
Salamon Pál -Az ember ne legyen szemétláda 2011

(http://hvg.hu/hvgfriss/2011.04/201104)

 HVG:  „Írás közben derülnek ki a dolgok” – rendszerint ezzel hárít, amikor a még 
csak  formálódó  munkáiról  kérdezik.  Mégis:  hogy  áll  a  könyvhétre  beharangozott 
Utazás című kötetével, s mi az, ami már kiderült?

Salamon Pál: Készül. Új könyvemnek én csak krónikása vagyok, az időn és téren túli 
nagy  utazásra  apámat  kísérem  el.  Eddig  Hitlert  és  Sztálint  látogattuk  meg, 
Moszkvából eljőve Trierbe indulunk, Marxhoz, utána pedig Londonba megyünk, a 
második  világháború  hőséhez,  aki  éppen  vigasztalásra  szorul.  Hiába  nyerte  meg 
ugyanis Churchill, mondhatni egyedül, a világháborút, most mégis nagyon szomorú, 
mert a világ rosszabb, mint volt, az emberiség a szakadék szélén tántorog, és senki 
nem hallgat  rá,  mikor  tehetségtelen  utódainak  azt  hajtogatja:  az  agresszor  seggét 
nyalni  nem  óvintézkedés,  hanem  olaj  a  tűzre.  De  még  az  is  elképzelhető,  hogy 
Winston  bácsi  már  előbb  csatlakozik  hozzánk.  Mondhatom,  elég  izgalmas 
eszmecserének nézünk elébe. Apámmal egyébként nem azért kerekedtünk útra, hogy 
a történelem legszörnyűségesebb évszázadának formálóit, tanúit, szellemi előkészítőit 
elszámoltassuk.  Nem.  Erről  s  róluk már  könyvtárakat  írtak tele.  Mi arra  vagyunk 
kíváncsiak,  hogy  is  látják  ők  mindazt,  amit  csináltak.  Meghökkentő  dolgokat 
hallottunk tőlük. Amikor például Hitlert a fajelméletéről faggattuk, rettentően durva 
hangra váltott. Utána meg is beszéltük apámmal, mennyire furcsa ez, hiszen máskor 
azért  a Führer  nem szokott  ilyen ocsmányul  káromkodni.  Apám szerint  azt  viseli 
nehezen, hogy mára egyfajta szitokszóvá vált a neve. Szóval amikor szóba hoztuk a 
fajelméletét,  Hitler  visszakérdezett:  nem  gondoljuk,  hogy  ez  inkább  a  természet 
találmánya,  amit  Darwin  –  aki  szerinte  egyáltalán  nem  volt  nagy  tudós  –  igen 
kiválóan megfigyelt? Leírta, hogy az állatvilágban az erősebb és a harcra készebb 
fajta és egyed marad fönn. Maguk intelligens emberek – fordult hozzánk Hitler –, hát 
mit  kell  azon  csodálkozni,  hogy  a  Mein  Kampfban  az  embert  is  harcos  állatnak 
látom?
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HVG:  Az  Utazásból  már  publikált  néhány  részletet,  ezek  alapján  azonban 
meglehetősen  nehéznek  látszik  könyve  műfajának  meghatározása.  Publicisztikai 
esszé? Filozófiai mesekönyv? Vagy megint regény? Segítene a besorolásban?

S.P.: Érdekes, Sztálin is ezen lovagolt. Moszkvában újra és újra azt kérdezgette, mit 
is akarunk ebből az egészből csinálni. De immár kilépve a könyvből: író volnék, a 
vitathatatlan látszat szerint ismét egy új regényem formálódik. A vitathatatlan valóság 
azonban nem teljesen ez. Mert bármilyen jól sikerül is majd az Utazás, aligha lesz 
„szabályos” regény. Egyébként sem nagyon szeretem ezt a besorolgatósdit. Szerintem 
egyetlen alapvető szempont létezik: az írás minősége. Van a jó írás, és van, amiről 
beszélni sem érdemes. Ami engem izgat, amihez mostanában keresem, ha úgy tetszik, 
a műfajtalan műfajt, az az: meg kéne valahogy teremteni a túlélés mítoszát, mivel 
vészállapotban élünk, az emberiség önmagának és a természetnek is hadat üzent, s 
történelmi pillanatok múlva újra kontinenseket érintő háború lehet.

HVG: Könyve megjelenése  utánig ezt  a kérdést  talán hagyjuk nyitva.  Gondolom, 
nem tévedek, ha azt  feltételezem, most  is  „a világ megváltása” a célja,  amelynél, 
ahogy 2002-es esszéjében fogalmazott, az „igazi” írók nem adhatják alább.

S.P.:  Bár  abban a  tanulmányban,  amelyből  ezt  a  nagyképűnek ható megállapítást 
kiragadta, kissé árnyaltabban fogalmazok, valóban azt gondolom: egy műhöz csak 
úgy érdemes hozzáülni, hogy az majd megváltoztatja a megváltoztathatatlan világot. 
A semmitmondás művészete című írásomban inkább azt bizonyítottam, hogy az igen 
kiváló  spanyol  filozófus,  Ortega  y  Gasset  –  A  tömegek  lázadása  című  alapmű 
szerzője  –  1925-ben  egy  igen  kártékony  eszmefuttatásra  vetemedett.  A  művészet 
elembertelenítése  címmel  a  vulgáris  elit  kezébe  olyan  sorvezetőt  adott,  amelyből 
azóta is merítenek a legkülönfélébb posztmodern és poszt-posztmodern művészeti 
irányzatok.  Ezen  ortegai  iránymutatás  szerint  például  az  író  igen  jól  teszi,  ha 
tartózkodik a történettől, helyette mondjuk a „tiszta esztétikát”, az érdekes jellemek 
elvont lélektani elemzését ajánlja. Ortega felkent követői, a csupán a szellemi elitnek, 
vagyis önmaguknak írók odáig jutottak az öncélúságban, hogy teljességgel lebecsülik 
az  irodalomnak  azt  a  lehetőségét,  képességét,  hogy  hasson  az  emberekre.  Hogy 
olvasás  után  az  emberek  leüljenek  beszélgetni,  töprengeni  a  leírtakról,  az  élet 
dolgairól.  Hogy az irodalom szava esetleg az élet árnyékosabb oldalán élőkhöz is 
eljusson.  Azok  az  írók,  akik  nem képesek  értelmes  célok  szolgálatába  állni,  úgy 
vélem, érdektelen irodalmat csinálnak.



HVG: Tömegeknek szóló,  mindenki  által  érthető irodalom – ezzel  akár a ponyva 
vagy a giccs természetrajzát is leírhatná...

S.P.: Ez mondandóm vaskos félreértelmezése. Számomra Ortegának az a gondolata 
elfogadhatatlan, hogy úgymond két kultúra létezik vagy jön létre, az egyik a plebsé – 
amely  egyben  értéktelen  is  –,  a  másikat  pedig  jószerével  csak  a  beavatottak, 
elsősorban is az „elkövetők” értik.

HVG:  Olvasói  befogadásra  ön  nem  panaszkodhat:  A  Sorel-ház  című,  önéletrajzi 
ihletésű, cselekménydús családregényét 1994-ben irodalmi szenzációként üdvözölték, 
rögvest felkerült a legkedveltebb kortárs írók toplistájára, s idén, az ötödik kiadással 
életműsorozata  is indult.  Miként tekint vissza a másfél  évtizeddel  ezelőtti  sikerre: 
come back volt, vagy nagy berobbanás?

S.P.:  Nyilván arra utal,  s joggal,  hogy pályámnak két korszaka van: 1956 után,  a 
Népszabadság főmunkatársi pozíciójából különféle stációkon át küzdöttem le magam 
a szabadúszó íróságig. Több könyvem jelent meg, a Nemzeti Színház is bemutatta 
darabjaimat.  A  két  korszakom  közötti  különbséget  abban  látom,  hogy  korábban 
irodalmi író voltam, olyan valaki, aki fejben kitalált valamit, s azt konstruálgatta, aki 
szégyellnivalót  nem  írt,  de  csak  egy  ablakon  keresztül  nézte  és  kommentálta  a 
világot. 1976-ban el kellett menekülnöm az országból. Nem érdemes most sok szót 
vesztegetni  rá,  temérdekszer  elmondtam  már,  hogy  egy  1972-es,  Svájcban  adott 
nyilatkozatom miatt életveszélybe kerültem. Megjártam Izraelt és Amerikát. Íróként 
két évtizedig hallgattam, mígnem 1992. november 22-én leültem leírni a bennem lévő 
Sorel-házat.  Amióta  ennek  az  „első”  könyvemnek  a  végére  pontot  tettem,  nem 
irodalmi írónak, hanem olyan krónikásnak tekintem magam, aki az életet nem figyeli, 
nem kommentálja, hanem részt vesz benne. Bármennyire dicsérték is A Sorel-házat, 
bármennyire Nobel-díj-esélyesként pusmogtak A menyegzőről, életem fő művének 
azt tartom, hogy a szüleimet nem engedtem itthon, elhagyatottan meghalni. Ahogy a 
Sorsolvasóban meg is írtam, nincstelenül, nyelvtudás nélkül, addig nem nyugodtam, 
amíg nem sikerült magunk után hozatni őket. Ha nem így teszek, sosem bukik ki 
belőlem az  „első”  regényem,  mert  az  önbecsülés,  az  írásra  való  önfelhatalmazás 
lehetősége szűnt volna meg számomra. Megjegyzem, ezzel csak apám nyomdokába 
léptem. Noha ő soha egy sort nem írt le, a költészet és a filozófia művésze, a tettek 



költője  volt.  Az  Utazás  is  valahogy  úgy  fejeződik  majd  be,  hogy  a  Magyar 
Tudományos Akadémia – alapszabályait erre az alkalomra megváltoztatva – apámat a 
tagjai közé választja, mert a testület rádöbben, hogy az emberiség vészkorszakában, 
korunkban az igazi költészet a tettek költészete.

HVG: Mi volt az a költői tett? S ha már itt tartunk: regényeiben, megnyilatkozásaiban 
megkülönböztetett  szerepet  tulajdonít  a mítoszoknak,  mondván,  ha „a gyűlöletnek 
vannak  mítoszai”,  akkor  az  író  feladata  „a  szeretet  és  a  megértés  mítoszának” 
megteremtése. Nem gondolja, hogy a mítosz is a történelemhamisítás egyik válfaja, 
melyet pedig ön nem győz eléggé kárhoztatni?

S.P.: Nem gondolom. A Biblia, melyből bizonyos értelemben az írást is tanultam, tele 
van döbbenetes  erejű jelképes  történetekkel.  Ilyen az  engem kétszer  is  megihlető 
Sámson-sztori  is:  példabeszéd  arról,  hogy  egy  Istentől  nagyra  hivatott  férfiú, 
tisztesség  ne  essék  szólván,  a  faszáért  elárulja  a  hivatását,  az  ágyban  kiadja 
sérthetetlensége titkát egy filiszteus kémnőnek. Ezért aztán szerintem meg is érdemli 
a  sorsát.  Mint  mondtam,  krónikás  vagyok,  rögzítője  például  annak a  történetnek, 
melyet apámról hallottam – hangsúlyozom: nem tőle, mert ő erről soha nem beszélt, 
hanem róla –,  hogy a koncentrációs táborban nem engedte,  hogy egy haldoklótól 
ellopják az utolsó kenyéradagját.  S hiába ordibáltak vele, hogy Miska,  nem érted, 
hogy  „ez”  már  nem  fog  enni,  minket  pedig  megmenthet,  apám  34  kilósan  is 
hajthatatlan óriás maradt: akkor se veszed el a még élőtől az utolsó kenyéradagját, 
mert akkor te vagy máris halott. Ez a valóság mítosza. Mert minden időben igazán 
ahhoz kell bátorság, hogy az ember ne legyen szemétláda.

Murányi Gábor

--------------------------------------------------------

 Salamon Pál

A  már  publikált  fejezetekből  meghökkentően  szabálytalan  Salamon  Pál-regény 
körvonalai rajzolódnak ki. Az Utazás című kötetében az író a harminc éve elhunyt, 
ám benne tovább élő apjával indul világszemlélő körútra. Az irodalmi életbe 1994-
ben,  64  évesen  berobbant  (más  szemszögből:  húszévi  hallgatás  után  Izraelből 
visszatért)  szerző bő másfél  évtized alatt  mintegy tíz  új  kötettel  rukkolt  elő,  a fő 
művének  tekintett  A  Sorel-háznak  pedig  nemrégiben  ötödik  kiadása  került  ki  a 
nyomdából.  Az  1956 után  újságíróskodó,  ám – megjelent  regényei  és  bemutatott 
darabjai  ellenére  –  a  Kádár-korszakba  beilleszkedni  nem  tudó  író  1976-ban  az 



emigrációt  kényszerült  választani.  Elszakadásának  stációi:  1964-ben  felmondott  a 
Népszabadságnál, 1970-ben kilépett a Magyar Szocialista Munkáspártból, 1972-ben 
pedig a Neue Zürcher Zeitungnak nyilatkozott úgy, hogy az egykori nagy álomért, a 
szocializmusért „nemhogy meghalni, de élni sem érdemes”.


































































