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Kundera függönye
SZABÓ G. LÁSZLÓ

árquez sosem bujdosott a
nyilvánosság elõl. Boldogan
állt ki olvasóközönsége elé.

Ment, ha hívták. Elõadásokat tartott,
filmfesztiválok vendége volt, ezer
meg ezer könyvét dedikálta szerte a
világon. Élvezte, ha ünnepelték. Philip
Roth dettó. A rejtõzködés, a titokza-
toskodás, a köddé válás tõle is távol
állt. Milan Kundera minden írók leg-
nagyobb sztárja. Régen is az volt, és
ma is az. JiÍ í Menzel, Ivan Passer,
Miloš Forman, a hatvanas évek cseh
filmiskolájának jeles képviselõi me-
sélték róla mint egykori fõiskolai ta-
nárukról, akitõl mélyreható világiro-
dalmi áttekintést kaptak, hogy nála
nagyobb sztár nem volt a pedagógu-
sok sorában. A megjelenése, a stílu-
sa, az eleganciája kivételessé tette
már akkor is, amikor a szürkeség, a
beolvadás volt a divat. Nem véletle-
nül rajongtak érte õk, a tanítványai,
és azok, akik egyetlen sort sem olvas-
tak tõle, sõt azt sem tudták, hogy az
atlétatermetû, vonzó férfiember író-
ként is kivételes.

Kundera már akkor tudta, hogy az
élet máshol van, nem ott, ahol a leg-
többen élik. „A jövõmrõl soha semmit
nem tudtam – nyilatkozta abban az
idõben, amikor még hajlandó volt in-
terjút adni. – Az élet számomra egyet-
len nagy meglepetés, amelybõl nem
tudok és bizonyára nem is fogok kilép-
ni soha.”

Sztáríró volt, és az is maradt. Leg-
népszerûbb regényét, A lét elviselhe-
tetlen könnyûségét, amelybõl Juliette
Binoche fõszereplésével francia film
készült, negyvennégy nyelvre fordítot-
ták le. További mûvei, A tréfa, amely-
bõl 1968-ban, a prágai tavasz idején
cseh film született, vagy a Búcsúke-
ringõ, A nevetés és felejtés könyve és a
többi, a Halhatatlanság, a Lassúság,

Nehezen viseli a lét könnyûségét. Sem elfogadni, sem elutasítani nem tudja. Bonyolult lélek.
Megfejthetetlen. Nem is enged közel magához senkit. Barátai nincsenek. Rokonai sem.
Elsõ feleségével, Brünn egykor híres operettprimadonnájával válásuk óta nem beszélt.

Úgy öregedtek meg egymástól távol, mintha sosem találkoztak volna.
Furcsa szerzet. Nincs szüksége emberi kapcsolatokra. Elég neki az az egy, amely ötven éve kitölti

az életét. Többre nem is vágyik már jó ideje. Élete regényének nõi fõszereplõje Vera, a második felesége.
Nem várták meg a vasfüggöny leomlását. 1975-ben együtt emigráltak Franciaországba.

Azóta bársonyfüggöny mögött élnek Párizs hatodik kerületében. Legendákból szõtt,
súlyos és letéphetetlen bársonyfüggöny védi õket a világ tekintete elõl. „A mûvésznek el kell hitetnie

az utókorral, hogy nem élt.” Ezek Flaubert szavai, de mondhatná õ is, a láthatatlan író: Milan Kundera.

M az Azonosság, a Nemtudás, az Elárult
testamentumok, A jelentéktelenség
könyve a maga idejében irodalmi
szenzáció volt szerte a világon. Per-
zsa, maláj, kurd, szingaléz, urdu és
hindi nyelvre is lefordították. A tréfa
harmincnégy francia kiadást ért meg,
A lét elviselhetetlen könnyûségét a né-
metek hatvannégyszer, a spanyolok
negyvenegyszer adták ki.

Hazájában az 1968-as reformok-
ban vállalt szerepe miatt a kommu-
nista rendszer a társadalom ellensé-
gévé kiáltotta ki. Nem publikálhatott.
Állását a filmmûvészeti fõiskolán
egyik napról a másikra elvesztette.
Felesége a Csehszlovák Televízió
brünni stúdiójának a bemondónõje
volt 1968 augusztusáig. Az azt követõ
idõszakban – titokban – magánórákat
adott angolból. Abból éltek ketten, és
A tréfa utolsó cseh kiadásából. Évek-
kel késõbb, 1973-ban Az élet máshol
van címû regényéért Kundera rangos
irodalmi kitüntetésben részesült
Franciaországban. Az ottani parla-
ment elnöke harcolta ki, hogy szemé-
lyesen vehesse át a díjat. A franciák
két hétig a tenyerükön hordozták.
1975 nyarán végérvényesen elhagyta
Csehszlovákiát. A rennes-i egyetem
vendégprofesszora lett. A feleségével
utazott ki, egy kis Renault-val. Két-
száz könyv, ötven hanglemez, pár ru-
hadarab. Ennyi fért a kocsi rakodóte-
rébe. Ezzel kezdtek új életet. Négy év-
vel késõbb, amikor a Nouvel Obser-
vateurben megjelent egy részlet A ne-
vetés és felejtés könyvébõl, Kunderát
a kommunista rendszer megfosztotta
csehszlovák állampolgárságától. A
visszaút, egy idõre legalábbis, lezá-
rult. Késõbb a párizsi Társadalomtu-
dományi Fõiskola tanára lett.

Azóta világszerte rangos irodalmi
elismerésekben részesült, és már

hosszú ideje a Nobel-díj várományo-
sa. Elõször a 89-es rendszerváltás
után látogatott haza, ám akkor is in-
kognitóban, hogy a lehetõ legkeveseb-
ben tudjanak róla. A nyilvános rendez-
vényeket messzirõl kerülte, ha netán
felismerték, szemrebbenés nélkül le-
tagadta magát. „Igen, hasonlítok
Milan Kunderára” – védekezett. Pá-
rizsban sem mutatkozik nyilvános he-
lyen, legfeljebb a törzshelyén, a lakása
közelében levõ étteremben, ahol a rej-
tõzködõ vendégek számára fenntar-
tott különteremben találkozik a szá-
mára fontos személyekkel. De belõlük
sincs sok, csak a legfontosabbak.

Sztárallûrjeit mégis jól ismeri a vi-
lág. Fényképezni nem engedi magát.
Interjút évtizedek óta nem ad. Regé-
nyeit senki sem fordíthatja le cseh
nyelvre. Írói terveirõl még a kiadójá-
nak sem nyilatkozik. „Az író, ha akarja,
ha nem, közszereplõ – jelezte régen –,
az alkotása köztulajdon, de õ maga
mint ember, nem.” És ehhez tartja ma-
gát. Tavaly visszakapott cseh állam-
polgárságát sem õ verte nagydobra. A
cseh kormányfõ dicsekedett el vele,
hogy saját pozícióját erõsítse. Hogy
látja-e még valaha Kundera Prágát
vagy szülõvárosát, Brünnt? Ennek na-
gyon kicsi a valószínûsége. Kilencven-
egy évesen már nem akarja elhagyni
párizsi otthonát. Ha volna hozzá kedve
s ereje, akkor minden valószínûség
szerint inkább Izland, Korzika vagy
Martinique szigetére utazna. Oda, ahol
az elmúlt évtizedekben a legjobban
érezte magát. Ezeken a helyeken
ugyanis soha senki nem zavarta.

Izlandon a végtelen semmit, a hold-
béli tájhoz hasonló földet és a sziget
madárvilágát szerette, Korzikán a he-
gyeket és az õslakosokat, a karib-ten-
geri Martinique pedig a kis halászfa-
luival lopta be magát a szívébe.

Készülõ regényérõl nincs hír. Ami
nem jelenti azt, hogy nem ír. Egy biz-
tos, a csehek már nem reménykednek.
Igaz, õk már rég kiábrándultak
Kunderából. Amióta franciául ír, nem
is olvassák õt. Szeressék csak azok,
akik értik õt, mondják. Igen, neheztel-
nek rá. Vagy már nem is. Könnyû szív-
vel meghagyják a franciáknak. Sztár-
író lett, de ahogy õ maga állítja: „A cso-
dák sajnos rövid életûek. Aki felröp-
pen, annak egyszer le kell szállnia a
földre.” A csehek pedig épp erre vár-
nak. Kundera nagy földet érésére.
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