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az előbb említett szempontok figyelembevéte-
lével. A 32 előadáselemzés teszi ki a kötet nagy 
részét. Minden előadás leírásánál megismerte-
ti az olvasóval az előadás létrejöttének a körül-
ményeit, recepcióját, és nagy hangsúlyt helyez 
a darab hátterében feltárt irodalmi és filozófiai 
referenciák elemzésére. A kronológiai felso-
rolás lépésről lépésre vezeti az olvasót egyre 
mélyebbre a Nagy által megjelenített világban. 
Mindannak ellenére, hogy egy színházi életmű 
nehezen vizsgálható az előadásokról készült 
felvételek vagy legalább a fotók nélkül, az előa-
dások leírásai mégis részletesen elénk vetítik 
Nagy színházának filozófiai-esztétikai hátterét, 
és betekintést nyújtanak Nagy mérhetetlenül 
szerteágazó és gazdag művészetébe.
 A könyv utolsó, rövidebb fejezetében talál-
ható a képzőművész Nagy József bemutatása, 
akiről talán még kevesebbet tudunk, mint a 
színházi alkotóról. A színházi világba képzőmű-
vészként érkező és mostanában az oda ismét 
visszatérő művésznek a színházi alkotásaiban 
is meghatározó a képzőművészethez való vi-
szonya. Darida elsősorban azokat a pályáján 
meghatározó kiállításokat, alkotásokat veszi 
számba, melyek a színházi munkáihoz kapcso-
lódnak.
 A kötet 2017-ig követi nyomon Nagy életút-
ját. A szerző többször hangsúlyozza, hogy nem 
egy lezárt életútról, életműről beszél, amit mi 
sem bizonyít jobban, hogy az azóta eltelt három 
év alatt Nagy József újabb kísérletekbe kezdett, 
ideje java részét az eddigi társulati alkotásból 
a magányos (képzőművészeti és színházi) al-
kotómunka felé fordítva. 2018-ban a lyoni bi-
ennálén mutatta be Mnémosyne címmel azt az 
egyedülálló, képzőművészetet és táncot ötvöző 
globális projektjét, amely több mint ötven da-
rabból álló fotókiállítást, illetve egy kis térben, 
néhány néző előtt létrehozott performanszot 

és installációt foglal magába, melynek során 
a nézők ismét bepillantást nyernek ennek a 
furcsa, visszahúzódó, hatalmas műveltséggel 
rendelkező művésznek a világába. Nagy József 
tehát tovább alkot, Darida Veronika könyve 
pedig megkerülhetetlen azok számára, akik az 
életműben szeretnének elmélyedni.

Szerelem a 
háború(k) 
idején
Alex Capus Léon és Louise című regé-
nyéről

Nyirán Ferenc

Ha valaki a cím olvas-
tán G. G. Márquez 
Szerelem a kolera ide-
jén című nagysikerű 
regényére asszociál, 
nem jár messze az 
igazságtól. Mind-
két regény az örök 
szerelem témáját 
boncolgatja. Kolera, 
illetve két világhábo-
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rú — leegyszerűsítve ezek körül szövődnek az 
események.
 Alex Capus 1961-ben született Franciaor-
szág északnyugati részén, a történelmi Norman-
diában, és életrajza sok hasonlóságot mutat 
a regénybeli Léon Le Gall nevű főhőssel. Az író 
nagyapja is a Quai des Orfèvres laboratóriumá-
ban dolgozott vegyészként. Capus 1966-ban 
édesanyjával Svájcba költözött, ma is ott alkot 
kettős állampolgárként. Szintén öt gyermeke van, 
miként a Léon modelljéül szolgáló nagypapának.
 A regény a jelenben kezdődik, az első fe-
jezetben a Léon Le Gall végső búcsúztatására 
összegyűlt család a Notre-Dame székesegyház-
ban már-már megbotránkozással vegyes kíván-
csisággal fogadja egy energikus, apró léptekkel 
az elhunythoz siető nő felbukkanását, aki a ha-
lottat homlokon csókolja, majd egy régi bicikli-
csengőt tesz a koporsóba.
 Az elhunyt négy fia, lánya és a menyei, szá-
mos unokája és dédunokája dermedten hallgat-
ja a megszólaltatott csengőt, majd feszengve tű-
rik, hogy a hölgy egyenként a szemükbe nézzen, 
és diadalmas mosollyal az ajkán, fürge léptekkel 
kisiessen a fenséges székesegyházból.
 Igen, ő volt Louise Janvier.
 Alex Capus mögött már terjedelmes, több 
mint húszkötetes életmű sorjázik, az itt ismer-
tetett regénye tavaly jelent meg a Gondolat Ki-
adó gondozásában, Tatár Sándor fordításában. 
 Az 1986. április 16-ai Notre-Dame-béli be-
vezető után a második fejezetben megismer-
hetjük Léont, aki tizenhét évesen háta mögött 
hagyja a cherbourg-i szülői házat. Léon Le Gall 
szívesen csavargott a barátaival a La Manche 
csatorna partján, ahol különféle, partra sod-
ródott kacatokat gyűjtögettek. Így tettek szert 
egy kis vitorlásra, amit rendbe hoztak, és iskola 
helyett a csatorna vizén gyűjtögettek további 
limlomokat. (Később, amikor Léon már csalá-

dos apa, gyermekei is öröklik ezt a mániáját.) 
Ez a gyűjtőszenvedélye fogta meg — mint ké-
sőbb bevallja — első látásra Louise-t is. Ahogy 
megpillantotta a kerékpározó Léont a csomag-
tartójára kötözött rozsdás, nyél nélküli vasvillá-
val, egy petróleumos kannával meg egy ablak-
kereszttel, rögtön felfigyelt a különös fiúra.
 Léon kerékpárral jutott el csatorna-parti 
szülővárosából a csaknem százharminc kilo-
méterre fekvő Saint-Luc-sur-Marne nevű hely-
ségbe, ahol morzeasszisztensként helyezkedik 
el a helyi vasútállomáson. Így megúszta a pol-
gármester által beígért háromhavi elzárást, ha 
még egyszer rajtakapja, hogy a tengerből bár-
mit is eltulajdonít, megkárosítva ezzel a hadi-
gazdaságot (1918-at írunk, az első világháború 
utolsó évének tavaszát).
 Útja során egy nyikorgó kerékpárt hall maga 
mögött, rajta egy szálegyenesen ülő fiatal lány-
nyal, aki — hiába próbál Léon erejét megfeszít-
ve gyorsítani — szinte állva hagyja maga mö-
gött a fiút, de mellé érve hangos „Bonjour”-ral 
köszönti. 
 Első igazi találkozásukra és beszélgetésükre 
hetekkel később kerül sor Saint-Luc Commerce 
nevű fogadójában. Kölcsönös vonzalom, a lány 
kissé szúrós, de rámenős stílusát jól kezeli a 
fess vasutas egyenruhába öltöztetett Léon. Fo-
kozatosan kerülnek közel egymáshoz, évődő 
párbeszédek zajlanak le közöttük, ahol a lány 
viszi a hangot. Capus remek emberábrázolása 
ezeken a beszélgetéseken keresztül bontakozik 
ki, és válik az olvasó számára rokonszenvessé 
mindkét főszereplő.
 Louise — akárcsak Léon — a hadügyminisz-
térium állásközvetítő programja révén kerül 
Saint-Luc-be, a polgármesteri hivatalban lesz 
küldönc, kávéfőző kisasszony, afféle mindenes. 
A polgármester sem marad érzéketlen a haty-
tyúnyakú lány „szándékolatlan és tüskés bája 
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iránt”, de belátja, hogy a kettejüket elválasztó 
„harminc év korkülönbség mindenhogyan har-
minc év korkülönbség marad.” Viszont régi, 
rozsdás férfibiciklijét a lány rendelkezésére bo-
csátja, így az könnyebben végzi a hivatali kéz-
besítéseket, és egy idő után a mind gyakoribb 
gyászértesítéseket is a hozzátartozóknak. Léon 
ráérő idejében megjavítja a nyikorgó kerékpárt. 
 Mivel a saint-luc-i lakosok a nyikorgásról 
tudták, ha Louise közeledik, ennek elmaradá-
sáért kárpótolandó csengőt szerel a biciklire. 
(Ennek kapcsán Louise évődik Léon-nal, hogy 
most akkor mivel tartozik ezért. Talán meg 
akarja mutatni a bélyeggyűjteményét? El akar-
ja magyarázni a csillagképeket? „— Akkor mit 
akarsz? — Csak a lemezt egyenesítettem ki. — 
És ezért most meg akarod fogni a fenekemet? 
— Nem. De visszagörbíthetem a láncvédőt.”)
 Ez a csengő kerül vissza hozzá aztán a ko-
porsóba.
 Alex Capus ábrázolásmódjára jellemző, hogy 
szinte filmszerűen látjuk magunk előtt a regény 
szereplőit és a cselekményt. Gyakran él a szerző 
azzal a trükkel, hogy az olvasó csak jóval később, 
sok-sok oldal után jöjjön rá egyes előző fejeze-
tekben elbújtatott dolgok lényegére.
 Louise és Léon bimbózó szerelme az ötödik 
fejezetben szárba szökken és beteljesül. Hogy 
aztán a következő részben félbe is szakadjon 
hosszú évekre egy bombatámadás után. Mind-
ketten egy-egy bombatölcsérben fekszenek egy-
mástól szinte kőhajításnyira, súlyos sebekkel. 
Túlélik a német inváziót, de abban a hitben él-
nek tovább, hogy a másik meghalt a támadás-
ban. Léont látjuk, amint sokáig keresi Louise-t 
minden szóba jöhető helyen, ahol azelőtt együtt 
jártak, éltek, de maga a saint-luc-i polgármester 
is csak a lány halálhírét erősíti meg — amit Léon 
természetesen nem akar elhinni, míg saját sze-
mével nem látja Louise élettelen testét. 

 Felépülését követően Léon, minthogy idő-
közben betöltötték a saint-luc-i morzeasszisz-
tensi állást, a párizsi rendőrségen helyezkedik 
el a hadügyminisztérium közvetítésével előbb 
morzeasszisztensként, majd hamarosan átkerül 
a bűnügyi laborba. Tíz év múlva látjuk viszont 
immár nős férfiként és apaként, amikor egy nap, 
munkából hazafelé tartva a metróállomáson a 
szemközti szerelvényen megpillantja Louise-t.
 Kalandos úton, de végül újra egymásé lesz a 
két szerelmes, mégpedig Léon felesége, Yvon-
ne tudtával, sőt mintegy bátorítására. (Yvonne 
pontosan tudta, hogy Léonnak nem lesz nyug-
ta addig, míg bizonyosságot nem szerez arról, 
él-e ifjúkori szerelme; valóban Louise-t látta-e a 
metrón). Az immár házas Léon és a továbbra is 
egyedülálló Louise románca egyszer és (egyelő-
re) utoljára, ugyanott teljesedik be, ahol először 
is, La Tréport tengerpartján.
 „Az ezt követő tizenegy év, nyolc hónap, hu-
szonhárom nap, tizennégy óra és tizennyolc 
percben Louise és Léon sehol, semmi módon 
nem találkozott, és semmiféle hírük nem volt 
egymásról.” Telnek a hétköznapok, az évek, Léon 
eltemeti a szüleit, gyerekei születnek, amikor egy 
reggel, egészen pontosan 1940. június 14-én ki-
nézve az ablakon, egy padon ülő és almát falato-
zó német katonát pillant meg. Napokon belül el-
árasztják a németek Párizst, egyetlen puskalövés 
nélkül szállva meg a francia fővárost. Semmi dur-
vaság, semmi erőszak, sőt a harcedzett páncélos 
katonák udvariasan felsegítik az idős hölgyeket 
a buszra, gáláns borravalókat osztogatnak a ká-
vézókban, és eltekintve a mindennap délben a 
Champs-Élysées-n megtartott demonstratív csa-
patfelvonulástól, békésen telnek a napok. 
 A következő években fontos szerep jut a jó-
zanul, praktikusan gondolkodó Yvonne-nak, aki 
a háborús években minden nehézség ellenére 
sikerrel tartja egyben egyre népesebb családját.
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 Léonnak és a rendőrség valamennyi alkal-
mazottjának váratlan feladatként ki kell üríteni 
a 205-ös irodát, mely valójában egy hatalmas 
hodály, benne több millió aktával, hogy a ben-
nük szereplő megfigyelt személyek anyaga ne 
kerülhessen a németek kezébe. Eközben Loui-
se, a Banque de France „gépírógizikéjeként” 
Afrikába utazik, mint a több ország több ezer 
tonna aranytartalékát kimenekítő csapat tagja.
 Fontos szál a regényben, hogy — miután a 
németek elfogták a 205-ös iroda anyagát szál-
lító két uszály egyikét — Léont és munkatár-
sait a vízben megsérült anyagok tisztázására, 
új kartonokra történő átvezetésére fogják be. 
Mindenki úgy próbál lassítani, keresztbe tenni, 
amennyi a bátorságából futja, és amiért még 
nem viheti el a Gestapo szabotázs miatt. Léon 
is megkapja a maga felügyelő tisztjét Helmut 
Knochen SS-százados és helyi Gestapo-főnök 
személyében.
 Knochen azonban nem írható le a szokásos 
sztereotípiákkal, nem az a jellegzetes SS-tiszt, 
aki a köztudatban többnyire él. Knochen „ma-
gas termetű, keret nélküli szemüveget viselő 
fiatalember, mustársárga kalapban és mus-
társárga kabátban, piros karszalaggal. Kerek, 
borotvált képével egy jámbor, rövidlátó gimn-
azistára emlékeztetett.”  Csakhogy az udvarias, 
joviális mosoly mögött egy igazi báránybőrbe 
bújt farkas ismerszik meg a későbbiekben. Nem 
a körömtépő, ágyékba áramot vezető verőlegé-
nyek közül való, ő körmönfontabb, ám annál 
veszélyesebb és aljasabb. Ismét csak Capus írói 
remeklése Knochen ábrázolása, miként lesz az 
udvariasan belépésre engedélyt kérő, valódi 
kávéval és kávéfőzővel, Siemens lámpával ked-
veskedő (alakoskodó) századosból időközben 
ezredessé előlépett, csizmáját Léon asztalára 
tévő, „Pofa be!” -kezdetű mondatokkal élő náci. 
 Léon természetesen a maga módján ellen-

álló, a német babkávéból nem fogyaszt, végül, 
nehogy az ezredes megtalálja a szekrényében 
rejtegetett tetemes készletet, a feketepiacon 
értékesíti, miután a felesége otthon látni sem 
akarja a német csemegét. A kávé árából egy 
valóságos vagyont gyűjt össze a fiókjában, de 
nem magára költi, hanem jótékonykodik vele. 
Egyetlen luxusa, hogy megvásárolja egy mene-
külni kényszerülő kollégájától a lakóhajóját, sőt 
megtoldja ezer frankkal az ötezres vételárat. A 
kollégának az új életre kell a pénz, Léonnak vi-
szont először nem kell a hajó. Hogy ne menjen 
tönkre a kikötőben állva, végül csak felmegy a 
fedélzetre, és onnantól kezdve úgy érzi, haza-
érkezett. Közben megszületik az ötödik gyer-
meke is, Philippe, „aki azután húsz esztendővel 
később, 1960. szeptemberében a Boulevard 
Saint-Michelen megismerkedett egy lánnyal, 
aki leendő egyetemi városába, Oxfordba tart-
ván voltaképpen csak átutazóban volt Párizs-
ban, ám e találkozás után meghosszabbította 
itt-tartózkodását, és egy enyhe őszi estén el-
ment Philippe-hez a Rue des Écoles-i manzárd-
szobájába, minek következtében kilenc hónap 
múlva egy fiúcskának adott életet, akit azután 
a Saint-Nicolas du Chardonnet templomban az 
én nevemre kereszteltek.”
 Ezzel Capus egészen nyilvánvalóvá teszi a re-
gényfikció erős (ön)életrajzi megalapozottságát.
 Louise minden évben küld Léonnak egy 
terjedelmes levelet, melyben beszámol a sem-
mittevésről, az afrikai hőségről vagy az esős 
időszak sártengereiről, alkalmi szeretőiről, és 
hogy nagyon vágyik már haza Párizsba, látni 
szerelmét, Léont.
 Felbukkan egy clochard is, akit régen Léon 
minden nap támogatott némi apróval, s aki az-
után, amikor menekülnie kellett, négy évre elő-
re elkérte tőle a szokásos összeget, bármily fur-
csának hatott is ez akkor. A német megszállás 
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végnapjaiban megfiatalodva, tisztán, megszó-
lítja Léont az utcán, aki alig ismeri fel. Martin, az 
egykori clochard visszaadja a négyszáz frankját, 
és mint a francia ellenállás egyik sejtjének ve-
zetője figyelmezteti, hogy pár hétre családos-
tul el kell tűnnie Párizsból, mert az ellenállók 
tudnak az SS-től ajándékba kapott kávéról, a 
pénzügyeiről, a lakóhajójáról, és ilyenkor előbb 
pofoznak, aztán kérdeznek. 
 Hosszú lenne a regény minden szereplőjé-
re, cselekményszálára kitérni. De mindenképp 
megemlítendő Yvonne mellett Madame Rosse-
tos, a párizsi házmester, vagy a saint-luc-i állo-
másfőnök felesége, akik észrevétlen alakítják 
Léon sorsát. Az Afrikából hazatérő Louise és 
Yvonne találkozása a regény egyik legszebb 
jelenete, ahol a már haldokló Yvonne Léonhoz 
irányítja Louise-t, a hajóra, ahol a férfi a napjai 
java részét tölti.     
 Miután Léon eltemette a feleségét, és a gye-
rekek is önálló életet éltek vagy haltak, Louise 
és Léon egy reggel hét órakor találkozik az Ar-
senal kikötőben. 
 „Mindketten hatvankét évesek voltak; egy 
egészséges, boldog és szép pár.
 Louise sajtot, kenyeret és sonkát hozott, Léon 
vizet, cidre-t és vörösbort.
 — Biztos vagy benne, hogy nem süllyed el ez a 
bárka? — kérdezte Louise.
 — Teljességgel — biztosította Léon. — Két-
évente megpucoltam és újrafestettem a törzsét, 
ahogy Caron meghagyta. És a motor kifogástalan.
 — Akkor induljunk; itt az ideje végre.
 Fedélzetre szálltak, készleteiket elhelyezték a 
kabinban, és beindították a motort. Azután elol-
dották a köteleket, felszedték a horgonyt, és ki-
futottak a kikötőmedencéből a Szajnára, folyási-
rányban, az óceán felé.”*
 Capus regénye nem tartozik azon irodalmi 
alkotások közé, amelyek mintegy megdolgoz-

tatják az olvasót, ha hozzáférést kíván a tör-
ténethez. Nem rettent el több ezer oldalas re-
gényfolyammal, nem rejtvénykönyvet alkotott, 
semmi misztikus maszatolás. Capus könyve 
klasszikus formában, egyszerűen megírt realis-
ta mű, olykor romantikus jegyeket felmutatva; 
írói eszköztárának teljes birtokában, mondhat-
ni kiváló mestermunka jött ki a keze alól. Be-
bizonyítván, hogy bombasztikus ábrázolásokat 
mellőzve, a realizmus talaján maradva is lehet 
jelentőset alkotni. Csak sajnálhatjuk, hogy ez 
az egyetlen magyarul olvasható műve, hála 
Tatár Sándor tudós és érzékeny fordításának, 
no meg a Gondolat kiadónak, amiért megje-
lentette. Szép könyv, néhol megható, és olyan 
történelmi tablót fest az első és a második vi-
lágháborús idők hátországáról, ami akár film-
vászonra is kerülhetne. Noha letéve nem sza-
kad be alatta az asztal, de behajlik.

Alex Capus: Léon és Lousie, Gondolat Kiadó, 
2019. 333 oldal. Fordító: Tatár Sándor.

* „A kapitány Fermina Dazára nézett, és látta, hogy 
szempilláján itt-ott már dér csillog. Aztán Florentino 
Arizára nézett, látta ezt a törhetetlen akaratot, ezt a 
rendíthetetlen szerelmet, és átfutott az agyán az a 
késői és döbbenetes felismerés, hogy nem annyira a 
halál, mint inkább az élet határtalan.

 — És mit gondol, meddig fogunk még így föl-alá hajó-
kázni ezen a kurva folyón? — kérdezte.

 Florentino Arizának ötvenhárom éve, hét hónapja és 
tizenegy napja megvolt rá a válasza.

 — Amíg csak élünk — mondta.” (Gabriel García 
Márquez: Szerelem a kolera idején).


