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HH a valaki népszerû könyvet akar írni, olyan

témához kell nyúlnia, ami valamilyen mó-

don mindenkit érint. Emiatt örök toplistás például

a hit, a pénz, a szerelem, és a halál – ez utóbbi

egyfajta fõszereplõje Siddharta Mukherjee köny-

vének is. 

Az effajta leegyszerûsítés a tények tükrében

válik jogossá: a rák a vezetõ halálokok egyike,

második helyen áll a szív- és érrendszeri beteg-

ségek mögött, így a küzdelem vele valóban há-

ború a Kaszás egyik leghatékonyabb szolgája el-

len. Mint minden erõs ellenféllel vívott harc króni-

kája, ez is számtalan ellentmondásos fejezettel

és váltakozó eredményekkel van tele – és még

korántsem ért véget. Mert bár sok részgyõzelmet

arattunk, és években mérhetõ idõt nyertünk ed-

dig a ráktól, a végsõ szó, nyomasztóan gyakran,

még mindig az övé.

Az orvostudomány e küzdelmének grandió-

zusságát a szerzõ tudománytörténeti áttekintés-

sel érzékelteti, félresöpörve azt a tévhitet, amely

a modern kor betegségének tartja a rosszindula-

tú daganatokat. Az elsõ – meglepõen tényszerû –

feljegyzés ókori eredetû, s bár ezt bõ két évez-

rednyi szünet követi, biztosak lehetünk abban,

hogy ez csak az orvosi dokumentumokra igaz: a

rák, amelyet egészen a tizenkilencedik század

második feléig nem tudtak diagnosztizálni, más

betegségek vélt tüneteknek leple alatt szedte ál-

dozatait. Értelemszerûen azokat a fajtáit volt

könnyebb felismerni, amelyek – mint például az

emlõrák – jól látható, kitapintható ómenekkel je-

lezték jelenlétüket. Súlyossága és agresszivitása

azonban – amint a tudomány fejlõdése lehetõvé

tette – hamar célkeresztbe állította a leukémiát is.

Ez utóbbiról ír talán a legtöbbet Mukherjee,

egyrészt a saját szakterülete miatt (õ maga is

gyakorló onkológus, leukémia-specialista), más-

részt pedig azért, hogy írása egyik vezérszálát

egy nagy példakép, a modern kemoterápia aty-

jának tartott Sidney Farber élet- és karriertörté-

nete bemutassa, aki a gyermekkori leukémia el-

leni elszánt harc során tett korszakalkotó felfede-

zéseket a rákkutatásban. Nevéhez a már említett

kemoterápián kívül köthetõ a sugárkezelés kifej-

lesztése is, és, ami a maga nemében az elõzõ-

eknél is radikálisabb újítás volt: elõször Farber

használta fel tudatosan az ötvenes évekre már

világszerte jelen levõ, óriási befolyással bíró mé-

diát ahhoz, hogy támogatást szerezzen a rákku-

tatás ügyének. Kettõs szerepét, a szívósan kísér-

letezõ, elszánt kutató és orvos hivatását, vala-

mint a médiában profin, szellemesen, hatalmas

meggyõzõ erõvel megszólaló aktivista feladat-

körét haláláig egyforma lelkesedéssel és sikerrel

gyakorolta.

Hatalmas segítse volt ebben Mary Woodard

Lasker, aki a kötet másik központ alakja – nem

véletlenül. Mert bár Mrs. Lasker a New York-i fel-

sõ tízezerhez tartozó milliomos mûkereskedõ volt,

egyben filantróp és haladó szellemû is, aki va-

gyonát, lelkesedését, hatalmas társasági-politikai

befolyását egy célnak szentelte: a rák elleni harc-

nak. 

A Farber–Lasker harcostársi viszony ábrázo-

lása nemcsak azért jó választás, mert mindket-

ten figyelemre méltó személyiségek voltak, de

azért is, mert rávilágít az orvostudomány egy

kevéssé kidomborított, ám annál tipikusabb vo-

nására: az a szakterület tud ugrásszerûen fej-

lõdni, amelyik kellõ nyilvánosságot, állami támo-

gatást, és mindenekelõtt irdatlan mennyiségû

kutatásra szánt pénzt és kapacitást kap. A rák

elleni harc mindezt nagyrészt kettejük jóvoltából

kapta meg Amerikában, és persze okkal: a hu-

szadik századi kutatások során a rosszindulatú

sejtburjánzás megdöbbentõen sokféle fajtáját

tárták fel. 

E betegségcsalád összetett, szimultán, több

szálon futó, a sebészet és a biokémia történeté-

vel idõrõl idõre összeérõ históriája szinte regé-

nyes olvasmányossággal tárul elénk a kötetbõl. 

A szerzõ érezhetõen – és sikerrel – próbálta kor-

látok közé szorítani orvostörténeti mesélõ kedvét,

hogy írása befogadható legyen laikusok számára

is. Ennek érdekében (tipikus amerikai stílusban)

önnön praxisából elõvett, példaértékû, szívszorító

történetekkel hígítja a szigorúan szakmai blokko-

kat. Ez azonban nem baj: a szakközönség egy-

szerûen átlapozhatja a lelkizõs részeket, a hét-

köznapi olvasók pedig pihenhetnek egyet leg-

alább a fejtágítás után.
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