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Az amerikai esszéista és kritikus e 
könyvében szociológiai és szociálpszi
chológiai oknyomozást folytat abban a 
bonyolult és szövedékes társadalmi tu
datszférában, amelyben a betegség (ál
talában és egy-egy betegség konkrétan) 
megjelenik, de nem mint az orvostudo
mány tárgya, hanem mítoszokkal, elő
ítéletekkel, romantikával körüllengve.

A szerző így ajánlja munkáját: 
„Könyvem tárgya nem a betegség ma
ga, hanem a betegség átvitt értelmű és 
metaforikus alkalmazása.”. Nem köny- 
nyű vállalkozás feltárni azokat a való
ságos tudattartalmakat, amelyek bele- 
vetítődnek (projektálódnak) a beteg
ségbe vagy egyes betegségekbe. Nem 
könnyű, hiszen itt olyan logikailag 
zárt, összefüggő érvrendszerekkel ál
lunk szemben, amelyek mögött ritkán 
látható a valóságos probléma, de ha 
nem logikus, nem összefüggő, nem el
lentmondásmentes az érvrendszer, ak
kor is mindenki hisz benne.

A betegség — különösen az, amely
nek kórokozója, eredete ismeretlen, 
melyet nem lehet gyógyítani, s ezáltal a 
halál „előcsarnokának” minősül — ki
váltképp alkalmas arra, hogy projekció 
tárgya legyen. Az a homály és félelem, 
amely ezekhez a betegségekhez kap
csolódik, mozgósítja az ember tudatta
lan és tudatos félelmeit és olyan dolgo
kat hoz ok-okozati összefüggésbe, 
amelyek racionálisan ilyen viszonylat
ba nem hozhatók.

Az írónő temérdek irodalmi és törté
nelmi példával bizonyítja e mechaniz
mus működését. A példák többségét 
sokan ismerik, hiszen a XIX. és XX. 
századi irodalom remekeiről van szó, s 
olyan történelmi szituációkról, ame

lyekkel már más megközelítésből talál
kozhatunk.

Alapvetően két betegséget emleget a 
szerző. Az egyik a tbc, amely a negyve
nes évekig a gyógyíthatatlan betegsé
gek közé tartozott, a másik a ma még 
gyógyíthatatlan rák.

A könyv először a betegség általános 
fogalmának metaforikus megjelenését 
követi nyomon az emberiség korai tör
ténelmében. Az ókorban és a közép
korban a betegség a bűnért járó jogos 
büntetés volt. Ehhez, különösen a kö
zépkorban nem kellett valóban bűnös
nek lenni, hiszen a katolikus vallás sze
rint az ember eredendően bűnös, 
Ádám és Éva bűnét minden földi ha
landó magán viseli. De gondolhatunk 
akár Sophokles ókori drámatrilógiájá
ra, s abban Oidipusz király történetére, 
akinek bűne miatt a kolerajárvány 
pusztította az országot.

A középkor alkonyáig a betegség és 
a halál is a közösség problémájaként, a 
közösségre mért csapásként jelent meg. 
A XVII. század végétől vált a betegség 
az egyén problémájává. Az elkövetett 
bűnről, illetve külső bűnbakról áttevő
dött a figyelem az egyén mentalitására, 
erkölcsi magatartására, szenvedélyes
ségére vagy visszafogottságára stb.

A betegség okát inkább az egyén 
pszichológiai, mintsem szomatikus 
működésében keresték. Ezért terjedtek 
el azok a nézetek, melyek szerint a be
tegséget elegendő erővel le lehet győz
ni, a jókedv és a boldogság a legsikere
sebb gyógymód.

így vált a tbc a túlzott szenvedélyes
ség izgalmas betegségévé, melyet kör
nyezetváltozással, nagy utazásokkal 
(sivatagba, hegyekbe, tengerpartra) le
het gyógyítani. A rák oka pedig — s ez 
már maimetaforáink kórbonctana — a 
szeretetlenség, az érzelmi szétesettség, 
az elfojtás. Ajánlott gyógymódja —
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Reich szerint — a nemi kielégülés. Az 
emberi tudatnak ebben a homályos 
szférájában mindkét betegség mint az 
indulatok betegsége jelenik meg.

A XIX. század vége, a XX. század 
eleje a tbc romantikus felfogásának 
kora. Felemelő, erőt megnemesítő jel
leget tulajdonítanak neki, amely szinte 
megszépíti a személyiséget. Nem vélet
len, hogy a művészek betegségének tar
tották. Szinte divat lett a tüdőbajos ki
nézet — a szomorúság érdekessé vará
zsolja a beteget, a sovány, sápadt kiné
zés Finomságot kölcsönöz az arcnak 
—, szinte a vágyakozás tárgyává vált 
bizonyos körökben, rétegekben. Hivat
kozik itt a könyv Byronra, aki a höl
gyek érdeklődését felkeltendő, vágyó
dik a tbc-re, de gondolhatunk Thomas 
Mann Varázshegyére, illetve a Travia- 
tára is, ahol a betegség hatására a sze
mélyiség sosem látott, nagyszerű gesz
tusokra lesz képes.

Az írónő szerint az a metaforahal
maz, amely korábban a tbc-hez kap
csolódott, a XX. században két beteg
ség között oszlik meg. Az egyik az el
mebetegség, amely az átlagon felüli ér
zékenység, a mély érzelmek, és a kriti
kai elégedetlenség kifejezője, míg a tbc 
más jegyeit, „a romantizálatlan szenve
déseket” a rák örökli. A rák lemondás, 
visszavonulás az élettől, ahogyan ezt 
Tolsztoj az Iván Iljics halálában ábrá
zolja, vagy ahogyan Reich magyarázni 
próbálja Freud rákját.

Ezek a példák akkor válnak igazán 
érdekessé, amikor kiderül, hogy mind 
a tbc-t, mind a rákot, noha más-más 
történelmi korban, ugyanazokkal az 
okokkal magyarázzák. Groddeck pél
dául a század húszas éveiben a rák ma
gyarázatához igen közel eső módon ér
telmezi a tbc-t, amikor is azt mondja, 
hogy a vággyal együtt elpusztul a tüdő 
is.

A tbc kórokozójának felfedezésével 
és gyógyíthatóságával megszűntek a 
metaforák, lehámlottak a projekciók. 
Megszűnt a betegség annak az ismeret
len „félnivalónak” lenni, amibe az em
beri bűntudatot, a személyiség problé

máit és a társadalmi bajokat bele lehe
tett vetíteni.

Érdekes mítoszok fűződtek a beteg
ségek osztálykötöttségéhez is. A tbc a 
szegénység, a kiszolgáltatottság beteg
sége. A vékony ruhák, a sovány testek, 
a fűtetlen szobák, a nedvesség, a rossz 
életkörülmények, a nem kielégítő táp
lálkozás betegségeként láttatják. (Lásd 
Bohémélet Mimijét!) A rák viszont a 
jólét, a bőség, a zsírban, fehérjében 
gazdag táplálkozás és az ipar mérgező 
melléktermékeinek képét sugallja, a 
középosztály betegségeként jelenik 
meg. Hiába bizonyítják a tények, hogy 
a szegények is kaphatnak rákot és kö
zéposztálybeliek is tüdőbajt; ez a mito
lógia még ma is tartja magát.

A betegség metaforáját a társada
lomkritika élesebbé tételére is felhasz
nálták. Az organikus társadalomszem
lélet a társadalmat élő szervezethez ha
sonlítja, és a társadalom betegségeként 
fog föl egyes társadalmi folyamatokat 
(pl. bűnözés). A betegség az egyensúly 
megbomlásának következménye, vala
mi idegen, amit a kezelés során kell el
távolítani. Mindennapi gondolkodá
sunkban sok esetben fellelhetők az or
ganikus társadalomszemlélet maradvá
nyai.

De ezek az ártatlan mitológiák ve
szélyessé is válhatnak, mint ahogy vál
tak is az emberiség történelmében. 
A rákmetafora a politika nyelvén fasiz
musra buzdít és minden szigorú intéz
kedést szentesít. Megerősíti azt a néze
tet, hogy a betegség szükségszerű és 
végzetes. A náci Németország a zsidó
sággal kapcsolatban igen gyakran élt a 
rákos daganat hasonlattal.

Milyen furcsa, hogy az ismeretlen 
„félnivalóra” ma is ugyanúgy reagál az 
ember, mint valamikor százezer évvel 
ezelőtti elődje a villámra és a természet 
egyéb ismeretlen eredetű jelenségeire. 
Képtelen természetes módon viszo
nyulni ahhoz, amit nem ismer, amit 
nem tud megérteni. Az ismeretlennel 
szemben érzett félelmét azzal igyekszik 
csökkenteni, hogy megkísérli korának 
szintjén megmagyarázni. A magyarázat 
szükségszerűen irreális, hiszen célja a
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félelem csökkentése. A valódi magya
rázatot — mint eddig is — az orvostu
domány fogja megadni, s akkor elavul
nak majd a metaforák. Az írónő véle
ménye szerint előbb, mintsem megol
dódnának azok a problémák, amelye
ket tükröz.

A rákról kialakított képünk, az erre 
épülő metaforák valójában kultúránk 
hiányosságát jelzik, a halál gondolatá
hoz való felszínes viszonyunkat. Gold- 
beck szerint a betegség nem külső csa

pás, hanem magának az organizmus
nak a felbomlása, mely pusztulás nél
kül az életre sem lenne alkalmas. De a 
halál nálunk tabu. Hiába írja meg Ör
kény István a Rózsakiállítást, hiába 
próbálkozik a tömegkommunikáció 
(lásd Memento Móri) is e téma bevo
násával a köztudatba, az élet védi ma
gát a szorongásoktól, a félelemtől és 
termeli a mitológiákat.
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