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Susan Sontag, híres amerikai esszéíró, az új mo-
dernizmus irányzat képviselője, A betegség mint
metafora című nagy hírű művét 1978-ban pub-
likálta. Ebben arról értekezett, hogy a világiro-
dalomban az emberek által elkövetett gonosz-
ságokat, az orvosi gondolkozásból kölcsönzött
gyógyíthatatlannak tartott betegségek rettene-
teivel, fenyegetéseivel, hogyan ábrázolták ko-
ruk szerzői. Futólag többet is említ, de a mű vé-
gül kettő halálos bajt sorol fel, elemez, és
hozzájuk azokat a példás irodalmi mestermű-
veket, melyeknek szereplői a „tuberculosis”,
valamint a „rák” következtében veszítették el
életüket. A két betegség társadalmi megítélésé-
nek értékelése is foglalkoztatta, hiszen a tuber-
culosis, tbc, a finomabb, lelkibb, elvontabb és
főleg művészibb elbírálás alatt állt. A rák, a car-
cinoma maga a rettenet, kínos kimúlás, ami-
nek a tudata a beteget kiragadja a gyógyulás re-
ményéből, összetöri lelkileg, magányossá teszi
és esetleges maradék életerejét is elveszi. A
nagy esszé idejében mindkét betegség halálos
prognózist jelentett. Mára a tbc megoldódott, de
a carcinoma tartja előkelő helyét. Meddig?

Az orvos mindig tisztában volt e két halálos
betegség kimenetelének kórjóslatával, mert
gyógyítása mindkettőnek hiányzott. Ugyanis
a hatékony beavatkozás eszközei még nem áll-
tak rendelkezésére. Bár a röntgensugár a kora-
ibb felismerést segítette, de mire a rákra rájöt-
tek, az áttétek legtöbbször már megpecsételték
a beteg sorsát, dacára az elsődleges góc kimet-
szésének. A tbc lefolyása hosszasabb volt, a be-
teg kiragadása egészségtelen környezetéből
enyhe „tüdőcsúcshurut” esetén javulást is elő-
segített. De masszív fertőzöttség esetén, kaver-
nás folyamat vagy miliaris szórás fennállásakor
segítségként gyógyszerhez nyúlni még nem
tudtak. Streptomycin, Tebaminal még nem lé-
tezett, a beteg hölgy művészi, előkelő beteg-
ségben sorvadt el, és e sorsát meghatóan lehe-
tett leírni. Hálás tragédiatémát is kínált. A
tuberculoticus operahősnők, beteg tüdővel, cso-
dás áriákkal ajkukon halnak meg.

Sontag mint istencsapását megemlít egy har-
madik végzetes kórt, a vérbajt, a szifiliszt is.
Azonban ennek fennállására, jellegére nincse-

nek romantikus, enyhítő jelzői, mert a szifiliti-
kus mint nemi úton fertőzött személy már el-
ítélendően jelenik meg, mint buja, akinek be-
tegsége a bujakór. Sőt ismerek egy elégé morbid
bon moto-t, hogy maga az alkotói zsenialitás
egy kellő időben kapott szifilisz eredménye.
Franciáknál különösen, de nálunk is akad ilyen
példa, bár zavarodottságot is hoz. Sőt a végki-
fejlet, a tabes dorsalis ismert nagy költőknél is.

Egyszerűbb emberek között ezeknek a vég-
zetesen komoly bajoknak az eredetét szívesen
írják az Isten büntetésének rovására. Ezt előse-
gítették az etiológiák ismeretlenségei is, a tisz-
tázatlan kórok. No és a bűnös emberiséget kor-
holó, egyházi dörgedelmek is.

Amikor a nagy elmebetegségekkel való fog-
lalkozás a XX. század elején elkezdődött, a há-
rom metaforikus bajt szívesen hozták kapcso-
latba ezekkel, hiszen mindhárom betegség
végső stádiumában lelki zavarokkal is találko-
zott az orvos. A végső stádium szellemi leépü-
lésének jele alkalmas volt arra, hogy a kellően
nem tisztázott betegségképet az amúgy is min-
dig irracionalitással kacérkodó művészetek az
irracionálisan felfogott sors szolgálatába állít-
sák. Akkor főleg nem volt köztudott, a termé-
szetben nincsenek, nem történnek csodák.

Azonban mindhárom emberi betegség meg-
ítélésében a tudományos haladás eredménye-
ként megszűnt az irracionális magyarázatok
túlsúlya, és az orvostudományi nézetek elhe-
lyezték őket a felderített bajok közt, csak még a
terápián kellett tovább dolgozni.

A második világháború megfeszített tudo-
mányos kutatásai és a vele járó merkantil, gaz-
dasági-társadalmi átalakulások a világ népes-
ségét új világnézetek felé terelték, amelyekben
eddig ismeretlen noxák ütötték fel a fejüket. Ezek
zsurnalisztikai illusztrációihoz új betegség-me-
taforákra lett szükség. Közben ugyanis a szifi-
lisz és a tuberculosis betegségképét és a terápi-
át leírták, lényegileg megoldották a gyógyítá-
sukat. Az élettani kutatásokban megjelent egy
áttörés az emberi szervezet és az addig irracio-
nálisnak tartott „lelki” kórképek genetikai ma-
gyarázatáról, ami a köztudatba bekapcsolta
metaforaként a tudathasadást, a paranoiát és a
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cirkuláris elmebajt. Ezeknek jelzőként való
használata azután főleg a publicisztikában ter-
jedt el, mint szkizofrén, paranoiás, depressziós,
mániás, természetesen lejáratásként. A perver-
ziók betegségként kezelésében a homoszexua-
litásból kiindulva, teret kapott az elnézés és az
egyébként egészségesnek tartott test liberális
megítélése. Mivel a fertőző betegségek baktéri-
umos etiológiájának ismerete a nagy bakteriá-
lis járványokat sikerrel segítette a kemoterápi-
ának legyőzni, vele egy időben, ellencsapásként
a természetből érkezve ismeretlen vírustörzsek
okozta, halálos kórok jelentkeztek. Ezek az
EBOLA és az AIDS kórokozói, melyek azonnal
beléptek a betegségek metaforisztikus ábrázo-
lásába – mint büntetések. Még nagyobb népi kar-
riert futottak be azok, a kezdetben lelkinek
aposztrofált viselkedési zavarok, nevezték be-
illeszkedési nehézségeknek is, amiket most
gyűjtőfogalommal civilizációs ártalmaknak ne-
vezünk. Ma a telomeráknak a génláncba egyé-
ni indulatokat, stresszeket közvetítő képességét
kutatva valószínű etiológiájukat és velük a te-
rápiát is felfedezzük. Ezen a nano-úton elérke-
zik az orvostudomány oda, hogy az emberben
találkozik egymással a biológia, a genetika,
bio fizika és szerves kémia, és minden más. A kö-
zös frigyükből a modern antropológia és a be-
tegségek új szemlélete is megszületik.

A múlt század két Nobel-díjas írója, Thomas
Mann és Hermann Hesse megpróbálkozott az-
zal, hogy egy olyan metaforát teremtsen, ami a
szeretett lény elveszítését hozza kapcsolatba az
őt szerető ember érzelmi életével, történései-
vel, a társadalom iránt. Két történet a két szer-
zőtől, két olyan nagyon szeretett kisfiú halálát
írja a meningitis, tehát halálos agyhártyagyul-
ladás rovására, akik egyedül képezték szeretet
tárgyát a hideg agyú alkotóknak. Thomas
Mann Doktor Faustusában a zeneszerző, A. Le-
werkühn rajongva szereti unokaöcsét, a kis Ek-
hót, Hesse Rosshalde című regényének festő-
művész hőse, Verragut pedig imádva csüng a
kedves fiacskáján, Pierren. Mindkét alkotónak
a kínos halálban elveszített fiúcska után kiürül
lelkéből, ezzel alkotásaiból is a műveikben ad-
dig megnyilvánuló emberszeretet. Furcsa pár-
huzam, mert a két író egy időben alkotott,
emigrációban, és ez a lelki automatizmusnak
felfogható kulcsélmény megjelenítése már al-

kalmas távolabbi következtetésekre. Csak óva-
tosan fogalmazva, biszexuálisan kapcsolódtak
a nemi szerelemhez. Ez már átvezet a modern
kor egy új metaforájához, amely azt szeretné bi-
zonyítani, hogy a homoszexuális lelkület mé-
lyén nem aberrációval, hanem az alkotói pszi-
chével találkozhatunk. Ez a lelkület szerintük
modern, plasztikus, több érték létrehozására
alkalmas. 

A nagy nyilvánossághoz forduló, magamu-
togató, homoszexuális magatartás egyet bizto-
san kifejez, immár nyilvánosan, nem metafora-
ként, hogy lássátok, mi mások vagyunk, mint a
társadalom többsége. És gondolják, talán kis
beképzeltséggel, értékesebbek is szellemileg?

A modern kor indusztrializációja, tömegekkel
elfogyasztatott tartósítószerek jóvoltából, egy
igazi metaforát juttatott a köztudatba, ez pedig
az allergia. Komoly karriert futott be a múlt
század végétől, és használata ma is fokozódik.
Sőt, talán ilyen széles tömegekben egyik beteg-
ség-metafora sem terjedt el, mint ez. Lépten-
nyomon használják: „allergiás vagyok a politi-
kára – az üzletekre – a közétkeztetésre – a
divatra – a barátnőimre – az orvosokra – időjá-
rásra – tv-bemondókra – postásra...” De nem
folytatom, az oldal betelne azzal, amire még
allergiásak vagyunk: Akiket nem bírunk elvi-
selni, akiket leszólunk egészségügyünk szép
metaforáival. Tüneteit is használják, „nekivö-
rösödve” veszekedett, „viszketett” a tenyere a
pofozásra. Sőt belső szervekkel is lehet kife-
jezni ellenérzést. Váladékozó szem: csipás (régi
kifejezéssel, hugyozza a geleszta), folyó orr:
taknyos, éretlen alak: nyálas. Sőt belek műkö-
désével is, tojok rád, le vagy (elnézést!) fosva.
Ez azt is láttatja, ismerős volt az allergiás szék-
letürítés.

Amikor a betegségek irracionális „kórokai”
az orvostudomány jóvoltából kikerülnek a túl-
világi büntetések közül, akkor a kommuniká-
ciós forradalom bizonyára talál majd helyettük
újakat. A tudományos magyarázatoknak azon-
ban még sokáig a riválisai lesznek a gonoszokat
büntető ismeretlen okú, mitikus, a népnek tit-
kos bajok. De arról csak évtizedek múlva érte-
kezhetünk, mert addigra talán beérnek felfe-
dezéseink az egészségről. Bár baj biztosan
marad, mert aki akar, talál majd magának. Bajt
is, és hozzáillő metaforát is. Így élünk!
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