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Egy okos, érzékeny áruló

Olvasómaximalizálási technikákkal palástolt részvét Michel Houellebecq Szerotonin című regényében

A Humlebæk-i Louisiana Modern Művészetek Múzeumának irodalmi fesztiválján 2019 augusztusában a 
szerző azt mondta, hogy már a Behódolás is egy áruló regénye lett volna, de volt egy mondata, amibe 
beleszeretett (számomra nincs Izrael, ahová menekülhetnék), és emiatt nem tudta megoldani, hogy az 
elbeszélő hagyja el Myriamot, és ne fordítva. Na de most! Az új Kiábrándult Értelmiségi két szerelmét is 
elárulja egycsapásra. Amivel azt a szinte megoldhatatlan feladatot is megoldotta, meséli az említett 
fesztiválon, hogy egyszerre legyen erotikus és komikus.

Mindez persze a regény katalizálás része, mert Houellebecq annál nagyobb francia moralista, 
hogy ne tudná megformálni érzékletesen, hogy az árulás lényege nem az, hogy mit árultál el, hanem az, 
hogy önmagadat. Kiábrándult Értelmiségi – a továbbiakban Florent-Claude Labrouste – fokozatosan 
osztja meg olvasóival előbb függőségeit (nikotin, alkohol, antidepresszánsok), elveszendőben lévő 
szexuális életét, szerelmeit és végül emberi-szakmai tudását a világról. Ami a több mint 300.000 eladott 
francia példányt magyarázza is: elég jól ki van centizve ahhoz, hogy bevonja a mizogin, szexista, a feltárt 
nőzaklatásokra meg se rezzenő korszellemet, ugyanakkor ne veszítse el azokat sem első blikkre, akiket 
felháborít vagy csak szimplán untat az a sok általánosítás, kategorizálás, oppozíciókban gondolkodás és 
vulgarizálás, amivel az előbbieket szórakoztatta. Leírom, mik is volnának ezek, legyünk túl rajta: a 
lányokat a fenekük szerint osztályozni, egyáltalán: osztályozni, öregeket prosztatagondjaikkal 
azonosítani, férfiakról azt venni alapnak, hogy mindenkor kaphatóak az ingyenbaszásra, a nőölés 
(feminicidio a nemzetközi jogban) fogalmát a patkányöléssel asszociálni stb. stb. A közös ezekben az 
elemekben a regényírás szempontjából, hogy stabilnak állít be dolgokat, nem kérdez, hanem általánosít, 
nem változtat, hanem csak kiterjeszt. Ami egyáltalán nem a konzervativizmusra jellemző (az állag 
megőrzése folyamatos dinamikát feltételez, de erre a kérdésre még visszatérek), hanem a populizmusra:
nem kell az égvilágán semmivel se vacakolni, semmit se kell türelemmel megfigyelni, kutatni különféle 
fázisait, hiszen minden rendíthetetlenül tudható, elég ismerni valakinek a nemzetiségét például, és máris
levezethető belőle a jelleme.

Egy másik fogása Houellebecqnek, amivel már a sznobokat is eléri, de a mindentudókat még 
nem veszíti el: a bálványok banalizálása, a nagy, valaha kultusz (és ma inkább közöny) övezte művek 
vulgarizálása. „Megalázottak és seggbedugottak”, mereng Florent-Claude egy lehetséges regénycímen, 
mely azt mesélné el, hogy mi lenne vele, miután megölte Yuzut, a mobilzombi, szexmániás élettársát, és 
börtönbe kerülne. Freud „osztrák paprikajancsi”; a zsidó-keresztény Nyugat se kellett volna a 3. 
évezrednek nekifogjon „ahogy egy bokszoló esetében is van olyan meccs, amit már nem lett volna 
szabad megkockáztatni”; vagy ha Pascalnak lett volna SFR tévécsatornája, „biztos más nótát dalol”. 
Persze, a legtöbb gyenge vagy közepes író él ezzel a nem túl bonyolult, „olvasóbarát” technikával: 
tárgyát alantasabbnak, egzotikusabbnak, együgyűbbnek állítja be, hogy megajándékozza olvasóját a 



fennsőbbrendűség érzésével. Nem baj, hogy fogalmad sincs, mit mondott Dosztojevszkij, Freud vagy 
Pascal, úgyis baromság.

Az az olvasó viszont, akinek kevésbé arra van igénye, hogy azt olvassa amit korábban is tudott, 
továbbá, hogy vele aztán tényleg minden rendben, csak a világ van elcseszve, vagyis egy afféle 
gondolkodni, érzékelni, megismerni vágyó lény, na az is megkapja Houellebecqtől a magáét: Florent-
Claude az egyre szűkülő életében, amikor már az összes tévéműsorra ráunt, Thomas Mannt vesz elő, és 
butaságokat gondoltat vele. A nyilvánvaló irónia pedig a szereplő attribútumát (monomániáját) jelzi: 
„Egy kiscsaj tiszta őrültet csinált volna Thomas Mannból, Rihanna az egekbe röpítette volna Marcel 
Proustot”, írja a homoszocialitásban kiteljesedő szerzőkről.

Mi történt hát ezzel a szegény Florent-Claude-dal? Mezőgazdász mérnöknek tanult, nem 
karrierizmusból, hanem valóságos érdeklődésből. Az első, amit megoszt munkájából, hogy a rousilloni 
vörös sárgabarack helyzetéről kell tanulmányt készítenie, különös tekintettel arra, hogy a globalizált 
kereskedelmi viszonyok között, a génkezelt, olcsó argentin barack behozatalával a helyi termelőknek 
annyi. És ebben nagy Houellebecq, ahogy együttérez a teljesen esélytelenekkel (bár ezért ugyan ki is 
olvasná). És nem csak együttérez, hanem minden észérvet is felhoz igazuk mellett (még kevesebben 
vennék a könyvet). Úgy találja ki Florent-Claude-ot, aki érti és szereti a szakmáját. Persze nem volt nehéz
neki, ő is agronómiát végzett 1980-ban. De eléggé sajnos, hogy azon kívül, hogy hiba a monokulturális 
termesztés, a föld kizsákmányolása, és hosszú távon jobban megérné nem szétválasztani a 
növénytermesztést az állattartástól, megmaradt azon az ökológiai tudásszinten, amit akkoriban 
szerezhetett. Na de egyelőre még nem sok olvasót veszít azzal, hogy például azt mondatja az egyre 
depresszívebb elbeszélőjével: „a magára hagyott természet általában csak formátlan és kaotikus 
összevisszaságot terem, amely különféle, elég ronda növényekből áll”. Az irónia illetve a karakter-
jellemzés itt a növényeket rondáknak látó attitűdre van bízva, ez a komikusnak szánt elem, kár, hogy a 
magára hagyott természetről nem tud mást, mint amit az antropocentrikus ideológia sulykol míg ki nem 
halunk.

Mindenesetre Florent-Claude egyszercsak a Monsanto szolgálatában találta magát, és nem 
naivul szegődött oda, hanem kétségbeesésből (mert szakmai érvelését a döntéshozók a gazdasági 
érdeknek rendelték alá), míg lassan ő is alárendelte döntéseit saját gazdasági érdekeinek. Persze ő is, 
mint minden áruló, „csak” jól akart élni, legalábbis kellemesen. Na, erre a kellemességre aztán jól 
ráfázott, élettársáról, a kellemes élet bajnokáról kiderült, hogy amellett, hogy napi hat órát tölt 
méregdrága piperék társaságában a fürdőszobában, kissé a szexet is túltolta, mint humán és nonhumán 
gangbangek főszereplője. És akkor Florent-Claude levezetőkörként fölkeresi azt a pár embert, akihez 
valaha közel volt. 

Diákkori egyetlen barátja, Aymeric arisztokrata családja ősi birtokán gazdálkodott, hatalmas 
földjein marhákat tartott, de mire Florent-Claude meglátogatja, már annyira reménytelen volt az egész, 
a reggel ötkor kezdődő folyamatos munka, ami nemhogy fenntartotta volna a családot, hanem még vitte
is a pénzt, hogy felesége a két gyerekkel elhagyta. És egyre reménytelenebb, az utóbbi félévben a 
harmadik gazdálkodó, úgy is mint a valóságos konzervativizmus tényleges képviselője, lövi főbe magát 
éppen, és jön az újabb rendelet, hogy a tejet még olcsóbban vennék meg a termelőktől, ami kész 



gazdasági halál, de mit érdekli ez a piacot, ha egyszer bármikor beszerzik olcsóbban olyan helyekről, ahol
nem számít az állatkínzás. 

Az a két oldal a könyvben, ahol Florent-Claude tanúja, amint traktorokkal, gazdasági gépekkel a 
gazdák elzárják az autópályát, Aymeric az egyik főszervező, és ahogy ott áll, szemben a 
rohamrendőrökkel, „joint lóg a szája sarkában, és csípőjéhez támasztva tartja leeresztett csövű 
Schmeisser gépkarabélyát”, na, ez a jelenet mindent megér. (Bár azzal a nyilvánvaló iróniával, hogy a 
szőke haját fújja a szél, tesz újra egy gesztust a status quo drukkerei felé.) 

A végével, ahol Krisztus lelkiállapotáról beszél, nehéz mit kezdeni, a francia olykor hozsannázó 
(„a felláció fenomenológiája”, lelkendezik  Jean Birnbaum), olykor lesajnáló recepció (Houellebecq lapos 
és instrumentalizáló nyelvéről ír Antoine Compagnon) meg se említi. Mintha ott se lenne, hogy „hiszen 
ott vannak a jelek, miért nem vesznek róluk tudomást? Tényleg az kell, hogy ráadásképpen életemet 
adjam ezekért a szánalmas alakokért?” 

Nyilván nem ebben az értelemben mondják Houellebecq-re, hogy próféta, hanem kissé 
erőltetett aktuálpolitikai vonatkozásban.  A sárga mellényesek tüntetéseivel összevetve ez a fiktív akció 
sokkal valóságosabb problémáknak adott hangot. De a prófétasághoz képest vérengző mimózasága 
túlságosan a múltra irányul. Szerintem körülbelül gyászbeszédeket ír.


