más országokban
végzett fiatal zsidó orvosok többsége
csak a Zsidó Kórházban tudott elhelyezkedni, ahol külföldön szerzett ismereteikkel emelték a gyógyítás
színvonalát.
1923-ban fotósorozatban örökítették meg a hitközség – köztük a kórház – intézményeit. Ezeket a képeket
ma is ôrzi a Magyar Zsidó Múzeum
és Levéltár gyûjteménye.

2022. AU
1998.
GUSZ
MÁ
TUS
JUS15.
1.

Bácskai civil szervezetek
emlékhelyeket tekintettek meg
A bajai Csend Kulturális Egyesület elnökeként a csávolyi Dél-alföldi
Leader Egyesület meghívásának tettem eleget, amikor egy NEA-pályázat keretében civil kapcsolatok kiépítésén munkálkodtunk a visegrádi országokban
és Erdélyben. Harmadik szervezetként a bácsalmási Szent László
Határrendész Egyesület, ezenkívül néhány magánszemély vett részt a négy
országot érintô kilencnapos utazáson.
Jártunk Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában,
azonban zsidó emlékhelyeket csupán Lengyelországban és Erdélyben látogattunk meg.
2022. június 30-án a csehországi kapcsolatépítés után Oswiecimbe utaztunk, ahol az éjszakát töltöttük. Azon a helyen tehát, ami nekünk, zsidó mártírok leszármazottainak a rémálom, vagyis Auschwitzban. Ez kétes érzelmekkel töltött el, hiszen ebben városban van a világ legnagyobb, sír nélküli zsidó
temetôje, ahol ôseim füstté váltak egy tudománytalan és szégyenletes fajelmélet betetôzéseként.
Július 1-én nyolcórás zarándoklaton vettünk részt, amelynek során
Auschwitz-Birkenau német precizitással mûködtetett halálgyárát járhattuk
végig. A pokoli hôség és a korlátozott vízmennyiség sem adhatta át azt a
szenvedést, amelyet a lágerbe deportált zsidó emberek, felmenôink, valamint
a többi ártatlanul ide hurcolt személy (politikai foglyok, hadifoglyok, romák,
homoszexuálisok stb.) egykoron átélhettek. Megtekintettük a múzeumot,
különbözô országok barakkjait –
köztük a magyar kiállítást is –, az orvosi kísérletek eszközeit, a zárkákat,
az ítélôszékek helyszínét, a kivégzôfalat, az akasztófákat, az ôrtornyokat
és a gázkamra-krematórium helyiségét. Megismerhettük az áldozatok
horribilis és felfoghatatlan
számát,
egykor volt arcokat,
kegyszereket, személyes tárgyakat, A borszéki zsinagóga
nevesített bôröndöket, az elpusztított emberek hajmaradványait, és bepillanthattunk a nevek könyvébe is. Mindezekkel szembesülni döbbenetes volt, a sírás kerülgetett, mikor dédnagymamám húga tûnt fel emlékeimbôl, aki valamelyik auschwitzi bitófán fejezte be életét.
Utána Birkenau következett, ahová a bajai és környékbeli zsidó emberek
transzportjával is begördült a halálvonat. Magam elôtt láttam dédnagyanyám
megöregedett, meggörnyedt, a többnapos kegyetlen vagonbéli utazástól meggyötört testét és arcát. Láttuk a barakkokat, az ôrtornyokat, a priccseket, egy
magyar marhavagont (az 1944 májusában meggyilkolt Löwy Hugo családja
adományozta és újította fel), a síneket, a gázkamrákat, a krematóriumokat,
Kanadát, a kiszolgáló létesítményeket. Egyszóval láttuk a szenvedést.
Minden alkalommal, amikor megjártam Auschwitz-Birkenaut, a társaim viselkedését, reakcióit és arckifejezését figyeltem. Most is. Az elkomorult tekintet, a döbbenet, az összeszoruló ajkak, a gyermekek fotói és a tények láttán a kérdés: Hogyan történhetett ez meg?
Ide legalább egyszer mindenkinek el kell jönni! – mondta egy társam.
A nyolc óra mind a nyolc személynek lelkileg és fizikailag egyaránt
megterhelô volt, ketten nem is tudták végigjárni az utat, visszafordultak.
Július 2-án délelôtt beléptünk a krakkói Schindler-gyárba, ahol megtekintettük a múzeumot. Beleláthattunk a krakkói zsidóság múltjába, mindennapjaiba, a gettó viszonyaiba és iszonyaiba, a náci párt és a Gestapo mûködésébe, láthattunk uszító propagandaplakátokat (sajnos ez napjainkban is visszaköszön), hirdetményeket, utcatáblákat (helyszíneket keltve életre), csilléket,
húzós kocsikat, Schindler-gyári termékeket, a nyújtózkodó Amon Göthöt hû
német juhász kutyájával, és még sok más sötétet a pokol mély bugyraiból.
Elôtörtek emlékeim a Schindler listájából, Jennifer Teege könyvlapjairól. Ott
volt az egykori náci párttag, a tivornyázó életmûvész Oskar Schindler fotója.
Pont mint a filmben, ült a lován és nézte a krakkói gettó felszámolását, a gyilkosságokat, a szörnyûségeket, a piros ruhás kislányt a fekete-fehér sötétségben. Az elkapott pillanat, amikor felnyílt a simlis üzletember, a dorbézoló bohém Schindler szeme. Egy döbbent ember ült a lovon, aki elképzelni sem tudta volna, hogy a német kultúrnemzet tagjai ilyen szörnyûségekre, kegyetlenségekre képesek embertársaikkal.
A gyár után fél óra maradt Krakkóra, és utaztunk tovább Szlovákiába. Kétnapnyi pihenô után Erdélynek vettük az irányt.
Július 7-én a délelôtt folyamán Stan Tímea kalauzolt végig minket Borszék
Kossuth-forrásától kiindulva a Tündérkertbe, majd a Medve-barlangba és egy
kôfejtôbe. Mindeközben rengeteget beszélgettem vele, így tudtam meg, hogy
Borszéken egykoron éltek zsidók, és még épen áll a zsinagóga. Véget ért a túra. Ebédre már nem jutott idô, csupán pár falatot harapni.
Érkezett a Tanár úr, a helytörténész, Farkas Aladár. Talpig-vérig úriember,
a tanárember minden tudásával és minden tudásszomjával. Leültünk, meghívtam egy kávéra, és csak áradt belôle Borszék múltja. A fôutca megelevenedett, a Monarchia promenádján hömpölygött a tömeg, megélénkült a már roskadozó Remény Szálló is. Rövid séta után a székelykapunál voltunk, ahonnan
két percre található az egykori zsinagóga. A Monarchia jelentôsebb fürdôhelyein minden vallásnak megvolt a temploma, imaterme, imahelye, így a zsidóké is – mára belôlük csupán épületeik maradtak meg mementóként, a zsinagóga és a gondnoki ház (mindkettô zárva volt), néhány sírkôvel az udvaron. Farkas Aladárral azóta is tart levelezésünk, így több adatot is szolgáltatott a borszéki zsidóságról. 1910 és 1930 között a borszéki zsidó lakosok lélekszáma 125 és 151 fô között mozgott általában, de pl. 1920-ban 92 fô volt,
míg 1941-re 11 fôre csökkent. A holokauszt után, az 1950-es években már
csak egy zsidó személy akadt Borszéken, mára azonban egy sem maradt. A
helytörténész elmondása szerint zsidó temetô is van a városban. 1990 után
zsidó befektetôk érkeztek, akik megépítették a Riki Villát, valamint megvásárolták a Transilvania Szálloda és Vendéglôt. Idôközönként összegyûlnek a
leszármazottak a zsinagógában, amelyet a bukaresti központ tart karban. Minden évben viszonylag sok zsidó származású ember érkezik Borszékre.
Hazaérve leülepedtek az élmények, a keserûek és a pozitívak is. Az auschwitzi útnak jelentôs volt a visszhangja a résztvevôk között. Felmerült, hogy
jövôre új csoportot is viszünk. Kiderült, hogy Krakkó megismeréséhez legalább egy nappal több idôre van szükség. Borszéken legközelebb szeretném
felkeresni a zsidó temetôt, valamint belülrôl is megtekinteni a zsinagógát.
Már várom az újabb utazást és a sok új felfedeznivalót.
Albert Iván

