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Málenkij robot
Erőszakkal kettészakított Ung-vidéki magyarajkú Szelmenc falu sorsa
A Felső-Bodrogközi (felvidéki) Bély községben születtem 1953 első hónapjában.
Huszonegy éves koromig ott nevelkedtem. Felsőfokú tanulmányaimat Csehországban végeztem.
Annak ellenére, hogy minden szálam a Felvidékhez köt, már több mint négy évtizede
Csehországban élek. A szülőföld közegében töltött idő meghatározó volt életutamon. Falunk, Bély
közelében húzódott a országhatár Magyarország, Csehszlovákia és a Szovjetunió között, melynek
átlépése szigorúan büntetendő volt. Ráadásul dél-keleti irányba, egy másfél órás gyaloglás után
szögesdrót kerítés szelte át keresztbe a méltóságteljesen hömpölygő Tiszánkat a nagy Szovjetunió
javára. Tehát egy hármashatár gyűrűjében éltem a mai Szlovákia délkeleti csücskén, ahonnan jól
lehetett hallani a vonatok fütyölését délről Záhonyból, a kárpátaljai Csapból és a felvidéki
Ágcsernőből. Ezek az állomások biztosították a Szovjetunióval való árucsere forgalmát. Az éjszaka
csöndjét gyakran hangszórók visszhangja zavarta meg, mi pedig hallhattuk a vasúti irányító
parancsszavait-érdekes módon mind három országból magyarul (nem ritkán személyes
megjegyzésekkel fűszerezve).
A bodrogközi régió egy szigetet alkotó terület, melyet három folyó határol: a Tisza, Bodrog és a
Latorca. A Latorca túlsó oldalán, az Ung vidékén, a volt Szovjetunió hermetikusan elzárt
országhatára húzódott, még változatlanul ma is, de már Ukrajnai felségjelzéssel. Gyerekkoromban
akkor kezdtem errefelé utazgatni, amikor Teruska nővérem Nagyszelmenc községében kapott
tanítói állást. Ez a falu csak később került a köztudatba, annak köszönhetően, hogy a község
közepét kettős szögesdrótkerítés szelte át, elválasztva az ott élő lakosságot is. Ezeknek a
mesterséges határoknak a létét már gyerekkorunk óta tudomásul vettük. Suhanc koromban többször
is elbarangoltam a határmenti dűlőkre, ahol ösztönösen kerültem az országhatár megsértésével járó
kellemetlenségeket.
Szüleim, sem rokonaim nem szívesen beszéltek a felszabadító vörös hadsereghez kötődő
históriákról. Hébe-hóba kiszivárogtak ismerősök, családtagok történetei, amelyek sejtették a múlt
idők hátborzongató eseményeit valahol a távoli szibériai, orosz lágerekben. Minden történet
magával hordozta a megválaszolatlan kérdéseket is. Az akkori hivatalos ideológiai álláspont nem
volt hajlandó a sérelmek kezelésére. Sőt mi több, ellenséges elemekként tartotta számon
a történeteket feszegető egyéneket. A bodrogközben és az Ung –vidéken is a második világháború

befejezte után a Csehszlovákiához visszacsatolt területek lakosságának újabb atrocitásokkal kellett
szembenéznie, melyet már nem a „felszabadító“ hatalom hajtott végre, hanem maga a bekebelező
Csehszlovák állam. Jobbnak látta, ha a magyar ajkú lakosságot teljesen kirekeszti az ország
közéletéből. A környékünkről is elkezdődött a civil lakosság ezreinek toborzása munkatáborokba,
melyet később a hírhedt „málenkij robot“ néven ismertünk meg. Míg a fogságba esett magyar
katonák tízezrei ott sínylődtek a szovjet lágerekben, az otthon maradt lakosságra is tisztogatások
vártak. Rövid időn belül a magyar lakosság egy részének a kitelepítésére került sor, a maradékot
meg a hatalom szívesen asszimilálta volna. Erre a legjobb módszer volt betiltani a magyar nyelvű
oktatást. Jól emlékszem testvéreim elbeszéléseiből, hogy az iskolában magyar szóért pénzbírságot
fizettek. Ez bizonyosan figyelmeztetés volt arra, hogy a magyar szónak itt már nincs semmi
létjogosultsága. A hivatalokban is előfordult, hogy a személyi igazolványba automatikusan a
„szlovák“ nemzetiséget írták be annak ellenére, hogy az egyén egy árva szót sem értett szlovákul.
Bátyám, Béla, 1940-ben szintén Bélyben született, még akkor a Magyarországhoz visszacsatolt
területen. 1945 után a szlovák nyelven átírt keresztlevelében a születési hely érdekes módon
„ismeretlen“volt. Nem szeretném részletezni ezeket a lélekroncsoló, képtelen történeteket, mert
felsorolásuk egy külön tanulmányt foglalna magába.
Most ismét visszakanyarodok magamra. Szüleim már hatvan év felett voltak, és én a
hetedik, legkisebb gyermekük még pályaválasztás előtt álltam. A szepsi magyar tannyelvű
gymnázium elvégzése után úgy döntöttem, hogy nem fogom szüleimet anyagilag terhelni. Ezért
választottam a katonai főiskolát. Tudtam, hogy ez a pálya soha sem lesz ínyemre, de mégis
belevágtam. Gépészmérnökként csaknem egy negyed századig dolgoztam a hadseregnél. Azután
1997 őszén kérelmeztem részleges nyugdíjazásomat. Öregségi nyugdíjba csak hatvan éves
koromban mehettem 2013-ban. Távozásom után azonnal a közeli javító intézetben kaptam munkát,
mint pedagógus. Csaknem húsz éve, ma is ott dolgozom, jelenleg már mint nyugdíjas.
Ebben az intézetben kerültem közelebbi kapcsolatba a zenével a kamasz cigány gyerekek körében,
akik még anyanyelvükben őrizték ősi örökségüket. Felfigyeltem zenei tehetségükre, melyet a
nyomorúságos lakhelyükön tanultak szüleiktől, vagy ismerőseiktől. Tizenéves koromban én is
rajongója voltam a rock zenének, főleg a Beatles hozott igazán lázba. Egy olcsó gitáron pengetni
kezdtem a húrokat. Falusi zenekarban is játszottam, de már később a hadsereg kötelékeiben csak ittott volt a zenével kapcsolatom.
A intézeti srácok társaságában vettem újra kezembe a megporosodott hangszeremet, így a csaknem
kezelhetetlen gyerekek figyelmét valamelyest lekötöttem. Az inprovizációhoz mindig közel álltam,
így hát magam köré gyűjtöttem a tehetséges zenész srácokat. Hangszereink nagyobb részét afrikai

dobok képezték. Mindig akadtak olyanok is, akik kétszólamú énekükkel, kizárólag cigány nyelven
gazdagították repertoárunkat. Bevallom, még ilyen stílusú dallamokat soha sem hallottam, de
nagyon tetszettek. Számomra hihetetlen volt, hogy ezek a silány körülmények között élő gyerekek
milyen színvonalas, egyedi melódiákat játszanak. Észrevettem, hogy a nyilvános fellépéseinkre
olyanok is felfigyeltek, akik azelőtt tele voltak előítéletekkel a roma gyerekekkel kapcsolatban és
közönyösen szemlélték őket.

Fergeteges dobolásaikat azonban már elismerő vastapssal

jutalmazták. Pártfogásom alá vettem igyekezetüket és immár tizenöt éve játszunk a nyilvánosság
előtt öt-hat tagú csoportban. Természetesen a diákok jönnek-mennek, cserélődnek, sajnos az újak
anyanyelvüket, a cigány nyelvet sem beszélik.
Mindig is érdekelt a festészet, a zene, így hát szabadidőmben saját magamat kezdtem képezni.
Kedvtelésből már egy jó pár évtizede képeket festek, zenét komponálok.

Megpróbálkoztam

a szövegírással is, de nem nagy sikerrel. Rendszerint számaimat szöveg nélkül dúdolgattam.
Az intézetben volt egy tíz évvel idősebb kollégám, aki azelőtt mint hivatásos zenész, a világon
egyedülálló, karmester nélküli prágai szimfonikus zenekar vadászkürtöseként bejárta az egész
világot. Ő addigi komponált kísérleteimre mindig gyanakodva tekintett, ha egyet- egyet néha
eljátszottam neki. Olyankor általában biccentett a fejével, véleményét inkább meghagyta magának.
Később nagy nehezen kötélnek állt, hogy az afrikai dobos nyilvános fellépéseinket
orgonakíséretével tarkítsa. Közreműködésével a cigánydalok szépségét még vonzóbbá varázsolta.
Történt aztán, hogy engem is meghívott mint előadót egy - egy nyilvános koncertjére, ahol
eljátszhattam saját szerzeményeimet.
Egy nyáron zenész barátom festői szépségű tanyáján a mesés környezetben azonban feloldódtak
agyamban a lappangó fékek.Valami eddig ismeretlen erőtől ihletet kaptam. Rögvest előkotorásztam
egy papírt, s már kezdtem is az első sorokat a papírra vetni. Ilyen körülmények között született meg
az első szöveges számom. (Amíg titok a piramis" a honlapomon. (Lásd: Videó).
2004 nyarán szülőföldemre készülődtem. Prágában időztem egy pár órácska erejéig, ahol
éppen két felvidéki unokaöcsém diákoskodott. Kihasználva az alkalmat, meghívtam őket egy kerti
vendéglőbe, ahol jól elszórakoztunk. Az egyikük egy cseh napilapban mutatott egy érdekfeszítő
cikket, ami engem egyszerűen mellbe vágott. Az újságíró az Ung vidéki

Szelmenc falu sorsát

ecsetelte a cseh olvasóknak, amit középen egy szögesdrót vágott ketté.Talán ennek a cikknek
köszönhetően jutott először e kettészakított falu sorsa a cseh köztudatba. Úgy éreztem, hogy
Szelmenc sorsa a mi sorsunkat is jelképezte. Ugyanakkor ebben az időben szorgalmazták a kettézárt
falu polgármesterei a határátkelő tervét, hogy a már hatvan éve elszakított családok, hajdanában

falubeliek, végre találkozhassanak. Ezidáig

számukra csak hatvan kilométeres kerülővel volt

lehetséges. A helyi átkelő tervének megvalósítása sem volt olyan egyszerű, mert a Szlovák és az
Ukrán állam képviselői egymással ez ügyben képtelenek voltak közös megállapodásra jutni. A
későbiek folyamán a már Kisberlinnek nevezett község sorsával az Egyesült Államok szenátusa is
foglalkozott a két meghívott szelmenci polgármesterei jelenlétében. A két kerítés között mindig
katonák sétáltak. Voltam én is ott egy párszor, s mindig is átéreztem a szigorúan őrzött környezet
nyomasztó légkörét. A szovjet, majd később az ukrán oldalról soha sem merészkedtek a kerítés
közelébe kíváncsikodók, mert azokra szigorú büntetés várt volna. Bizonyára a Nyugat nyomására
lassan előrehaladóban volt a határkérdés, mely véleményem szerint egyik szégyenfoltja lett
Európának.
Tehát a már említett az újságcikknek a hatására kezdtem el újra foglalkozni a mi Szelmencünk fura
történetével. Bennem egyben azt a tényt is megerősítette, hogy a falu sorsa nem csak a mi privát kis
ügyünk, hanem a világ lelkiismeretén száradó megoldásra váró feladat is.
Egyre inkább érlelődött bennem a gondolat, hogy dalba öntöm gondolataimat, érzelmeimet
ezzel a témával kapcsolatban. Teruska nővérem férje, Iván Árpád a málenkij robot túlélője volt.
Elbeszélései felkavaró élményként hatottak rám, akit 16 évesen ungvári diákként hurcoltak el az
orosz fogságba. Ő sajnos a lemez születésekor már nem volt az élők sorában. Megbeszéltük
nővéremmel, hogy levélben elküldi sógorom elbeszéléseit, amit annak idején unokája, Karcsi
lejegyzetelt. Tehát a szövegembe beleszőttem sok mindent, amiről hallottam, ami tömören leírja a
kettézárt falu megrázó történetét. Gyerekkori emlékként őrzöm a falu másik felében lakó Mariska
néni esetét, mikor húsz év múltán először meglátogathatta édesanyját. Szóba hozom a
„ferdeszemű“kamcsatkai határőrt is, akinek a senki földjéről végigsuhant rajtam a tekintete.
Ha említem Szelmenc szokatlan helyzetét itt Csehországban, akkor sokan azzal igyekeztek
érvelni, hogy Csehországban is van több példa falvak, sőt városok elválasztására a német, vagy
lengyel határvidékeken, ahol a cseh oldalon csehek, a másik oldalon pedig a németek, vagy a
lengyelek lakják. Sőt Komárom városa is élő példa. Csakhogy szerintem Szelmenc esete mégiscsak
merőben más. Ott egyetlen éjszaka lefolyása alatt megépítették a senkiföldjét közvetlen a telkek
kellős közepén, ahonnét a családokat is erőszakkal kilakoltatták. Egy emberöltőnyi időre családokat
szakítottak el egymástól. Ők úgy adhatták át egymásnak a családokban lezajló fontosabb
eseményeket, hogy azokat énekbe foglalták, a dalok tartalma meg villámgyorsan el is terjedt. Ez
volt az egyetlen lehetősége annak, hogy az egymástól elszakadt családok között a legminimálisabb
kapcsolat fennmaradhasson. Több ízben felmerült bennem a kérdés, hogy vajon a földkerekség
melyik táján alakulhatott ki még egy ilyen paradoxon.

A lemez készítése közben bennem az a gondolat is felmerült, hogy van- e még értelme a múlt
sebeinek felidézésével foglalkozni. Van bőven rengeteg fontos társadalmi probléma is, aminek
megoldásával kellene foglalkozni. Az én esetemben az a kérdés is felmerülhet, van- e értelme
magyarságomat ápolni, amikor lakhelyemen, Csehországban ez úgy sem játszhat már jelentős
szerepet. Podbořanyban, ahol élek, még hírmondónak sincs magyar ajkú ember. Csakhogy
számomra ez a kérdés vitathatatlan, mert nekem a magyarságom nem más, mint a lényem lényeges
meghatározója.
Rendkívül foglalkoztat nemzetem őstörténelme is. Igyekszem megérteni és áttérezni nyelvünk
rendkívüli kölönlegességéből fakadó többletet, aminek mélysége elképesztő. Nem beszélve dicső
múltunk legbecsesebb örökségéről, a rovásírásról. Sokat foglalkozom a magyarság ősi
történelmével, és spirituális hovatartozásával egyaránt. Úgy érzem, hogy éppen a múltunk
kimeríthetetlen kincseinek újraértékesítéséből nézhetünk egy örömteljesebb jövő elébe. Ezek
számomra nemcsak fennkölt szavak, hanem megismerésük mindennapi lelki táplálékként és
kihívásként szolgálnak.
Elindultam hát 2009 nyarán szülőföldemre, hogy felkutassam azokat a személyeket, akik
emlékeikkel szolgálnak tanulmányomhoz. Találtam is Királyhelmec szomszédságában, Kisgéresen,
egy Móric András nevezetű kilencvenöt éves bácsit. András bácsi már találkozásunkkor mély
benyomást tett rám, aki öltönyben várta a Csehországból kíváncsiskodó idegent, és szépen,
folyékonyan, fiatalos frissességgel beszélte el történetét. Kérdéseimmel inkább csak zavartam volna
mondanivalójának értékes fonalait. Hála Istennek a felvevő készülékem sem zavarta. Ő az orosz
fogságba mint magyar hadifogoly került, de a „málenkij robot“ foglyaival is kapcsolatba került.
Megígértem neki, hogy egy év múlva elkészítem a lemezt.
A „málenkij robot“ következő főszereplőjét a szintén Királyhelmeccel szomszédos Boly községben
találtam, akit Szabó Istvánnak hívtak. Az unokahúgom kísért el hozzá, aki ismerte Pista bácsit. Nem
jelentettem be magamat előre, így hát egy kissé kalandos körülmények alakultak ki a
fogadtatásomat illetően. Most saját bőrőmőn sikerült megtapasztalnom azt a tényt, hogy a
rendszerváltás utáni időkben bizony jócskán megváltoztak az emberek közötti viszonyok a
falvakban is - sokkal bizalmatlanabbak lettek. Pista bácsival való találkozásom is ezt mutatta. Én,
mint ismeretlen, idegenből érkező, elegendő gyanút kelthettem, hiszen kezdetben Pista bácsi úgy
gondolta, hogy a hozzá intézett kérdéseim csak ürügyként szolgának „sötét terveimhez“. A bácsi
felesége még barátságtalanabbul fogadott. Az unokahúgom segítségemre sietett, és igyekezett
megmentei a majdnem kilátástalan helyzetet. Amíg érdeklődő kérdéseivel lefoglalta a nénit, addig
én próbáltam szóra bírni a bácsit.

Végül a bácsi feloldódott, és már saját történetei mesélésébe bele is merült. Nekem viszont a
felvevő szerkentyűm még be sem volt kapcsolva, amit a zsebemben rejtegettem attól tartva, hogy a
bácsit ezzel a készülékkel örökre elriasztom. Sajnos ekkor értékes drámai történetek epizódjai
kerültek veszendőbe. Majd az egyre barátságosabb hangnemben folytatott beszélgetés engem
fölbátorított arra, hogy bekapcsoljam a diktafont, amit közöltem is a bácsival. Szerencsére nem volt
ellene kifogása. Sokszor nevethetnékem támadt, mikor szórakozásunk hátterében egész idő alatt
unokahúgom beszédét is hallani lehet a nénivel - igazán becsületesen végezte a figyelmet elterelő
manővert. Móric András bácsi a következő év tavaszán sajnos elhunyt, ezért megígért lemezemet
csak lányának adhattam át. Ígéretemhez hűen a bolyi Pista bácsinak is elvittem a felvételt, de sajnos
neki is az egészségi állapota annyira leromlott, hogy már meg sem ismert.
Amint már említettem, hogy előzőleg megszületett egy Szelmenccel kapcsolatos számom.
Az első lemezem összeállítása közben már fel is merült a gondolat, hogy a figyelemre méltó
szelmenci történetről is készíthetnék egy lemezt. A címadó dal már meg is született. Fontosnak
tartottam, hogy anyaggyűjtésként ismét megszólítsak olyan embereket, aki első kézből mondják el
„kalandjaikat“. Lassan kirajzolódott fejemben a történet vázlata. Nagyjából tudtam, hogy Árpád
sógorom „története szálán“ fut majd a story, aki ifjú korában megjárta az orosz lágereket.
Megpróbáltatásai után nagy nehezen hazakerült, de szülőföldjére érkezve egy újabb akadályt kellett
leküzdenie, mégpedig az akkor már szigorúan őrzött Szovjet-Csehszlovák országhatárt, ami saját
faluja kellős közepén húzódott.
Teruska nővéremnek is voltak személyes kis történetei a szelmenci határral kapcsolatban, ezért úgy
döntöttem, a lemezemben ő is szerepet kap.
Nővérem unokájára, Karcsira, a nagyapja -Árpád- szerepét osztottam ki, magamra pedig egy orosz
tisztét, aki a főszereplő második sikertelen szökése után a Dnyeper túlsó partján újra lecsap a
foglyokra. A szökevények, akik már megelégelték a mindennapos halálközeli „élményeiket“, a
folyót sikeresen átúszván azon tanakodtak, miként juttassák át az egyik bajtársukat, aki
kétségbeesetten kiabált a túlsó partról, mivel ő úszni nem tudott. (lásd: Árpi szökj!) Karcsi
édesanyja, Mónika unokahúgom is szerepet kapott. Ő az összekötő szöveg felolvasását vállalta.
Anett keresztlányom Árpád édesanyja fohászát mondta el, akinek mind az öt fiát elhurcolák az
orosz lágerekbe. Szerencére mind az ötöt viszontláthatta egy pár év eltelte után. Az a
törékeny asszony- gyermekkoromban úgy emlékszem- csaknem imádkozással töltötte minden
napját, talán így háláját fejezvén ki a Teremtőnek fiai életéért. A történet leírása nem lenne élethű,
ha nem szólaltattam volna meg a kárpátaljai rokonokat és ismerősöket. Szerencsére ez a tervem az
újonnan megépített szelmenci határátkelőnek köszönhetően meg is valósult.

Nekem Szelmenchez gyermekkori kötődéseim vannak annak köszönhetően, hogy Teruska
nővérem itt kezdzte el pedagógiai pályafutását a rozsnyói tanítóképző elvégzése után 1958-ban.
Engem gyakran vendégül látott.
Térjünk most vissza a mi kettézárt falucskánkhoz, Szelmenchez. Tehát a falu egyik fele,
Nagyszelmenc Szlovákia területén fekszik, Ukrajnában meg Kisszelmenc, a másik fele. (Ennek
kapcsán elgondolkodtam, hogy az egykori Szelmencnek ma négy hivatalos neve van.
Nagyszelmenc- Veľké Slemence (szlovákul), és Kisszelmenc – Malij Selmenci ( ukránul).
Hihetetlen, hogy szelmenciek a történelmi hányattatás során, kilencven év leforgása alatt hét ország
polgárai lettek anélkül, hogy kiléptek volna szülőfalujukból,- magyarságuk azonban megmaradt.
Sok elképesztő történetet hallottam, ami szinte felfoghatatlan volt számomra. Mondhatnám
leírhatatlan érzelmi töltetű azoknak az epizódoknak egyike, amit hallottam, mint például amikor
temettek. A gyászmenet a halottat háromszor felemelte, így búcsúztatták a közeli hozzátartozóktól
is, akik az országhatár másik oldalán álltak.
A 89-es rendszerváltás után számos külföldi újságíró is ellátogatott a falu minkét oldalára, hogy az
emberek személyes élménybeszámolóin keresztül tisztább képet nyerhessenek a történésekről.
Többek között Árpád sógoromat is faggatták átélt viszontagságairól.Még a filmstábok figyelmét is
felkeltette ez a téma.Több ízben dokumentumfilmet forgattak az ott élő emberekkel. Kitűnő alkotás
született a kettézárt faluról - a Hranica (Határ) szlovák dokumentumfilm, amit még Oscar-díjra is
nomináltak. A két Szelmenc polgármesterei meghívást is kaptak a washingtoni Fehér Házba, ahol a
szenátorok nagy érdeklődéssel hallgatták mindkettejük véleményét, ahol ígéretükkel is bíztatták
őket a két falu lakosainak szorosabb kapcsolatfelvételének lehetőségeiről.
Ennek első jelei 2000-es évek után bukkantak fel a község megszakított főútja szélén ágaskodó két
fél székelykapu jelképe gyanánt, ami a kettévágott falu újraegyesítésének óhaját hirdette. Ez a két
fél székelykapu fejezhette ki nyilvánosan is két idegen ország területén a falu újraegyesülésének
óhaját. Pár évvel évvel később végre megindult a gyalogátkelő megépítése is. Azt követően pedig a
falu lakosai által várva várt rokonlátogatások is csaknem hatvan év eltelte után. Bizonyára első
útjuk a legközelebbi hozzátartozójukhoz vezetett, persze, ha még éltek. Annyi év eltetltével az
egyik, vagy másik oldalon maradt szülők már csak az örök nyugvóhelyükön találtattak. Így hát
legtöbbjük azok leszármazottjaival találkozhatott.
Évenként, főleg nyári időszakokban szoktam haza látogatni. Felvidéki körutamon
Nagyszelmencet mindig útbaejtettem. Ilyenkor tanúja lehettem a majdani határ-gyalogátkelővel
kapcsolatos fejleményeknek. A két fél székely kapu láttán valóban felcsillant a remény, hogy

valaminek a folyamata visszavonhatatlanul már kezdetét vette. Én is érdeklődéssel figyeltem
a történéseket, és mivel megérintett a téma, már ott motoszkált a fejemben szerzeményem, a
„Szelmenci vagyok“feldolgozása. Őszintén szólva, ennek a tervemnek akkora esélye is lehetett,
amint ha valaki például elhatározza, hogy belőle bizony tengerész lesz, de még úszni sem tud
szegény.
Hazaérkezvén Csehországba mégsem a szelmenci téma feldolgozásába kezdtem bele, hiszen a
kisszelmenciek bevonása nélkül ezt merőben elképzelhetetlennek tartottam . A Malenkij robot
kísérletezéséhez úgy gondoltam, hogy az összegyűjtött anyag nagyjából kellő mennyiségben már
rendelkezésemre áll.
Arra még nem is gondoltam, milyen nehézségekbe fogok ütközni, a házi stúdió kellő felszerelését
illetően. Nagy szerencsémre egy közeli barátom ezt a gondomat a szakértői kezébe vette. Nekem
már csak azzal kellett törődnöm, hogy egy tűrhetően feldolgozott zenetörténet összeállítását
tisztázzam, amiről eddig el sem tudtam képzelni, mi fán terem. Elkezdődtek azok az első
próbálkozások, amelyeket valamiféle dallamvadászatnak neveznék. Ha sikeresnek véltem azokat,
kapásból máris feljátszottam. A dallamoknak a történetbe való beillesztései csak később került sor,
hiszen hitem szerint a zenének valamiféle támogató szerepe kell hogy legyen a szereplők
mondanivalójainak hátterében. Azt tapasztaltam, hogy a dallamok feljátszása során valahogy
mindenféle megerőltetés nélkül jött az ihlet, melyeknek a szöveghez valő beillesztése a későbbiek
folyamán már semmi gondot nem okozott. Béla unokaöcsém abban az időben sokszor megfordult
nálam, s előtte mindig megüzentem neki, hogy hozza magával a furulyáját is, hiszen a hangszerek
színessége kedvezően hat majd a főleg gitárra írt zenére. Abban az időben ismerkedtem meg egy
környékbeli, magyar származású hegedű készítővel, akit szintén rábeszéltem, hogy játszon el
valamit saját készítésű hegedűjén. Így vontam be idegen zenészeket is, akiket csak arra kértem,
hogy szívhez szóló dallamokat improvizáljanak, s én utólag azokat majd csak beillesztem egy egy
epizódba. A zene készítése közben jöttek az újabb és újabb ötletek, melyek csak egyszerűen
kopogtattak bensőm ajtaján. Ilyen ötlet volt például az orosz nyelven beszélő közkatona, a
katonatisztek, Sztálin személye. Hiába kerestem szűk környezetemben e szerepet vállaló barátokat,
mégsem voltam elégedett orosz akcentusukkal, annak ellenére, hogy tudomásom szerint az orosz
nyelvoktatás már a harmadik általánosban kezdődik. Ezeket mindet jómagamnak kellett
eljátszanom. Kellő önkritikával egy egész délelőttöt vezényeltem végig a mikrofon előtt, egyre
jobban kicsiszolt oroszsággal egy két mondat erejéig. Az orosz szöveg megírásában a
lakótelepünkön élő volt orosz szakos tanárnő segített. Ez úgy működött, hogy leírtam neki csehül a
forgatókönyvet, amit aztán a lehető legnagyobb pontossággal igyekezett lefordítani. A tanárnő nem
ismerte történelmünket, főleg a mi szemszögünkből ítélve, mert előbb értetlenkedve reagált arra,

miként állítom az akkori felszabadító vöröshadsereg tagjait annyira negatív szerepbe. Annak
megindoklására majdcsak el kellett magyaráznom az egész történetet. (persze kikerülve olyan
benyomáskeltő gondolatokat, hogy „az én ellenségem a te ellenséged”). A cseh nemzet történelme
szempontjából valóban vitathatatlan a szovjet hadsereg pozitív szerepe egésszen az 1968 -as
megszállásig. Ezt követően a cseheknek is merőben megváltozott a hozzájuk való álláspontjuk úgy,
mint nekünk ötvenhat után.
A zenetörténet feldogozására mondhatnám elég kevés idő állt rendelkezésemre, mert még
aktívan dolgozom a munkahelyemen. Az éjszakai szolgálatok utáni szabad idő is komponálásokkal
telt el. Már-már a családi élet harmóniáját is felborítottam. Bár feleségem soha sem terhelt
panaszával, legalábbis nem nagyon adta ezt tudtomra. Az akkor még három éves Berti unokám
nemegyszer hozzám intézte kérdését: „Hát nagyapó, nem vagyok- e rád bízva, hogy egy kicsit
szórakozz velem is?„ Hát egy ilyen őszinte kijelentés bizony elégé lelkiismeret furdalásként hatott
rám.
Egy év leforgása alatt mégis készen lettem a lemezzel. Ötven példányt készítettem belőle, melyeket
csakhamar el is osztogattam főleg rokonaim és ismerőseim körében.
2011-ik év nyarán a szelmenci témához való anyagnak hiányzó részét már végre az Ukrajnához
tartozó Kisszelmencben gyüjthettem be. Persze az egyik nagyszelmenci rokonomnál az egy napra
szóló útlevél űrlapját kellett kitöltenem, amiben ők már járatosak voltak. Arra is figyelmeztettek,
hogy a határnál való három óra hosszát is eltartó várakozás elég gyakori. Egyrészt a néha száz lelket
is meghaladó, várakozó tömeg, részben pedig az ukrán vámőrök kényelme miatt, akik egy fél óra
kávézgatás erejéig is fékezték az átkelés folyamatát.
A végtelennek tartó három órás várakozásom idején már betekintést nyerhettem a határ másik
oldalát jellemző nyüzsgésről. Az egykori egyszerű falusi házak előtereit, ahol annak idején virágos
kertek díszelegtek, most üzletecskék kínálgatták a tömegével özönlő vásárlóknak termékeiket.
Némely ház udvara pedig vendéglőnek volt berendezve. Az első kísérleti kapcsolat felvétele közben
rájöttem, hogy tőmondatok erejéig még esélyem van komunikálni a helybeliekkel. Sokuk
bizalmatlan volt, de sokan kedvesen be is invitáltak házukba. Ahogy kiderült, mi járatban vagyok,
Sárpátki nénihez küldtek. Telefonommal készítettem egy pár rövid videó felvételt a kedves
vendéglátóimról, melyeket a „Szelemeci vagyok„ címadó számom videó változatában örökítettem
meg. Elindultam hát Sárpátki néni háza felé. Útközben három férfi sörözgetett az árokparton. Jó
kedéllyel meg is szólítottak, hogy mi járatban vagyok én ott. Elmeséltem nekik hogy éppen egy
nénihez van utam, aki bizonyára elmeséli a régi idők történeteit. Az egyikük eléggé

temperamentumos modorával felajánlotta, hogy elénekel nekem egy dalt. Kezdetben afféle teátrális,
komolytalan, bőbeszédű embernek tűnt az illető, de éneklése közben hallgatván annak szövegét,
bizony mondhatom, hogy egy egyedi kárpátaljai dallal ajándékozott meg ez az ismeretlen bácsi,
akinek sajnos a nevét meg sem kérdeztem. Lemezemen ez a dal, mint a „ Kárpátaljai himnusz“
szerepel. Elbeszélgettünk még a helybeli körülmények viszontagságairól, majd el is búcsúztam
tőlük. Az egyikük el is kísért a néni házához.
Sárpátkiék házához érve a néni unokája fogadott, aki kérésemre készségesen megkereste
nagyanyját, aki éppen a kertben szorgoskodott. Elmondtam neki mi járatban vagyok, s megkértem,
hogy meséljen a Szelmenccel kapcsolatos történetekről, főleg a falu azon részéről, ahol ma élnek.
Kiderült, hogy Sárpátki néni Árpád sógorom közeli rokona. Nő létére nagyon sok katonanótát is
ismert, melyek a második világháború alatt születtek. Olyan dalokat is elénekelt nekem, melyeket
a Szelmenc határaiban elesett magyar katonák temetésein énekelt, melynek szövegét a katolikus pap
írta meg. Itt nagyon fontos megjegyeznem, hogy mielőtt Csehországból útnak indultam volna, a már
említett zenész barátomat megkértem, hogy segítsen be nekem egy, vagy két zongora,- vagy esetleg
orgona- kísérettel, ezzel gazdagítván a zeneszámon hangszerelését. Mindig is nagyon sietős volt a
dolga, de nagy unszolásomra egy pár rögtönzést el is játszott a hordozható billentyűs hangszerén.
Persze előbb nagyjából eldúdolva az alapokat s egy kis útbaigazításokkal, hogy milyen témáról is
van szó. Annak feljátszása után már nem is nagyon törődtem a kíséretek feldolgozásával, hiszen
már készülőben voltam a csaknem ezer kilométeres utamra. Akkor okozott nekem nagy
meglepetést, amikor visszatértem után a már említett zongorakíséretet beillesztettem Sárpátki néni
énekébe, tökéletesen beleillett annak hangulatába, s ami a legfontosabb, énekének tónusába is.
(lásd: „Mindaközben Szelemencben“)
A Kisszelmenchez fűződő elvárásaimat tökéletesen beteljesedettnek éreztem Sárpátki néni révén,
aki a falu élő krónikásaként hiteles módon gazdagította lemezemnek a még hiányzó részét.
Útravalóul adott egy javaslatot is, hogy menjek el a még Nagyszelmencben élő Kondás Margithoz,
aki annak idején leányként nagyon sokszor a fontos családi események mondanivalóit foglalta
énekbe s ily módon tudták, peszsze csak egyoldalúan fenntartani velük, kisszelemenciekkel a
kapcsolatot. A szigorúbban őrzött szovjet oldalról ez teljesen lehetetlennek számított. Ilyen
törékeny asszonyoknak köszönhető, hogy egyre gyakrabban szorgalmazták a falucska szégyenteljes
kettészakításának a rendezését.
Az Egyesült Államokban élő Komlóssy József hathatós hozzájárulásának is köszönhetjük, hogy a
szelmenci embereknek a legelementárisabb emberi álmuk valóra válhassék. Mi sem bizonyíthatja

azt a kézzelfogható tényt, hogy a két falu lakossága azzal a gesztussal hálálta meg emberi
magatartását, hogy az ő nevét viseli a két falut összekötő főútja (mint Komlóssy József út)
Természetesen mind a két oldalon.
Ma már nem is emlékszem, miként szereztem meg Komlóssy úr e-mail címét, de úgy éreztem,
hogy ez úton a magam nevében is meg kell köszönnöm azt a kimerítő és sokszor reménytelennek
látszó igyekezetét, amit a bürökrácia gördített elé. Nagy meglepetésemre méltányolt is engem
válaszával, melyet most itt mellékelek:

Kedves Remàk János úr!
Mindenek előtt szeretném megkösszönni azt, hogy emlékei között megtartotta a nevemet. Annak az
embernek a nevét, aki az Úr Isten no meg több ember segítségével eltudta érni azt, hogy
Szelmencen hatàràtkelőt nyissanak.
E sorokat irván mozaikok jelennek meg előttem a többéves küzdelem részleteiböl. Mindenbek előtt
egy idős Kisszelmenc-i fejkendős néninek az emléke. A falucska főterén, a polgármester, Illár
hivására összejött emberek csoportjából hozzám következő kérdést intézett:
Komlóssy úr! Annyian jártak itt külömböző országokból politikusok, újságírók, közéleti
személyiségek. Mindenki azt ÍGÉRTE, hogy elintézi azt, hogy itt határátkelő létesüljön. Mondja ezt
elfogja maga intézni? Én ezt ugyanvalóst meg nem ígérhetem. Csak azt, hogy minden tőlem telhetőt
megteszek annak érdekében, hogy itt határátkelő létesüljön. Akkor amikor a hivatalos felavatását a
határátkelőnek egy hálaadó mise Istentiszteletet keretében is megünnepeltük, nekem ott beszélnem
kellett.

Többek között azt mondottam nem nekem tartoznak köszönettel, hanem az Úr Istennek, s annak a
fejkendős néninek, akire gondolva igéretemből mindig erőt nyertem. Egy igéretből, amit
mindenáron meg AKARTAM tartani. Az Úr Isten vezette az utamba azokat az embereket akik
segitettek a célom megvalósításában. Az ígéretem beváltásának kötelezettsége, no meg a Székely
makacsságom adta az erőt ahhoz, hogy végül is legyőzzem a Szlovák és Ukrán bürokrácia és
politika ellenállását. De nem csak azt! Magyarországon 2002-ben egyetlen egy pozicióban lévő
ember kivételével MINDENKI azt magyarázta nekem, hogy miért lehetetlen. Szelmencet illetően az
én vállakozásomnak a sikere. Ady-t idéztem: értől indul el s befut a nagy szent Óceánba".

Köszönöm szépen, hogy közel 10 esztendő után van még ember, aki emgelékezik arról a
személyről, akit mindenkor egyetlen céltól vezérelve dolgozott. Azért, hogy az EGYETEMES
magyarsàgot SZOLGÀLJA.

Köszönöm szépen a küldeményt. Jó egészséget kívánok.

Üdvözlettel
Komlóssy József

2012/10/21,remakjanos@email.cz
Kedves Komlóssy Úr!
Sok szeretettel küldöm Önnek ezt a szerény zenekölteményemet. Megköszönve az Ön
hozzájárulását ezért a magyar falucskáért.
Remák János Csehországból.
www.remakjanos.net
Tehát Sárpátki nénitől elbúcsúzva indultam a határhoz a már említett bevásárló tömeg sűrűjében.
Betértem az egyi üzletecskébe, ahol az egyik rokon hölgy, Iván Júlia árulta a színes aranypapírokba
becsomagolt ukrán csokikat. Rokonának tudván, be is csomagolt nekem azokból útravalónak egy
nagy zacskó édességet. Illedelmesen elutasítottam azzal az érveléssel, hogy üres kézzel
szándékszom átmenni a határon, mert nem szeretném a vámőröket ingerelni azzal, hogy
kutakodásuk közepette bele akadnának fényképezőgépembe és az MP-3-as hangfelvevő
készülékembe, mert bizony azzal veszélyeztetnék az eddigi munkámnak az általam nagy becsben
tartott anyagát. Táskámat is még a nagyszelmenci oldalon hagytam egy határhoz közeli házban,
hogy azzal se adjak okot az útlevelen kívüli ellenőrzésnek. A sorba állván üres kézzel az ukrán
vámőröknél mégis én személyem jelentette az első számú gyanúsított személyt. Még csak az iratok

ellenőrzésére sem került sor, amikor is kiállítottak a sorból, s nyomban megértvén felszólításuk
okát, azt parancsolták, hogy forgassam ki zsebeimet, mert több mint valószínű, hogy kábítószert
akarok átcsempészni. Három dolgot tartva kezem ügyében, a mobiltelefont, fényképezőgépemet és
az útlevelemet, így hát a „kábítósz“ után való keresést motozással szerették volna megkoronázni, de
sikertelenül. Még egy szokatlan kérdéssel, hogy „mi járatban voltam“ odaát, igyekeztek legutoljára
meggyőződni arról, hogy mégiscsak joggal vélték, hogy rajtam valami nem stimmel. A végén
elfogadták, hogy csak rokoni látogatáson voltam. Csehországban lakom már több évtizede és
tudom, hogy a csehek nagyon szeretik az eféle tragikomikus epizódokat. Ígyhát néha van is mivel
tarkítanom személyes élményeimet, egy bizonyos értelemben mondhatnám a világ egyik
legtragikomikusabb pontjával való összfüggésében is. A szelmenci történet hiányzó láncszemét a
már említett Kondás Margit néninél szereztem. Nála is kezdetben a bizalom hiányát kellett
elhesegetnem. Szerencsémre ismerte Teruska nővéremet, akit mint tanítónőt a faluban mindenki
ismert annak ellenére, hogy már tíz éve elköltözött a lányához Kassára. Sajnos már egy pár éve
nincs az élők sorában. A lemezem elkészítését sem várta meg, pedig egy évvel halála előtt még
aránylag jó egészségének örvendve játszottam fel a hangját, ahol a lemezem anya-oktató, a valóban
megélt történetét játszotta el. ( a „ Gyere ki minden nap ötkor“ címmel) Hogy erről a szelmenci
történetről ennyit megírhattam, legfőképpen neki köszönhetem.
Tisztelettel,
Remák János

Mellékletek:
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A zeneköltemények címei:
1. Malenkij robot
2. Szelmenci vagyok
A zenekölteményekhez mellékelt dolgozat tartalma: Rövid életrajz, helyrajz, történelmi események
elemzése, motiváció, a zeneköltemények megvalósításának körülményei.

Források:
A események élő szemtanúk elbeszéléseinek hangfelvételei. A szemtanúk közvetett elbeszélései
más személyek által. Írásbeli feljegyzések családi körben, gyermekkoromban szerzett
élménybeszámolók.

1. kép - A szelmenci, idegen földön elsett katonák névsora. Lentebb pedig a Szelmenc
határában elesett és eltemetett magyar katonák emlékműve, melyeknek temetésén
Sárpátki Ilona énekelt (lásd „Szelmenci vagyok“: „Aközben Szelmencben“
www.remakjanos.net)

2. kép - Mónika unokahugom, aki annak idején négy éves korában rokoni látogatáson
volt nagyanyjával a kisszelmencben. ( lásd „Gyere ki minden nap ötkor“)
www.remakjanos.net

3. kép - Gabriel Sedlák cseh újságíró cikke hívja fel a a figyelmet a kettészakított falu sorsára.

4. kép - „Ostudně nepropustná hranice...“ /“Szégyenletes áthatolhatatlan határ Szelmenc
közepén...“.

5. kép - …“. A kdyby měl...“ ..“ Ha netán a cseh politikusok közül valaki rászánná magát,
hogy ellátogasson a szlovák-ukrán határhoz, elmondhatná azt az egyszerű magyarul
hangzó mondatot: „Szelmenci vagyok“ ( A J.F. Kennedy híres, berlini mondatának
mintájára: „ Ich bin Ein Berliner“)
lásd videó: „Szelmenci vagyok“ - www.remakjanos.net

6. kép - Ez a fotóm a királyhelmeci hegyről készült hajnali négy óra tájban. Háttérben a
Kárpátok vonulata, északról déli irányba. Tulajdonképpen a kárpátalja és a FelsőBodrogköz térségének egy szelete. A „Szelmenci vagyok“ zenekölteményem
borítólapjaként hasznéltam fel.

7. kép - A Nagy és kisszelmenci határátkelő felé

8. kép - Várakozás közben (Nagyszelmenc - Szlovákia)

9. kép - Az első rokoni találkozás Iván Júliával Kisszelmencben (Ukrajna).

10. kép - Kondás Margit néni, aki annak idején fondorlatos módon, énekbe foglalva
adta át a fontos üzeneteket (1946-ban), a falu nyugati oldaláról még leány korában
a Nagy Szovjetunióban ragadt rokonainak, ismerőseinek. ( saját felvétel)

11. kép - A nagyszelmenci oldalon. Majd ugyan ez a tábla az ukrán oldalon is, persze
ukrán-magyar nyelven

A „Málenkij robot „ lemezem főszereplői

12. kép - Móric András bácsi Kisgéresből

13. kép - Móric András bácsi a háza előtt

14. kép - A legelső, s egyben a legutolsó találkozásom András bácsival.

15. kép - Móric András személyi azonosságát helyttesítő igazolása, melyet közvetlen a
fogságból való hazatérte után vehetett át saját kezüleg Kassán. A jobb alsó
sarokban: ...“ Podpis prednosta Presídlovacieho strediska“ vagyis a „Kitelepítési
központ főnöke“ ( Tehát még 1948 őszén is működött)

16. kép - Szabó István Bolyból. A „Málenkij robot“ zenekölteményem egyik élő szemtanúja

Levél Teruskától

17. kép - 1.oldal

17. kép - 2.oldal

17. kép – 3. oldal

17. kép - 4.oldal
Teruska ebben a levélben írja le nekem dióhéjban férje történetét

