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Európa öngyilkossága

Michel Houellebecq egyik könyvét, így a legújabbat sem vehettük kéz-
be úgy, mint egy felfedezésre váró, ismeretlen „világ”-ot, mivel megjele-
nését jócskán megelőzte híre, népszerűsége, botránya. Amikor a Behó-
dolást olvasni kezdtem, már a negyedik magyar kiadással szembesültem, 
tele volt az internet a kalózpéldány ügyével, a szerző interjúival, a magyar 
kiadás borítója kiváltotta polémiával, a szerb és a korábbi kiadásokról 
szóló ismertetőkkel és kritikákkal. Olvasóként és kritikusként sem ma-
radt más lehetőségem, mint hogy saját olvasatomat összevessem más in-
terpretációkkal.

Korábban – több más mellett – Barcsi Tamás A kivonulás mint lázadás 
(Publikon, 2012) című tanulmánykötetében olvastam figyelemre méltó 
(nem irodalmi szempontú) elemzést az opusról. A filozófus szerző az eu-
rópai értékválságokat, etikai értelmű katasztrófákat deklaráló, a szépség- 
és fiatalságkultusz egyéniségromboló hatását megjelenítő regények (pl. 
Bret Easton Ellis műveinek) sorába/mellé helyezi a Houellebecq-regénye-
ket. „Houellebecq regényhőseinek is csak felületes kapcsolataik vannak, 
ha fel is merül egy jól működő, kölcsönös szereteten alapuló párkapcsolat 
lehetősége, a társ halála (lásd az Elemi részecskékből Bruno és Christiane, 
illetve Michel és Annabelle késői találkozását, A csúcsonból Michel és 
Valérie kapcsolatát), vagy éppen karrierje (lásd A térkép és tájból Jed és 
Olga viszonyát) úgyis megakadályozza, hogy a harmónia állapota soká-
ig tartson. [...] Szinte mindegyik vizsgált regényben jelen van valamilyen 
módon a szülőkkel való problémás viszony témája. [...] Houellebecq-nél 
már említettük az Elemi részecskék testvérpárjának és hippi anyjuknak a 
viszonyát, de Jed (akinek az anyja öngyilkos lett) és az apja kapcsolata is 
nagyon jellegzetes: általában csak karácsonykor talákoznak, akkor sem 
tudnak mit mondani egymásnak” (Barcsi, 2012, 2008) – olvashatjuk Bar-
csi értelmezését A kivonulás mint lázadásban. 

Houellebecq a Behódolásban is a korábbi regények működtette, s az 
adott regényvonulatból ismert (pl. Ellis a Nullánál is kevesebb) sémákkal 
dolgozik. Kiégett, céltalanná vált főhősének, az egyetemi tanár François-
nak sincs sem értékelhető szerelmi, sem baráti kapcsolata, s a szüleihez 
fűződő viszonyának értéke is „nullánál kevesebb” lenne valamely érzelmi 
skálán, főleg, hogy gyors egymásutánban, nyomot sem hagyva múlnak ki 
a világból. Általában „jó testű” egyetemi hallgató lányok közül választ 
magának partnereket, akikkel kapcsolata legfeljebb egy szemeszteren át 
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tart, mígnem a lányok közlik vele, hogy „megismertek valakit”. Talán csak 
az utolsó barátnőjéhez, Myriamhoz fűzhetné érzelmi töltetű kapcsolat, 
a lány azonban a Franciaországban színre lépő – majd sikerre vitt – mu-
zulmán hatalomátvételi törekvések elől Izraelbe távozik szüleivel, azaz 
„behódolás” helyett a „kivonulás” nem sokkal kecsegtetőbb megoldását 
választja. François-nak azonban – noha a lány megjelenése és magatartá-
sa szinte szuggerálja ezt a lehetőséget – már nincs ereje sem az egymásra 
támaszkodó jövőépítéshez, sem a hasonló alapokra épített lázadáshoz, 
főleg, hogy egyáltalán nem ismeri az olyan értelmi vagy érzelmi aspektu-
sokat, mint szeretet/szerelem, kötődés, törődés, hit etc. A regényben el-
beszélt idő 2022, s a francia társadalmi csőd nem elemi/katasztrofális vagy 
kozmikus eredetű, nem gazdasági, nem is szociális természetű, hanem 
intellektuális. A negatív utópia szerint a francia társadalmi elit eljutott 
egy olyan – egyszerre hedonista és nihilista – szintig, minek következté-
ben akadálytalanul lehetővé vált a mérsékelt, Muzulmán Testvériség nevű 
párt, ezáltal az iszlám befolyás hatalomra jutása az országban és fokoza-
tosan Európában is. A Behódolás abban különbözik más antiutópiáktól, 
hogy nemcsak lázadó hősei nincsenek, de hagyományos értelemben vett 
karakterei sem; a létrejött új és a klasszikus európai/keresztény értékeket 
éppúgy, mint a modern (globalizációs) kultúra szokásrendjét semmissé 
tevő muzulmán kormányformációval és társadalmi renddel szemben nem 
áll senki, csak a „kivonulók” és a „behódolók” csoportjai léteznek – ez 
utóbbiak sokkal többen. De a kivonulás választása (ezt teszi Myriam és 
családja, illetve François kolléganője, Marie-Françoise és férje, Tanneur) 
sem hordozza magában a lázadásnak azt a jelentését, mint az 1960-as 
évek ellenkultúrája, azok a folyamatok, amelyekben a hivatkozott filozó-
fus szerző, Barcsi Tamás a lázadás attitűdjét ismeri fel. Idézett művében 
ezt írja erről: „Houellebecq számára az igazi sikert az Elemi részecskék 
című, Franciaországban 1998-ban kiadott regénye hozta meg (amit nevez-
tek már »európai pszichó«-nak is), amelyben egy testvérpár, az 1956-ban 
született Bruno, és az 1958-ban született Michel történetét ismerhetjük 
meg (akik valójában féltestvérek). E könyv azért is fontos lehet számunk-
ra, mert foglalkozik azzal a problémával, hogy mennyiben köszönhető a 
korunkban tapasztalható erkölcsi relativizmus a hatvanas évekbeli folyama-
toknak. A mű alapvető kérdése a következő: lehetséges-e a boldog élet 
a 20. század második felének Nyugat-Európájában? Nem lehetséges – 
hangzik Houellebecq válasza, hiszen ez a kor az atomizált, valódi embe-
ri kapcsolatokra, szeretetre (és szerelemre) képtelen emberek, érvényes 
erkölcs és hit nélküli társadalmak kora” (Barcsi, 2012, 202).

A regényben ábrázolt európai társadalmi/kulturális/etikai válság a ha-
gyományos családi értékek megsemmisülésével, a – regényben erőtelje-
sen elutasított – liberalizmus és humanizmus eszmei kirüresedésével, a 
kritikai gondolkodás hiányával, illetve a fiatalok lázadásának („hagyo-
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mánytörő” törekvéseinek) irányítottságával függ össze. Jellemző, hogy 
a világot átható „szépség- és fiatalságkultusz” (Barcsi, 2012, 205) hatása 
alatt a fiatalok egyáltalán nem fejlődnek személyiséggé. Szinte természe-
tes jelenségnek számít, hogy a párizsi Sorbonne élvhajhász és kellő meg-
jelenéssel rendelkező tanárai kedvükre „válogathatnak” a reprezentatív 
külsejű diáklányok között, a komformizmus kényszerérzete alatt az élve-
zetek kielégítésének szükséglete működteti, hajtja át őket az életen; „a 
halál kilátása teljesen közömbös a számukra, egyedül az izgatja őket, azt 
tartják fontosnak, hogy amennyire lehet, megússzák a testi szenvedést” 
(Houellebecq, 2015, 291). Oktatói és tudományos munkásságuk is nagy-
részt látszattevékenységet jelent; tisztességesen megírt, de nem túl inno-
vatív doktori disszertációjuk megvédését követően véget is ér. Françoise 
„behódolásá”-nak, vagyis az iszlám törvények szerinti vallás- és életmód-
váltásának is ez a legnagyobb tétje: „Az intellektuális életem véget ért, ez 
nyilvánvaló, persze néha részt fogok még venni obskúrus konferenciákon, 
lassacskán élve fel a tőkémet és a kamatait; de fokozatosan ráébredtem 
– és ez igazi újdonság volt –, hogy valószínűleg ezen kívül is vár még rám 
valami” (Houellebecq, 2015, 305).

Az adott társadalmi és kulturális állapotok közepette törvényszerű, 
hogy a felsőoktatásban és a tudományos közéletben is kontraszelekciós 
folyamatok nyernek érvényt. A minisztériumi posztokon és az univerzitás 
élén is a pártpolitikai céloknak való megfelelés és nem szakmai szem-
pontok számítanak, minek következtében előfordulhat, hogy a tanári ál-
lásokért versengők a szó legszorosabb értelmében „benyalják magukat” a 
rektornál. Az is természetszerű jelenség, hogy az értelmiségi és szakmai 
elitjétől elfordult hatalmi nómenklatúrát könnyedén legyőzi és félreállítja 
a nálánál és az erőtlen/rendezetlen/megvásárolható ellenzéknél is sokkal 
életképesebb, ravaszabb, a tömegek anyagi komfortigényére és intellek-
tuális restségére alapozó Muzulmán Testvériség pártja és vezére, a kariz-
matikus és mérsékeltnek tűnő Mohammed Ben Abbes. A Behódolásban 
Houellebecq egyaránt dolgozik fiktív és referenciális mozzanatokkal. A 
Muzulmán Testvériség párt (Franciaországban legalábbis) „még” hivata-
losan nem létező politikai asszociáció, velük szemben ugyanakkor valódi 
politikai erők (pl. Nemzeti Front és vezére, Marine Le Pen) állnak és – az 
utópia értelmében – veszítenek (mert a Muzulmán Testvériség szövetség-
re lép a jobb- és a balközép pártokkal) a választásokon. A vallási és megy-
győződésbeli kérdéseket is eléggé óvatosan kezelő Ben Abbes azonban 
tudja, hogy ha a Sorbonne tekintélyét (vagy legalább a látszatát) fenn sze-
retné tartani, akkor nem alapozhat csak a karriervadász konjunktúralo-
vagokra (pl. az egyetem élére kinevezett Robert Rediger-re), hanem igazi 
„nagyágyúkat” is meg kell nyernie. Mielőtt azonban François – elfogadva 
az iszlámra való áttérés anyagi, társadalmi és egzisztenciális előnyeit (há-
zasságközvetítés útján több állandó feleségre is szert tehet, ami révén pl. 
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megoldódnak érzelmi és szexuális gondjai) – végleg behódolna, az egyéni 
választás és kivonulás több lehetőségét is kipróbálja. Ebben – egy darabig 
úgy tűnik – segítségére lehet nagy példa- és előképe, a századforduló de-
kadens írójának Joris-Karl Huysmans-nek (1848–1907), A különc (1884), 
az Ott lenn (1891), az Úton (1895), illetve A katedrális (1898) című re-
gények szerzőjének életműve, amiről doktori értekezését is írta évekkel 
korábban. François először elhagyja Párizst, vidékre utazik, barátai ta-
nácsára a híres zarándokhelyre, Rocamadourba – számot vetni „milyen 
nagy civilizáció is volt a középkori kereszténység” (Houellebecq, 2015, 
165) – is ellátogat, azonban a Fekete Szűz lábánál való „átlényegülés” 
sem hoz számára semmilyen enyhületet: „Vele volt az erő, vele volt a ha-
talom, de éreztem, hogy fokozatosan elveszítem vele a kapcsolatot, egyre 
távolodik a térben és az évszázadokban miközben én ott ülök a padban 
magamba roskadva, összetöpörödve, kiszikkadva” (Uo., 175). Huymans 
nyomdokain járva a ligugéi apátságba –, ahol az oblátus volt és felkészült 
a megtérésre – is elmegy, azonban a „fény felé” tartó utat itt sem leli, mi 
több, szinte menekül a helyszínről, felismerve a megtért író életében is 
a komformizmus, a polgári boldogság hiányát elfedő gesztusokat: „[...] 
Huysmans egyetlen igazi témája a polgári boldogság volt, ami olyan fáj-
dalmasan elérhetetlen egy agglegény számára, és még csak nem is a nagy-
polgári boldogság – az Ott lennben magasztalt konyha fogásait inkább 
finom házikosztként lehetne jellemezni [...] Az ő szemében egy vidám va-
csora jelentette a boldogságot, művészekkel és barátokkal, egy finom főtt 
marhahús tormamártással, mellé »jófajta« bor, utána a sparhelt mellett 
szilvapálinka és dohány, míg odakint a téli szél rohamozza a Saint-Sulpice 
tornyait. Az élet megtagadta Huysmanstól ezeket az egyszerű örömöket, 
és csak Bloy lehetett olyan érzéketlen és durva, hogy nem értette, miért 
fakadt sírva Huysmans 1895-ben, Anna Meunier halálakor. Anna Meuni-
er volt Huysmans egyetlen tartós kapcsolata, az egyetlen nő, akivel rövid 
időre akár azt is elképzelhette, hogy »házasságra« lép...” (Uo., 292). 

Houellebecq több kritikusa meglepettségének adott hangot, amiért – 
úgy tűnik – Behódolás című regényében egyáltalán nem lép fel bírálóan 
az iszlámmal szemben. Azonban a hangsúly az „úgy tűnik”-en van. Igaz 
ugyan, hogy a regény elsősorban az európai fogyasztói társadalom kul-
turális válságának kritikáját megfogalmazó antiutópia, ugyanakkor nem 
lehet észre nem venni pl. azt a megváltozott és meglehetősen ironikus 
„tekintetet”, amellyel François az egyetem rektora, Rodiger iszlám tör-
vények szerinti életmódjára (pl. több feleséget tart, amelyek közül az 
idősebbet a konyhába, míg a tizenöt éveset a hálószobába helyezi) te-
kint. Rodiger-nél tett látogatása és Tíz kérdés az iszlámról című művének 
elemzése viszont a jól működő demagógia eszközrendszerét és nyelvét 
leplezi le, talán épp azért hatásosan, mert nem indít az érintett jelen-
séget bíráló külön szólamot az elbeszélésen belül. De François önképe 
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sem nélkülözi az iróniát; nem is leplezi, hogy intellektuális szabadságát 
egzisztenciális és lelki komfortja érdekében áldozza fel. Hasonlóan gro-
teszk jelenetet tár elénk, amikor a vonaton a két fiatalkorú feleségével 
utazó arab üzletembert figyeli meg, megjegyezve, hogy „az iszlám rend-
szerben a nők – mármint, akik elég szépek ahhoz, hogy felkeltsék egy 
gazdag kérő vágyát – megtehetik, hogy gyakorlatilag egész életükben 
gyermekek maradjanak. Még alig lépnek ki a gyermekkorból, maguk is 
anyák lesznek, és újra visszasüppednek a gyermeki világba. Majd a gyer-
mekeik megnőnek, belőlük nagymama lesz, és ezzel véget is ér az éle-
tük. Csak néhány évük van rá, hogy szexi alsóneműket vásároljanak, és a 
gyermeki játékokat szexuális játékokra cseréljék – ami végeredményben 
körülbelül ugyanaz. Természetesen elveszítik önállóságukat, de ki nem 
szarja le az önállóságot...” (Houellebecq, 2015, 235).

Ugyanakkor sem a fenti kommentárban kifejtettek, sem a „szépség- és 
fiatalságkultusz”, amely az előnytelen adottságok, a szegénység, az öreg-
ség vagy a betegség által „kikezdett” (női) külsőt megvetés tárgyává teszi 
a modern társadalomban, nem lehet magyarázata annak a – hihetőségét 
eléggé megkérdőjelező, s a kritikusok által gyakran felvetett – hiányos-
ságnak, miszerint a regényben ábrázolt iszlamizálódás (az európai tár-
sadalmat átható nihilizmus és komformizmus ellenére is) hihetetlenül 
könnyen megy végbe: a fellépő – a nyugati civilizáció szempontjából min-
deképp – diktatórikus rendszerváltásba mindenki, átmenet nélkül, a leg-
kisebb ellenállás nélkül belenyugszik, azok is, akik – mert pl. nem térnek 
át, vagy mert vidéken, a tőkeforrásoktól távol élnek – kívül esnek az arab 
nagytőke által biztosított bőségkosár vonzatkörén. 

Nem hihető az sem, hogy a női társadalom azon része, amely a szép-
ségkultusz által perifériára szorul a modern társadalomban, csak azért 
hajlandó átmenet nélkül áttérni az iszlámra és bevonulni a konyhába, el-
fogadva a számukra kijelölt egyetlen lehetséges életteret, mert a burka 
elrejti a testi előnytelenséget, ugyanakkor az iszlám törvény minden fele-
ség számára egyforma életfeltételeket biztosít. Nagyon nehéz elképzelni, 
hogy az önállóság elvesztését mindenféle konfrontáció és ellenállás nélkül 
elkönyvelné az a világ, amelynek ez a demokratikus előjoga már megvolt, 
létezett. Ugyanis a józan ész azt diktálja, hogy sokkal nehezebb lemon-
dani arról, ami már egyszer megvolt, mint belenyugodni a sohasem volt 
hiányába. A társadalmi átalakulásfolyamatokat még a kifejezetten autok-
ratikus/diktatórikus/patriarchális társadalmakban is csak nagyon nehéz 
lenne visszafordítani. 

Az elbeszélésből az sem derül ki számunkra, hogyan lehetséges, hogy a 
győzelemre törő Nemzeti Front választási vereségét követően nyomtala-
nul eltűnik a politikai színtérről, illetve miképp sikerülhet Ben Abbesnek 
direkt, mindenféle konfrontáció nélkül teljesen „kikapcsolnia” a világból 
az iszlám radikális irányainak és törekvéseinek jelenlétét.
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A Behódolásnak ellenutópisztikus sajátosságai ellenére sincsenek sem 
kifejezetten prófétikus, sem didaktikus/példázatos szólamai. Persze vízió-
ja révén jól láthatóvá válnak bizonyos lehetőségek: mi történhet pl. azzal 
a hedonisztikus törekvésekre alapozó, személyi kultuszt építő államhata-
lommal, amely működéséből igyekszik eliminálni saját szakmai potenciál-
ját, illetve értelmiségi elitjének kritikus hangját.

(Michel Houellebecq: Behódolás. Fordította: Tótfalusi Ágnes. Magvető, 
Budapest, 2015)

Bence Erika

„A becsület elveszett, de egyéb semmi”

Banális tapasztalat, hogy sok arcunk, sok énünk van. Kapcsolatainkban 
és szerepeinkben a személyiségünknek mindig más és más vetülete jut 
érvényre, már ha bízhatunk egyáltalán abban, hogy van személyiségünk, 
azaz a gyermek, a szülő, a társ, a barát, a munkavállaló, az állampolgár, a 
hazafi stb. szerepeinkben van valami csak ránk jellemző, s nem csupán az 
elvárt konstrukciós mintákhoz igazodunk. Egyúttal azt is reméljük, hogy 
a személyiségünk többé-kevésbé állandó, s az ún. történelmi időket is át-
vészeljük arcvesztés, lényegi színeváltozás nélkül. Mert az arcvesztés nem 
csak identitászavarral, de becsületvesztéssel is járhat, nyomában megszé-
gyenüléssel és/vagy lelkiismeret-furdalással. Mindkettő megágyazhat a 
bűntudatnak, az erkölcsi elbizonytalanodásnak.

Végel László hősei ezen az ingatag talajon járnak. A Bűnhődés (2012) 
és Neoplanta (2013) című regényeinek, s a tavaly megjelent Balkáni szép-
ségnek a főszereplői rákényszerülnek, hogy számot vessenek az énvesztés 
dilemmáival, és ennek nyomán az idegenség érzetével: önmagukban fe-
dezik fel az idegent. Persze az adott térben és időben, melyben élnek, ez 
a tapasztalat megkerülhetetlennek látszik. A regényhősök a XX. század 
kelet-közép-európai útvesztőiben bukdácsolnak. Két világ- és egy balkáni 
háború, hatalom- és impériumváltások, ellentétes ideológiák és piti zsar-
nokok állítják őket próbatételek, örökös igazodás elé, s nem akárhol, a 
„peremek peremén”: a hajdan sokarcú és soknyelvű – svábok, magyarok, 
szerbek, zsidók, románok, horvátok és romák lakta –, de mára már egyre 
inkább homogenizálódó Vajdaságban, azon belül (a két utolsó regényben) 
Neoplantán, németül Neusatzon, magyarul Újvidéken, szerbül Novi Sa-
don. A próbatételeket aztán inkább kevesebb, mint több sikerrel állják ki 
a hősök. Ők is elmondhatnák sorsuk összegzéséül, mint Kurázsi mama (a 
17. századi pikareszk regény és az ismert Brecht-dráma hőse): „A becsü-
let elveszett, de egyéb semmi”. Ám Kurázsi cinikusan keserű életbölcses-
sége őket kevéssé vigasztalja. Pedig nekik is van érzékük a szarkazmushoz 
és az iróniához, s az ő életük is kész kalandregény: a pikareszkek hőseihez 


