
ségberi, hanem az otthont teremtő munkában, a tevékeny életben, s az értelmes cselekedetben 
érvényesül. Nelli nem frigid nő, ahogy azt az első pillanatban gondolnánk, noha férfi és nő vi-
szonyában az alantas szenvedélyek fölszabadulását érzi. Házassága nem azért fordult tragé-
diába, nem azért lesz a hideg szépasszonyból akaratán kívül, de természetéből eredően férjé-
nek gyilkosa, mert csak így szabadulhat meg a házasság terheitől. 

Nelli magányos, nem tud feloldódni, ez a képesség hiányzik belőle. Nemességét csak úgy 
tarthatja meg, ha nem adja fel végleges szabadságát. Magányosságát nem a tétlen közömbös-
ség jellemzi, örömöt is lel az életben. Igaz, csak egy elszigetelt körben tud zavartalanul létezni, 
de ott a saját törvényei szerint. Életének a munka ad értelmet. Jellemző még rá a magasabb 
igények követelése. Ő maga is ilyen, másokban is azt becsüli, ha értéket teremt a társadalom 
számára. Még az úri társaságban is él benne a vágy, hogy valami értékeset, valami emlékeze-
teset alkosson, ha mást nem, hát egy jól megrendezett Sándor-napi vacsorát. Férje mellett 
azonban ez a tulajdonsága is kárba vész. Egyénisége fokozatosan eltorzul, erényei elfajulnak. 
Takaró Sanyit azért nézi le, mert hiányzik belőle a célratörés, a magasabb igény. Sanyi nem 
tud kitartóan dolgozni, látványosságra, külsőségekre van szüksége. Nelli ezért viszolyog, 
majd vadul el tőle teljesen, nem képes elviselni Sanyi nagyzolását. Ez az iszony váltja ki az 
egyszerű, magányos asszonyból a gyilkost. 

Németh László e regényét Móricz Zsigmond biztatására kezdte írni, 1942-ben fogott hozzá 
és folyamatosan tette közzé a Kelet Népében. Művét 1947-ben Hódmezővásárhelyen fejezte 
be, a Révai Kiadó megbízásából. A regény kérdésköre nem annyira az 1940-es évek végének, 
mint inkább az 1930-as, 1940-es évek fordulójának problémájából táplálkozik. Az író ebben a 
regényében nem elsősorban Kárász Nelli házasságának történetét akarta megírni, inkább az 
iszony érzését, a belőle származó elidegenülés lélektani folyamatát. Nelli tragédiája abban rej-
lik, hogy magasabb szintű emberséget, és szellemi igényt képvisel, mint a sorstól, kényszerű 
módon férjül kapott Takaró Sanyi. 

18 éves koromban elég nehéz olvasmánynak bizonyult e regény. Csaknem 20 év után újra-
olvasva sok üzenetet hordoz talán mindannyiunk számára. A legszörnyűbb helyzetből is van 
kiút, van újrakezdés. A változtatás, az újrakezdés mindenki előtt ott van, csak élni kell vele. 
Ez számomra e mű mondanivalója. 

Csaknem tíz évi rossz házasság után még jobban meg tudtam érteni Nelli természetből fa-
kadó ellentétét. Mintha Nelli sorsát látnám az én sorsomban is megismétlődni. Volt férjem és 
az én családom között társadalmi ellentét, de kettőnk különböző személyisége, életfelfogása, 
életvitele, és munkához való viszonya már előre várhatóvá tette kettőnk házasságának szük-
ségszerű felbomlását. Igazán át tudom élni az „iszony" érzését a Németh László műben, amit 
a valóságban én is többször átéltem. Napjainkban igaz már egyre többen, de még mindig ke-
vesen mernek élni a változtatás lehetőségével. Gondolva a házasságokra, a nehezen megszer-
zett anyagi javak, a közös gyermekek, vagy az egyedülléttől való félelem miatt a már régen 
megromlott kapcsolatokon az emberek többsége nem mer változtatni. 

Nelli számára a gyilkossággal végződő házasság hozta meg, de egy válással végződő há-
zasság is meghozhatta volna a várva-várt szabadságot, s lehetőséget az újrakezdésre. 

Sok mindenen keresztül mentem. Túl vagyok két házasságon, betöréseken és lopásokon, 
egy súlyos baleseten, kisfiam szívműtétjén, munkanélküliségen és haláleseteken. Marcus 
Aurelius aforizmáinak olvasgatása éppúgy hozzátartozik az életemhez, mint megtanulni 
egy-egy verset. A mai zűrzavaros világban, mikor, és amelyben a fékezhetetlen gonoszság 
pusztít természetet, állatot, emberi kapcsolatokat egyaránt, sokkal nagyobb szükség van a 
könyvekre mint régen. Hiszem és gondolom. Ha csak néhány ember olvas el egy-egy köny-
vet, és lesz köztük egy, aki általa újjászületik, lelkiekben feloldódik, már nem volt hiábavaló. 

Az olvasást azoknak ajánlom, akik áhítoznak, sóvárognak a szépre, a jóra, az igazságra, és 
fogékonyak a mély érzésű emberi gondolatokra. Egyre jobban igényli a lélek és a szellem va-
lami olyan esztétikai, érzelmi világnak a jelenlétét, amely nemcsak racionálisan ráz meg, ha-
nem a szavakon túl és a gondolatokon keresztül a klasszikus értelemben vett szépet, fensége-
set sugallja. 
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