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Abstract

Starting from the theoretical network of cultural epidemiology, the study approaches popular 
literature, and within that, the category of pulp fiction. Since speculative fiction is sensitively 
responsive to the fate-turning role of epidemics, different types of epidemics, whether fictitious 
or actual, interweave the works involved. From this vast and modally diverse set, the study 
highlights Robin Cook’s novel Outbreak and presents a detailed analysis of how epidemiological 
issues interact within the world of the work. The plot of the novel revolves around the Ebola 
virus, so the train of thought is also based on concepts and phenomena such as the recent Ebola 
epidemic, super-spreaders, and zoonosis. The analysis thus presents a network that allows 
epidemiological research on the genre spectrum in question through contextual analysis. 
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Néhány évtizeddel ezelőtt elterjedt egy konstruktív megállapítás, mely 
szerint a kultúrát javarészt fertőző gondolatok alkotják. Richard Dawkins   
Az önző gén (1976) című munkájában bevezette a mém fogalmát, amely óriási 
karriert futott be a későbbiekben, egy változata manapság is használatos a 
médiában (internetes mémek). Dawkins a mémeket a gének mintájára a kultu-
rális átadás alapegységeként határozta meg, melyek agyból agyba költöznek, 
másolatot készítve magukról. A mémek egy bizonyos típusát a sztárbiológus 
az elme vírusainak nevezte, ide sorolva például a vallási hiedelmeket is, szem-
beállítva azokat a tudományos eredmények terjedésével, mely utóbbiak sze-
rinte jóindulatúak. A memetika talán legnagyobb szabású vállalkozása Daniel 
C. Dennett nevéhez köthető, aki számos könyvében (például a Darwin veszé-
lyes ideájában is [1995]) alaposan körüljárta a problémakört (szerinte a tudat a 
mémek terméke), míg Susan Blackmore A mémgépezet (1999) című könyve a 
terület széles körben hozzáférhető összefoglalását nyújtotta. Ebből a gondo-
latkörből nőtt ki az ún. kulturális epidemiológia is, melynek egyik alapműve, 
Dan Sperber A kultúra magyarázata (1996) című könyve a kultúra naturalista 
megközelítéséről szól.

Ennek az evolúcióbiológiai alapú kultúraelméletnek van egy izgalmas ho-
zadéka: lehetővé teszi, hogy úgy lássuk magunkat a mémek pozíciójából, mint 
potenciális és ideiglenes másoló-terjesztő gazdaszervezeteket, azaz mémgépe-
ket. Az információs csomagok a másolódási hibák következtében olyan min-
tázatokat alakíthatnak ki, melyek életképességét nem befolyásolja az, hogy 
milyen viszonyban állnak a tényekkel (azok ellenében is könnyedén „győzhet-
nek”), s ha ezekben a konstellációkban (a mémkörnyezetben) ott van például a 
vakhit mémje is, a siker szinte garantált – ez magyarázza például az össze-
esküvés-elméletek hatékonyságát. Mivel nincs úgynevezett „független” tudat, 
illetve végtelen sem, amely helyet biztosíthatna az összes mémnek, ezért azok 
versengenek egymással a tudatunkért. Ez a mintha-verseny egyfajta kiválasz-
tódásként is leírható, míg a folyamat egészének érzékeltetésére valóban na-
gyon találó a vírusanalógia. (Kontextusként pedig a betegségek megjelenését 
kísérő „metaforatömeg” is említhető, amelyről Susan Sontag Az AIDS és me-
taforái [1988] című könyvében beszél.) Ebből az is következik, hogy az ilyen 
típusú vírusokkal szemben ugyancsak nem könnyű védekezni, a technológiai 
vívmányaink pedig elősegítik a terjedésüket. A mémek ma már fénysebesség-
gel közlekednek a különféle médiumokban és hálózatokban, speciális változa-
taik jöttek létre a manipulált képektől a vírusvideókig.

Ha ezt a tárgykört tágabban kezeljük, és a fertőzés jelenségét különféle 
társadalmi gyakorlatok kontextusában vizsgáljuk, akkor olyan munkákra is 
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utalhatunk elöljáróban, mint például Nicholas A. Christakis James H. Fow-
lerrel közösen írt, Kapcsolatok hálójában című könyve, amelyben többféle érte-
lemben is szó van különféle járványokról. Ebben a közösségi hálózatok műkö-
désének precíz feltérképezésekor olyan jelenségekre is kitérnek a szerzők, 
mint a nevetőgörcs, a tömegpszichózis, a táncőrület, az agresszió vagy a bol-
dogság terjedése. Másrészt foglalkoznak például a nemi betegségek átadásával 
(szifilisz), illetve a HIV- és a SARS-vírusok okozta járványokkal is. Mindez 
azt mutatja, hogy a kapcsolatok vizsgálata elválaszthatatlan a tranzitivitás, az 
információ (vagy bármi más) fertőzésszerű terjedésének nyomon követésétől. 
„E két tulajdonság – írják a szerzők –, a kapcsolatrendszer és a fertőzésszerű 
terjesztés, egyúttal a kapcsolati hálók struktúrája és funkciója, vagyis az em-
beri szuperorganizmus anatómiája és fiziológiája.”1 A Kapcsolatok hálójában te-
hát – mint azonnal látható – sok szállal kapcsolódik a hálózattudományhoz, 
hiszen az emberi világban terjedő információ vagy járványok feltérképezése 
lehetetlen a hálózatokban élőkre vonatkozó szabályok megértése nélkül.

A kulturális és a biológiai járványtan széles körű alkalmazásával, egyben 
szintézisével kapcsolatban olyan könyvekre utalhatunk még bevezetésképpen, 
mint például Adam Kucharski A ragály szabályai című munkája. Ez a járvány-
elméleti gondolatmenet a társadalmi fertőzés különböző változataiba nyújt 
betekintést, szem előtt tartva a járványminták különbségeit. A kérdés viszont 
minden esetben arra irányul, hogy mitől terjednek a járványok, miért lesznek 
olyanok, amilyenek, és hogyan szűnnek meg, legyen szó bankválságról, fegy-
veres erőszakról, álhírek terjedéséről, társadalmi egyenlőtlenségekről vagy 
betegségek kialakulásáról. Kucharski könyve mindeközben bevezet a járvány-
tani megközelítéshez szükséges alapfogalmak és alkalmazási területek világá-
ba is, miközben a következőre figyelmeztet: 

A járványkitörésekre adott népszerű magyarázatokat folyamatosan ér-
vénytelenítik a tudományos felfedezések. […] A fejlődés ellenére a jár-
ványkitörésekről való ismeretek általában még mindig bizonytalanok: 
egyszerűen csak azt halljuk, hogy valami fertőző vagy vírusként terjed. 
[…] És ez néha azt jelenti, hogy át kell gondolnunk a fertőzésekről 
mindazt, amiről azt hittük, hogy tudjuk.2

1  Nicholas A. christakis és James H. fowler, Kapcsolatok hálójában: Mire képesek a közös-
ségi hálózatok, és hogyan alakítják sorsunkat?, ford. rohonyi András és rozsnyói Pál (Budapest: 
Typotex Kiadó, 2010), 46.

2  Adam kUcharski, A ragály szabályai: Miért terjednek és miért szűnnek meg a járványok?, 
ford. horváth Judit (Budapest: Századvég Kiadó, 2021), 19.
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Ebben a kontextusban természetesen a kultúra számos szegmense, így az 
irodalom, illetve a populáris és a ponyvairodalom is kutatható.3 A különböző 
– fiktív vagy tényleges – járványtípusok átszövik a műveket, amit nem elég 
pusztán detektálni, mivel olyan gyújtópontokat alakíthatnak ki a művilágon 
belül, melyek hozzáférhetővé teszik a járványtörténelem valamely epizódját, 
és a legkülönfélébb eljárásokkal társítják a fertőzés alakzatait. A  spekulatív 
fikció igencsak érzékenyen reagál a járványok sorsfordító szerepére, számos 
regény (és film, számítógépes játék, képregény stb.) valamilyen járvány lefo-
lyására koncentrál, vagy posztapokaliptikus víziót épít rá, horrorizálja, digita-
lizálja, metaforizálja stb. a problémát. Ha valakinek kétsége támadna, hogy 
mindez valóban befolyásolja-e a járványokról kialakult képünket, akkor gon-
doljon a Halálzóna (1994) esetére. Elsősorban ennek a darabnak köszönhető az 
Ebola-vírustól való túlzott rettegés.4 Ebből az óriási és modálisan sokszínű 
halmazból az alábbiakban Robin Cook Outbreak című regényét emeljük ki, 
majd az elemzésből remélhetőleg ki fog derülni, miért; a kórokozó – szintén 
az Ebola – csak részben magyarázza ezt. Előbb azonban egy rövid (és általá-
nos) kiadástörténeti kitérőt teszünk egy sokat kárhoztatott kategóriával kap-
csolatban, megpróbáljuk közel hozni annak egy megkerülhetetlen vetületét.

Aki már látott penészedő ponyvaregényeket pincékben, padlásokon ro-
hadni, vagy egyszerűen csak valamelyik sarokba dobva, illetve összekötözve 
az árokparton, az sejtheti, hogy a könyvészeti kód és a kiadástechnika döntő 
befolyást gyakorol az olvasmányok hosszabb-rövidebb távú sorsára. Ez a ma-
teriális tényező egyrészt nagyon szembetűnő, ha a ponyváról beszélünk, más-
részt a 20. század folyamán jelentős változáson (és átértékelődésen) ment ke-
resztül, tehát bármilyen furcsa sokak számára, történeti karakterrel 
rendelkezik. Történeti ez a jelenség nemcsak abban az értelemben, hogy egy 
bizonyos, jól körülhatárolható médiatechnikai időszak terméke, hanem abban 
a tekintetben is, hogy egyes műfajoknak (zsánereknek) sikerült áttörniük ezt 
a kezdetben zártnak tűnő rendszert. Amikor a ponyva kategóriája a 20. szá-
zadban módosult, a helyzetét olyan tényezők befolyásolták, melyek a szeriali-
tás mellett az olvasmányélmény reprodukciójával és reprodukálhatóságával 
kapcsolatosak. De nem pusztán azzal.

3  Vö. h. naGy Péter, Karanténkultúra és járványvilág: Feljegyzések a korona idején (Buda-
pest: Prae Kiadó, 2020); H. naGy Péter, Karanténkultúra: A folytatás: Újabb feljegyzések a korona 
idején (Budapest: Prae Kiadó, 2021).

4  Richard Preston művében a fertőzéssel járó testi tünetek érzékletes megjelenítése, a 
testnedvek részletes leírása, illetve a betegek zombikhoz való hasonlítása hozható erre a me-
chanizmusra példaként. A tényirodalom vegyítése a thriller elemeivel szintén hozzájárulha-
tott az említett hatáshoz.
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Számunkra most nem az egész ponyvakultúra lesz érdekes a maga teljes 
arzenáljával és történetével (melynek 19. századi kontextusához melegen 
ajánlható Hansági Ágnes Tárca – regény – nyilvánosság című Jókai-monográ-
fiája), hanem olyan komponens, amely megváltoztatta a zsánerspektrum ar-
culatát. Mivel a 20. század közepén az elterjedt nézet szerint (Benyovszky 
Krisztián „Hasznos szellentyű”? című tanulmányát idézve): 

A modern ponyvát az iparosodás teremtette meg, mely az „olcsó, futó-
szalagon gyártott […]” füzetes regények sorozatgyártásával a nagyváro-
si olvasók széles tömegeinek történetek iránti igényét igyekezett kielé-
gíteni – a korábbi időszak alkotásaihoz mérten alacsonyabb irodalmi 
színvonalon,5

meglepőnek számíthatott egy neves kiadó, Victor Gollancz javaslata. John 
Sutherland Sikerkönyvek című munkájában így fogalmaz: „Gollancz úttörő 
szerepet játszott abban, hogy tekintélyes kiadók is vállalták a népszerű műfa-
jokat, például detektívregények és – a második világháború után – a tudomá-
nyos-fantasztikus könyvek megjelentetését.”6 Ezzel megkezdődött a magazin-
kultúrából és a ponyvafüzetekből a könyvkiadásba átemelt műfajok 
térhódítása (újabb expanziója), amely természetesen együtt járt ezeknek a ki-
adványoknak a tudatos, a ponyvától eltérő megtervezésével.

Ennek a viszonylag gyorsan lezajló folyamatnak a végén áll lényegében az 
a mai napig megfigyelhető stratégia, amely műfajtól függetlenül – hiszen ké-
sőbb Gollancz kezdeményezése például a westernre, a fantasyre, az ügynök-
történetre és a horrorra is kiterjedt – keménykötésben és/majd paperbackben 
jelenteti meg a populáris irodalmat, általában egyszerre az Egyesült Államok-
ban és Angliában. Ez a váltás persze nem szüntette meg az olcsó tömegkiad-
ványokat, és nem is ez volt a célja, hiszen gazdasági érdekből született, viszont 
az igényes formátumok kibővítésével (egy sci-fi eltérő típusú borítót igényel, 
mint egy naturalista vagy egy blúzroppantó regény) utakat nyitott a különbö-
ző irodalmi változatok érintkezésének és keveredésének. Mondhatni új szab-
ványt teremtett, amely már nem a populáris műfajok távoltartására épült, s 
ezzel kezdetét vette a sikerkönyvek (később megasellerek) új korszaka is. (En-

5  benyovszky Krisztián, „»Hasznos szellentyű«? Ponyva és irodalom – Egy Nyu-
gat-disputa és környéke”, in Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei, 
szerk. lóránd Zsófia, scheibner Tamás, vaderna Gábor és vári György, 256–269 (Buda-
pest: L’Harmattan Kiadó, 2006), 258–259.

6  John sUtherland, Sikerkönyvek: Bestseller regények az 1970-es években, ford. balabán 
Péter (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1988), 40.
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nek a folyamatnak az alaposabb tanulmányozásához John Sutherland fentebb 
idézett könyve egészében ajánlható.)

Lazításképpen idézzük fel egy pillanatra a Hetedik (1995, rendezte: David 
Fincher) című brutális filmet, amelyben igen hangsúlyos a különféle kiadvá-
nyok ismerete. A sorozatgyilkos által használt kulturális kódok olvasása egy 
olyan jellegű összefonódó kettősséget mutat, mely a két nyomozó figurájában 
ölt alakot. Mills (Brad Pitt) egyértelműen a popkultúrán nevelődött, míg 
Somerset (Morgan Freeman) a klasszikus műveltség képviselője. A nyomozás 
érdekessége, hogy hol az egyik, hol a másik detektív viszi előre az ügy felgön-
gyölítését, a két pólus tehát együttműködik, egyiknek sincs privilégiuma a 
másikhoz képest. Innen nézve a Hetedik egy olyan – széleskörű – kulturális 
változásról ad hírt, melynek lényeges kísérőjelenségeként fogható fel a fent 
említett tendencia. Mátyás Győző A  látszat birodalma című, David Fincher 
filmjeiről szóló könyvében szépen kifejti ezt a funkciót, és többek között eb-
ből kiindulva értelmezi a nyomozás – önmagán túlmutató – narratíváját:

Vagyis nincs annak jelentősége, hogy ki esküszik a Star Warsra, ki meg 
a Háború és békére, szabad és csak az egyénre tartozó értékválasztás kér-
dése az egész. Jobb, ha tudomásul vesszük, hogy a kultúra fogalmának 
radikális átalakulásával van dolgunk, igaz, a folyamatnak olyan pillana-
tában, amikor a különböző kultúrák viszonyát van, aki természetes 
együtt létezésnek, s van, aki vészes elkorcsosulásnak fogja fel. Ezért 
aztán lehet úgy is értelmezni Mills figuráját, mint képregényeken és 
fantasyfilmeken felnőtt sima taplóét, akinek nehézséget okoz egy klasz-
szikus szerző nevének kisilabizálása. Szembeállítva az olvasott, kifino-
mult ízlésű Somerset nyomozóval, mindez azért válik még szembe-
tűnőbbé, mert a korunkban mindinkább ballasztnak, haszontalan 
kacatnak titulált hagyományos műveltség itt hozzájárul a nyomozás 
eredményességéhez. […] Somerset az irodalom legnagyobb alkotásait 
lapozgatja, amelyek talán Blake metszeteivel vannak illusztrálva, köz-
ben Bach muzsikája szól; mintha a külvilág erőszak-, szenny- és mocso-
káradatában valamiféle nem földi békét adó azilumra lelnénk. […] 
Ugyanakkor olykor meg Mills faragatlanságából egyenesen következő 
határozottsága […] és praktikus intelligenciája viszi előbbre az ügyet. 
Arról nem is beszélve, hogy ebben a sztoriban a Somerset nyomozónak 
az emberi kultúra évszázados kincseire épülő regiszterét történetesen 
egy sorozatgyilkos használja.7

7  mátyás Győző, A látszat birodalma: David Fincher mozija (Budapest: Gondolat Kiadó, 
2009), 37–39.
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Még tágabb kontextusban szemlélve a dolgot, se szeri, se száma az olyan 
műveknek, melyekben döntő szerepet játszik valamilyen furcsa tulajdonsá-
gokkal rendelkező vagy a történetben fordulópontot jelentő kiadvány (A tör-
ténésztől a Pulp Fictionig, A rózsa nevétől A Jane Eyre esetig). És azon belül is 
egy jelentős csoportot alkotnak például azok a darabok, melyek valamelyik 
összeesküvés-elmélettel állnak kapcsolatban. Daniel Pipes Összeesküvések 
című könyvében így fogalmaz:

Az összeesküvésbe vetett hit egy teljesen kifejlett eszmerendszer. Amint 
az az eszmetörténet esetében szokásos, a könyveknek – nem napilap- 
vagy folyóiratcikkeknek, nem az elektronikus médiának, és még csak 
nem is élő személyeknek – van elsődleges szerepük megalkotásában és 
terjesztésében. Egyedül a könyvek képesek megváltoztatni az életünket 
azzal, hogy radikálisan új képet nyújtanak a világról, és egyedül a köny-
vekben van arra hely, hogy egy alternatív világot bemutassanak. A mé-
dia más formái is szerepet játszanak […], de az összeesküvésbe vetett hit 
végső soron a nyomtatott könyvre épít.8

A könyvkultusznak ez a változata jól mutatja, hogy egy médium története 
nem redukálható annak pusztán az egyik funkciójára. Ezért a könyvészeti 
kód9 szem előtt tartásával nemcsak az válik világossá, hogy materiálisan ho-
gyan térnek el egymástól bizonyos típusú kiadványok, hanem az is, hogy az 
adott produktumnak milyen a benne olvasható tartalmakkal (szemantikai jel-
lemzőkkel) összefüggő szociológiája és befogadói hálózata – ez a kiindulópon-
tunkból is lényeges tényező.

Visszatérve a szorosabb gondolatmenethez, technikai szempontból egyéb-
ként a keménykötésű (duplaborítós) és a puhakötésű (kartonált) kiadványok 
általában különböznek is egymástól. Tehát nem úgy működnek, mint, mond-
juk, Péterfy Gergely Kitömött barbár (2014) című korszakos regényének soro-
zatos „kiadásai”. A szép kivitelezésű, keménykötéses változatból több újranyo-
más készült, majd 2021-ben jelent meg a mű puhakötésű változata (mindegyik 
a Kalligram Kiadónál). De valójában semmi sem változott a borító anyagán 
kívül, a design egy az egyben ugyanaz, a tördelés is, aminek többek között az 
lett az eredménye, hogy a korrektúrahibák benne maradtak a sokadik új „ki-

8  Daniel pipes, Összeesküvések: A paranoia évezredes története, ford. szécsi Noémi (Buda-
pest: Agave Könyvek, 2007), 76–77.

9  Vö. George bornstein, Hogyan olvassuk a könyvoldalt? Modernizmus és a szöveg materia-
litása, ford. vince Máté, in Metafilológia 1.: Szöveg – variáns – kommentár, szerk. déri Balázs, 
kelemen Pál, krUpp József és tamás Ábel, 81–117 (Budapest: Ráció Kiadó, 2011).
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adásban” is. A  fentebb említett megkettőződéshez azonban hozzátartozik a 
designváltás is, tehát a könyv új borítót kap, más a tördelése és a mérete, 
ugyanazon mű esetében jelentősen eltér egymástól a kemény- és a puhafede-
les verzió. Ahogyan az például Stephen King vagy Terry Pratchett esetében 
– hogy két eltérő profilt említsünk – tökéletesen működik/működött. Miért 
fontos ez? Azért, mert ezt a stratégiát követve a mű el tud jutni a kedvezőtle-
nebb anyagi körülmények között élő, de nagyon is lényeges olvasói kör bérla-
kásaiba is, nem csak a gyűjtőkhöz. Vagyis a hurok itt ér körbe – betöltődhet 
valamelyest az űr (vagy inkább cella) a drága elitkiadványok és az olcsó pony-
vák között. Ez volt Victor Gollancz elképzelése is.

Ha ebben a kontextusban veszünk szemügyre különböző kiadványokat, jól 
kivehető, azonosítható ez a köztes pozíció. Például Robin Cook Outbreak 
(1987) című regényének magyar fordítása (Járvány, amelyről itt szó lesz) 
négyféle borítót kapott az évek során, de ebben a sorban nem igazán fedezhe-
tő fel ahhoz hasonló koncepció, mint az olyan kiadványok esetében, melyek 
kemény- és puhaborítós változatai koncepcionális különbségeket termelnek. 
Azt gondolhatnánk, hogy fordítások esetében megdől a fent részletezett stra-
tégia, de inkább arról van szó, hogy számtalan alkalommal a készítők mintha 
eleve lemondanának arról, hogy igényes, komplex hatás kiváltására alkalmas 
kiadványt jelentessenek meg (az ellenpélda éppen Stephen King magyar ki-
adásainak fejlesztése lehet), a végeredmény pedig valami olyasmi lesz, ami 
útban van a ponyvától a rétegzett könyv felé. Mindez pénz kérdése is, másfelől 
a kiadványokra rányomja a bélyegét az adott kiadástechnikai korszak vizuális 
kultúrája is (ami szintén természetes). Ugyanakkor felmerülhet az a szempont 
is, hogy nem mindig tesz jót egy kiadványnak, ha a könyvészeti kódot lebe-
csülve, a „csak jelenjen meg valahogyan” politikát követi a kiadó. A borító, a 
méret, a papír, mind-mind – bizonyos értelemben – igenis fertőző. A könyv-
tervezés talán archaikus ágazat, mégis az egyetlen lehetőség arra, hogy a 
könyv felvegye a versenyt a többi médiummal.

Fölösleges bizonygatni, hogy a vizuális kivitelezés meghatározza az olva-
sást. Az I. P. C. Könyvek sorozat (1989 óta jelenik meg) a 90-es évek Magyar-
országán egyáltalán nem számított silány árunak, de csúcsminőségnek sem. 
Az újságárusoknál, a pályaudvarokon, illetve a könyvesboltokban is kapható 
könyveket jelentett, tehát a szórakoztató kiadványok széles spektrumába il-
leszkedett (nagyjából ott a helye ma is). Robin Cook könyveit az ócskapiaco-
kon egy kis felárral árusították akkoriban a magánkereskedők, mivel a megje-
lenésük után is keresettek voltak. Emlékezetem szerint a Láz feltétlenül ezek 
közé tartozott (1985 után), a Járvány első kiadása (1989) azonban nem képvi-
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selt nagyobb értéket, alapáron is hozzá lehetett jutni. Cook művei egyébként 
folyamatosan jelen voltak ebben a csereforgalomban, amit nyilván a példány-
szám is szabályozott, de mindenképpen arról tudósíthat ez, hogy a szerzőnek 
akkorra már kialakult Magyarországon egy nem is kevés olvasóból álló rajon-
gótábora. Az internet előtti korszakból erről nem rendelkezünk pontos ada-
tokkal (pontosabban nem tudok róla, hogy készült volna ilyen felmérés), de 
annyi megkockáztatható a rendelkezésre álló szórványinformációk (és szemé-
lyes emlékek) alapján, hogy Cook könyvei a populáris irodalom (el)ismertebb 
darabjai közé tartoztak. (Ebben az időszakban a konkurenciát nemcsak nagy 
példányszámú sorozatok jelentették, de olyan ponyvafüzetek is, amelyek pél-
dául Nemere István és mások írásait tették közzé. Az olyan típusú füzetekre 
gondolhatunk a szerző repertoárjából, mint az Acélcápa vagy A kozmosz korbá-
csa – mindkettő az Expressz könyvek terméke. A széria valószínűleg Mattya-
sovszky Jenő Hód-történeteiről lehet sokak számára ismerős.)

De mi történik akkor, ha most (2022 elején) vesszük kézbe az egyik ilyen 
kiadványt? Mielőtt erre a kérdésre konkrétan válaszolnánk, olvassuk újra a 
Járványt, amely tehát harminchárom évvel ezelőtt jelent meg először magyar 
fordításban. Ismerve a kimenetet, még feltűnőbb a regény kettős kötődése, 
egyrészt az orvostudományhoz, másrészt a thriller hagyományához. A cse-
lekmény első fele hemzseg a tudományos utalásoktól, míg a második része 
már csak az akció (a nyomozás, az üldözés, a gaztett felszámolása stb.) kifutta-
tására, a szálak elvarrására koncentrál. Ennek következtében a Járvány eleje 
bevezet néhány alapfogalmat, megemlít pár jelenséget, melyek mentén elin-
dulhatunk, és arra is alkalmas, hogy ezekre támaszkodva bemutassuk érintő-
legesen a világjárványok kialakulását (például egy középiskolai órán). A re-
gény második felében ezekről a csatornákról (megközelítési útvonalakról) 
már alig esik szó, és egyáltalán nem könnyű eldönteni, hogy ez a mű javára 
válik-e. Valószínűleg olvasója válogatja, hogy mit válaszolunk erre, hiszen a 
komplexitás növelését mindazok nehezebben viselik, akik egy pörgős ak-
ció-jelenetsort várnak a thrillertől (kikapcsolódásként, ahogy az sokszor el-
hangzik). Véleményem szerint azonban a Járvány első fele a kidolgozottabb, 
kifejezetten érdekfeszítő lett volna, ha Cook nem adja fel ezt a stratégiát, és 
aszerint módosítja a műfaji elvárásokat, hogy a történet nem (vagy mégsem) 
megy át csihi-puhiba. Mint látható, szempontunkból a regény expozíciója és 
hálózatszerű építkezése lesz fontosabb; a továbbiakban tehát megmutatjuk, 
melyek azok a komponensek a szövegben, amelyek alkalmasa(bba)k a tudomá-
nyos kontextus(ok) mozgósítására.
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Mivel a regény cselekménye – mindjárt az első jelenettől fogva – az Ebo-
la-vírus és az ebolajárványok körül forog, érdemes ezzel, ezekkel kezdenünk. 
Cook nyilván más kórokozót is választhatott volna, de az ebola kifejezetten 
„szerencsés” döntésnek bizonyult, mivel a vérzéses láz egyrészt alapvető félel-
met kelt a nyugati világban is – amelyhez egyébként irodalmi művek és filmek 
is rendesen hozzájárulnak –, másrészt az Ebola-vírust „tökéletes kórokozó-
nak” tartják a virológusok. Mark Honigsbaum Világjárványok száz esztendeje 
című munkájában így összegzi a fejleményeket:

A vérzéses lázzal járó ebola az egyik legvirulensebb ismert humán meg-
betegedés – ugyanakkor a legszörnyűbbek egyike. A betegek az egyik 
pillanatban még lázra, fej- és torokfájásra panaszkodnak; a következő-
ben már összegörnyednek a hasi fájdalmak, a hányás és a hasmenés mi-
att. A tünetekhez hamarosan révedező, üveges tekintet, lila kiütések és 
csuklás társul – utóbbi valószínűleg a rekeszizmot ellátó idegek irritá-
ciója miatt. A legriasztóbb fejlemény az, amikor jóval a betegség kezdete 
után az Ebola-vírussal fertőzött sejtek rátapadnak az erek falának belse-
jére, amitől véres folyadék szivárog a szájból, az orrból, a végbélből,  
a hüvelyből, sőt néha a szemből is. A kór különösen erős májkárosító 
hatással bír. A vírus elpusztítja a véralvadáshoz szükséges fehérjéket és a 
vérplazma más elemeit előállító májsejteket. Végül a rombolás vissza-
fordíthatatlanná válik, végzetesen zuhan a vérnyomás, aminek sokk és 
több szerv leállása lesz a következménye. Nem csoda, ha egy szerző így 
jellemezte az Ebolát: „tökéletes kórokozó… [amely] gyakorlatilag a 
szervezet minden részét vírusrészecskékből álló nyálkává alakítja”.10

Cook úgy építi föl a cselekményt, hogy először szembesít az ebola múltbe-
li (afrikai) kitörésével, majd az amerikai nagyvárosokban megjelenő esetekről 
fokozatosan derül ki, hogy a szereplők mivel állnak szemben. A teljesebb kép-
hez persze hozzátartozik az is, hogy az Ebolától való félelem nagy részben 
eltúlzott. Életveszélyes, de a valószínűsége kicsi. Tuomas Aivelo Végtelen pa-
raziták című remek könyve ehhez is ajánlható,11 ráadásul a hamarosan szóba 
kerülő jelenségek mindegyikéhez érdekes adalékokkal szolgál. Ezeket később 
nem jelzem, de a könyv menet közben számos ponton idézhető lenne.

10  Mark honiGsbaUm, Világjárványok száz esztendeje: A spanyolnáthától a COVID–19-ig, 
ford. kelemen László (Budapest: Kossuth Kiadó, 2021), 235.

11  Vö. Tuomas aivelo, Végtelen paraziták, ford. bába Laura (Budapest: Typotex Kiadó, 
2021), 96.
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Az Előhang néhány oldala egyébként az 1976-os (egyik) első kitörést vil-
lantja fel. A betegség felbukkanása Afrikában, Zaire északi részén és vele szin-
te egy időben Szudán délnyugati vidékein azért lett ismertebb, mert a kóroko-
zó az ottani folyóról, az Eboláról kapta a nevét. A  járvány központja egy 
missziós kórház volt Yanbukuban, Cook innen indítja a bevezető cselekményt. 
Megjegyzendő, hogy pár oldallal később az, amire az író kifuttatja ezt a kro-
nologikus expozíciót, egyáltalán nem légből kapott. Az ebolával kapcsolatos 
rejtély emlegetése a regény keletkezésekor korántsem véletlen, ugyanis a vírus 
hirtelen eltűnése fogas kérdésekkel szembesíti a mai napig a járványok kuta-
tóit. David Quammen Gazdaváltás című könyvében minderre így reflektál 
később: „A fertőző betegségek világában majdnem négy évtized óta az Ebo-
la-vírus rezervoár faja volt a legsötétebb titkok egyike. Ez a rejtély, valamint a 
megfejtésére irányuló erőfeszítések az Ebola-vírus okozta betegség első, 
1976-os ismert felbukkanásáig vezethetők vissza.”12 Quammen könyvének 
magyar változatában az eboláról szóló részhez Földvári Gábor írt egy párol-
dalas kiegészítést A 2013–16-os ebolajárvány és az ebolakutatás jelenlegi eredmé-
nyei címmel. Többek között ez áll benne: „Sajnos a mai napig nem sikerült 
minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy mely vadon élő állatfaj vagy állat-
fajok lehetnek felelősek a vírus természetes ciklusának fenntartásáért. […] 
A jelenlegi legesélyesebb jelöltek az ebola járványtanában is a nagy testű gyü-
mölcsevő denevérek.”13 Illetve a rovarevő denevérek, melyek a szóban forgó 
járványt elindíthatták, erre pár bekezdéssel lejjebb visszatérünk.

Cook regényében a retardációnak, a kitérőnek, az információ részleges 
adagolásának jelen esetben megvan az az előnye, hogy az ebola azonosítása 
közben egyéb lehetőségek is szóba kerülnek. Így utalás történik a dialógusok-
ban a spanyolnáthára, az AIDS-re, a Lassa-lázra és a Marburg-vírusra is. 
Mind a négyről tájékozódhatunk például Michael B. A. Oldstone Vírusvadá-
szok című alapkönyvéből vagy Honigsbaum előbb idézett munkájából is. Nem 
az a cél persze, hogy szaporítsuk a valós járványok leírásait, hanem hogy lás-
suk a Járvány által dinamizált epidemiológiai horizontokat. Míg ezek a beteg-
ségek kiesnek a rostán, az erővonalak az ebola felé mutatnak, de a tét éppen 
az, hogy megértsük ebben a viszonyrendszerben a járványok hasonlóságait, 

12  David qUammen, Gazdaváltás: Állatról emberre terjedő vírusok, ford. sóskUthy György 
(Budapest: Park Könyvkiadó, 2021), 61. (A rezervoár olyan organizmus, amely a vírus számára 
megfelelő környezetet biztosít a túléléshez. Ebben a kapcsolatban a kórokozó jelenléte tünet-
mentes, vagy minimális tünetekkel jár, azaz nem veszélyezteti a gazdaszervezetet. Amikor 
a vírus a rezervoárról más fajra ugrik át, a köztes gazdában megsokszorozódik, és járványt 
indíthat el, amelynek kárvallottja általában egy harmadik faj, beleértve az embert is.)

13  Uo., 112–113.
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miközben lássuk a specifikumaikat és a kórokozók közti különbségeket is. 
Ebben a projektben viszont nincs megállás, hiszen a mai olvasó számára be-
vonódik ebbe a játszmába viszonyítási pontként a Covid–19 is, illetve min- 
den olyan fertőzési hullám, amellyel az olvasó a regény írása óta szembesülhe-
tett. Vagyis egy járvány felidézi a többi járvány emlékezetét, és ez különösen 
abban az esetben fontos, ha egy adott generáció nem rendelkezik közvetlen 
tapasztalattal a pandémia jelenségéről. Korántsem véletlen tehát, hogy a sza-
kírók, a tudománynépszerűsítők is nem egymástól elszigetelve, hanem egy-
más kontextusában tárgyalják a járványokat. Például Nicholas A. Christakis 
Apollo’s Arrow című úttörő munkájából rengeteg információt megtudunk a 
spanyolnátháról is, többek között arról, hogy egyes amerikai nagyvárosokban 
(Philadelphiától Chicagón át New Yorkig) milyen károkat okozott. (És persze 
megtudjuk azt is, mit kezdhetünk az adatokkal.)14 Cook regényében is ezt 
tarthatjuk lényegesnek, segít megpillantani a mintázatot, amely járványtól 
járványig vezet.

Ebben a hálózatban aztán előkerülnek olyan fogalmak (a szóban forgó re-
gényben), mint a szuperterjesztő, a karantén, a vakcináció vagy a zoonózis. 
A négy közül az utóbbinak a szerepe – biológiai szempontból – túlnyúlik a 
regény világán, hiszen Cook thrillerében mesterségesen terjesztett vírus 
okozza a galibát, a kialakulása viszont felsejlik a háttérben. (Nem a vírus mes-
terséges tehát, hanem a terjesztése tudatos.) Az egyik párbeszédben a főhős, 
Marissa az ebola forrásáról,a fertőzés feltételezett afrikai kiindulópontjáról, 
kérdezi az egyik szakértőt, aki így válaszol: „Azt hiszem, állatbetegségről van 
szó. Egy nap majd izolálják valamelyik egyenlítői majomfajtából. Vagyis zoo-
nózisról, olyan, gerinces állatokra jellemző betegségről van szó, amely időn-
ként átterjed az emberre is.”15 Valóban, a zoonózis a vírusok evolválódásának 
egyik (mondhatni közönséges) útja, amelyre sok példát ismerünk, ezek közé 
tartozik a SARS-CoV-2 is. Érdemes azonban kicsit pontosítani a regényben 
olvasottakat, amihez Rózsa Lajos definícióját idézzük a négyszerzős COVID: 
olyan, mint az influenza, csak halálosabb című kötetből.

Az egészségügyi szakirodalomban általában zoonózisnak hívják az álla-
tokból eredő emberi fertőzéseket. Esetünkben azonban ez a fogalom 
félrevezető lehet. Hiszen vannak kórokozók, amelyek bármikor képe-
sek állatról emberre ugorva fertőzni, és ezt gyakran meg is teszik, de 

14  Vö. Nicholas A. christakis, Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Co-
ronavirus on the Way We Live (New York–Boston–London Little: Brown Spark, 2020), 67–75.

15  Robin cook, Járvány, ford. krasznai Márton (Budapest: I. P. C., 1993), 149.
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ezután képtelenek az emberi népességben önfenntartó járványokat lét-
rehozni. Közismerten ilyen faj például a trichina (Trichnella spiralis). 
Vannak más fertőzések, melyek átugranak olykor az állatokról az em-
berre, és itt ideig-óráig önfenntartó járványokat hoznak létre, de ezek 
hónapok, évek, esetleg évtizedek múlva kipusztulnak, ilyen faj például 
a pestisbaktérium (Yersinia pestis). E kórokozóknak nincs idejük az em-
beri népességben új fajokká válni. Végül vannak kórokozóink, amelyek 
alig néhány, vagy talán csak egyetlen alkalommal telepednek meg az 
emberen, de aztán örökre (pontosabban: a mai napig) velünk maradnak, 
és idővel új, elkülönült fajokká váltak. Ilyen fajok például a kanyaróví-
rus vagy az AIDS betegséget okozó humán immundeficiencia-vírus 
(HIV).16

Ennek a fogalomnak a kiemelése – bár nem játszik központi szerepet a re-
gényben – didaktikai szempontból is fontos lehet. Megvilágítható ugyanis a 
segítségével a gazdaváltás evolúciós működése (a parazitológia egyik kulcsfo-
lyamata), illetve az, hogy a gazdaváltás miként függ össze a változó klímával. 
Rózsa Lajos gondolatmeneténél maradva (de Honigsbaum is utal erre):

Az emberi tevékenység által generált globális klímaváltozás ma a bi-
oszféra egyik meghatározó folyamata. Alapvetően átrendezheti az egyes 
fajok földrajzi elterjedését, ezért sok kórokozó faj most olyan új, poten-
ciális gazdafajokkal – köztük az emberrel – is testi érintkezésbe kerül, 
amelyekkel korábban nem találkozott. Történelmi példákból sejthető, 
hogy ez olykor gazdaváltáshoz és új kórokozó fajok megjelenéséhez ve-
zethet.17

Az állat–ember kontaktus gyakoriságának eltolódása, növekedése a népes-
ségrobbanás következtében, illetve a bioszféra példátlanul gyors átrendeződé-
se azt eredményezi, hogy fokozatosan nő az embert veszélyeztető gazdaváltá-
sok esélye. Nem kell messzire menni, minderre élő példa az AIDS- vagy a 
Covid–19 pandémia. (A vuhani húspiac valószínűleg a zoonózis következté-
ben kialakult járvány szimbólumává vált 2020 folyamán.) És ebbe a kontext-
usba illeszkednek az újabb és újabb ebolajárványok is.

16  kUn Ádám, kozák Eszter, mokos Judit és rózsa Lajos, COVID: olyan, mint az influ-
enza, csak halálosabb: Útikalauz járványokhoz, nem csak stopposoknak (Budapest: Typotex Kiadó, 
2021), 57–59.

17  Uo., 59–60.
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A gazdaváltás klasszikus esetének számít egyébként a pestis (is). Tuomas 
Aivelo Végtelen paraziták című, fentebb beharangozott könyvének A pestist az 
éghajlat mozgatja című alfejezetében röviden rekonstruálja, hogy miért éppen 
a 14. században pusztított a fekete halál (a bolhák által a rágcsálóknak átadott 
baktérium).

A helyzet döntően megváltozott a 14. században – írja az evolúcióbioló-
gus makikutató –, a selyemút fénykorában: Közép-Ázsiát folyamatosan 
kereskedelmi karavánok szelték át, melyek az Európa és Kína közötti 
áruforgalmat közvetítették. A karavánok praktikus célpontot jelentet-
tek a pestisnek, mert az a tevéknél csak enyhe megbetegedést okoz. 
Amikor a versenyegerek tömeges pusztulása a kórokozó gazdaváltását 
eredményezte, a tevék is megkapták a maguk részesedését. A kutya uga-
tott, a karaván haladt, a pestis pedig terjedésnek indult. A kór tehát va-
lószínűleg a versenyegerektől indult, utána a karavánok tevéit fertőzte 
meg, majd végigsöpört egész Európán – és természetesen Kínán. […] 
A házi patkány, ahogyan az ember is, viszonylag gyorsan belehal a pes-
tisbe, ám a patkányok mégis jelentős szerepet játszottak, amikor a kór 
Európa kapujába ért. A patkányok ugyanis könnyűszerrel utaznak ha-
jón, így valószínűleg a pestis fontos terjesztőiként funkcionáltak a kikö-
tővárosokban. Miután a pestis kellően sok embert megfertőzött, már 
csak idő kérdése volt, hogy a bolhák által okozott bubópestis mikor ve-
zet tüdőpestishez. A tüdőpestis megjelenésekor a fertőzés terjedési se-
bessége felgyorsul, mivel a kórokozó már emberről emberre is át tud 
adódni.18

Ez a témakör a betegségökológia egyik legfontosabb területe, korántsem 
véletlen tehát, hogy például David Quammen önálló könyvet szentelt neki, 
melyre fentebb már utaltunk. (A Gazdaváltás is melegen ajánlható tehát a gon-
dolatmenetünk mellé, a részletezésére itt nincs mód, térjünk vissza a főcsa-
páshoz.)

A regény alapján kiemelendő másik fogalom – mint azt jeleztük – a szuper-
terjesztő. Nem szó szerint hangzik el a szövegben, de az egyik beteg (Dr. Rich - 
ter) kapcsán erre lehet következtetni, ugyanis arra terelődik a figyelem, hogy 
nem mindenki fertőz meg másokat, hanem egyvalaki sok embert.19 Ezt a ké-
pet a hálózattudomány pontosította az utóbbi években, ami megváltoztatta   

18  aivelo, Végtelen paraziták, 197–198.
19  cook, Járvány, 71.
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a járványok kialakulásának és lefolyásának modellezését/értelmezését is. 
 Vegyünk szemügyre egy konkrét terjedési útvonalat. 2013 végén egy Melian-
dou nevű guineai faluban a gyerekek egy kólafa mellett játszanak, melyben 
van egy odú, ahol egy szelindekdenevér-populáció él. A kétéves Emile az odú-
ban belenyúl a denevérürülékbe, vagy elkap egy csemegét. (Honigsbaum fen-
tebb említett könyvében így fogalmaz: „A meliandoui gyerkőcök számára a 
víznyerő hely felé vezető úton álló fatörzs volt a McDonald’s megfelelője, és   
a M. condylurus a Big Mac.”)20 A kisfiú belázasodik, hányni kezd, és fekete színű, 
híg székletet ürít. Emile, a nulladik beteg pár nap múlva meghal, az őt ápoló 
terhes édesanyja szintén, majd követi őket Philomène, a fiú testvére. A falusi 
bábaasszony, aki ápolta őket, széthurcolja a betegséget a környező települé-
sekbe. Guéckédou kórházából egy egészségügyi dolgozó viszi tovább, aki a 
bábát ellátta, és 50 km-re onnan megfertőzi az orvost, aki kezelte őt. Az orvos 
továbbadja a kórt a fivérének 80 km-rel odébb. Néhány hónap elteltével a be-
tegség minden idők legnagyobb ebolajárványává válik, amely csak két és fél 
évvel Emile megfertőződése után ér véget. Az ebolajárvány egyik kritikus 
pontja annak a gyógyító asszonynak a temetése volt, aki azt hirdette magáról, 
hogy szembe tud szállni a ragállyal. A temetésén több százan gyűltek össze, 
hogy elvégezzék a szertartásokat, megérintve a halottat. Ez 350 újabb halál-
esetet jelentett Sierra Leonéban. Ma már tudjuk, hogy az ebola esetében a 
halottak is fertőzőek, a gyógyító ember szuperfertőző volt. (Kit Yates Ne hidd 
el az igazságot! című remek könyvében az átviteli útvonalat az R nulla és az 
exponenciális növekedés bemutatásakor említi részletesebben.)21

A harmadik és a negyedik kiemelt fogalomról, a karanténról és a vakciná-
cióról részletesebben nem szólunk itt, a mai olvasóknak aligha kell bizonygat-
ni a járványok kontextusában betöltött szerepüket; a karanténintézkedések 
változatossága és megítélése (az elfogadástól az engedetlenségig) pedig immár 
alaptapasztalatnak számít. A regényben a karantén a fertőzötteket ellátó kór-
házakra terjed ki. A vakcina fejlesztéséig nem jutunk el, ez a szál teljesen el-
marad. Cook művében megemlítenek a szereplők viszont két nem fiktív sze-
mélyt, akikre érdemes kitérni. 

Az egyikük John Snow, akinek tevékenysége a 19. századi kolerajárványok-
hoz kötődik. A regényben Marissa példaképként kezeli Snowt, arról álmodo-
zik, hogy neki is hasonló felfedezés jusson osztályrészül.

20  honiGsbaUm, Világjárványok száz esztendeje…, 233.
21  Vö. Kit yates, Ne hidd el az igazságot! Miért (szinte) minden matematika?, ford. tóth 

Enikő (Budapest: Athenaeum Kiadó, 2020), 321–325.
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A forró kávét kortyolgatva Marissa felidézte magában a Berton Roueche 
orvosi detektívtörténeteket, amiket a New Yorkerben olvasott. Szerette 
volna, ha egy olyan esettel találkozik, amilyet John Snow, a modern 
járványtan atyja oldott meg: Snow azzal, hogy deduktív módon izolálta 
az egyik londoni kutat mint a fertőzés forrását, megakadályozta egy 
nagyvárosi kolerajárvány kitörését. Snow teljesítményében az volt a 
nagyszerű, hogy mindez azelőtt történt, mielőtt a betegségek baktériu-
mok által történő terjesztésének elmélete elfogadottá vált volna. Csodá-
latos lenne, ha ő is ilyen kézenfekvő eset felderítésében vehetne részt…22

Valóban, a kolera terjedésének az ivóvízzel kapcsolatos felismerése, John 
Snow 1854-es klasszikus kísérlete legendássá, az orvostudomány és a közegész-
ségügy, illetve az adatvizualizáció mérföldkövévé vált. A jól értesült narrátor 
Marissa gondolatait idézve nem kis célt állít a főszereplő elé, de a tudományos 
gondolkodásban ez így van rendjén. John Snow tevékenységéről Ronald D. 
Gerste Történelmet író betegségek című – patobiográfiai indíttatású – könyvében 
olvasható egy pontos összefoglaló.23

Rövid kitérőként hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy mi volt Snow ki-
indulópontja, mert valószínűleg a történetnek ezt a részét nagyságrendekkel 
kevesebben ismerik. Gerste is ezzel kezdi a mondandóját, mivel Snow egy 
akkor új szakterülettel foglalkozott, az érzéstelenítéssel.

Amikor Viktória királynő – írja Gerste – 1853 májusában nyolcadik 
gyermekét szülte, arra kérte Snow-t, hogy kloroformmal szüntesse meg 
vagy legalábbis csökkentse fájdalmait. Ez áttörést jelentett a szüléseknél 
akkor még újdonságnak számító érzéstelenítés történetében, egyszers-
mind sikerült vele elhallgattatni az egyház köreinek tiltakozását is, akik 
a Bibliára hivatkozva hirdették, hogy a nőknek fájdalmak közepette kell 
megszülniük gyermekeiket. Éterrel, kloroformmal és más illékony 
anyagokkal folytatott kísérletei tovább erősítették Snow meggyőződé-
sét, hogy nem a miazma, az egészségtelen levegő, és nem is a rossz sza-
gok okozzák a betegségeket. Ő maga arra gyanakodott, hogy a kolerát 
az ivóvíz okozza.24

22  cook, Járvány, 42–43.
23  Ronald D. Gerste, Történelmet író betegségek: Az ókortól napjainkig, ford. Győri László 

(Budapest: Corvina Kiadó, 2021), 130–133.
24  Uo., 130.



A többi pedig már történelem. Snow kiderítette, hogy a londoni ivóvíz-
készletet biztosító két cég közül az egyik már nem a város alatt merte a vizet 
a Temzéből, hanem a folyó egy másik szakaszán, amely nem tartalmazta Lon-
don minden szennyét. A vizsgálat látványos eredménnyel járt, Snow-nak sike-
rült bizonyítania, hogy azok a háztartások fertőződnek meg, amelyekbe a 
szennyezett víz jut el. Az eredményeket térképre vitte (ez volt az első járvány-
tani disease mapping), bejelölve a halálozási gócpontokat. A kép közepén kiraj-
zolódott valami, az elhíresült Broad Street Pump, az a nyomókút, ahonnan a 
környék lakói a vizet kapták (erre a kútra utalt a regényrészlet is fentebb). 
Snow a fekete és a fehér foltokról is kiderítette, mi közük a vízellátórendszer-
hez, és ezzel sikerült elvágni a fertőzési útvonalakat a Sohóban. Kucharski 
fentebb említett könyvében ehhez a történethez még hozzáfűzi, hogy – mivel 
a kolerajárvány már csökkenőben volt – „Ha pontosak akarunk lenni, »a szi-
vattyú fogantyújának eltávolítása« kifejezésnek valójában arra a védekező in-
tézkedésre kellene utalnia, ami elméletben hasznos, de túl későn került meg-
valósításra.”25 A  regényrészlet tehát innen nézve nem igazán pontos, de a 
funkcióját ez kevésbé befolyásolja.

A Cook-regényben említett másik történelmi alak valami egészen másról 
híresült el. Tífuszos Mary története folyamatos hivatkozási pont a járványdis-
kurzusban, amit a narráció adottnak is vesz.

A másik dolog, ami Marissát nyugtalanította, az volt, hogy miként for-
dulhat elő ilyen gyorsan egy újabb Ebola-fertőzés. Ha tényleg Ebola, 
hogy került St. Louis-ba? Független-e a járvány a Los Angeles-itől, 
vagy pusztán annak a folytatódása? Előfordulhat, hogy egy vírushordo-
zó hurcolta be Los Angelesből, vagy talán létezik egy „Ebola Mary”, 
hasonlóan a hírhedt „Tífuszos Mary”-hez? Számtalan nyitott kérdés, s 
Marissának egyiktől sem támadt valami jókedve.26

Tífuszos Mary, vagyis Mary Mallon a 20. század elején több tucat embert 
fertőzött meg (ezek közül többen meg is haltak), mert nem hitte el az orvosá-
nak, hogy tünetmentesen is terjesztheti a fertőzést. (Tünetmentes szalmonel-
laürítő volt, aki a kézmosásban sem hitt.) Marissa a történetben a látványos 
fordulópontig gyanakszik egy ilyen (szuper)terjesztőre, és a sejtése be is iga-
zolódik, csak másképpen. Mindenesetre a szövegben „Ebola Mary” alakzata 
többször visszatér, jól illusztrálva, hogy egy járványtani helyzetben Tífuszos 

25  kUcharski, A ragály szabályai…, 185.
26  cook, Járvány, 111.
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Mary története számos tanulsággal szolgál, és számolni kell vele. Cook ötlete 
innen nézve általánosítható is, nemcsak speciálisan a fiktív járvány járulékos 
kontextusa, hanem olyan jelenség, amely bármikor felbukkanhat, és fel is fog 
bukkanni. (Ezért is emlegették oly sokan több fórumon a Covid–19 pandé-
miává válásának időszakában.)

Végül egy utolsó lényeges szempont a lehetséges sok közül: Cook alkotása 
több ízben utal a járványokat kísérő, vagy azok részét képező „infodémiára” 
is. Ez akkor lesz szembetűnő, amikor az egyik újság „új AIDS-járványként” 
aposztrofálja a fejleményeket (légből kapott információk alapján, bombaszti-
kusan), egy másik pedig a Visszatér a pestis főcímmel ír a fertőzésekről.27 Mind-
két esetet az orvosok kommentálják is: „ostoba híresztelés”, „felelőtlenség” 
stb., hátha sikerül csillapítaniuk a pánikot. A történet más irányba fordul, de 
felsejlik mögötte – a médiaanyagok felvillantásán keresztül – a lehetséges pan-
démiával járó információs káosz. Érdemes megjegyezni, hogy más művek – 
például Stephen King Végítélet című regényeposza is – nagy hangsúlyt fektet-
nek erre a „másik járványra”. Kingnél ráadásul humoros beszámolókat 
olvashatunk olyan esetekről, amikor valaki tudatlanságból vagy elővigyázat-
lanságból elhalálozik valamilyen esemény következtében. Nem a szuperinflu-
enza végez ezekkel a delikvensekkel, hanem saját szerencsétlenségüknek es-
nek áldozatul, amivel King remekül szemlélteti, hogy amit nem végez el 
közvetlenül a vírus, azt elvégzi az emberi tudatlanság vagy balszerencse, és ez 
a „másodlagos hullám” ugyancsak hozzájárul a terep letarolásához. Ebből kö-
vetkezően ez a három komponens – a vírus, az információs káosz és az embe-
ri cselekvésmintázatok – együttese az, amit járványnak nevezünk.

Ez az aspektus persze nélkülözhetetlen annak megértéséhez, miért vannak 
egy-egy járványnak (sőt, minden járványnak) kulturális vonatkozásai is. És 
ezekkel – úgy tűnik – a populáris irodalom egy része tisztában is van. Mindazt 
egybevéve, amiről hevenyészve szóltunk, ha megpróbálnánk válaszolni a fen-
tebb megfogalmazott kérdésünkre (mi történik akkor, ha 2022-ben vesszük 
kézbe az egyik ilyen kiadványt, azaz Robin Cook Járvány című produkcióját), 
akkor ez a válasz egyszerű lenne: ráférne egy – a szövegre és a vizuális kivite-
lezésre egyaránt kiterjedő – javított kiadás, amely jelezhetné, hogy Robin Cook 
műve előfeltételezi, de meg is haladhatja a ponyvahagyományt. Másrészt per-
sze nehéz szabadulni a gondolattól, hogy egy orvosi thrillernek az egyszeri 
pszichológiai hatásban (Horváth Márta A történetmondás eredete [2020] című 
könyvében használt terminussal élve: az esztétikai érzelemben), nem pedig a 
hosszabbtávú kontextuális beszédképességben (vagy az oktathatóságban) ra-

27  Uo., 75, 135.
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gadható meg az alapvető működésmódja. Ez részben így van, ám ebben a re-
gényben, és az ehhez hasonlóakban, akár műfajtól függetlenül, a bűn és a nyo-
mozás is teljesen konkrét tudományos gyakorlatokhoz kötődik. Olyan 
tudásszerkezethez, amelyben sűrű hálót alkotnak a járványtani összefüggések. 
Ez a közeg pedig nagyon is elképzelhetővé teszi azt a megközelítést, melyet 
epidemiológiai interpretációként azonosíthatunk. Rámutatva azokra a pon-
tokra, melyekből racionális úton jön létre a konkrét félelem: elég egyetlen szu-
perterjesztő, aki felszáll egy repülőgépre, és globális jelenséggé teszi az ebolát.


