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I. Bevezetés 

A kárpátaljai magyar irodalomnak a háború után évekig meg kellett küzdenie az állami 

cenzúrával. „Egy kisebbségbe szorított népcsoportnak először a nemzeti kultúra teljességéhez 

kell elérkeznie, ez ad lehetőséget az emberi egyetemesség átélésére, meghódítására is. Minden 

irodalom küldetése ez a hódítás”
1
 – tudhatjuk meg Pál György tanulmányából. Így hazánkban 

az ’50-es évekre két nagy irodalmi alak emelkedett ki az alkotók közül. Balla László és 

Kovács Vilmos. Balla László megfelelt a hatalom elvárásainak, így őt nem érték atrocitások. 

Kovács Vilmos példátlan írása, a Holnap is élünk, elsőként vall a II. világháború utáni 

tragédiákról. Később már Balla László is megörökítette ezt a témát, a Végtelenben találkoznak 

regényfolyam első részében, valamint az Azt bünteti, kit szeret írásában. Mindezek már a 

rendszerváltást követően láttak napvilágot. 

Íróinknak, költőinknek nem a cenzúra elleni harc volt a célja ilyen és ehhez hasonló 

írásokkal, csupán a szabadság utáni vágy ihlette őket. Nagy Zoltán Mihály is ugyan ezen az 

úton járt, mikor megírta első regénytrilógiáját, A sátán fattyát.  Méltán mondhatjuk, hogy ez a 

mű tekinthető a kortárs magyar sorsirodalom egyik legkiemelkedőbb alkotásának. Bár a 

kritikusok csupán az első részt tekintik remekműnek, hiszen a folytatásokban már több 

jellemábrázolási hiba is felfedezhető, mégis a trilógia együttes megismerése révén juthatunk 

el történelmünk sorsfordulóinak mélyebb megértéséhez. 

Hogy miért is választottam munkám témájául éppen ezt a művet, és a szerző prózaíró 

technikáját? Azért, mert ez a regény időtálló, egyéni és közösségi sorsokat megvilágító 

voltával – Bertha Zoltán szavaival élve – kimondja a kimondhatatlant, a megmaradás 

kárpátaljai parancsát. 

E munka során bemutatom a regénytrilógiát, kitérek az alkotó világszemléletére, írói 

technikájára, valamint a regény műfaji előzményeire. Irodalomkritikusok munkáit, 

eszmefuttatásait veszem alapul Nagy Zoltán Mihály írói technikájának megismeréséhez. 

  

                                                           
1
 Pál György: A magyar irodalom Kárpátalján (1945-1990). Nyíregyháza 1990. 195-196. old 
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1. Szakirodalmi áttekintés 

Nagy Zoltán Mihály műve kimagasló helyet foglal el a kárpátaljai magyar 

irodalomban, és egyben kultúránk, emlékezetünk része. Elismeréssel méltatták a kritikusok, 

az olvasó közönség pedig a történet szókimondását dicsérte. Az olvasó azt is kedvelte, hogy 

ilyen témát még nem olvashatott ennyire nyíltan, de sokkal fontosabb volt számukra a brutális 

megpróbáltatás momentuma. „Íme, amint a kárpátaljai magyarság fölszabadult a szovjet 

diktatúra alól, sürgősen megfogalmazta önmagát, föltárta múltját”
2
 – így ír a műről és 

szerzőjéről Görömbei András. Márkus Béla szintén nagy elismeréssel jellemzi az írót: „Nagy 

Zoltán Mihály kisregényének megjelenése kétségtelenül jelentős eseménye volt a kárpátaljai 

magyar irodalomnak.”
3 A legnagyobb elismerést jelentő alkotása, A sátán fattya 2000-ben az 

Év Könyve Díját is elnyerte.  Kritikusai hangsúlyozzák, hogy a mű olyan érték, mely a 

világirodalom legjobbjai közé sorolható. 

A szakma elismerően szól arról a vállalkozásról is, hogy Nagy Zoltán Mihály kész volt 

feltárni, megírni Kárpátalja XX. századi történelmének legtragikusabb időszakát. A mű hiteles 

korrajz a szovjet megszállás éveiről, az elhurcoltak és itthon maradtak minden napjairól, 

megpróbáltatásairól, de úgy, hogy az mégsem csak történelmi dokumentum, hanem élvezhető 

írás szerelemmel, szülő-gyermek viszonyával körbefonva. „Nagy Zoltán Mihály egyetlen 

hatalmas hosszúmondatból épít fel egy tudatregényt.”
4
 – írja Penckófer János abban az 

értekezésében, amelyben Nagy Zoltán Mihály három évtizedes alkotói pályáját vázolja fel. Az 

énregények jellegzetességével egyetlen személy tragédiáját bemutatva tekint a világra. A 

főszereplő gyötrelmeit látjuk, halljuk szavait, mely néhol szabálytalan, zaklatott, dörömbölő, 

sikolyt keltő, néhol áhítatos imádkozás. Egy másik írásában Penckófer János kitér a regény 

műfajiságára, technikai sajátosságaira: „A sátán fattya megírásakor a hosszúmondata olyan 

kétágú gyökér, amelynek egyik ága a prózából, a másik pedig a lírából táplálkozik. Művében 

eljut a műfajteremtésig, a modern ballada létrehozásáig, de az is tetten érhető, hogy mennyire 

nehéz a művészi hitelesség megteremtése és annak megőrzése is.”
5 A sátán fattyában azonban 

a sajátos történetmondásához meg tudta találni a lírai hangot is. A családi és közösségi 

                                                           
2
 Görömbei András: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Debreceni Egyetem Kossuth Kiadó, 2000, 

546.old 
3
 Márkus Béla: Ballada és beszámoló. Nagy Zoltán Mihály regényciklusáról. In: Görömbei András szerk. 

Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Debreceni Egyetem Kossuth Kiadó, 2000, 543.old 
4
 Penckófer János: Hatvanból harminc. Nagy Zoltán Mihály három évtizedes alkotói pályájának vázlata. Együtt 

2011/1 
5
 Penckófer János: Civódó tündérek prédája. Műfaj és mondat kérdése Nagy Zoltán Mihály lírai 

történetmondásában. In: Magyar Napló, 2000/3. szám 
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viszonyok mintaként szolgáltak számára az emelkedettebb hangvétel megformálásához. 

Ehhez segítették hozzá a Pírban, perben című verseskönyvbe fölvett költemények. 

„Nagy Zoltán Mihály első regénymondata alkotói pályájának mérföldköve, amely 

meghozta az író számára az elismerést. A Tóth Eszter kálváriájába betekintő regény 

megrendítő gondolatisággal vezet végig a lány sorsán, akinek ösztönös élni akarása 

felülemelkedik a megaláztatásokon, és a kor és társadalom ítéletén”
6
 – így vélekedik az 

alkotásról Molnár Krisztina az Együtt folyóirat hasábjain. 

Ezúton is látható, hogy A sátán fattya a kortárs magyar irodalom egyik 

legmeghatározóbb alkotása. Időtálló, műfajteremtő regény, amely látni és emlékezni tanít. „A 

könyv nemcsak dokumentum és hiteles korrajz az 1944-es deportálásokról, hanem elsősorban 

szívfájdító, késői rekviem is szinte klasszikus balladáinkra emlékeztető hangvételben. Epiko-

lirai rekviem, egyetlen hatalmas körmondatban az áldozatokért, a megalázott és 

megszégyenített magyar lányokért és asszonyokért”
7
 

A regénytrilógia második és harmadik része, a Tölgyek alkonya és A teremtés 

legnehezebb napja már több bírálatot is kapott. Kritikusai a folytatásokban jellemábrázolási 

fogyatékosságot vélnek felfedezni. Bertha Zoltán a lazább kompozíciót, Márkus Béla a 

vallomásos forma elvetését rója fel az írónak. Penckófer János azonban rávilágít a folytatások 

eredményeire is. „Nagy Zoltán Mihály eddigi összes megjelent művéhez a megközelítés 

legbiztosabb pontját a Tölgyek alkonya című könyve adja. A sátán fattya második részeként 

megjelölt szöveg "úgy olvassa" az összes többit is, hogy egyértelműen két problémakört 

rajzol maga köré. Az első az, hogy a szerző miként választ beszélője számára megfelelő 

műfajt, (miért ütközik műfajhatárokba), a másik pedig az, hogy a mondat milyen helyzetben 

születik meg. Ebben a tekintetben jól kivehetően mutatja érdemeit és erényeit”
8
 A második 

rész szövege széttöredezettséget mutat, a beszélő hangja viszont mindent kiegyenlít. Itt már 

megjelenik a közösség, a család, a falu sorsa. Az erkölcsi tanítások, a Bibliai példázatok 

jövőbe mutató példát jelentenek a regénybeli személyek és az olvasók számára egyaránt. 

A sátán fattyában az író az egyén sorsán keresztül mutatja be a közösség sorsát. A 

folytatásban viszont fokozatosan tágítja a regénybeli világlátásunkat, elbeszélőként számol be 

                                                           
6
 Molnár Krisztina: Konvenció kontra lelkiismeret. Nagy Zoltán Mihály Tölgyek alkonya című regényéről. In: 

Együtt, 2014/2. szám. 
7
 Pál György: A magyar irodalom Kárpátalján (1944-1990) Nyíregyháza, 1990, 195. old 

8
 Penckófer János: Civódó tündérek prédája. Műfaj és mondat kérdése Nagy Zoltán Mihály lírai 

történetmondásában. In: Magyar Napló, 2000/3. szám 
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a család, a falu, a közösség sorsáról. Az egyes szám harmadik személyű elbeszéléssel azt 

sugallja az alkotó, hogy itt nincs főszereplő, sorsokat látunk, családokat. Egyetlen hosszú 

mondatban beszéli el az évtizedek megpróbáltatásait, Sztálin halálát, a Pesten kitört 

forradalmat. „Nagy Zoltán Mihály kísérletező kedvét mutatja, hogy a Tölgyek alkonya 

hosszúmondata az első olyan próbálkozás, amelyben a hosszúmondat egyes szám harmadik 

személyben szólal meg”
9
 – vélekedik róla Penckófer János. 

A trilógia befejező része, A teremtés legnehezebb napja Tóth István, a háború 

poklában fogant fattyú sorsát tárja az olvasó elé. A mű fejlődésregény, mely a katonai 

kizárással indul, majd szerelmének, állásának elvesztésén keresztül az otthonra találás 

érzésével zárul. Zaklatott jellem ő is, akárcsak anyja. Ennek kapcsán Bertha Zoltán kiemelte, 

hogy „a szinte tébolyba kergetett anya vezekléstörténete a fiú által bekövetkező 

kiengesztelődés katarzisáig ível.”
10

 

Nagy Zoltán Mihály számára a legnagyobb elismerést 1991-ben A sátán fattya hozta 

el. 2000-ben az Év Könyve Díját is elnyerte. Ezen az elismerésen nem lép túl a második, 

1196-ban írt Tölgyek alkonya, és a harmadik 2004-es A teremtés legnehezebb napja sem. 

Ezeken felül kétségtelenül kijelenthetjük, hogy az alkotó szemléletmódja, világlátása, írói 

technikája a magyar irodalom legjelesebb alkotóinak sorába illeszkedik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Penckófer János: Civódó tündérek prédája. Műfaj és mondat kérdése Nagy Zoltán Mihály lírai 

történetmondásában. In: Magyar Napló, 2000/3. szám 
10

 Bertha Zoltán: Sors és lélek a megalázottságban. In: Magyar Napló, 2000/3. szám 
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II. A regénytrilógia megírásának előzményei 

2.1. A kárpátaljai magyar irodalom helyzete a rendszerváltás éveiben 

A kultúra és a magyar irodalom alakulása Kárpátalján elválaszthatatlan az egyéni és 

közösségi sors változásaitól. Amikor az irodalomra tekintünk, mindig ott találjuk a történelmi 

fordulatot, a módosult állami berendezkedést, a szabadság kényes ügyét és a politikát. Ilyen 

körülmények között tűnnek föl a magyar irodalom sajátosságai. Ekkor az egyént mélyen 

áthatja az önazonosság, az identitás változás kérdése. Ez érthető is, hiszen ismeretes, hogy 

milyen történelmi fordulón esett át az alig több mint másfél százezres közösség. Amit a 

szovjetrendszer az első napokban felszabadulásként hirdetett, olyan időszak kezdetének 

mondott, melyben a magyarság szabadon élhet, önazonosságát megőrizheti, azt az itteni 

magyarságnak másként kellett értékelnie. Az történt, hogy a sürgősen három napos munkára 

behívott magyar férfiak sorsa az elhurcolás lett. Kárpátalja magyar lakossága bénultan 

figyelte, hogy ez lenne a boldog felszabadulás. 

„A tragikus történelmű magyarság megpróbáltatásai a második világháború végén a 

végletekig fokozódtak. A háborúban elszenvedett hatalmas vérveszteség után újabb 

sorscsapások következtek. "Második Trianonként" az óriási tisztán vagy többségében 

magyarlakta területeket ismét a környező államokhoz csatolták, s a kollektíve bűnösnek 

kikiáltott magyar népet a legváltozatosabb bosszúálló kínzásoknak vetették alá a győztes 

hatalmak”
11

 – írja Bertha Zoltán Sors és lélek című értekezésében. A ’44-es megszállás alatt a 

magyar férfilakosságot „málenykij robot” jelszó alatt munkaszolgálatra, büntetőtáborokba, 

„gulágokra” hurcolták. „A két világháború együttvéve nem követelt annyi emberáldozatot e 

vidék magyarságától, mint az új rend új intézkedései. A munkaképes magyar férfiak tízezreit 

hurcolták a sztálini lágerekbe, s az itthon maradottaknak el kellett viselniük mindazt a 

megaláztatást, nyomort, amelyet a szovjetrendszer kényszerített rájuk.”
12

 

A második világháború után a Szovjetunió fennhatósága alá tartozó Kárpátalján is 

újraindultak a kisebbség irodalomteremtő kísérletei. Íróink a semmi talajáról kezdtek irodalmi 

életet teremteni. Először Balla László verses füzetével (Zengj hangosabban), majd Kovács 

Vilmos nagysikerű regényével (Holnap is élünk) bizonyította a kárpátaljai értelmiség 

létjogosultságát. Bár íróinknak, költőinknek meg kellett felelniük a cenzúra elvárásainak, 

                                                           
11

 Bertha Zoltán: Sors és lélek a megalázottságban. Magyar Napló 2003. 
12

 Uo. 
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mégis inkább a szabadság utáni vágy kötelezte őket arra, hogy megírják a tragikus 

nemzetsorsot bemutató műveiket. 

1989-ben a diktatúrák bukása újra reménységet ébresztet. Talán mégis lehetséges a 

kisebbségi magyar irodalmak helyét megteremteni. És bár a kulturális és irodalmi élet szabad 

teret kaphatott, új problémák is felütötték a fejüket. A Magyarországra kivándorolt írók 

eredményeképp a szülőföldjükön maradottakra még nehezebb feladat várt. Nekik kellett 

elmondaniuk az elmondhatatlant, megszólalni a hosszú hallgatás után. „Íme, amint a 

kárpátaljai magyarság fölszabadult a szovjet diktatúra alól, sürgősen megfogalmazta önmagát, 

föltárta múltját: tudatosította a magyarsághoz tartozását nyelvi, történelmi és kulturális 

vonatkozásban egyaránt.”
13

 

Nagy Zoltán Mihály első regénytrilógiájában, A sátán fattyában szintén az átélt 

eseményekre fókuszált. Művében a háromnapos munkára elvitt férfiak, és az itthon maradt 

nők kálváriája jut kifejezésre. Ez az a mű, amely nemcsak szerzőjének, hanem a kárpátaljai 

magyar irodalomnak is az egyik legjelentősebb alkotása talán azért is, mivel évtizedekig nem 

volt szabad beszélni a fájdalmakról, veszteségekről, a hatalom elnyomásáról. De ez a súlyos 

múlt nem maradhatott feltáratlan. Az elmúlt években a kárpátaljai kulturális élet 

emlékezhetett múltjára, megírhatta önazonosságát. „A kilencvenes évek elején vált érezhetővé 

újra az a szellemi teremtő erő, amely a hetvenes évektől szunnyadni kényszerült. Ám ekkor 

már nem csak irodalmi-esztétikai önazonosságot eredményezett, hanem az egész kárpátaljai 

magyarság kiteljesedésének is teret, lehetőséget biztosított.”
14

 

Nagy Zoltán Mihály regénye e tradíció folytatója „modernebb” hangszerelésben. 

„Vele az a kárpátaljai magyar regény ért felnőttkorba, amelynek „testvéreit” Erdélyben, a 

Felvidéken vagy a Délvidéken az idő már jóval régebben kihordta.”
15

 Morális értékjegyek 

módosulásai közt alakult írói szemlélete. Márkus Béla tanulmányában vezekléstörténetnek 

nevezi a regénytrilógiát, N. Pál József siratóként tartja számon. Úgy hiszem, mindkét 

kategória nagyon is illik a mű egészére. „A megalázott lélek önmagára mért büntetésének és 

szenvedésének történetét az értelmetlen és felfoghatatlan halálesetek kísérik végig, ugyanis 
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élete folytonos siratás.”
16

 Az alkotást ezért is tekinthetjük számvetésként és a nemzeti tudat 

újraszövéseként. Kárpátalja magyarságának a második világháború utáni években végigélt 

borzalmairól, a magyar férfiak lágerekbe való elhurcolásáról, a szovjet diktatúra különféle 

embertelenségeiről így kaphatunk teljesebb képet.  

A szenvedések kimondásának tény- és igazságértéke idővel halványabbá lesz majd. A 

mai kárpátaljai magyar szellemi élet képviselőinek azt a célt kell kidolgozniuk, hogy a 

hagyományteremtés szándékát és óhaját kövesse elmélyült irodalom- és művelődéstörténeti 

munka. 
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2.2. Nagy Zoltán Mihály életútjának főbb állomásai 

„Nagy Zoltán Mihály több mint harminc esztendős jelenléte az irodalmi-kulturális 

közéletben Kárpátalján, ismertté tette őt az egész magyar nyelvterületen. Írói munkássága 

hozta meg a hírnevét, de irodalomszervezői, szerkesztői tevékenysége sem feltétlenül 

mellőzendő érték. Tehát aktív irodalmi-közéleti, érdekképviseleti vállalásai kiegészítik 

munkásságát: a közügyekben időről időre megszólaló szerző publicisztikái nem idegenednek 

el az eddigi életmű egészétől.”
17

 

Nagy Zoltán Mihály a kárpátaljai magyar irodalom egyik nagy alakja, aki idén ünnepli 

70-ik születésnapját. N. Pál József a Kortárs irodalmi és kritikai folyóiratban így vélekedik 

róla: „Ő nemcsak azt tudja, hol él, de azt is, hogy mi végre, teszi a dolgát rendületlenül, 

cifrálkodási igény és érvényesülési igyekezet nélkül.”
18

 Írói munkásságában a magyar 

kisebbségi léthelyzet jut kifejezésre. Emellett szerkesztőként, irodalomszervezőként is nagy 

ismertségre tett szert.  Alkotói pályája kezdetén önmagát és a kárpátaljai magyarságot még a 

Szovjetunió kommunista pártjának humánumán belül képzelte el.  1983-ban még arról vall, 

hogyan látja jövőjét: „Itt az is fontos, hogy mi az író, a költő szándéka. Nem hiszem, hogy aki 

szocialista elkötelezettségű írónak tartja magát, mint én is, a bajokat ártó szándékkal kívánná 

felszínre hozni."
19

 Majd felismerve a diktatúra szándékait, kilépett a kommunista pártból, de 

jobbító céljait soha nem feledve szervezte, és szervezi ma is a kárpátaljai kulturális életet. 

1963-ban publikált először kisebb novellákat és verseket. „Munkásságát a kezdeti 

folyóirat-publikálások után az 1983-as Dolgok igézetében című verseskötet nyitja, majd az 

1988-as Fehér eper című elbeszélés-gyűjteményt ismét egy verseskötet követi: Pírban, 

perben (1990). Első három kötete alapján tehát kijelenthető, hogy a próza felé is nyitott 

költőként kezdte pályáját.”
20

 A szakmai kritikusok szerint a harmadik kötete után, vagyis a 

„szovjet idők” megszűnésével érik be Nagy Zoltán Mihály írói pályája. Ekkor már jól 

körvonalazódik technikája, a próza és a líra különös ötvözete. A legnagyobb elismerést 1991-

ben A sátán fattya hozta el számára, amely 2000-ben az Év Könyve Díját is elnyerte. Ezen az 

elismerésen nem lép túl a második, 1996-ban írt Tölgyek alkonya, és a harmadik 2004-es A 
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teremtés legnehezebb napja sem. Kritikusai a folytatásokban már több jellemábrázolási 

fogyatékosságot látnak. 

Nagy Zoltán Mihály korai verseire jellemző egyfajta árnyékvetülés. A Komor lobogó 

alatt című prózakölteményben a komorság, szomorúság, sötétség szavakat fedezhetjük fel. 

Erről így vélekedik Penckófer János: „Mind a prózai, mind a költői világ egy részét 

árnyékban tartja valami, és erre a valamire A sátán fattya adja meg a magyarázatot. Ez a 

kisregény mutatja meg, mi volt az, ami akadályozta az alkotói kibontakozást, a valódi 

értékteremtést: a szocialista társadalomban való gondolkodás, de még ennél is erősebben a 

kommunista párttagság. A sátán fattyában viszont már elemi erővel tör fel a sorsbeszéd, jól 

érezni abban, hogy mennyire fontos a felszabadultság és az őszinteség.”
21

 A regény témája 

nem újszerű a kárpátaljai magyar irodalomban. Azonban a málenykij robot okozta tragikumot 

a szovjet időben nem lehetett semmilyen formában megjeleníteni. Ezért az írók inkább 

versekben, metaforikus formában mondták ki az igazságot. Nagy Zoltán Mihály 

regénytrilógiája ezért is példaértékű. 

Az alkotó a kétezres években is igen aktív szerepet vállal a kárpátaljai irodalmi 

életben.  A teremtés legnehezebb napja (2004) mellett 2001-ben novellás kötettel (Az idő 

súlya alatt), 2002-ben a Páros befutó című regénnyel, 2003-ban pedig ismét verseskönyvvel 

lepte meg olvasóit (Új csillagon). 2008-ban újabb regény-trilógiába kezdett, melynek címe 

Messze még az alkonyat.  

Nagy Zoltán Mihály több novellapályázaton is kitűnt tehetségével – így méltatta őt 

Szentmártoni János egy 2014-ben megrendezett irodalmi eseményen. A legnagyobb port 

mégis A sátán fattya című regényével kavarta mind a kárpátaljai, mind az anyaországi olvasói 

és kritikusi körökben.
22

 Írói tevékenységén túl figyelemre méltó még kultúraalakító, 

irodalomszervező munkája is. 1989-től tevékenyen alakítja a kárpátaljai magyarság kulturális 

életét. Tagja lett a Hatodik Síp, a Kárpátalja és a Pánsíp folyóiratok szerkesztő bizottságának. 

Emellett alapító tagja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek, mely magyarságunk 

érdekeit közvetíti a világ felé. 1993-ban így nyilatkozott identitásáról: „Magyar vagyok, aki a 
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történelem szeszélye folytán kénytelen egy idegen ország állampolgáraként élni; e tényt az 

értelem felfogja, a lélek azonban képtelen elfogadni.”
23

 

A munkásságát méltató kritikusok a szociografikus regény, sorsmegírás, a népi írói 

hagyomány újjáélénkítése fogalmakkal jellemzik írói tevékenységét. Pályájának értékét jól 

példázza a számos elismerés, mellyel jutalmazták. Megemlíthető többek között a KMKSZ 

Kovács Vilmos Irodalmi Díja 1991-ből, 2000-ből az Év Könyve Díj, melyet A sátán fattya 

regényért kapott, 2006-ból a Teleki Pál Érdemérem, valamint 2007-ből A Magyar Kultúra 

Lovagja kitüntetés is.  

Alkotói tevékenységét „összegzés és útkeresés jellemzi, szembenézés és szembesülés 

ezzel a világgal, léthelyzettel, lélekkel és hittel.”
24
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2.3.  A sátán fattya trilógia megírásának technikai előzményei 

A sátán fattya megírásakor Nagy Zoltán Mihály „hosszúmondata olyan kétágú gyökér, 

amelynek egyik ága a prózából, a másik pedig a lírából táplálkozik.”
25 E mű előtt az 

alkotónak verseskötete és novellagyűjteménye is kiadásra került. Így mindkét műnemben 

jártas volt. Prózai tehetsége már az 1988-as Fehér eper című novelláskötetében 

megmutatkozott. Így ír a könyv borítóján megjelenő bemutatkozásban: "1949. április 8-án 

születtem Nagybaktán, Beregszász közelében. Iskolai végzettségem középfokú, építőmunkás 

vagyok, nős, párttag. Novellákat a hetvenes évek végén baráti biztatásra kezdtem írni.”
26

 A 

novelláskötet jellegzetessége, hogy a narráció néhol egyes szám első, máshol második, vagy 

épp harmadik személyű. Miként a regénytrilógia első része is egyes szám első személyben, 

Tóth Eszter szemével láttatja a történetet. Második része, a Tölgyek alkonya már egyes szám 

harmadik személyben szól az olvasóhoz, míg a történet befejező része, A teremtés 

legnehezebb napja egyes szám második személyben számol be főszereplője életéről.  

„A Nagy Zoltán Mihály-féle hosszúmondatos balladamondásának epikai része tehát a 

Fehér eper című novelláskötetből származik.”
27 A sátán fattyában azonban a sajátos 

történetmondásához meg tudta találni a lírai hangot is. A családi és közösségi viszonyok 

mintaként szolgáltak számára az emelkedettebb hangvétel megformálásához. Ehhez segítették 

hozzá a Pírban, perben című verseskönyvbe fölvett költemények. Az ösztönösség és a 

tudatosság keveredése az, ami Nagy Zoltán Mihályt befolyásolja a prózai és a lírai mondatok 

megformálásában. Sok olyan prózai alakzata van, amelyekben tetten érhető a lírai indíttatású 

mondat. Ugyanakkor több költeményében tapasztalható egy-egy nyelvi fordulat mondattá 

formálása, amelyek inkább egy novella hősének szájába kívánkoznának.  

„A költői forma létrejöttét Nagy Zoltán Mihály leginkább a költői emelkedettségben 

és a mondatok szigorúságában látja, azok tömöttségében. Mindehhez nála szükségszerűen 

társulnak az inverz megoldások, a fordított szórend a mondatokban. Alkata jó táptalaj Ady 

dacos pereskedésének, költői énjéhez pedig közelíthető Nagy László költői személyisége, aki 

állandó küzdelemben, akcióban jelenik meg.”
28

 Ugyanakkor Nagy Lászlóhoz viszonyítva még 

inkább megmutatkoznak költői magatartásának határai. Nagy Zoltán Mihály 
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prózakölteményeiben a beszélő emelkedettségben áll, de a megnyilatkozás iránya gyakran 

felfejthetetlen marad, a beszéd alig kötődik valamilyen konkrétumhoz.
29

 

A sátán fattya trilógia mélyebb megértéséhez hozzá tartozik továbbá, hogy Nagy 

Zoltán Mihály 1990-ben lépett ki a kommunista pártból. A kilépési nyilatkozatában így 

fogalmaz: „Nehéz a szó, hát kifordul a számból: reméltem, hogy ama dicsőséges élcsapat 

tagjaként több lehetőségem nyílik az embertársaimért való szólásra, cselekvésre... Naiv, hiú 

ábránd volt.”
30

 Korábbi műveinek lírai és prózai mondataiból kitűnik egyfajta sorsbeszéd 

műfaj, mely később több alkotását is meghatározza. 

Nagy Zoltán Mihály nem annyira a formai tradíciót, inkább mondandójának 

természetét követi, amikor műfajt teremt. Irodalmi igényű és más vallomásaiban, még ha a 

legtöbbet a társadalmi problémákról beszél is, az olvasó hangsúlyozottan érzi, hogy a szerző 

származása és családi körülményei mennyire összefonódtak a műveiben tapasztalható 

világokkal. Írói pályáját meghatározta, hogy beleszületett egy kis falu szegénységébe, „volt 

cselédek dühös kölykeként” kezdte megtapasztalni a világot, majd felnőttként a Szovjetunió 

kommunista pártjának lett a tagja. A kisebbségi magyar sors, a falu szegénysége kavarog sok 

esetben hősei magatartásában.
31

 

„Az irodalom legbensőbb hivatása az, hogy a maga teremtett világával kifejezze az 

egyén és a közösség közérzetét, világlátását, világérzékelését. A jelentős műben az alkotó 

személyiség a maga teljes habitusával, érzéseivel, ismereteivel koncentráltan benne van. A 

művészi érték nagyon összetett. Sokféle értékelem szintézise, de ezek között az őszinteség, a 

témával szembeni teljes nyitottság és szabadság erkölcsi kötelességként, a hitelesség 

kritériumaként szerepel.”
32
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III. Prózaírói technika Nagy Zoltán Mihály első regénytrilógiájában 

3.1.  A sátán fattya 

Kárpátalja XX. századi történelmének legtragikusabb, legtöbb áldozatot követelő 

időszaka az úgynevezett felszabadulás utáni periódus volt. A két világháború együttvéve nem 

követelt annyi emberáldozatot e vidék magyarságától, mint az új rend új intézkedései. A 

munkaképes magyar férfiak tízezreit hurcolták a sztálini lágerekbe, s az itthon maradottaknak 

el kellett viselniük mindazt a megaláztatást, nyomort, amelyet a szovjetrendszer kényszerített 

rájuk szocializmus címén. Ezekről a testet-lelket nyomorító évekről vall kisregényében Nagy 

Zoltán Mihály. Nem is kell messzire mennie a történetért, a térség múltja hordozza magával a 

megírandó témát, a XX. század egyik kollektív traumáját, a malenykij robot borzalmát. 

Munkásságnak fő műve az 1991-ben megjelent, majd 2012-ben újból kiadott A sátán 

fattya című regény. A trilógia első része óriási siker lett az olvasók és a szakmai kritikusok 

körében egyaránt. A szakmában a regénytechnikáját dicsérték, az olvasók pedig a történetet 

magát. Az olvasó azt is kedvelte, hogy ilyen témát még nem olvashatott ennyire nyíltan, de 

sokkal fontosabb volt számukra a brutális megpróbáltatás momentuma. Egy fiatal lány 

történetébe sűrítette bele az 1944/45-ös évek fordulójának drámáját. 

Tóth Eszter története egy brutálisan megszégyenítő tett és következményei. A 

„felszabadító harcosok kéjvágyának” esik áldozatul, hogy aztán a faluközösség megvetettje, 

kitaszítottja legyen. A mű fejezetei egybemosódnak, mint a főszereplő emlékei. A történések 

kronologikus sorrendben tárulnak elénk. Egyfajta sajátos hullámzás látható a műben, 

reménykeltőbb és sötétebb részek váltogatják egymást. Az író a mű legfeszültebb jelenetét 

már kezdetkor az olvasó elé tárja, hogy aztán következményeit láthassuk, mely egészen az 

őrületig vezetik főhősünket. 

A mű Kovács Vilmos művének minőségi folytatása abban a tekintetben, hogy Nagy 

Zoltán Mihály hiteles atmoszférateremtő ereje olyan maradandó esztétikai minőséget hozott 

létre, mint annak idején a Holnap is élünk. Motívumaiban és hangvételében persze volt 

előzménye ennek. Versesköteteiben és novelláiban már felismerhetőek a líra és a próza 

ötvözetének próbálkozásai. 

A szakmai kritika úgy tartja, hogy emellett a mű mellett korábbi alkotásai 

előtanulmányoknak hatnak. A folytatások – Tölgyek alkonya, A teremtés legnehezebb napja – 

pedig nem ütik meg azt a mércét, melyet az első részben felállított az alkotó. „Műfaját 
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tekintve A sátán fattya én-regény. Tóth Eszter, a főhős egyes szám első személyben elmondott 

monológjának szereplői perspektívájából látja az olvasó a történteket. A mű talán legnagyobb 

erénye is ebből vezethető le: az író szakít a mindentudó alkotói hozzáállásból fakadó 

értékítéletek kifejezésével, ezáltal az olvasás egyben recepcióvá válik, a befogadói 

értékítéletek többrétegűségének engedve utat. A történet középpontjában a kárpátaljai 

magyarok elhurcolása, a malenykij robot, és a szovjet hadsereg elítélendő erkölcsi 

színvonalának egyik következményeként a megerőszakolás, illetve annak hatása áll.”
33

 

Horváth Sándor már a kisregény megjelenésekor (a könyv fülszövegében) tudatta, 

hogy „a költőként és novellistaként is elismert szerző belső monológokra épülő sajátos 

stílusban, sok esetben a szabadvers eszközeivel élve, képi hatásokra törekedve vetíti elénk a 

vegetálássá degradált életet.”
34

 Gerliczki András így vall róla: "Lírai mű, nem is lehetne más, 

a rítus, a szertartás, amit a szöveg beteljesít, a költészet ősi erőit mozgósítja: Eszter hangjában 

imák, ráolvasások, gyónások, siratók dallama él tovább. Az élménynek nemcsak az értelem 

szolgáltat formát, a versszerű tördelés a beszédhez igazodó eleven ritmus lenyomata is.”
35

 

Innen is kitűnik, hogy Nagy Zoltán Mihály kisregénye a kárpátaljai magyar irodalom egyik 

jelentős alkotása. Irodalmi értékével, témájával, az elhallgatott borzalmak kimondásával nagy 

bátorságot tanúsított. Ugyanakkor annak a ténynek, hogy máig nagysikerű, lebilincselő 

olvasmány, művészi okai vannak. A tragikus események mellett a téma megformálásának 

egyedi módja is magával ragadja az olvasót. „Tóth Eszter története, a kisregényben rögzített 

eseménysor megdöbbentően, kínosan brutális megpróbáltatás és megszégyenítés. A 

főszereplő a „felszabadító harcosok kéjvágyának”, a brutális erőszaknak esik áldozatául. E 

meggyalázó iszonyat után következnek a fiatal lány szenvedéstörténetének részletei, hol a 

felindulás és fásultság, hol a megalázottság és a szégyenérzet, de szinte mindvégig a 

kiszolgáltatottság és a permanens rettegés állapotában, egészen a regényzárlatban felsejlő 

őrületig.”
36

 

Mi, akik nem éltük át, sosem tudhatjuk meg, mit érzett az az ember, aki magyarként az 

elhurcolás áldozata lett. Mit érzett az, akinek családját földúlta ez a valóban megtörtént 

esemény. Hiába sorakoztatnák föl az összes létező tényt, az összes kézzelfogható 

valóságdarabkát, akkor sem kerülhetnénk közelebb hozzá. Sokkal egyszerűbb az út, ha 
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meghallunk egy olyan mondatot, amilyen például Tóth Eszter száján keresztül jut el hozzánk, 

és fölismerjük benne a boldogság utáni vágyakozást, a családteremtés örök óhaját.
37

  

„én , Tóth Eszter, 

asztalos Tóth Mihály megesett lánya, 

akinek 

ártatlanságát erőszakkal veszejtették el a bitangok, 

akinek 

megadatott a kín, önnön testével táplálni és világra hozni a sátáni szörnyetegek 

valamelyikének 

ivadékát 

akinek jó testvérét megölte, meg-öl-het-te ártatlanul egy hatodik 

emberszörnyeteg(...)”
38

 

Az érzelmek, a szenvedély és a mérhetetlen szenvedés kibontakozása között mozog 

Eszter látószöge. Ezen keresztül tárul elénk a világ, ebben ismerni föl a történelmi valóságot, 

és ezért válik hihetővé minden. „Az epikus ábrázolás sohasem cél ebben a műben, mindig az 

eleven beszéd ritmusa mögött bontakozik ki. Tóth Eszter beszédének nincs pontos célja. 

Olyan közvetlen közelről szólal meg, hogy hitelességét nem is az ábrázolásnak, a prózai 

leírásnak kell biztosítania. Sokkal inkább a lírai beszédmód természetes emelkedettségében 

érezni eleven lényét.”
39

 

Tóth Eszterre az őt leteperő részeg oroszok nemcsak a hívatlan kis muszka jövevényt, 

a sátán fattyát hagyták, hanem a történet kimondhatatlanságának és bevallhatatlanságának a 

morális és pszichológiai magányát is. Ez a tett ugyanis a tizennyolc éves lány értékrendjét, 

női, emberi és nemzeti identitásának a legmélyebb rétegét zúzta össze jóvátehetetlenül. 

Számára akkor megállt az idő, feje tetejére állt a világ. A regény azon művek közzé sorolható, 

amelyek nem valamiféle csattanóként tartogatják a legfeszültebb jelenetet, hanem már a mű 
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elején elvezetik hőseiket oda, hogy a későbbiekben ennek a következményeit lássuk 

kibontakozni. „A szöveg érzékeny, egy sérült női lélek minden rezdülését igyekszik átadni. 

Ha néha el is ragadja az írót egy-egy szentimentális pillanat, rögtön visszarántja a valóságba a 

realitás könyörtelensége. A regény a sevcsenkói balladákra emlékeztető műnyelvre van 

stilizálva, de a belülről jövő érzelmi impulzusok, a különféle nyelvi rétegek keveredései 

hitelesítik a megformálást.”
40

 

E „letehetetlenül” sodró erejű regény, amit újbóli kiadása nyomán „az év regényévé” 

választottak, valódi erénye az a lélektani és formai koncentráltság, amely úgy képes 

megidézni a térség poklának legalsó köreit, hogy a fölkavaró história e morális és 

egzisztenciális botrány tényvalóságán is jóval túlmutat. „Tóth Eszternek az elmondhatatlan 

történetet végül mégiscsak elmondó egymondatos monológja olyan prózapoétikai telitalálat, 

amely az olvasót e sorsképlet eredőjével úgy szembesíti, hogy az erkölcsi és biológiai 

értelemben is ártatlan lányt ért feldolgozhatatlan sokkra való „gyógymód” egyetlen lehetséges 

formáját is sugallja egyúttal.”
41

 A könyv azt mondja el, hogy a történés leírása és a terápia 

összetartozik. 

Márkus Béla azonban egy másik szemszögből is megvilágítja a történetet. Mivel egyes 

szám első személyben íródott a regény, csak azt látjuk, tudjuk, amit Tóth Eszter megél, felfog. 

„Olyannak is mutatkozik minden körülötte, amilyennek, hol bús komorságtól gyötört, hol 

láztól csillogó szemével látja, és amilyennek az önelveszejtés kísértései közben zaklatott 

lelkével megítéli.”
42

 Csak azt látjuk, amit ő lát, csak az ő véleménye szólal meg, csak azt 

hallhatjuk, amit ő hajtogat magában, a saját szavai szerint is, mániákusan. „Félresiklott élete 

megalázó perceit, óráit, éveit éli át újra - ám hátrányára van a regénynek, hogy a személyes 

sors felelevenítése, újraélése helyzetét nemhogy nem rögzíti, de nem is jelzi. Meghatározatlan 

marad, mind időben, mind térben a visszatekintés távlata. Ezáltal: az oka is.”
43

 

A sátán fattyából hiányzik a visszatekintés távlata. Az olvasó pedig kíváncsi. Kíváncsi 

arra, miért ilyen a megszólalás. Szeretné tudni, honnan, milyen helyzetben születnek meg 

ezek a mondatok. De Tóth Eszter beszéde a nyelv természetét követi, és a lelkének fájdalma 

olyan magasságokba ér, hogy közben elhal az olvasó kíváncsisága. A beszédből hamarosan 
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kiderül, hogy ebből a pokoljárásból nem vezet kiút. A főszereplő rádöbben, hogy kívülre 

került a közösségen. „Amire annyira vágyakozott, ami tényleg nem olyan nagy elvárás az 

élettől, de számára mégis a legfontosabb, épp attól fosztja meg a sorsa. Nem alapíthat 

családot, nem lehet „tisztességes” családanya, a falu könyörtelen erkölcse kiveti magából. 

Számára a boldogság - érzi -, sohasem adatik meg.”
44

 Önmaga életének is csak szemlélője 

lesz. Megölik bátyját, meghal az öccse, és a vétkesek gyermekét neki kell megszülnie. De 

még ezt a tragédiát és képes lenne elfogadni, ha szerelme, Székely Pista mellette állna. De ez 

nem valósulhat meg. Azonban mint Isten előtt ártatlan, engedelmeskedik az, „állni kell a 

megpróbáltatást” intésének, az „élni kell” parancsának. De hogyan is lehetne élni ilyen 

világban, ahol minden felbomlik, mindenki meghal körülötte? Bátyját, Ferencet lelövik a 

katonák, öccse, Jóska belehal a közmunkába, Székely Pista sem lehet már az övé. „Minden 

felbomlik és széjjelfoszlik Eszter közelében. Az évszázadokra visszatekintő emlékezet soha 

nem tapasztalt züllést lát maga körül, esztelenséget és erkölcstelenséget. Istentagadást. Fényes 

nappal történő emberölést, amiért Seres Bálint nem kap büntetést. Áruló magyarok 

erőszakoskodnak a saját falubeli társaikon.”
45

  

„…december végén meghalt Barta Áron, az öreg húszholdas gazda, 

ki volt terítve a tisztaszobában, körülötte a gyászoló család, rokonok, szomszédok, 

halottlátó asszonyok, ahogy illik, mikor 

Seres Bálint odaállított, 

elkötötte az ólból a tehenet, levezette az udvarról, 

fényes nappal, mindenki szeme láttára, egyedül, 

nem volt, aki szólni mert volna,  

emlékezet óta nem tapasztalt ilyen gazságot a falu…”
46

 

Itt érzékelhetjük, hogy a regényben elválaszthatatlan az egyén, a közösség, az egész 

magyarság. Nagy Zoltán Mihály egyetlen hosszúmondatába belesűríti mindazt, ami 

Kárpátalján történt 1944 után. Itt minden magyar érintett, kivételt csak a Seres Bálintok és 
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Varga Mártonok jelentenek, vagyis a hatalom hűséges szolgálói. Hetek, hónapok telnek el, de 

Eszter fájdalma nem enyhül. A sorozatos csapások, halálesetek arra indítják, hogy örök gyászt 

viseljen lelkében és megjelenésében egyaránt.  

„én 

mi másra rendeltettem, 

csakis a sötét viseletre”
47

 

Ez az elhatározás egy élőhalott fogadalma ekkor. „Szociálpszichológiai kifejezésekkel 

élve: egy olyan dezintegrált személyiségé, aki szélsőséges helyzetében a lehető legteljesebb 

elkülönülésre szánja el magát. Arra, hogy semmihez sem viszonyul.”
48

 Az epikai távlat, az 

elbeszélt múlt és jelen közötti távolság miatt éppen az marad homályban, hogy vajon az idő 

hozott-e feloldozást Eszter számára. Márkus Béla megfogalmazásában A sátán fattya 

vezekléstörténet. Egy megalázott nő önmagára vállalt büntetésének története. Azt mondja, 

hogy Eszter a falut elöntő áradatban Isten jelét látja, egy lehetőséget, hogy megszabaduljon 

bűneitől. N. Pál József szimbólumnak értelmezi a vízen járást, Bertha Zoltán pedig mágikus 

realizmusként látja.  

S. Benedek András azonban egy másik megközelítési módot is ajánl számunkra: „Tóth 

Eszti egyes szám első személyben előadott monológja, néha könyörgéssé transzformálódó 

vallomása sokban szcenikus jellegű, nem véletlen, hogy hamarosan a világot jelentő 

deszkákon is megelevenedett. Azok azonban, akik már-már szabadversként értékelték a 

művet, az elmúlt évtizedek Kárpáti Igaz Szó példányaiból szerezték irodalmi 

alapműveltségüket, amikor az amúgy más teret és közeget követelő mondanivaló szinte 

egyetlen megnyilvánulási formája volt a rejtőzködő műfaj, a líra, s amikor versként olvasták a 

szombati melléklet tanmeséjét is...”
49

 

A sátán fattya lírai énjének hangjában azonban jól felismerhető a Pírban, perben kötet 

szabadverseiben megismert beszélő. De itt már egy letisztultabb nyelvezetet láthatunk. Nagy 

Zoltán Mihály sok költeményében, de főként néhány szabadversében a beszélőnek egy olyan 

magatartását teremt, amelyben ellenáll, de nem tudni, hogy minek. Olyan hősöket rajzol meg, 

akik harcolnak és küzdenek, de nem találni az ellenséget, akik pereskednek, de semmi konkrét 
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ellenfél nincs velük szemben. Így arra gondolhatunk, hogy ez a lélek harca önmagával. 

Azonban, ha az író életét mélyebben megvizsgáljuk, megérthetjük ezt a fajta pereskedést. 

Olyan alkotóról van itt szó, aki átélhette a kisebbségbe szorult magyarság traumáját. Ott él 

benne az apáról fiúra szálló hagyomány, erkölcsi tartás. Ezért nem véletlen, hogy Ady Endre, 

József Attila, vagy épp Nagy László világa hat rá elsősorban. Ennek ellenére mégis tagja lesz 

az akkori hatalom pártjának. „Hát ez a kettősség foghatta vissza a Pírban, perben 

költeményeit, és ennek a tehernek a későbbi elvetése adhatta meg A sátán fattya érthető és 

világos beszédét. Ezért a Fehér eper kitűnő nyelvezetű és kompozíciójú novelláiban a valódi 

problémák megérintése, és helyettük inkább a társadalom gondjainak didaktikus ábrázolása 

kerül előtérbe.”
50

 A szerzői felszabadultság segíthette az írót a hiteles és magas esztétika 

színvonal megteremtésében. A kisregényben fellelhető nyelvi eszközök választékossága, 

kifejezésmódjának irodalmiassága, helyenkénti érzelgőssége és dagályossága is az elbeszélői 

helyzet kettősségével is magyarázható.  

„A sátán fattya szabálytalan sirató és vezekléstörténet is egyben, amelynek akusztikai-

stiláris jegyei által a legősibb szertartásaink és rítusaink szövegei is felismerhetővé válnak.”
51

 

Ez a mű a nemzeti tudat újraszövésének szépírói példája is egyben. Nyilvánvalóan külön 

lehetne választani Nagy Zoltán Mihályt a mű narrátorának alakjától, de talán felesleges is 

lenne, hiszen az egyén sorsa a közösség fájdalma is egyben, Kárpátalja kálváriája összmagyar 

ügy. És mivel ez az első művészi erejű alkotás erről a tragédiáról, így nyeri el alapvető 

hitelességét, melybe az alkotó életútja is beleszövődik.
52

 Nagy Zoltán Mihály több 

interjújában is hangoztatja, hogy a problémák felemlegetésével ő mindig csak jót akart, a 

jobbító szándék vezérelte. 

Gerliczki András úgy véli, hogy az íróban még élénken él a sztálini terror fájdalma, 

így nem tud különválni a műbéli megnyilatkozótól a szöveg.
53

 Szerinte a Varga Mártonok és 

Seres Bálintok aljassága még túlságosan közel van ahhoz, hogy objektív próza születhessen 

róla. Tóth Eszter elsiratja rokonait, falubelijeit és magát is. Megnyilatkozásaiból nem a teljes 

valóságot ismerhetjük meg, csak egy szeletét, csak azt, amit ő érzékel. Egészen közelről 

láthatjuk a szénakazlat, amelyben átvészeli az erőszak utáni éjszakát, a jósnő makacssága 

szinte ugyanúgy előttünk zajlik, mint a zárlatban megjelenő árvíz. Eszter meséléséből azt 
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érezhetjük, mi is részesei vagyunk a történéseknek. „Nagy Zoltán Mihály prózapoétikai 

újítása A sátán fattya megformálásakor  minden tekintetben funkciót kap, megéled és 

kiteljesedik. Ez a külső forma is tartalmazza a kibeszélhetetlenséget, az elmondhatóság 

nehézségeit. A szabadverseket idéző íráskép segít összetartani ezt a hatalmas mondatot, 

amelyet a grammatika már nem foghat össze.”
54

 

A regény zárlatában jelenik meg a Bibliai vízió, amely az ártatlanság példázatával 

felszabadítja Esztert, aki már nem tud azonosulni önmagával, önkívületi állapotba kerül, s 

lelke csak a víz által tud megszabadulni a feldolgozhatatlan rettenettől. A víz minden 

szennyet, mocskot elmosó ereje megtisztulást hoz. Itt felsejlik, hogy a főhős a rámért 

csapásokat elviselni már képtelen, elméje megbomlik, de még mindig várja, vágyik a 

feloldozásra. Ezt jelképezheti a vízen járás motívuma, mely Krisztust és a bűntől való 

megtisztulást jelképezi. 

„…csak bámulnak rám, micsoda furcsaság a szemükben, nem értem, mi lett velük, mit 

akarnak velem, jaj csak ne bántsanak, ne bánts édesapám, ne nyúlj hozzám, tessék, hogy 

feküdjek le, 

de hisz jön a víz, nem látjátok, ott van már a küszöbön, anyám, édesapám, fussunk, 

meneküljünk 

Istvánka, jaj, 

gyere, gyere az ölembe drága kisfiam 

ne félj kisfiam, veled vagyok, el nem hagylak, 

ne félj a víztől, nem árthat nekünk a víz, Jézus is így járt a vízen, mert ártatlan volt, 

bűntelen volt, mi is ártatlanok vagyunk, kisfiam.”
55

 

Eszter sorsa jelképessé válik a műben. Az öngyilkossági, majd gyermekgyilkossági 

szándék, a megőrülés ellenére is mindent túlél. Vagyis teste él, létezik ugyan, de 

önazonosságának elvesztése szimbolizálja egész közösségének, a kárpátaljai magyarságnak az 

identitástudat-vesztési lehetőségét is. Az alkotásnak kisebb hibái is fölemlegethetők: a múlt és 

jelen közötti távolságra utaló jegyek hiánya, a stilizált, művileg alakított nyelv néhol meg-
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megzökken. De mindezek eltörpülnek, amellett az írói teljesítmény és bátorság mellett, 

mellyel ki meri mondani a kisebbségbe szorult magyarság fájdalmát, tragikumát, elmeséli az 

elmesélhetetlent. 

„A sátán fattya a málenykij robot tapasztalata felől olvasva tisztán kirajzolja azokat az 

erkölcsi dilemmákat, amikkel szembe kellett néznie egy fiatal lánynak, akit megerőszakoltak 

az orosz katonák. Az embertelenségben, a röhögések és rosszindulatú pletykák közepette 

Eszter mégis mindent túlél, de ezzel együtt elveszíti önazonosságát.”
56

 

Szakmai kritikusai – Bertha Zoltán, Márkus Béla és N. Pál József – azon túl, hogy 

Kovács Vilmos regényéből, illetve a szerző szellemiségéből eredeztetik a művet, morális, 

belső tartalmát, esztétikai-műfaji sajátosságát egyformán jelentősnek mondják. Kárpátaljai 

szellemi hovatartozását megjelölve korántsem regionális jellegére utalnak, hanem a legjobb 

magyar tudatregények sorába állítják. 

A Magyar Széppróza Napja alkalmából 2018. február 19-én a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola vendége volt Nagy Zoltán Mihály. Pódiumbeszélgetés során 

Csordás László, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság elnöke kérdezte őt arról, miért tartja 

fontosnak az erőszak ábrázolását műveiben? „Az írónak nem célja az erőszak ábrázolása, ezt 

a téma sodrása hozza magával. Ugyanakkor azért is muszáj ezt megjelenítenem, mert életem 

során sok olyan esettel találkoztam, amely egy folyammá állt össze, és ha ezeket kihagynám 

írásaimból, nem lennék hiteles alkotó.” Valamint azt a kérdést is feltette Csordás László Nagy 

Zoltán Mihály számára, milyen más módon lehetne még befejezni A sátán fattyát? „Eszter a 

végén megőrül. Ennél jobb befejezés nem is lehetne.” – hallhattuk a választ. A rendezvényről 

szóló tudósítás a Kárpátinfóban található meg, melyet jómagam írtam. Ez inkább afféle 

ismeretterjesztő írás, hogy ez mennyire illeszthető a tudományos megközelítéshez, az már 

más kérdés.
57
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A sátán fattya kisregényből 2015-ben színpadi monodráma, 2017-ben pedig filmdráma 

készült. Mind két alkotás főszerepét Tarpai Viktória, kárpátaljai színésznő játszotta. 

Dolgozatomban nem kívánom elemezni az elkészült adaptációkat, hiszen ez egy külön 

munkát kívánna. Csupán arra szeretnék rávilágítani, hogy Nagy Zoltán Mihály legjelentősebb 

műve, a kárpátaljai magyar sosrskérdések kimondója a színház és a filmszakma nagyjait is 

megihlette. Világa ma is, huszonnyolc évvel a megírása után megindítja az olvasókat, nézőket 

egyaránt. 
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3.2. Tölgyek alkonya  

Nagy Zoltán Mihály első regénye alkotói pályájának mérföldköve. Ennek második 

része, a Tölgyek alkonya 1996-ban látott napvilágot. A cím mögött egyfajta metaforikusságot 

vélnénk felfedezni, ha nem ismernénk a szerző életútját, korának történetét. Márkus Béla 

tanulmányában így fogalmaz erről: „Túl azon, hogy a mű legvégén az elbeszélő a 

haláltusájában tehetetlenül heverő öregember hősét hasonlítja egy kidöntött, lecsonkolt 

tölgyhöz, maga a regény is, mint a mű egésze, mint A sátán fattya címmel megjelent első rész 

folytatása a szerzőre vonatkoztatva nem a hajnal, nem a merész ívelés őrömét kelti, hanem az 

alkony, a hanyatlás nyomasztó képzetével terhes.”
58

 

A mű kezdetén szembesülhetünk azzal, amit az első rész csak sejtetett számunkra. 

Tóth Eszter, asztalos Tóth Mihály megesett lánya már nem tud azonosulni önmagával, 

önkívületi állapotba kerül. Lelke csak a víz által tud megszabadulni a feldolgozhatatlan 

rettenettől. A víz minden szennyet, mocskot elmosó ereje a megtisztulást hozza. A vízen járás 

motívuma a Jézusi ártatlanságot, valamint a bűntől való megtisztulást jelenti. Eszter fia 

találkozása általi gyógyulásával indul a történet, de ezzel Tóth Eszter kálváriája véget is ér, 

bár sosem szabadul meg a gyászruhától, s alakja sem tisztul meg a közösség szemében. 

„Eszter alakja a háttérbe sötétlik, hiába vágyja az olvasó a tisztaságot, ezt a történetmondást a 

társadalmi berendezkedés, különböző fondorlatai, a történelmi események alakítják.”
59

 

A sátán fattyában az író az egyén sorsán keresztül mutatja be a közösség sorsát. A 

folytatásban viszont fokozatosan tágítja a regénybeli világlátásunkat, elbeszélőként számol be 

a család, a falu, a közösség sorsáról. Az egyes szám harmadik személyű elbeszéléssel azt 

sugallja az alkotó, hogy itt nincs főszereplő, sorsokat látunk, családokat. Egyetlen hosszú 

mondatban beszéli el az évtizedek megpróbáltatásait, Sztálin halálát, a Pesten kitört 

forradalmat. Nagy Zoltán Mihály írói technikája a második részben is kifejezésre jut, de csak 

már az első rész ismeretében értelmezhető. Míg A sátán fattyában a hosszúmondata egy belső 

monológ kifejeződése, addig a második részben már inkább felülről figyeljük a történéseket, 

távolabb kerülünk tőle. 

Márkus Béla kudarcnak mondja a trilógia második részét. „Főként amiatt, amit 

elvetett, illetve amit meghagyott. Elvetette a vallomásos formát, az egyes szám első személyű 
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előadást, kisembereinek, paraszti alakjainak talán leghitelesebb megszólalási lehetőségét. Az 

egyenes beszéd stilisztikai alakzatát, közlésmódját a függő beszédére cserélte föl.”
60

 Szerinte 

Nagy Zoltán Mihály már megelégelte, hogy csak portrét rajzol, és helyette tablót készített. A 

Tölgyek alkonyának hosszúmondata olya történetmesélés, amely megállíthatatlan folyamként 

tör elő. A sátán fattya egyértelműen lírai alkotás, így lényeges a szabadversekre jellemző 

tördelés, a második részben viszont ezt a formai megoldást már nem indokolja a mondanivaló. 

„Természetesen ezt a hosszúmondatot sem tudja megtartani a grammatika, akárcsak Eszter 

zaklatott vallomását sem tudta. Ám az első részben semmiképp sem hiányosság ennek a fajta 

biztonságnak az elmaradása: ott a torokszorító bensőséges hang szuggesztiója nemcsak hogy 

egybefogja a mondanivalót, de megszakíthatatlanná is teszi a vallomást; a második részben 

viszont jobb híján a beszélő sors- és történelemlátása próbálja helyettesíteni ezt.”
61 A Tölgyek 

alkonya is egy zavart keltő hosszúmondat. Elsősorban azért, mert A sátán fattya 

folytatásaként jelentkezik, de itt már nem Eszter beszél, hanem egy "ismeretlen" narrátor adja 

elő az eseményeket. Az alkotó a második részében is meghagyta a formai jegyeket, de itt már 

nem a zaklatottságot, nem a lélek elbeszélhetetlen szenvedését segíti. A Tölgyek alkonyában a 

narrátor már többnyire bizakodó hangot üt meg, ez a szemlélet az élet nyomorúsága mellett 

képes meglátni annak szépségét is. „Teret kap ebben a hangban az a szintén örök emberi 

tulajdonság, hogy az ember felejt is. Hogy az idő begyógyítja a sebeket, hogy kis örömök, 

semmitmondó hétköznapiságok szintén ki tudják jól tölteni az ember életét.”
62

 

A sátán fattyában Eszter a főhős, ezt mutatja az egyes szám első személy is. A Tölgyek 

alkonyában már nincs főszereplő, beszámol a fejleményekről, eseményekről, esetekről 

tudósít, illusztrál ahelyett, hogy belülről láttatva megjelenítené őket. A regény egyetlen egy 

mondatában hullámoznak egymásra szavak, sorok, szakaszok. Amíg az első én-regény, addig 

a második közösségi (a családot és a falu társadalmát középpontba állító), történelmi regény. 

Az elbeszélő olyan hévvel mesél a második részben, hogy Eszterről már el is feledkezünk. 

Főszereplői helyét inkább apja, Tóth Mihály veszi át, valamint fia, aki a falu csodacsatára 

lesz.   
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„Az éveknek ez a múlása is mutatja, hogy a regény mennyire kitágította a maga idejét, 

mennyire eltért e tekintetben is az előzményétől. Az anonim narrátor mintha egy szuszra 

akarna végigfutni az újabb esztendőkön, a majdnem másfél évtized családi történésein, 

közben, azaz futtában, mintegy jelzőkarókat verve le, a történelmi hitelesítés eszközeit.”
63

 

Ezek közül kiemelkedő Sztálin halála, valamint a Pesten kitört forradalom. 

„úgy fél ez az ország, a rendszer a világtól, mint 

ördög a szenteltvíztől, 

az egész ország egy nagy udvar, szegesdróttal körűlkerítve, sehol másutt nincs ilyen, 

csak azt nem tudom, mitől félnek 

meg fog bukni 

ez a rendszer, ez az ország, 

ki hallott már olyat, levágni, elvenni 

az ősi telkeket 

én mondom Mihály, ez 

nem Unió, 

ez 

Unni Jó, 

ez a teméntelen igazságtalanság.”
64

 

A Tölgyek alkonyában a líraiságot kiszorítja az epikus sodrás. Csak néhol találni olyan 

helyeket ahol a prózai indíttatású mondat költői megoldásokat keresne. A modern regények és 

a régi epikus énekek jegyeit fedezhetjük föl benne. Itt nem is lehetne Tóth Eszter főszereplő, 

hiszen a szerzőt már inkább a korszak politikája foglalkoztatja. Még maga Tóth Mihály sem 

lehet annyira fontos, mint a közösség életének bemutatása. A mű mindinkább azt mutatja be, 

mennyi mindent kellett a falunak, a családnak, a magyarságnak elviselnie. 
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„Így kap a Tölgyek alkonyában főszerepet a közösség, a család. Ami a 

novelláskönyvben, aztán a Pírban, perben című kötetben szembeötlő volt, ebben a 

hosszúmondatban elfoglalhatja a fő helyet: hogy az elfolyó időben, a történelem 

viszontagságai közt a túlélés zálogát a család erejében lehet megtalálni. Ezért ha nem is 

juthatott Tóth Mihálynak főszerep, alakja belengi az egész könyvet. Családjának, de az egész 

kis magyar falunak az erkölcsi tartását ő testesíti meg.”
65

  

A regény világában az erkölcsi morál értéke inog meg az új rendszer eljövetelével. 

Ahogy olvassuk, egyre mélyebbre süllyedünk a kilátástalanságban, az új hatalom mindinkább 

el akarja tiporni a korábbi elveket. Ki mondja azt az igazságot, hogy csak az tud előbbre jutni, 

aki eltapos minden értéknek tekintendőt. Kettősséget figyelhetünk meg itt, a világ jó és rossz 

oldalát láthatjuk. Ez a kettősség valójában nem más, mint a morálon nyugvó életszemlélet 

irodalmi leegyszerűsítése.  

A műben Eszternek begyógyulnak a sebei, nyugalmat lel abban, hogy fiát befogadta 

Szilas népe, teljes jogú, megbecsült tagja a közösségnek. 

„„milyen jó az Isten, 

hagyta megérni ezt a percet, 

amikor helyre billentek a dolgok, merthogy 

az ő fia 

most már 

nem muszka fattyú, nem a 

sátán fattya, 

a származása senkinek eszébe se jut”
66

 

Eszter fiának megbecsültsége, fejlődése mellett Tóth Mihály meggyötört élete is 

kibontakozik előttünk. A kétkezi munkába beleroppan, lelkét megtöri, hogy a féltve őrzött 

budaháti tölgyest kiirtják. 
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„kipusztítva az egész, csak volt, már nincs, 

budaháti tölgyes, 

indulat vasmarka szorítja szívét, úgy érzi a lelkében megpattant valami, felbillen, 

összeomlik a nyugalmas belső egyensúly”
67

 

Tóth Mihály szófukarrá vált végképp, érdeklődése a világ dolgai iránt megcsappant, 

örökké befelé, magába fordul, mintha azt vizsgálná mit ér a hatvanegynéhány év, amelynek 

súlya alatt mindinkább rogyadozik a lába. 

„arra gondol mennyi 

ütést,rúgást, rossz szót 

kapott annak idején a lágerben 

az orosz katonáktól 

és tűrte, eltűrte, 

mert tudta,ha 

emberi módon védekezik, tiltakozik, még rosszabb, az utolsó szuszt is kiverik belőle 

az idegenek, de hogy a saját falu- és fajtájabelijei 

bánjanak így vele, azzal nem tud, megbékélni”
68

 

Ezt követően Tóth Mihály szívében a fájdalom fokozatosan erősödik, csakúgy, ahogy 

a közelgő vihar is letarol mindent Szilason. A történet sodrása magával ragadja az olvasót, a 

szóáradat hömpölyögve visz előre a vihar fokozódásával. Heves zivatar, balsejtelem, nagy 

erejű szél tombol, mely elmos mindent, ami az útjába kerül.  

„a vén szilvafa a szeme láttára fordul ki tövestől a földből, 

meghal, 

Mihály hirtelen nagyon magányosnak, 
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legyőzöttnek, elhagyatottnak 

érzi magát 

szent meggyőződése, hogy 

Isten az ítéletidőt 

az elgonoszúlt emberek 

büntetéseként rendelte, csak nem fér a fejébe, miért 

így büntet az Úr, 

bűnösöket és vétleneket egyetlen, ugyanazon csapással.”
69

 

De a Tóth család mindent kihever, mindent túlél. A sátán fattya végén a jósnő 

megjósolja jövőjüket, ami be is következik: Eszternek begyógyulnak a sebei, Istvánka a falu 

megbecsült tagja lesz. Itt, ebben a könyvben erősödik fel igazán a keresztény szellemiség. A 

műben egyre gyakrabban jelenik meg a Biblia, erkölcsi tanítást, jövőbeli útmutatást adva a 

család számára. Tóth Mihály alakja egyértelműen kiemelkedik a műben, családjának, de az 

egész kis magyar falunak az erkölcsi tartását ő testesíti meg. Alázatos, áhítatos imája 

meghatja az olvasót. Itt is egyfajta kettősséget érezhetünk, hiszen a feloldozás reménye és 

reménytelensége csendül fel. „Uram, szállhat a sóhaj feléd, tán szándékodban sincs az 

irgalom, irántunk, bocsásd meg, ha bűnösen szólok, de mit mondhat, gondolhat az emberfia, 

aki egyedüli oltalmat nálad, tőled remélhet ebben az elgonoszult világban, és éppen te sújtod 

ennyire, mi célod van ezzel a pusztítással és velünk, megszenvedtünk már a puszta létünkért 

is, miért nem vagy könyörületes hozzánk végre.”
70

 

„A Tölgyek alkonyában létrehozott világ hitelességéhez nem fér kétség, és az 

elbeszélés rendje is minden tekintetben helytálló. Érzékletes a falu hatalmasságainak a 

dölyfössége, és jóleső érzés az is, hogy az emberek, a falu népe nem felejt.”
71

 Több helyen is 

megmutatkozik a magyarság helyzete a szovjetrendszer alakulásában. 
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A regény szövege széttöredezettséget mutat, a beszélő hangja viszont mindent 

kiegyenlít. Az íráskép és a hanghordozás disszonanciája végig elkísér, de minden feszültség 

nélkül való a zavar. Ez alól talán csak az kivétel, amikor Tóth Mihály jövőbe vetett hite 

megrendül. De itt már a narráció nem alkalmas arra, hogy Eszterhez hasonló közelségbe 

hozza őt az olvasóval. A lélek vergődésének a bemutatása helyett, itt csak keserűség-, csak 

dühleírás látható. Itt is felfedezhetjük a jó és rossz kettőségét. Mindennél fontosabb a 

történelmi események bemutatása, az, hogy a falu túlélte Sztálint, Hruscsovot, az ötvenhatos 

forradalmat, a kolhozosítást. A Tölgyek alkonyában a férfiak mellett nagy hangsúlyt kapnak a 

női szerepek is. Ágnes, Eszter édesanyja, Tóth Mihály felesége a háttérben mozog, mégis 

döntő fontosságú a véleménye. Alaktalan, arctalan marad, mégis meghatározza a családtagok 

életét.  

Márkus Béla egyszerűen balladának tekinti A sátán fattyát, a Tölgyek alkonya kapcsán 

pedig azt mondja, hogy a monológ, a magánbeszéd helyére a szerzői beszédet, a harmadik 

személyű előadást helyezi Nagy Zoltán Mihály. Ehhez azonban meghagyja azokat a formákat 

és eszközöket, amelyek leginkább a szabadversre emlékeztetnek. „Nagy Zoltán Mihály 

kísérletező kedvét mutatja, hogy a Tölgyek alkonya hosszúmondata az első olyan próbálkozás, 

amelyben a hosszúmondat egyes szám harmadik személyben szólal meg. A Fehér eper 

valamennyi effajta novellája egyes szám második személyű, A sátán fattya pedig egyes szám 

első személyű. Ebben a megoldásban kerül egymástól legmesszebbre a formai látvány az 

elhangzó beszéd természetétől. Legmesszebbre a prózai indíttatás a lírai epikától, illetve a 

szabadsoros tördelés indokoltságától.”
72

 

A regény zárlatában bekövetkezik az egész művet átfogó metafora, melyben Tóth 

Mihályt egy budaháti tölgyhöz hasonlítja a szerző, melynek gyökerei olyan mélyre nyúlnak, 

hogy ellenáll minden viharnak és szélnek. Tóth Mihály is múltjába, gyökereibe kapaszkodva 

maradt meg embernek az embertelenségben. Így támaszt nyújt azoknak, akik a bizonytalan, 

fenyegető közelségtől megrémülnek. 

Nagy Zoltán Mihály úgy ábrázolja a halált, hogy az nemcsak Tóth Mihálynak, de az 

olvasó számára is megnyugvást hoz. 
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„letudta a földi pályát, 

mint kidöntött, lecsonkolt 

budaháti tölgy, 

tehetetlenül hever, szava, szemefénye elakad, kiapad, megtörik, unokája bevonulása 

előtt három nappal, egy alkonyi órán 

csöndesen, észrevétlenül, tusakodás nélkül 

elalszik, 

arcát kisimítja, megszépíti a kegyes halál.”
73

 

Nagy Zoltán Mihály művei a morális értékszemlélet jegyében szerveződnek, egymást 

jól kiegészítő összhangban vannak. „A Tölgyek alkonya létjogosultsága 

megkérdőjelezhetetlen, mert bár az 1950-es, 1960-as éveket öleli fel a regény cselekménye, 

mondanivalója, hőseinek példamutatása túlmutat az akkori kor eseményein és a mai olvasó 

számára biztosít szilárd erkölcsi alapot.”
74
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3.3.  A teremtés legnehezebb napja 

A trilógia befejező része, A teremtés legnehezebb napja Tóth István, a háború 

poklában fogant fattyú sorsát tárja az olvasó elé. A mű fejlődésregény, mely a katonai 

kizárással indul, majd szerelmének, állásának elvesztésén keresztül az otthonra találás 

érzésével zárul. Zaklatott jellem ő is, akárcsak anyja. 

Az író a 2004-ben megjelent harmadik részhez az egyes szám második személyű 

megszólalást választotta. „A Fehér eper számos novellájából ismerőssé vált jellegzetes 

narrációs módszer szerint az egyes szám második személyben megszólított s megjelenített hős 

beszéde-gondolkodása az elbeszélői én világa is egyben.”
75

 A mű így helyezi a „sátán 

fattyát”, Tóth Istvánt a középpontba. Ebben a részben már igazi férfiként ismerhetjük őt meg. 

Jellemfejlődésen megy keresztül. Így a fejlődésregények kategóriájába is besorolható a mű. 

Ez a fejlődés a katonai „kiselejtezéssel” indul, de szerepet játszik benne a szerelem 

beteljesedése, majd elvesztése, a hivatali állás, majd az onnan való elbocsátás, a városba 

költözés, a gyári munka, a tanulás, a tanítás és végül az otthonra találás. „Útja sok-sok lelki 

vívódáson, tanuláson, munkán át vezet addig a felismerésig, hogy ő is hasznos, fontos tagja 

Szilas rendszerváltás utáni közösségének, az érdekvédelmüket szervező magyaroknak.”
76

 

Az első regényben a lélektani, a másodikban a közösségi szemlélet volt az uralkodó, A 

teremtés legnehezebb napja pedig összekapcsolja ezt a két szemléletet. Tóth István összetett 

jelleme hordozza a muszka származásának súlyát, édesanyja érzékeny, sokat tűrő jellemét, de 

felismerhetjük benne nagyapja, Tóth Mihály tanításait is. Zaklatott lelkében sokszor nem 

tudja elviselni, hogy az a közösség, a focicsapat, amely egykor éltette, miként taszítja ki, 

fordul ellene. Ilyenkor édesanyját vádolja élete miatt. 

„„nem vagyok kisfiú, 

bár az lennék, bár 

ne is lennék, 

minek, ha 

engem 
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senki emberszámba nem vesz, mindenki fattyúnak, bitangnak tart, katonakurva zabi 

kölykének, de miért, mi-ért, ezt akarom megtudni végre, mi az igazság, maga tudja, vallja be, 

mert én ezt így 

nem 

bírom 

tovább,”
77

 

A szemünk előtt válik Tóth István tanítóvá, forradalmárra. Láthatjuk, hogyan fogadja 

vissza őt szülőföldje, hogyan talál újra benne otthonra. „békévé szelidűl a lélek háborgása, 

rendet teremt a nyugalom, hiszen hív a falud, a fajtád, és te futsz boldogan vissza a 

csordádhoz.”
78

 

Bár a harmadik, és megelőzőleg a második regény is eltörpül A sátán fattya színvonala 

mellett, mely a forma és a tartalom feloldhatatlannak tűnő feszültségét tárja elénk, mégis 

olyan művekről van szó, melyek nagyban hozzájárulnak a kárpátaljai magyar kisebbség 

mélyebb megismeréséhez. Kritikusai a folytatásokban jellemábrázolási fogyatékosságot 

látnak, de úgy hiszem Nagy Zoltán Mihály írói teljesítményét mindig is a szellemi, erkölcsi és 

művészi szabadságvágy töltötte be. 

A könyv fülszövegében így olvashatjuk: 

„Hajnal 

ha volt, 

elenyészett, 

a telehold ripityára tört, földre hullt, millió apró szembogár a 

porcfű szőnyegén, megnéz még egyszer, utoljára, 

itt 

az 

idő, az autó, 
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a motorház teteje felcsapva, alatta a sofőr szöszmötöl”
79

 

A teremtés legnehezebb napja kisregényben Nagy Zoltán Mihály ugyanazt az 

írástechnikai módszert választja, mint eddig. Prózájában az epikus ábrázolást a líraisággal 

próbálja összevonni, és ennek vizuálisan is érzékelhető formát kölcsönöz. Olyan narrációs 

technikát láthatunk benne, melyben a lendületes, sodró beszéd lesz az uralkodó, de a 

cselekmény sem válik unalmassá, mellékessé.  

S a mű végén Tóth István, a háború poklában fogant fattyú rátalál létének céljára, 

tanítóvá, forradalmárrá válik, visszafogadja őt szülőföldje, újra otthonra lel benne. 

„ami 

negyvenvalahány év alatt vágy volt csupán, 

most 

valósággá fényül, 

szelidűl a lélek háborgása, rendet teremt a nyugalom, hiszen 

hív a falud, a fajtád, és te 

futsz 

boldogan 

vissza a csordádhoz.”
80
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A népi írók egyes jellegzetes műveinek megható érzelmeket sem nélkülöző zárlathoz 

hasonló ez a ciklusbefejezés. A megnyugvás jelenik meg abban a kishazai atmoszférában, 

amely mindig is a valóságos és autentikus létértékeket adta. A szinte tébolyba kergetett anya 

vezekléstörténete így ível a fiú által bekövetkező kiengesztelődés katarzisáig.
81

 

A trilógia első és harmadik része között tizenhárom év telt el. Azonban az 1991-től 

2004-ig eltelt idő nem csak a regényfolyamot adta. 2001-ben megjelent Az idő súlya alatt 

című novellagyűjteménye, 2002-ben a Páros befutó regénye, 2003-ban pedig az Új csillagon 

című verses kötete. „Az író sajátos prózavilágát ezekben a művekben is az a szemlélet 

formálja, mellyel egykor az általa megnevezett nagyokra (Tolsztoj, Tömörkény, Móra, 

Móricz) tekintett.”
82
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3.4. Nagy Zoltán Mihály írói világa. Az elbeszélő technika változásai a trilógiában 

Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya regénytrilógiájával sajátos műfajt teremtett. 

Korábbi epikáiban sem csupán a cselekményt tartotta fontosnak, hanem a gondolatiságot is. 

„Ugyanis a hagyományos írástechnikai módszer mellett prózájában az epikus ábrázolást a 

líraisággal próbálja összevonni, és ennek vizuálisan is érzékelhető formát ad.”
83

 Írói 

magatartása a klasszikus értelemben vett művészi hitvallás. A morálra, igazságérzetre építő 

világlátás a szerző felelősségtudatának hangsúlyozásával jelenik meg. Ez egyben irodalom és 

közösség szemlélet is. Olyan alkotói magatartást mutat, mely a szovjet eszmeiséggel 

összekapcsolódva jellegzetes hangon szólal meg a pályafutása kezdetétől. 

Olyan narrációs technikákat alkalmaz, amely a szétáradó tudatfolyamot szabadverssé, 

versprózává alakítja. Nála egy mondatként hullámzik végig a történetmondás. A sátán fattya 

nagyszerűségével szemben a folytatások már megosztották a befogadók táborát. Az olvasók 

az új művekben az előző rész színvonalát keresték. „Az 1991-es egyszemélyes portré helyett 

1996-ban történelmi csoportképet alkotott a szerző. Nagy Zoltán Mihály a folytatásban Tóth 

Eszter helyett a nagybetűs történelmet helyezte előtérbe.”
84

 

A sátán fattya én- regény. A szerző egyes szám első személyben Tóth Eszter tudatába 

helyezi, az olvasót onnan tekint ki a világra, mint Német László az Iszonyban és más 

regényeiben. Csak azt látjuk, amit asztalos Tóth Mihály megesett lányának a tekintete befog. 

Ezt a világot pedig sokszor egy lepel alól nézi. Ugyanúgy, ahogy a regény elején a katonák 

ruhájával takarják el arcát, így csak ezen keresztül láthatja az átélt borzalmakat. 

„attól kezdve 

mintha áttetsző hártyába burkolódzott volna minden megszokott és szokatlan tárgy, 

esemény és maguk az emberek, s főleg a dolgok 

értelme, 

ez a hártya kirekesztett a világból, le a mélybe, ismeretlen mélységbe taszított a lélekre 

                                                           
83

 Penckófer János: Hatvanból harminc. Nagy Zoltán Mihály három évtizedes alkotói pályájának vázlata. In: 
Együtt, 2011/1. 
84

 Uo. 



41 
 

nehezedő iszonyatos súly,”
85

 

Az a tudat, melybe betekintést nyerünk, egy fájdalomtól homályosan látó, meghasadt 

tudat. 

„a saját hangomat hallom.... 

a tükörhöz megyek, beszélek ahhoz a másik archoz 

teszi ugyanazt amit én, 

szemé benevetek, visszanevet,”
86

 

Ennek az elbeszélői technikának a megjelenítése új keletű. A regény egy végtelennek 

tűnő, több sorba tagolt hosszúmondat. Első ránézésre talán a Bibliai zsoltárok juthatnának róla 

eszünkbe. „A sorok egyenetlen hosszúsága, egyértelműen emocionális-indulati tartalmakat 

hordoz, túlmegy azon a határon, ameddig a zsoltár alakzatai tágíthatók. De mégis ezen a 

vidéken érdemes keresnünk Nagy Zoltán Mihály bekezdés-tagmondatának előképeit, 

méghozzá a zsoltár-hagyományban is gyökerező klasszikus avantgárd, az expresszionizmus 

és fejleményei poétikájában. Az író ezekből az előképekből teljesen egyéni, eleven, érzékletes 

és sodró lendületű nyelvi idomot alkotott.”
87

 

„én 

mi másra rendeltettem, 

csakis a sötét viseletre, 

nem ölthetek többé 

búfelejtő tarka ruhát 

meggyalázott testemre, ördögi kéjjel megtaposott, gyászba borított lelkem fölé, 

keserű megnyugvással töltött el ez a felismerés, úgy éreztem, 

rejtélyes erő emel magasba, 
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fajtám, falubelijeim mindennapi fájdalma fölé”
88

 

Eszter mondataiban sokszor érezhetünk naiv megoldásokat, színpadias felhangot. Ez 

akkor fordul elő, amikor a prózai indíttatású elbeszélés valamint a lírai epika a szokottnál is 

közelebb kerül egymáshoz, ahol jobban enged a szerző a költői megoldások kínálta 

lehetőségeknek. 

A regénytrilógia második része, a Tölgyek alkonya is hosszúmondat. Olyan 

történetmesélés, amely megállíthatatlan folyamnak mutatja magát. A sátán fattya 

folytatásaként jelenik meg, de itt már nem Eszter a főszereplő. Sőt, az egyes szám harmadik 

személyű elbeszéléssel a szerző azt sugallja, hogy nincs is konkrét főhőse a történetnek. 

Családokat látunk, faluközösséget. Az ő történetük elevenedik meg előttünk. A mű kisregény, 

epikus jellege szembeötlő, a narrátor hangja az énekmondókat idézi.
89

  A hosszúmondat itt 

már nem a zaklatottságot, a lélek elbeszélhetetlen szenvedését segíti kifejezni. A töredezettség 

itt már a falu életében mutatkozik meg. Viszont a narrátori hang többnyire bizakodó, ez a 

szemlélet az élet nyomorúsága mellett képes meglátni annak szépségét is. „A szemlélet, az 

elbeszélt tartalom, valamint A sátán fattyától öröklött forma nem az első részben érzett 

szervességet nyújtja. Módosult a forma funkciója.”
90

 

A műbéli beszélő kívülállóként ábrázolja a világot, mégis érezni, hogy személyes köze 

van az elmondottakhoz. Márkus Béla a Tölgyek alkonyára a tabló kifejezést használja. Nagy 

Zoltán Mihály Eszter portréja után a többalakos bemutatást választja, és a történetmesélést ő 

maga veszi át. Azon kívül, hogy a regénynek nincs főszereplője, találkozhatunk a Tóth 

családdal, Eszter sem vész homályba, csupán háttérbe húzódik. De talán fontosabb itt a 

történelmi események megismerése, az ’56-os forradalom Kárpátalján megtapasztalható 

hatása. Tóth Mihály öregkora, Istvánka focistává, a falu megbecsült tagjává érése is 

kibontakozik ezekben a vészterhes időkben. A Tölgyek alkonya egy jellegzetes kárpátaljai 

falu sorsát beszéli el. 

Az egyes szám harmadik személyű előadásmód távolságtartóvá teszi a művet. Az első 

részben megszokott bensőséget már nem érezhetjük. Ebben a tördelésben, lazaságában a 

hosszúmondat sokkal inkább kelti azt a hatást, hogy a történelmi események sodrában 
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bemutatott élet hiteles leírás, és egyben művészi erővel is bír. Megnő az egyes szavak, 

szókapcsolatok szerepe, többet sejtetnek, mint amennyit valójában jelentenek, mint amennyit 

képesek valóban kitakarni.”
91

 

A második rész időrendben ott folytatódik, ahol az első abba maradt. Eszter, 

elmeállapotának megromlása miatt kezelésre szorul. De a legjobb orvosság erre fia, Istvánka. 

Itt már a líraiságot kiszorítja az epikus sodrás. Csak néhol találunk olyan helyeket, ahol a 

prózai indíttatású mondat költői megoldásokat keresne. Míg A sátán fattyában egyértelműen a 

líraiság dominál, a folytatásban már inkább az epikus jelleg kerül középpontba. Ezzel függ 

össze, hogy az egyes szám első személyű történetmondást felváltja az egyes szám harmadik 

személyű narráció. 

A sátán fattya zárlatában már észrevehető volt egyfajta változás anya és fiú között. 

Míg az elején Eszter „muszka fattyúnak” hívja Istvánkát, addig a végére ez kisfiammá 

változik át. A történet leírása maga a terápia, így gyógyul Eszter a tragédia állapotából. Eszter 

számára Istvánkát meglátni maga a gyógyulás, melyet a második rész indításában meg is 

tapasztalhatunk. „Ebben az elgondolásban a Tölgyek alkonya a szó szoros értelemben 

folytatása az első résznek, ám a saját létrehozott világa által már sokkal kevésbé. Amint arra 

Márkus Béla tanulmányának címe is utal, vége a balladai hangulatnak és erőnek, mindent 

elural a beszámolói jelleg. Ebben az egyes szám harmadik személyre váltott beszédmódnak is 

jelentős szerepe van.”
92

  

Nagy Zoltán Mihály kísérletező kedvét mutatja az is, hogy a Tölgyek alkonya 

hosszúmondata az első olyan próbálkozása, amelyben a hosszúmondat egyes szám harmadik 

személyben szólal meg. A Fehér eper novellái egyes szám második személyű, A sátán fattya 

pedig egyes szám első személyű narrációt alkalmaz. Itt, ebben a regényben kerül egymástól 

legmesszebbre a formai látvány az elhangzó beszéd természetétől, legmesszebbre a prózai 

indíttatás a lírai epikától, illetve a szabadsoros tördelés indokoltságától. 

A Tölgyek alkonyában nem csupán a történelmi események bemutatása volt Nagy 

Zoltán Mihály célja. Nem is hihetnénk ezt, hiszen így egy publicisztikai írást olvasnánk, nem 

pedig szépirodalmi regényt. A mű történéseiben nagy hangsúlyt kap a Tóth család. A tagok 
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mindent kihevernek, mindent túlélnek. Itt a legmélyebb hatások Tóth Mihályt érik. A 

tönkretett budaháti tölgyest figyelve elveszíti életkedvét, a kiirtást nem tudja kiheverni.  

„letarolják 

az egész Budahátot, 

hogy már csak a rengeteg ducskót látni a helyén, 

ezt még a kolhoztól sem várta el,  

eszébe jut, emlékezik, 

amíg övé volt az erdő, valahányszor kidöntött egy-egy alkalmatos fát, rögtön másikat 

ültetett a helyére, mert gondolta a jövőre, arra, hogy 

a fiainak mit legyen majd mit kidönteni, 

és most mit lát, 

kipusztítva az egész, csak volt, már nincs 

budaháti tölgyes.”
93

 

De valójában a végső döfést az a megaláztatás adja, hogy kisemmizik, még ducskózni 

sem hagyják a régi tölgyesben, mely egykor az övé volt, sőt még asztalosmesteri 

méltóságában is vérig sértik. Úgy ír erről Nagy Zoltán Mihály, hogy Tóth Mihály arcát 

unokája bevonulása előtt három nappal kisimítja, megszépíti a kegyes halál. 

Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben gazdagabban, színesebben mutatkozik meg a 

magyarság helyzete a szovjetrendszer fennhatósága alatt. A regényben jól látható a 

hatalmasságok dölyfös viselkedésmódja, a paraszti élet mindennapos megpróbáltatásai. 

„Amennyiben a politikai szabadságot kiiktatnánk a Tölgyek alkonyából, ez a mű A sátán 

fattya előtti novellák eszmei kiegészítőjeként is olvasható lenne. Különösen akkor tárul föl ez 

a jellegzetesség, ha jobban megfigyeljük, milyen szerepe van a nő habitusnak a 

hagyományőrzésben, a családmegtartásban.”
94
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A trilógia befejező része A teremtés legnehezebb napja. Ennek elbeszélői technikája 

ismét bravúros megoldás. A regény főszereplője Tóth István. A narrátor egyes szám második 

személyben számol be mindarról, amit a muszka fattyúból lett felnőtt férfi átél, amit lát. A 

megszólított s megjelenített hős beszéde- gondolkodása az elbeszélői én világa is egyben. 

„csak benned tudatosul 

sötét viharzással 

a lesújtó valóság, 

elvesztetted Julit, most már 

végképp elvesztetted, 

ő hagyott cserben, 

más felesége lesz.”
95

 

Zaklatott jellem ő is, akárcsak édesanyja, Eszter. Keserű szavait nem csak a történelmi 

események átélői érezhetik magukénak, hanem a mai kor embere is, aki nem találja helyét a 

dolgok sodrásában. Ebben a részben Tóth István igazi férfivá érik. Tanult ember lesz belőle, 

valódi forradalmár. 

„Nagy Zoltán Mihálynak a második kisregénye óta írt novelláiban jelentős teret kap 

valamiféle létfilozófiai elbizonytalanodás. Felismerhető, hogy ezekben a művekben a 

legújabb irodalomelméleti iskolák tanításait illusztráló írásokhoz szeretne felzárkózni.”
96

 A 

szerző egész munkásságára olyan prózai alakzat jellemző, amelyben tetten érhető a lírai 

indíttatású mondat. Ugyanakkor több költeményében tapasztalható olyan nyelvi fordulat 

mondattá formálása, amely inkább válna hitelesebbé valamelyik novellahősének a 

megnyilvánulásában, mintsem a költői énnek az emelkedettségében. A népi elbeszélő 

költészettel rokonítható ez a lírikusi magatartás, amely gyakran tudatosan epikus ábrázolással 

él. Ez a fajta elbeszélésmód nagy hangsúllyal jelenik meg A sátán fattya trilógiában. 
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A regényfolyam első részében nagy hangsúlyt kap a líraiság. Olyan erőteljesen jelenik 

meg, hogy szinte felülkerekedik az epikai részen. „A hosszúmondat lírai részén egy sajátos 

társadalmi, kulturális, szociális rendben helyét kereső lélek vergődése bontakozik ki.”
97

 

A művek hitelességét nem a prózai leírások adják, hanem inkább a lírai beszédmód 

emelkedettsége. A líraiságra jó példa lehet Eszter egynéhány gondolata: „kedvesen sütött rám 

az október délutáni nap, meg- megcirógatta az arcom, éreztem gyenge melegét, mégis 

borzongott a testem, belülről áradt a jeges rémület, beledermedt 

a lélek, csak a gondolataim vergődtek nyöszörögve, 

hogy lehet egy embert csak úgy 

megölni 

ártatlanul.”
98

 

Az íráskép és a hanghordozás a jó és a rossz megjelenítésén vezeti végig olvasót 

mindhárom regényben. A nyomasztó problémákat, közösségi traumákat felsorakoztató művek 

mégsem a teljes sötétséget, depressziót mutatják meg. Felváltva váltakoznak bennük 

reménykeltőbb és sivárabb történések. Néhol már a felszabadulást várjuk, melyet meg is 

kaphatunk a folytatásokban, hiszen Eszter meggyógyulhat csupán azáltal, hogy találkozik 

fiával, Istvánkával.  

A Tölgyek alkonyában már nem a lélek vergődése kap főszerepet, csupán tényként 

dühleírást, keserűséget olvashatunk. S a regényzárlatban egy metaforikus vízió képét 

láthatjuk. Lehet e szebben ábrázolni egy bölcs, idős férfi halálát, mit egy kidöntött tölgy 

metaforájával? 

„letudta a földi pályát, 

mint kidöntött, lecsonkolt 

budaháti tölgy, 

tehetetlenül hever, szava, szemefénye elakad, kiapad, megtörik, unokája bevonulása 
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előtt három nappal, egy alkonyi órán 

csöndesen, észrevétlenül, tusakodás nélkül 

elalszik, 

arcát kisimítja, megszépíti a kegyes halál.”
99

 

A trilógia befejező része A teremtés legnehezebb napja már a regény elején sejteti, 

hogy nemcsak fojtása a Tölgyek alkonyának, hanem újra felszínre hozza a lélek ábrázolását is. 

Itt már Tóth István alakja áll a középpontban. Az egyes szám második személyű írásmód jelzi, 

hogy itt nemcsak történetet mond az író, hanem emberi sorsot ábrázol. Az olvasó ismét a 

főszereplő szemével tekint ki a világra. Betekintést nyerünk lelkének egy részébe, abba, 

amely képtelen bárminemű kényszer, Isten elleni vétek végrehajtására. 

„ölni, 

tarkóütés, 

kopog, kattog a szó, 

u-bi-vaty, ubivaty, öl-ni, 

kidermedt szemedben eszelősen toporzékol a vágy,felugrani, elfutni, menekülni.”
100

 

A mű végén pedig Tóth István rátalál léte értelmére, tanító lesz, igazi forradalmár, 

visszafogadja őt szülőföldje, otthona. 

A regényfolyamban több olyan helyzet mutatkozik meg, amelyet az emberi elme, az 

emberi meggyőződés képtelen elviselni. Nem véletlen tehát, hogy megjelenik, egy felsőbb 

transzcendensben való hit. Ám ez a hit sokszor viaskodás, küzdés az emberi sors 

elviselhetetlensége miatt. Eszter Isten büntetéseként éli meg a sorscsapásokat, Tóth Mihály 

Pál apostol tanításait bölcseletként, a jövőbe vezető útmutatásként értékeli. Alakja az egész 

kis magyar falunak erkölcsi tanítást ad. Meggyőződéssel vallja, vállalni kell a ránk rótt 

megpróbáltatásokat. Vagyis Nagy Zoltán Mihály életútját tekintve vállalni kell a megmaradás 

kárpátaljai parancsát. 
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Nagy Zoltán Mihály írói technikája a lírai-prózai kettősség bravúrja. Témája az 

ambivalencia érzésével hat ránk, olvasókra. Írói pályája, egész munkássága összegzés és 

útkeresés, szembenézés és szembesülés ezzel a világgal, léthelyzettel, lélekkel és hittel. A 

Tölgyek alkonyában és A teremtés legnehezebb napjában található művészi egyenetlenségek 

miatt elsősorban A sátán fattya a kortárs, modern közösségi érdekű magyar sorsirodalom 

egyik legkiemelkedőbb, időtálló alkotása. Műfajteremtő regény, amely kimondja a 

kimondhatatlant és siratóénekszerűségével a megmaradás kárpátaljai parancsát közvetíti, 

sugallja, demonstrálja. 
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3.5. A lírai sokszínűség megjelenése Nagy Zoltán Mihály első regénytrilógiájában 

Nagy Zoltán Mihály egész munkásságában sok olyan prózai alakzata van, amelyekben 

tetten érhető a lírai indíttatású mondat. Viszont sok költeményében tapasztalható egy-egy 

olyan nyelvi fordulat mondattá formálása, amely inkább válna hitelesebbé valamelyik 

novellahősének a megnyilvánulásában, mintsem a költői énnek az emelkedettségében.
101

  

A népi elbeszélő költészettel rokonítható ez a született lírikusi magatartás, amely 

gyakran tudatosan epikus ábrázolással él. Ez a fajta elbeszélésmód különös hangsúlyt kap A 

sátán fattya trilógiában. A regényfolyam első részében nagy hangsúly van a líraiságon, olyan 

erőteljesen jelenik meg, hogy szinte felülkerekedik az epikai részen. A hosszúmondat lírai 

részén egy sajátos társadalmi, kulturális, szociális rendben helyét kereső lélek vergődése 

bontakozik ki. A mű igazi értékét, hitelességét nem az ábrázolásnak, a prózai leírásnak kell 

biztosítania, hanem sokkal inkább a lírai beszédmód természetes emelkedettségében érezni 

eleven lényét. 

Eszter mondatának számtalan részén érezni naiv megoldásokat és hallani színpadias 

felhangot. Ez éppen azokon a helyeken fordul elő a leggyakrabban, ahol a prózai indíttatású 

elbeszélés valamint a lírai epika a szokottnál is közelebb kerül egymáshoz, ahol jobban enged 

a szerző a költői megoldások kínálta lehetőségeknek. 

"akinek 

ártatlanságát erőszakkal veszejtették el a bitangok, 

akinek 

megadatott a kín, önnön testével táplálni és világra hozni a sátáni szörnyetegek 

valamelyikének ivadékát, 

akinek 

fajtáját birkamód terelték idegen katonák, idegen földre idegen érdekek prédájaként 

elemészteni, 

akinek 
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jó testvérét megölte, meg-öl-het-te ártatlanul egy hatodik emberszörnyeteg.”
102

 

Nagy Zoltán Mihály sok költeményében, de főként néhány szabad versében a 

beszélőnek egy olyan magatartását teremti meg, amelyben ellenáll a hős, de nem tudni, hogy 

minek: egy hős, aki harcol és küzd, de nem találni az ellenséget, aki pereskedik, de semmi 

konkrét ellenfél. Leginkább arra lehet gondolni, hogy ez a lélek harca önmagával.
103

 

„hát lehet, 

lehet valóban 

könny nélkül siratni 

holtat, élőt, gyászba borult sorsot, 

mikor a lélek 

remegő gyenge ágára 

nagy sötét madár száll, 

uralkodik karmosan a test érző porcikáin, 

meginogtam, 

megcsapott a madár fekete szárnya, 

szétrepedt a szívós, áttetsző hártya.”
104

 

A regénytrilógia második részében, a Tölgyek alkonyában a líraiságot javarészt 

kiszorítja az epikus sodrás. Ebben a könyvben csak elvétve találni olyan helyeket, ahol a 

prózai indíttatású mondat költői megoldásokat keresne. Csak az énekmondókra, krónikásokra 

emlékeztető hanghordozás, valamint Eszter fájdalmas líraiságának emléke játszik bele a 

hagyományos prózaolvasásba. 

Az írásképben és a hanghordozásban a jó és a rossz megjelenítése végig elkísér, de 

minden feszültség nélkül való a zavar. Ez alól egy a lélekrajzhoz közelítő rész lehetne kivétel, 

amikor Tóth Mihály jövőbe vetett hite megrendül. Elpusztul a budaháti tölgyes, Tóth 
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Mihálytól régi cimborái tagadják meg, hogy elvégezhesse a "ducskózást". Ám a narrátori 

távlat nem alkalmas, hogy az Eszteréhez hasonló közelségbe hozza őt, de a beszámolói 

kényszer sem "utalhat ki" erre a jelzésnél hosszabb időt. A lélek vergődésének a bemutatása 

helyett, ami olyan kiválóan sikerült az első részben, itt csak keserűség-, csak dühleírás lesz 

olvasható.
105

 

Van azonban elvetve egy- egy lírai kép, ami ha nem is nyíltan, de a felszín mögött 

rejtőzik. Ilyen például a regénybeli vihar leírása: 

„(...) az esőcseppek milliárdjai 

szinte vízszintesen 

röpdösnek el az ablak előtt (...) 

szomorú sikollyal hasadnak, zuhannak földre az ágak.”
106

 

 

Ez a rész nemcsak a viharnak, mint természeti jelenségnek a leírására érvényes. A hát 

térben lapul Tóth Mihály lelkének az ábrázolása is. Ahogyan a vihar egyik percről a másikra 

felerősödik, ugyan úgy egy szempillantás alatt tört össze Mihály is, úgy tiporták el őt is, mint 

a vihar a kert gyümölcseit. A regényzárlatban megjelenő metaforikus kép tárja elénk Tóth 

Mihály egész életét és halálát. A bölcs, idős férfit egy kidöntött tölgyfához hasonlítja a szerző. 

 

„letudta a földi pályát, 

mint kidöntött, lecsonkolt 

budaháti tölgy, 

tehetetlenül hever, szava, szemefénye elakad, kiapad, megtörik, unokája bevonulása 

előtt három nappal, egy alkonyi órán 

csöndesen, észrevétlenül, tusakodás nélkül 
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elalszik, 

arcát kisimítja, megszépíti a kegyes halál”.
107

 

A trilógia befejező része A teremtés legnehezebb napja már regény elején sejteti, hogy 

nemcsak fojtása a Tölgyek alkonyának, hanem újra felszínre hozza a lélek ábrázolását is. Már 

a kezdő sorok lírai képpel indulnak. 

A regényfolyam befejezésében Tóth István alakja áll a központban. Az egyes szám 

második személyű elbeszélésmód jelzi, hogy itt nemcsak történetet mond az író, hanem 

emberi sorsot ábrázol. Az olvasó ismételten a főszereplő szemével tekint ki a világra. Belátást 

nyerünk lelkének egy részébe, abba, amely képtelen bárminemű kényszer, Isten elleni vétek 

végrehajtására. Mi más is tükrözhetné jobban egy kirekesztett, helyét kereső ember 

gondolatait, mint a líraiság. Helyenként ott lappang, a sorok mögött a sodró elbeszélés mód. 

„a gyanú 

undorító férge 

befurakszik a lelkedbe, elmédbe, haragot gerjeszt.”
108

 

A regényfolyamban több olyan helyzet mutatkozik meg, amelyet az emberi elme, az 

emberi meggyőződés képtelen elviselni. Nem véletlen tehát, hogy megjelenik egy felsőbb 

transzcendensben való hit. Ám ez a hit sokszor viaskodás, küzdés az emberi sors 

elviselhetetlensége miatt. E viaskodásnak az első megnyilvánulása Tóth Eszter öntudatra 

ébredése, az őt ért megaláztatás után: 

„miért hagytad, Istenem, 

miért hagytál el engem, mivel érdemeltem ezt a csúfságot, 

(...) mégis hagytad elveszejteni ártatlanságomat.”
109
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Isten büntetéseként éli meg azt a sorscsapást, ami őt érte, „megvert, elhagyott minket 

az Isten” gyakran hangzik el a kijelentés. A bűnteleneket a bűntelenül is vezeklőket sújtó 

bajokat egyszer lázadozó szívvel isteni igazságtalanságoknak tudja be, másszor a világ és az 

emberek megáradt gonoszsága kiváltotta jogos, érdem szerinti istencsapásoknak.
110

 

Ezzel az örök viaskodással szemben jelenik meg Tóth Mihály, akinek alakja belengi 

egész könyvet. Családjának, de az egész kis magyar falunak az erkölcsi tartását ő testesíti 

meg. Aki meggyőződéssel vallja vállalni, kell a ránk rótt megpróbáltatást „az ember tűrjön, 

erre rendeltetett. 

„Isten előtt ártatlan vagy, 

állni kell a megpróbáltatást, 

mások is szülnek lányfővel a saját könnyelműségük miatt, 

bűnös módon , mégse hajítják el maguktól az életet, 

te nem vétkeztél, tiszta a lelkiismereted, hát értsd meg, 

élni kell, élni 

muszáj.”
111

 

S a pusztulásképzetekkel szemben megfogalmazódnak a sztoikus belátás, a morális 

autonómia, az örök történelmi hit, a spirituális kompenzáció, a túlélésbe vetett tiszta bizalom 

távlatai is. 

Eszter önmagára mért büntetésének és szenvedésének történetét az értelmetlen és 

felfoghatatlan halálesetek kísérik végig, ugyanis élete folytonos siratás, önnön életének 

siratása is. Ahol a kiengesztelődést az evilági remény és a józan értelem nem, csak a tudat 

felbomlása nyomán kelt biblikus vízió, s a megtagadott Isten büntető haragjába való 

belenyugvás, a Teremtő akaratában való feloldódás adhatja meg. Eszter számára a „lehajló” 

kegyelmet az a pillanat hozza el, amikor önnön nyomorúságát már kívülről látva a tükörhöz 
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megy, és vállalja, hogy a rá mért szenvedéssel eggyé válik. Ekkor bűntelen bűnének élő 

bizonyítékát, a „sátán fattyát” végképp a magáévá fogadja.
112

 

Az utolsó képben jelenik meg az a bibliai vízió, amely az ártatlanság példázatával 

felszabadítja Esztert, aki már nem tud azonosulni önmagával, önkívületi állapotba kerül, s 

lelke csak a víz által tud megszabadulni a feldolgozhatatlan rettenettől. A víz minden 

szennyet, mocskot elmosó ereje a megtisztulást hozza nem csak Eszter, de fia számára is. A 

vízen járás motívuma jelképezi a Krisztusi ártatlanságot, de jelképezheti a keresztséget is a 

bűntől való megtisztulást. 

„ne félj a víztől, nem árthat nekünk a víz, Jézus is járt a vízen, mert ártatlan volt, 

bűntelen volt, látod a víz tetején járunk, hát persze, mi is ártatlanok vagyunk, kisfiam.”
113

 

A keresztény szellemiség a Tölgyek alkonyában erősödik fel igazán. Korántsem válik 

hangsúlyossá, de az előző kötetek vagy megkerülték ezt, vagy "beszéltek" az Úrral.
114

 A 

Tölgyek alkonyában egyre gyakrabban jelenik meg a Biblia, Pál apostol leveit mindennap 

olvassa Tóth Mihály. Erkölcsi tartást, jövőbe mutató példát is jelent ez egyben. És mindehhez 

igazodik Eszter. Az apa mérvadó számára, ezt már az előző részből is tudjuk. Az apa 

megfontolt és bölcs, még tévedéseit is könnyű elfogadni. Ő az egyetlen biztos pont. Ő az 

egyetlen, akit nem téveszt meg semmilyen hatalom. 

"önnön lelkének tisztaságát 

megmenteni, 

erre tanít a Szentírás, 

pályánkat tisztességgel megfutni, hitünket vasakarattal megtartani.”
115
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A trilógia második részében viszont már Tóth Mihály hite is megtörik, belefárad a 

rázúduló megpróbáltatások áradatába. Ezt tükrözi imája amely, egy kétségbeesett 

meggyengült ember imája. 

„Uram, szállhat a sóhaj feléd, tán szándékodban sincs az irgalom, irántunk, bocsásd 

meg, ha bűnösen szólok, de mit mondhat, gondolhat az emberfia, aki egyedül oltalmat nálad, 

tőled remélhet ebben az elgonoszult világban, és éppen te sújtod ennyire, mi célod van ezzel a 

pusztítással és velünk.”
116

 

A teremtés legnehezebb napjában Tóth István eleveníti fel nagyapja szellemi erejét, s 

követi tanításait. Ám felfedezhető benne az a kétségbeesés, az a pereskedés is, ami Esztert 

jellemezte a regényfolyam első részében. 

„te nem fogsz, 

nem tanulsz meg 

ölni, 

tiszta téboly, leköpve az isteni parancsolat, Pál apostol szent üzenete, 

a szeretet soha el nem fogy, 

itt a bizonyság, elfogyott, nem kell, a sátáni hatalom rút értékrendjében nincs 

helye.”
117
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IV. Összegzés 

Nagy Zoltán Mihály első regénytrilógiája fontos mérföldköve a kárpátaljai magyar 

irodalomnak. Részben, mert elsőként írt részletesen az elhallgatott tragédiáról, de a sikere a 

szépírói teljesítményében keresendő. Kíméletlen őszinteséggel vall egyéni, családi, közösségi 

sorsokról. Egyetlen hatalmas körmondatban rajzolja meg az új rend által hozott tragédiák 

sorát. Írói hitelessége ez által megkérdőjelezhetetlen. 

A regényfolyamnak csak az első darabját tekintik a kritikusok igazi remekműnek, mert 

a folytatásban már több kompozícionális lazaságot, jellemábrázolási fogyatékosságot vélnek 

fölfedezni. Tehát a folytatásokban található művészi egyenetlenségek miatt elsősorban A 

sátán fattya a kortárs, modern közösségi érdekű magyar sorsirodalom egyik legkiemelkedőbb 

alkotása. Műfajteremtő regény, amely kimondja a kimondhatatlant, a megmaradás kárpátaljai 

parancsát. 

Munkám során Nagy Zoltán Mihály prózaírói technikáját vizsgáltam e 

regénytrilógiában. Az első fejezetekben kitértem az író életútjának fontosabb állomásaira, a 

megírás technikai előzményeire, valamint a rendszerváltás évtizedeinek kisebbségi magyar 

irodalmára. A következő fejezetekben egyenként mutattam be mindhárom regény világát, 

elbeszélőmódját. Több irodalomkritikus munkájából merítettem példát az egyes művek 

megjelenítésére. Dolgozatom záró részében pedig Nagy Zoltán Mihály írói világát, valamint 

az elbeszélő technika változásait mértem fel. 
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V. Резюме 

Перша романна трилогія Золтана-Мігая Нодя стала важливим етапом 

закарпатської угорської літератури. Частково це пояснюється тим, що письменник 

першим розповів про трагедію, яка до того замовчувалася, але успіх трилогії пов'язаний 

також із її високою мистецькою вартістю. З максимальною щирістю автор веде мову 

про долю окремої особистості, родини та громади. В єдиному величезному реченні-

періоді митець малює низку трагедій, спричинених новим режимом. 

З трилогії критики найвище оцінюють саме перший роман, оскільки у 

продовженні вбачають деякі композиційні «вольності», певну схематичність у творенні 

характерів тощо. Таким чином, з художньої точки зору найкращим вважається саме 

перший твір. «Байстрюк диявола» став епохальним романом сучасної модерної 

угорської літератури. Це твір, що започаткував новий жанр, каже про несказанне, про 

ідею виживання для закарпатців. 

У роботі ми насамперед розглядали техніку письма Золтана-Мігая Нодя в 

аналізованій романній трилогії. У першому розділі ми приділяємо увагу 

найважливішим віхам життєвого шляху письменника, про передісторію створення 

роману, а також особливості розвитку угорської літератури Закарпаття. У наступному 

розділі окремо розглянуто художній світ та наративні особливості кожного роману. Ми 

зібрали думки різних літературознавців про трилогію. У завершальній частині роботи 

розглянуто художній світ Золтана-Мігая Нодя та зміну його наративної техніки. 
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