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Tátyi Tibor 
 

Nehéz a Felvidéken  
magyarnak lenni? 
 

 
Nem tudom, hány embert foglalkoztat a címben 
szereplő kérdés, de az biztos, hogy Szomolai Ti-
bor megpróbál kimerítő választ adni Felvidéki 
saga (Rimaszombat, 2013, magánkiadás) című, 
családtörténeti regényében. Páratlan, a (cseh)
szlovákiai magyar irodalomban ezidáig szinte 
példa nélküli az az ötlet, hogy egy család sorsán 
keresztül az olvasó – tegyük hozzá, igencsak át-
fogó – képet kapjon a trianoni döntés során az 
egykori Csehszlovákiához került magyar nemzet-
rész történetéről. Időutazás az, amelyben része-
sül az érdeklődő, ha veszi a fáradságot, és bele-
kezd a tekintélyes, közel 600 oldalas mű olvasá-
sába. Onnantól kezdve pedig nincs megállás: az 
1848-as forradalom és szabadságharc körüli 
időkkel indulunk, hogy aztán rövidesen a főhős, 
Angyal Mária és későbbi leszármazottainak, csa-
ládjának monarchiabeli mindennapjaival ismer-
kedjünk, majd az első világégés és az új, sosem 
volt ország, Csehszlovákia megalakulása kapcsán 
egy nemzeti kisebbség születéséről kapjunk ké-
pet.  

Valódi és kitalált személyek hosszú sora lép 
föl, majd tűnik el a történelmi események szín-
padán, átélve nem kevés borzalmat és szörnyű-
séget. Hiszen a családtagok történetén keresztül 
az időutazás a Felvidék visszacsatolásával folyta-
tódik, majd a front átvonulását kísérő rémes ese-
mények naturalisztikus elbeszélésén át és a má-
sodik világháborút követő jogfosztottság éveihez 
érve a létező szocializmusban találjuk magunkat, 
hogy aztán a rendszerváltás korszakának bemu-
tatása után lassan-lassan az önálló Szlovákiában 
ébredjünk az időutazásból – a család tagjaival 
együtt. Az ezt követő időszak – az Európai Unió-
ba történt belépés – történéseinek ismertetése 
pedig napjainkig vezet minket, hogy aztán egy 
jól sikerült, nagyszabású családi találkozó forga-
tagában búcsúzzunk el Angyal Mária déd- és ük-
unokáitól, egyúttal ismét szembesülve a regény 
elején az író által feltett kérdéssel: Nehéz a Felvi-
déken magyarnak lenni? 

A regény legfőbb érdeme, véleményem sze-
rint az, hogy az úgynevezett kisember szemüve-
gén és sorsán keresztül látjuk és ismerjük meg a 
felvidéki magyarság történetét. Olvasóként érez-
hető módon szembesülünk azzal a ténnyel, hogy 
a nagypolitika milyen módon telepszik rá az em-
berek, a családok hétköznapjaira, és mennyire 
kiszolgáltatott az a helyzet, amit – rendszertől 
függetlenül – elviselni kénytelen a mindenkori, 

egyszerű átlagember. Ám Szomolai Tibor regé-
nyének szereplői, legalábbis nagy részük, a ma-
guk szívósságával, kitartásával és leleményével 
mindig megtalálják a fennmaradáshoz, a talpon 
maradáshoz szükséges erőt és elszántságot, egy-
úttal átadva ezt a látásmódot az utódoknak is. 
Minden helyzetből, minden csapásból lehet kiút, 
ha az ember nagyon akarja és nagyon törekszik, 
na persze, némi szerencse sem árt – üzeni ne-
künk az író a szereplőkön keresztül, rámutatva a 
családi összetartás és kölcsönös segítségnyújtás 
fontosságára. Mert csakis ez mentheti meg a csa-
ládot a szétszóratástól, csak önmagukban és egy-
másban, na meg nem utolsósorban Istenben bíz-
hatnak. A szerző a felülről, értsd politikai veze-
tőktől jövő segítségben nem igazán hisz, ez első-
sorban az utolsó pár fejezetből derül ki világo-
san. Az úgynevezett rendszerváltást követő évek 
ismertetése talán a legnagyszerűbb és legfonto-
sabb része a könyvnek, mert összegzi mindazo-
kat a tapasztalatokat és benyomásokat, amelye-
ket tulajdonképpen mindannyian ugyanúgy, 
vagy hasonlóképpen éltünk át, csak nem fogal-
maztuk meg magunkban, illetve eszünkbe se ju-
tott az elemzése ennek az időszaknak. Az író 
egyik alapérzése ezzel a – tulajdonképpen napja-
inkig tartó – időszakkal a felvidéki magyarság 
magárahagyatottsága és kiszolgáltatottsága: „A 
felvidékiek magukra maradtak. A szlovákok 
minimálisra csökkentették a kisebbségi kultúrá-
ra szánt költségvetési tételt. Az anyaországi 
alapokból a Felvidékre juttatott támogatás 
édeskevés volt, az nem bírta pótolni a hiányt. 
Ráadásul a Magyarországról származó pénzek 
sem kerültek mindig a megfelelő helyre. A felvi-
dékiek körében kialakult egy réteg, amelyik 
szabályosan rátelepült ezekre a támogatások-
ra. Kapcsolatokat alakítottak ki az anyaországi 
döntéshozókkal, és komoly összegekhez jutot-
tak. Mindezt olyan hazafias szólamokkal tá-
masztották alá, hogy azokat hallva az ember 
szeméből kicsordultak a könnyek.” 

Itt bizony az úgynevezett megélhetési politizá-
lással, a megélhetési magyarok problémakörével 
találjuk szembe magunkat, amely és akik hihetet-
len erkölcsi és anyagi károkat okoztak és okoznak 
mind a mai napig a felvidéki magyarságnak. 
Nagyszerű és dicsérendő, hogy a szerző erre is 
rámutat, mint ahogy a rendszerváltást követő 
vadprivatizációs időszak visszaéléseire és bűnté-
nyeire is, amiket a „legalizált bűnözés”, tehát a 
nagypolitika védőszárnyai alá bújva követtek el 
éveken keresztül. Érdemes egy jellemző idézetet 
idemásolni ennek alátámasztására: „A bizottsági 
tagok és a kormánypártok döntéshozó emberei 
ezekkel a módszerekkel hatalmas vagyonra tet-
tek szert. Ahol ennyi pénzről van szó, ott az alvi-
lág is megjelenik. Szlovákiában is így történt. A 
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bajt még tetézte, hogy az egyre nagyobb szám-
ban felbukkanó, egyre agresszívebben viselkedő 
bűnbandák a politikusok hallgatólagos bele-
egyezésével tevékenykedtek. Mindebben a szlo-
vák titkosszolgálat játszotta az összekötő szere-
pet.” A szocializmus utáni időszakot egyébként a 
felvidéki magyarság egyik legnehezebb éveiként 
ábrázolja az író. Igaz ugyan, hogy az ezt megelőző 
korszakok is komoly megpróbáltatásokkal jártak 
a magyarok részére, elég ha csak a jogfosztottság, 
a kitelepítés éveire gondolunk, ám mindezek 
nem jártak erkölcsi megroppanással. Ráadásul 
pár évig tartó, igaz nagyon intenzív sokk után 
mindig normalizálódott a felvidékiek helyzete. A 
rendszerváltás utáni évekkel azonban mintha a 
lassú apátia és már-már a reménytelenség ural-
kodott volna el a közösségen. Valami megválto-
zott, valami mintha el- vagy megszakadt volna a 
közösségen belül. „Egyre kevesebb gyerek szüle-
tett, hiszen a gyereknevelés gonddal, bajjal, ki-
adással jár. Mindez igaz volt a szlovákokra, de 
még inkább a felvidéki magyarokra. Egy meg-
fontolt ember akkor vállal gyermeket, ha úgy 
véli, képes lesz biztonságban felnevelni. A kom-
munizmus bukásával pontosan ez a biztonság 
veszett el. Az emberek már nem bíztak semmi-
ben, mert a politikai vezetésnek nem állt érdeké-
ben törődni velük. A szlovákok sem bíztak, a fel-
vidéki magyarok pedig végképp nem. Az elmúlt 
évtized megaláztatásai miatt minden okuk meg 
is volt rá” – fogalmazza meg Szomolai Tibor 

sommásan a közösségen belül fokozatosan el-
uralkodó rosszkedv és kiábrándultság okait. Hát, 
igen, elveszett a korábbi biztonság és semmi sem 
került a helyébe.  

A nagyszabású családtörténet az utolsó feje-
zetek során észrevétlenül önéletrajzi regénybe is 
átcsúszik, hiszen nem nehéz az olvasónak rájön-
nie arra, hogy a gombafeldolgozással vállalkozni 
kezdő, regénybeli szereplő, Kende Zsombor 
alakja mögött tulajdonképpen maga a szerző áll. 
Rajta keresztül pedig képet kapunk arról, hogy 
kisvállalkozóként mennyi nehézségen és akadá-
lyon kellett magát keresztülvergődnie ahhoz, 
hogy egyenesbe kerüljön. A segítő kéz – mint oly 
sokszor a regény lapjain a korábbi évtizedek tör-
ténéseinél – ezúttal is a családtagoktól érkezik, 
újból alátámasztva a regény egyik alaptanítását, 
az összetartozás fontosságát. Kende Zsombor 
azonban az utolsó előtti fejezet végén, az egész 
regényt lezáró családi találkozót ismertető feje-
zet előtt fáradtan és meglehetősen szkeptikusan 
tekint szét az őt és családját körülvevő világban, 
hogy aztán az istenhitből erőt merítve a közössé-
gi szolgálatban találja meg azt az erőt, amellyel 
ki lehet törni a válságból. Érzéseit a következő-
képpen fogalmazta meg: „Ahová nézett, minden-
ütt csak sorvadást és összeomlást látott. A szét-
hulló világban semmi sem volt rendben. Szülő-
földjükről menekülő fiatalok, az egyik hónap 
végétől a másikig éppen hogy csak éldegélő 
nyugdíjasok, megkeseredett vállalkozók és apá-
tiába süllyedt emberek. Körülöttük pedig hazug 
politikusok, mindenre rátelepedő sötét háttér-
hatalom, tétlen papok és az önbizalmát vesztett 
nemzet. Hol egy biztos pont, amelyen megvet-
hetné az ember a lábát? Zsombor számára ezt a 
pontot Isten jelentette. Ő biztosan segít. De csak 
azokat segíti meg, akik maguk is tesznek. Ha 
csak egy kicsit is, de tenni kell! Ott, ahol az em-
ber van. A családban vagy a falujában. Tenni 
kell! Valamit, bármit, amit lehet. Együtt a töb-
biekkel, a többi tenniakaróval. Akkor, de csakis 
akkor valami még kialakulhat.”  

A regény zárófejezete egy nagyszabású családi 
találkozó, amelyre minden családtag meghívást 
kapott. Angyal Mária elégedetten tekinthet szét 
a családján odaföntről, hiszen erős a törzs, mé-
lyek a gyökerek, amelyek a családfát tartják és 
jellemzik. Sok volt a megpróbáltatás, sok a nél-
külözés és a csalódás, ám ez a család mégis él és 
virágzik – ez az üzenete és egyben a zárógondo-
lata nem csupán az egész regénynek, hanem a 
családi találkozón, Kende Zsombor (vagyis a 
szerző) által elmondott beszédnek is.  

Szóval, nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? 
Nos, a szerző a kérdés megválaszolását az olva-
sóra bízza, ám a regény elolvasása után óhatatla-
nul is az a válasz következik, hogy nehéz, ám 
nem lehetetlen, csak legyen család, amely körül-
vesz, és legyenek emberek, akikre mindig, min-
den körülmények közt számítani lehet.  

 

Buják Ágnes festménye 


