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Abstract

Helikon’s special issue, Medical Humanities, is highly topical as it appears in a transition period 
as the Covid-19 pandemic becomes less of an immediate crisis and more of a “chronic” problem. 
The issue offers an overview of the emerging and diverse medical and health humanities research 
in Hungary, and seeks to map the scope and trajectories of international research that has already 
shaped it, and can further inspire it in the future. Accordingly, this paper that serves as an 
introduction to the special issue, provides a detailed outline to the collection and its contents. 
All the articles, exhibition reviews and event reports included in the special issue engage with 
the themes and methods of literary and film studies, arts and popular culture. They reflect on 
the emergence of the medical and health humanities, its main areas of interest, and its most 
exciting, widely applicable strands that will no doubt play an important part in its further 
development and growing impact. In addition, the introduction includes brief discussions of 
biopolitics and posthumanism that are increasingly entangled with the critical approaches of the 
medical and health humanities.
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A kultúrakutatás a kétezres évek eleje óta tematikus és módszertani szem-
pontból egyaránt jelentős változásokon ment keresztül. Egyre nagyobb az 
igény a komplex interdiszciplináris együttműködésekre, és sorra jelennek 
meg az olyan hibrid kutatási területek, mint például a digitális bölcsészet (di-
gital humanities), az ökokritika (ecocriticism) vagy maga a kultúrorvostan (me-
dical humanities), más néven orvosbölcsészet, egészségügyi humán tudomá-
nyok, illetve orvosi humaniórák. Ezek a kutatási területek ötvözik a bölcsészet-, 
a társadalom- és a természettudományok szempontrendszerét és terminológi-
áját annak érdekében, hogy kurrens globális problémákat több szemszögből 
megközelítve járjanak körbe. Míg a Covid–19 pandémia katasztrofális hatás-
sal volt az életünkre, és gyökeresen megváltoztatta az életmódunkat, arra is 
rámutatott, hogy a tudományterületek tradicionális szétválasztásával képte-
lenség az ehhez hasonló, összetett események és jelenségek vizsgálata. A krí-
zisre adott reakció tehát katalizálta a tudományok közötti átjárásra való haj-
landóságot, és elősegítette a szorosabb elméleti, módszertani összefonódások 
kifejlődését. Ez különösen igaz a kultúrorvostan/orvosbölcsészet területére, 
amelynek fontos feladata lesz például a jelenlegi világjárvány egészségügyi, 
társadalmi, gazdasági, kulturális, lélektani és egyéb hatásainak, traumájának 
megértése és feldolgozása, vagy akár a klímaváltozás okozta pszichikai és fizi-
ológiai változások feltárása.

Ebből a szempontból a Helikon folyóirat Kultúrorvostan/Orvosbölcsészet című 
lapszáma különösen aktuális vállalkozásnak számít, hiszen egyfajta átmeneti 
időszakban jelenik meg a járvány „akut” és „krónikussá” váló periódusai kö-
zött. Egyrészt szeretnénk bemutatni a magyarországi kultúrorvostani/orvos-
bölcsészeti kutatások sokszínűségét és alakulását, másrészt pedig körképet 
adni a terület jelenleg meghatározó nemzetközi tendenciáiról, melyek a ma-
gyar kutatást is inspirálják, illetve inspirálhatják a jövőben. Ennek fényében a 
jelen bevezető tanulmányunkban szeretnénk egy rövid áttekintést nyújtani   
a lapszám szerkezetéről és a benne található tanulmányokról, írásokról, min-
denekelőtt pedig a „medical humanities” kialakulásáról, az általa elemezhető 
problémakörökről, valamint legérdekesebbnek és legszélesebb körben alkal-
mazható irányzatairól, amelyek egészen biztosan jelentős szerepet játszanak 
majd a kultúrorvostan/orvosbölcsészet további térnyerésében és módszertani 
változásaiban. Itt természetesen nem áll módunkban a lehető legteljesebb ké-
pet adni, hiszen egyre bővülő kutatási területről van szó, ezért alapvetően az 
ezredforduló utáni, angol és magyar nyelven megjelent eredményekre össz-
pontosítunk, ahogy azt a Válogatott bibliográfia is tükrözi. 
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Mi a „medical humanities”?

Georges Canguilhem A normális és a kóros című, a betegség orvostörténeti 
és bölcseleti értelmezéseiről szóló monográfiája a francia sebészt, René Le-
riche-t idézve állítja, hogy az egészség az, „ahogyan az élet a szervek csöndjé-
ben zajlik”.1 A  kultúrorvostan különböző irányzatai által megfogalmazott 
kérdések voltaképpen ezt a mondatot fordítják a visszájára: érthető-e a beteg-
ség, a normától eltérő testtapasztalat a szervek „hangjaként”, azaz a szenvedő 
emberi test szimbolikus nyelveként? Amennyiben a különböző kórok képesek 
ily módon megszólaltatni a testet, az adott patológiás jelenséghez elkerülhe-
tetlenül kulturális-társadalmi jelentések is társulnak. A  kultúrorvostan/or-
vosbölcsészet egyik alapvető belátása tehát az, hogy a betegség tágabb érte-
lemben felfogható kulturális tünetként is, az általa sújtott test ábrázolásának 
történetileg változó hagyományai pedig számos diskurzust nyitnak meg az 
emberi megtestesülés, a társadalmi nemek és terek, a gazdasági folyamatok, 
pszichológiai jelenségek, bizonyos antropológiai állandók és biopolitikai, 
bioetikai kérdések felé.2 

A halandó test romlása par excellence emberi szenvedésként kiterjedt kép-
zőművészeti és irodalmi ábrázolási hagyománnyal rendelkezik a nyugati kul-
túrában, és különösen gyakran jelenik meg a gonosz és/vagy a szennyeződés 
metaforájaként, amely általában morális értékítéletet is hordoz. A betegség mint 
metafora című, máig nagy hatású esszéjében Susan Sontag szintén amellett 
érvel, hogy a testmetafora a társadalmi és szimbolikus rend vagy rendetlenség 
leképezéseként réges-régi trópus: „A rend régóta a politikai filozófia legfon-
tosabb kérdése, és ha elfogadjuk, hogy a polisz összehasonlítható az emberi 
szervezettel, akkor a polgári zűrzavar is összevethető a betegséggel.”3 Az 
egyéni kín és a kollektív, társadalmi test diszfunkcióinak ábrázolásai ily mó-
don történetileg összefüggő témákként közelíthetők meg. Mindeközben a be-
tegség a késő modernség meghatározó egzisztenciális frusztráció forrásává is 

1  Georges CanGUilhem, A normális és a kóros, ford. Gervain Judit (Budapest: Gondolat 
Kiadó, 2004), 50.

2  Bryan S. Turner alapvetése hasonlóképpen az, hogy „(1) a betegség nyelv, (2) a test rep-
rezentáció, illetve (3) az orvostudomány pedig politikai gyakorlat”. Paula Treichler, „AIDS, 
Homophobia, and Biomedical Discourse: An Epidemic of Signification”, in Culture, Society 
and Sexuality: A Reader, eds. Richard Parker and Peter AGGleton, 357–386 (London–Phi-
ladelphia: UCLP, 1999), 370.

3  Susan SontaG, A betegség mint metafora, ford. LUGosi László (Budapest: Európa Könyv-
kiadó, 1983), 91.
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vált: „a betegség nem csupán egyéni tapasztalat, hanem kulturális metafora. 
Sőt, a »bomba« mellett ez lehet a késő 20. század elsődleges metaforája.”4 

A  rendkívüli közegészségügyi krízishelyzetek kezelése azonban mélyen 
gyökerezik a mindennapi, normálisként érzékelt egészségfelfogásainkban is, 
miközben a kortárs nyugati társadalmakban egyre nő a megtestesüléssel kap-
csolatos szorongás mértéke. Alison Bashford szavaival „a jó állampolgár az 
egészséges állampolgár”,5 az olyan fogalmak pedig, mint a „biológiai” vagy 
„genetikai állampolgárság”6 egyre inkább meghatározzák a (legalábbis a glo-
bális észak állampolgárai számára) elérhető szubjektumpozíciókat. Egyrészt a 
biotechnológia tudományos eredményei és a szubjektum saját egészségéért 
való növekvő felelősségvállalása alakítják ki azt a meggyőződést, hogy „az 
életfolyamatok egyre nagyobb mértékben módosíthatóvá és irányíthatóvá 
válnak”,7 ugyanakkor ez az újfajta biohatalom a személyes és társadalmi test 
fölötti kontrollvesztéstől való folyamatos félelemre épül. Azok a védelmező és 
megtisztító eljárások és rítusok, amelyeken az állampolgár önként vagy az 
állam fegyelmező rendszerei által diktált módon átesik, mind részei a 21. szá-
zad civil vallásának, az egészségmegőrzésnek (healthism), amely gyakran a fia-
talság kultuszával jár együtt, továbbá olyan globális és részben megelőzhető 
válságokkal is szembe kell néznünk, mint a már említett ökocídiumok és pan-
démiák. Globális szinten összességében „intenzív bio-készültségről (intense 
bio-preparedness)”8 beszélhetünk, sőt több gondolkodó neokoloniálisnak is ne-
vezi ezt a fajta kiterjedt egészségügyi-biopolitikai monitorozást: „a gyarmato-
sítás öröksége olyan egészségkultúrát hozott létre a világon, amely a »globális 
szomszédság« és az »univerzális Másság« között oszcillál”.9 

Ezen alapproblémák rövid felvázolása után érdemes egyfajta esettanul-
mányként egy pillantást vetni a kultúrorvostan/orvosbölcsészet két meghatá-

4  Cindy Patton, Inventing AIDS (New York–London: Routledge, 1990), 11, doi: 
10.1080/08109029308629359, https://doi.org/10.1080/08109029308629359.

5  Alison Bashford, Imperial Hygiene: A Critical History of Colonialism, Nationalism and 
Public Health (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003), 117.

6  Nikolas Rose, The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the 
Twenty-First Century (Princeton–Oxford: Princeton University Press, 2007), 132, doi: 
10.1515/9781400827503, https://doi.org/10.1515/9781400827503.

7  Thomas Lemke, Biopolitics: An Advanced Introduction, trans. Eric Frederick trUmp (New 
York–London: New York U, 2011), 4.

8  Alison Bashford, „The Age of Universal Contagion: History, Disease and Globaliza-
tion”, in Medicine at the Border: Disease, Globalization and Security, 1850 to the Present, ed. Ali-
son Bashford, 1–17 (London: Palgrave Macmillan, 2007), 13, doi: 10.1057/9780230288904_1, 
https://doi.org/10.1057/9780230288904_1.

9  Uo., 6.
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rozó fogalmára, az egészség és a betegség jelentéseire, hiszen e tudományte-
rület különböző irányzatai alapvetően e két állapot közötti skála mentén 
igyekeznek annak komplexitásában megragadni az emberi megtestesülés ta-
pasztalatát. Az egészség fogalma látszólag magától értetődő, mégis meglepő-
en nehéz meghatározni. Orvosi, filozófiai, valamint antropológiai szempon-
tokból közelítve meg az egészség jelentését meglehetősen eltérő felfogásokkal 
találkozunk. Az Egészségügyi Világszervezet alapító dokumentuma szerint 
„az egészség a teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapota, és nemcsak a 
betegség vagy a fogyatékosság hiánya”,10 ami kifejezetten szubjektív és 
utópisztikus megközelítést sugall. Canguilhem ezzel szemben dinamikusab-
ban írja le: „Aki jó egészségnek örvend, az lehet beteg, mert fel tud épülni 
belőle, azaz megengedheti magának ezt a biológiai luxust”.11 Fontos kiemelni, 
hogy Canguilhem az egészséges és a normális fogalmait nem azonosítja egy-
mással, szerinte ugyanis „a normális tehát egyszerre a norma kiterjesztése és 
kinyilvánítása”,12 és ez a belátás a lapszám műelemzéseinek a szempontjából is 
lényeges, hiszen az abnormitás, a betegség soha nem egyszerűen csak biológi-
ai tény, hanem a normalizált rendhez képest a Másság biopolitikai kódolása is 
– legyen szó akár az egyén vagy a kollektív társadalom testéről. Foucault 
ugyan nem az egészségről, hanem az élet fogalmáról állapítja meg a Can-
guilhem-kötet francia kiadásához írott bevezetőjében, hogy „végső soron az 
élet az, ami képes hibázni”,13 gondolata mégis kapcsolatba hozható az egész-
séggel, amennyiben egy organizmus normális működését a normalitástól való 
eltérés képességeként fogja föl. Immanuel Kant szintén a jólét fogalma felől 
közelíti meg az egészséget, amennyiben „a jólétet nem érezzük, hiszen az egy-
szerűen az a tudat, hogy élünk”.14 Hans-Georg Gadamernél ugyancsak fel-
bukkan  a tudatállapot15 jelentéskomponense az egészség kapcsán, ám a hiány 
tapasz talata felől: 

10  Constitution, World Health Organization, hozzáférés: 2021.10.07, https://www.who.
int/about/governance/constitution.

11  CanGUilhem, A normális és a kóros, 116.
12  Uo., 141.
13  Michel FoUcaUlt, „Introduction”, in Georges CanGUilhem, The Normal and the Patho-

logical, trans. Carolyn R. Fawcett, 7–24 (New York: Zone Books, 1992), 22.
14  CanGUilhem, A normális és a kóros, 243.
15  Kosztolányi Dezső 1932-es Boldogság című novellája nagyon hasonlót állít: „Mi a bol-

dogság? Talán nem is egyéb, mint a szenvedés hiánya?”. Kosztolányi Dezső, „Boldogság”, in 
Kosztolányi Dezső, Kulcs, 356–359 (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977), 359.
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Egész bizonyosan élőlényi mivoltunkból fakad, hogy annyira nem va-
gyunk tudatában önmagunknak, hogy az egészségünk is rejtve marad. 
Minden rejtettsége ellenére azonban egyfajta jóllétben mégis megmu-
tatkozik, és még inkább abban érhető tetten, hogy az önfeledt jóllét 
okán nagyobb a vállalkozókedvünk, nyitottabbak vagyunk a felismeré-
sekre, és még a megpróbáltatásokat és nehézségeket is alig érezzük meg 
– ezt jelenti az egészség.16

Ennél pragmatikusabban és inkább a közösség szempontjából közelíti meg 
Simon Williams a fogalmat, aki szerint az egészség „olyan megtestesült gya-
korlat és erkölcsi performansz, amelynek során a testek – szó szerinti és meta-
forikus értelemben egyaránt – »életképessé« (viable) válnak, azaz társadalmi 
és kulturális értelemben legitimmé, materiálisan megformálttá és praktikus 
értelemben »anyagiasítottá« (enmattered)”.17

Mindehhez képest hogyan lehetne meghatározni a betegség fogalmát?18 Fel-
tűnő, hogy míg az egészséget rendszerint filozófusok, a betegséget inkább 
orvosok és történészek írják le nagyobb megvilágító erővel. René Leriche 
francia sebész például tudományos objektivitással (vagy amoralitással) úgy fo-
galmaz, hogy „a betegségek az élet újszerű formái”.19 Élettani szempontból 
eszerint a betegség nem szükségszerűen az egészség ellentéte, hanem értel-
mezhető biológiai variánsként is. Canguilhem gondolatmenetében a betegség 
nem más, mint ami az egészséget annak hiánya által láthatóvá teszi:

16  Hans-Georg Gadamer, Über die Verborgenheit der Gesundheit (Berlin: Suhrkampf Ver-
lag, 1993), 112. (Trippó Sándor fordítása.)

17  Williams, Medicine and the Body, 51.
18  Noha a magyar nyelv nem tesz különbséget a betegség fogalmának e két jelentéstarto-

mánya között, fontos kiemelni, hogy az angolban a disease szó a kór objektív, orvosi eszközök-
kel mérhető, a normától eltérő jelenségként leírható formáját jelenti, míg az illness jelentése 
a szubjektív, megélt, fenomenológiai betegségfelfogáshoz kapcsolódik inkább, hasonlóan a 
német nyelvű fenomenológiai források Körper- és Leib-fogalmaihoz. Vö. James Aho and Ke-
vin Aho, Body Matters: A Phenomenology of Sickness, Disease, and Illness (New York–Plymouth: 
Lexington, 2009), 3.

19  CanGUilhem, A normális és a kóros, 56. Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül (1937) 
című regénye hasonló hipotézist fogalmaz meg: „Hátha egy új, még ismeretlen szerv első, 
primitív, öntudatlan, vagy céltudatos próbálkozása a daganat – új szervé vagy testrészé, amely 
meg akar születni a fajta fejlődési rendjének ismeretlen irányában?” Karinthy Frigyes, „Uta-
zás a koponyám körül”, in Karinthy Frigyes, Utazás Faremidóba, Capillaria, Utazás a kopo-
nyám körül, 155–310 (Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2013), 259.
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A betegség azáltal tárja elénk a normális működéseket, hogy lehetetlen-
né teszi azok kivitelezését. A betegség annak az elmélkedő figyelemnek 
a mozgatórugója, amelyet az élet az emberen keresztül saját magára irá-
nyít. Ha az egészség az, ahogyan az élet a szervek csöndjében zajlik, az 
egészségnek a szó szoros értelmében nincs saját tudománya. Az egész-
ség a szervek ártatlansága. Mint minden más ártatlanságnak, ennek is el 
kell vesznie, hogy a tudás lehetővé váljék.20 

A nagy hatású brit orvos- és kultúrtörténész, Roy Porter egy freudi gon-
dolat továbbírásával szintén magával az élettel, pontosabban az emberi létfor-
mákkal azonosítja a betegséget, amikor azt írja: „A civilizáció nemcsak elége-
detlenséget, hanem betegségeket is termel.”21 A  szintén történész Robert 
Hudson pedig szinte megszemélyesíti a betegségeket azáltal, hogy önálló ka-
rakterrel, előtörténettel bíró létezőkként írja le őket: „a betegségek nem vál-
tozatlan entitások, hanem dinamikus társadalmi konstrukciók, amelyek saját 
életrajzzal rendelkeznek”.22 

A betegség metaforikus jelentéseit áttekintve egyrészt általános észrevétel, 
hogy „a betegség fogalmi megragadásának tipikus eszközei azok a fenyegeté-
sek, amelyeket a háborúval, a félelemmel, az erőszakkal, a heroizmussal, a 
vallással, az idegengyűlölettel, a fertőzéssel, a nemi szerepekkel, a démonizá-
lással és a kontrollal kapcsolatosak”.23 Másrészt azonban tetten érhető a nyu-
gati kultúra történetében a betegség társadalmi értelmezése kapcsán egy lé-
nyeges fordulópont: „teoretikus síkon világos eltolódás történt, amennyiben 
nyugaton a betegség először egyensúlyvesztést jelentett (a középkori humorá-
lelmélettel24 összhangban), amelyet aztán az invázió képével azonosított be-
tegség váltott fel (ezt az értelmezést pedig csak nemrégiben kezdték megkér-

20  CanGUilhem, A normális és a kóros, 56.
21  Roy Porter, Vér és virtus: Az orvostudomány rövid története, ford. szabó Mária (Buda-

pest: HVG Könyvek, 2003), 19.
22  Jo N. Hays, „Historians and Epidemics: Simple Questions, Complex Answers”, in Pla-

gue and the End of Antiquity: The Pandemic of 541–750, ed. Lester K. Little, 33–58 (Camb-
ridge: Cambridge University Press, 2006), 2, doi: 10.1017/CBO9780511812934.005, https://
doi.org/10.1017/CBO9780511812934.005.

23  Deborah LUpton, Medicine as Culture (London–New Delhi: Sage, 1995), 78.
24  Az ókori orvoslásban gyökerező elmélet, mely szerint a testi-lelki egészség kulcsa a 

négy domináns testnedv egyensúlya (vér, nyák, fekete epe, sárga epe). Hippokratész (Kr. e. 5. sz.) 
szerint a vér túlsúlya a szangvinikus temperamentum okozója, a fekete epe dominanciája me-
lankolikussá tesz, a sárga epe kolerikussá, míg a nyák flegmatikussá. Galénosz (Kr. u. 2. sz.) 
tanaiban is tovább élt ez az elmélet, amely a 17. századik széles körben elfogadottnak számí-
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dőjelezni)”.25 Talán ez az oka annak, minden nagyobb történelmi korban egy 
bizonyos „korszakos betegség” tölti be a központi szimbolikus ellenség szere-
pét: „Úgy látszik, hogy a társadalmaknak mindig szükségük van egy olyan 
betegségre, amelyet a gonosszal azonosíthatnak, és amelynek »áldozatai« kár-
hoztathatják, viszont egynél több ilyen betegség már nem ragadja meg ekkora 
erővel az emberek fantáziáját.”26

A betegség irodalmi ábrázolása a 20. században vált meghatározó témává, 
leginkább az önéletrajz műfaja kapcsán, ahol eleinte alapvetően „biografikus 
törésként”27 fogták fel, miközben a narratív medicina módszertana egyre in-
kább bevezette a „betegszerep”28 pszichológiai vonatkozású fogalmát is.29 
Emellett a radikálisan szekularizálódó világunkban az individualizált beteg-
ségtapasztalat a privát, istenfogalom nélküli pokol megfelelőjévé vált:

Miután a 20. században a vallásos hit elveszett, a betegség vette át a 
pokol szerepét és vált az egyik legszörnyűbb elképzelhető büntetéssé. 
A modern antihőst, aki a szenvedés, a fájdalommal teli élet és a korai 
halál fiziológiai dialektikáját tapasztalja meg, betegsége tipizálja és sújt-
ja egyszerre. Ő a művész, a mártír és a bűnöző archetípusa. Befelé fer-
tőződött, testét-lelkét kín járja át, fájdalomküszöbe próbára tétetik, el-
idegenedik önmagától, szenvedő embertársaitól, és az egészségesektől 
egyaránt. A betegség olyan büntetés, amely bűntudatot, szégyent, félel-
met és öngyűlöletet kelt.30 

tott (számos Shakespeare-darab is utal rá), áttételesen pedig máig befolyásolja a pszichológiai 
személyiségtípus-elméleteket. APA  Dictionary of Psychology, hozzáférés: 2020.12.20, https://
dictionary.apa.org/humoral-theory.

25  Andrew Goatly, „Ideology and Metaphor”, English Today 22, no. 3 (2006): 25–39, 31, 
doi: 10.1017/S0266078406003051, https://doi.org/10.1017/S0266078406003051.

26  Susan Sontag, Az AIDS és metaforái, ford. Rakovszky Zsuzsa (Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 1991), 22.

27  Williams, Medicine and the Body, 95.
28  Lupton, Medicine as Culture, 7. 
29  A „modern amerikai patográfia” a következő metaforikus típusok szerint osztható cso-

portokra: a csata, az utazás és az újjászületés. Léteznek azonban más taxonómiák is: „a helyreál-
lító elbeszélés átmenti korlátozott mértékű fogyatékként vagy szerencsétlenségként mutatja be 
a betegséget […], a káosz-cselekményszál az élet radikális felbomlását állítja középpontba […], a 
quest pedig olyan énképet fogalmaz meg, amelyet a betegség már alapjaiban megváltoztatott”. 
Lars-Christer Hydén and Jens Brockmeier, „Introduction: From the Retold to the Perfor-
med Story”, in Health, Illness and Culture. Broken Narratives, eds. Lars-Christer Hydén and 
Jens Brockmeier, 25–39 (London–New York: Routledge, 2008), 5.

30  Lupton, Medicine as Culture, 52.
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A  fenti kiindulópontok és fogalmi keretek alapján már látható, milyen 
szerteágazó lehetőségeket rejt magában a kultúrorvostan/orvosbölcsészet te-
rülete, amelyet e kutatási terület intézményesülési folyamata is szemléltet, 
amelyet itt röviden áttekintünk. A medical humanities elnevezés gyűjtőfoga-
lomként egyesíti az orvostudományt és annak történetét, az irodalom- és 
film tudományt, a bioetikát, az egészségüggyel foglalkozó joggyakorlatot, va-
lamint az egészség- és a kultúratudományok bármilyen egyéb összekapcsoló-
dását. Itt érdemes kitérni a fogalom magyarra fordításának nehézségeire. 
A fogalom a magyar nyelvű kutatásban jelenleg főként a kultúrorvostanként 
és orvosbölcsészetként jelenik meg, de használatos az egészségügyi humán 
tudományok vagy az orvosi humaniórák kifejezés is. Az első terminológiai 
problémát tehát az okozza, hogy a fogalom melyik felét szeretnénk hangsú-
lyozni – a bölcsészetet vagy az orvostant? A második probléma, hogy mindkét 
esetben az orvostudomány jelenik meg erőteljesebben és kerül központba, és 
a bölcsészet, illetve a kultúra inkább annak alrészeként bukkan fel. Ahogyan 
később megjegyezzük, a terminológia „honosítása” fontos feladata lesz majd a 
magyar kutatói közösségnek, és a jelenlegi tanulmányban e jelenleg is zajló 
folyamatot tükrözendő és a jelentések leszűkítésének elkerülése érdekében 
szinonimaként, egymás mellett szerepel mindkét elnevezés. 

A diszciplína felemelkedése a 1970-es évek észak-amerikai orvosképzés kí-
sérletező gyakorlatához köthető, amikor az irodalomtudomány egyre inkább 
az orvosi egyetemek kurrikulumának részévé vált, azzal az érzékenyítő céllal, 
hogy a leendő orvosokat empatikusabbá tegyék a pácienseik betegségtapasz-
talatával kapcsolatban. Az irodalomnak és narratológiának tehát kezdettől 
fogva meghatározó szerepe volt a kultúrorvostan/orvosbölcsészet kialakulá-
sában. Ahogy azt Anna McFarlane kifejti, ennek a gyakorlatnak a bevezetője 
Anne Hudson Jones volt, aki felismerte a páciensekkel való jó kommunikáció 
fontosságát, illetve hogy mind az orvos viszonyulása a beteghez, mind a beteg 
hajlandósága a tapasztalatai megosztására kulcsfontosságú lehet a megbízható 
diagnózis kialakításában, amely később a narratív orvostan (narrative medi-
cine) kialakulásához vezetett.31 

Néhány évtizeddel később, a 2000-es évek elején a diszciplína az Egyesült 
Királyság felsőoktatási diskurzusában is elkezdett megjelenni, és rohamos fej-
lődésnek indult. Az irodalom és narratológia továbbra is fontos szerepet ját-

31  Anna Mcfarlane, „Medical Humanities”, in The Palgrave Handbook of Critical Posthu-
manism, eds. Stefan Herbrechter, Ivan CallUs, Manuela Rossini, Marija Grech, Megen de 
BrUin-Molé and Christopher John Müller, 1–22 (London: Palgrave Macmillan, 2022), 1, 
doi: 10.1007/978-3-030-42681-1_53-1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-42681-1_53-1.
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szottak, de ennél is jelentősebb hangsúly került az etikára és bioetikára, vala-
mint a filozófiára, például a fenomenológiára is. Az elmúlt két évtizedben 
jelentős kutatói hálózat épült ki az orvosbölcsészet körül, többek között a 
Wellcome Trust segítségével, amely ma már globális szinten képes az orvos-
bölcsészeti kutatást szervezni és irányítani. Itt érdemes megjegyezni, hogy a 
medical humanities diszciplínának két „variánsa” is létezik, mégpedig a critical 
medical humanities, illetve a health humanities, amelyek ma már gyakran közö-
sen is megjelennek medical and health humanitiesként is, a kritikai jelzővel vagy 
anélkül. Ezek a „változatok” a kultúrorvostan/orvosbölcsészet különböző 
hullámainak tekinthetőek, és bár jelentős átfedés van köztük, bizonyos eltéré-
sek figyelhetők meg az általuk lefedett területekben, metodikában és célokban 
is. Anna McFarlane például abban látja a különbséget, hogy a medical humani-
ties a betegségre, a patológiára fókuszál, míg a health humanities egy szélesebb, 
holisztikusabb értelmezési keretben igyekszik az egészség fogalmát vizsgálni, 
így például a krónikus betegségek realitásával foglalkozó területek és a fogya-
tékosságtudomány (disability studies), amelyek az orvosról a „páciens” tapaszta-
lataira, identitására és ágensére helyezik a hangsúlyt, és tradicionálisan a 
health humanities égisze alatt jelennek meg.32 

Anne Whitehead és Angela Woods a kritikai orvosbölcsészetet (critical 
medical humanities) a kultúrorvostan második hullámaként közelíti meg, amely 
a medical humanities gyökereihez tér vissza, vagyis az orvos–beteg kapcsola-
tok és betegségtapasztalatok feltárásához, azonban az első hullámhoz képest 
– amelynek fő színtereként a daganatos megbetegedés prognózisának kom-
munikációját tekintik – ezen jelenségek rendszerszintű vizsgálatát kezdemé-
nyezi, valamint magának a kultúrorvostan/orvosbölcsészet tematikájának és 
módszertanának áttekintése, modernizálása. A  2016-ban megjelent szöveg- 
gyűjteményhez írt bevezető tanulmányukban három „e” betűvel jellemzik 
mind az első és második hullámnak az érdeklődési körét, ezek pedig az etika 
(orvosi és bioetika), edukáció (orvosi és egészségtudományi) és élmény (a be-
tegség megtapasztalásának elbeszélése, körülményei), azonban ezeknek a fe-
lülvizsgált változatát prezentálják, egy új „e” betűvel kiegészülve az „entang-
lement” vagyis a kritikai összefonódás koncepciójával kiegészülve.33 Talán az 
egyik legfontosabb meglátásuk a betegségélmények újragondolásához kapcso-
lódik. A kultúrorvostan/orvosbölcsészet, mint láthattuk korábban, az empátia 

32  Uo., 2.
33  Anna Whitehead and Angela Woods, „Introduction”, in The Edinburgh Com-

panion to the Critical Medical Humanities, eds. Anne Whitehead and Angela Woods,   
1–32 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016), 3, doi: 10.1515/9781474400053-003,  
https://doi.org/10.1515/9781474400053-003.
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szerepére és annak szükségességére fókuszált. Ezzel szemben azonban White-
head és Woods így fogalmaz: 

a kritikai orvosbölcsészetnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy átlépjen 
azon a berögződésen, hogy az affektus és az érzelem a művészetekben 
és a bölcsészettudományokban található, a keményvonalas pragmatiz-
mus pedig az orvostudományokban. Ehelyett inkább azt a kérdést kell 
feltennünk, hogy az orvostudományok mit mondhatnak el az empátiá-
ról, és hogy a művészetek és bölcsészettudományok mit tárnak fel az 
affektus távlatairól vagy akár a gondoskodás hiányáról.34

A szerzők később azt is kiemelik, hogy a kritikai orvosbölcsészet felemel-
kedése és annak összefonódása különböző új kritikai irányzatokkal a más stú-
diumokban bekövetkező fontos változásokkal mutat párhuzamot, amelyek 
természetesen informálják magát a kritikai kultúrorvostant is. Ezek közé so-
rolják például a kritikai fogyatékosságtudomány térnyerését (critical disability 
studies), a kritikai állattudományok (critical animal studies), illetve a digitális és 
vizuális „fordulatokat” is említik.35 Az egyes területek közötti átfedések meg-
jelennek például a test politikai szerepének és a gondoskodás etikájának újra-
gondolásában, az ember és állat fogalmainak összemosódásában, az állatjogok 
és az állatok sebészi és terápiás felhasználásának és gyógyító szerepköreinek 
vizsgálata mentén, valamint a digitális technológiáknak az egészségügybe való 
betüremkedésében, amely az egészségügyi adatok etikáját és jogkörét, illetve az 
új eszközök és alkalmazások orvosi felhasználásának lehetőségeit illeti.36 A kri-
tikai orvosbölcsészet ilyen irányú interakciói és összekapcsolódásai szintén le-
hetőséget adnak például a poszthumanizmus kultúrorvostani kutatásba való 
bevonására, amelyet a tanulmányban rövidesen tárgyalunk is részletesebben.

Bár az orvosbölcsészet „globalizálására” való törekvés a Whitehead és 
Woods által szerkesztett kötetben is felmerült és jelentős figyelmet kapott, a 
2019-ben megjelent Alan Bleakely által szerkesztett orvosbölcsészeti gyűjte-
ményben még inkább előtérbe került. Bleakely a bevezető tanulmányában 
megjegyzi, hogy nem elég az orvostudomány és az orvosbölcsészet „humani-
zálása”, ezeknek a tudományoknak a demokratizálására is szükség van, ahol 

34  Uo., 5. 
35  Uo., 13. 
36  Uo.
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például a globális dél kutatásba való bevonása is jelentős szerephez jut.37 Ezek-
nek a kritikai törekvéseknek megfelelően hét pontban határozza meg az or-
vosbölcsészet legfontosabb szerepkörét, feladatait, amelyek közé sorolja példá-
ul az orvostudomány módszertanának bővítését és gazdagítását, a laikus vagy 
civil közösségekkel való fokozott interakciót, az együttműködés kereteinek 
megszervezését, továbbá az egészség és betegség fogalmainak és a hozzájuk 
való viszony megváltoztatását. Talán az ennél is fontosabb szempontok közé 
tartozik, hogy az orvosbölcsészet esztétikai és politikai felületet nyújt az or-
vostudománynak. Bleakely itt elsősorban olyasmikre gondol, mint például 
egyfajta érzékenység és líraiság visszacsempészése az orvosi praxisba, ami 
gyakran a technikai fókusz és rutinszerűség hatására elvész, és megnehezíti az 
orvos és páciens közötti bizalmi viszony kialakítását, vagy például a tudástőke 
hierarchizált elosztásának gyakorlatát képes számonkérni. Ezáltal a kultúror-
vostan az orvostudomány „terapeutájává” válhat, amely az orvosokat és a bete-
geket érintő hátrányos gyakorlatok felismerésében és fejlesztésében segít.38 

Hasonló gondolatok fogalmazódnak meg az orvosbölcsészethez és a kritikai 
orvosbölcsészethez nagyon hasonló, fentebb említett health humanities, az 
„egészségbölcsészet” területén is. Paul Crawford a 2020-ban megjelent egész-
ségbölcsészeti tanulmánykötethez írt bevezetőjében visszatekint a „health 
 humanities” kialakulásának szakmai körülményeire, amely a művészetek és   
a bölcsészet szélesebb és meghatározóbb jelenlétének javaslatához kapcsolódik 
a közegészségügy gyakorlatában és az ezzel kapcsolatos kutatásban. Az orvos-
bölcsészeti kutatás korábbi, meghatározó hullámaihoz képest tehát az orvostan 
és a természettudományok hierarchiáját és privilegizált pozícióját kérdőjelezi 
meg. Crawford az egészségbölcsészetet úgy definiálja, hogy az a kritikai orvos-
bölcsészet által úgymond marginalizált, hátrahagyott területeket és gyakorla-
tokat igyekszik egybegyűjteni, és platformot nyújtani számukra.39 Ennek meg-
lelően a kötet a kreativitás és alkotás folyamatainak feltáró jellegét és terápiás 
jelentőségét járják körül.40 

A terület rövid történeti és terminológiai áttekintése után szeretnénk rá-
térni a magyarországi kultúrorvostani/orvosbölcsészeti kutatások eredmé-

37  Alan Bleakely, „Introduction”, in Routledge Handbook of the Medical Humanities, 
ed. Alan Bleakely, 1–32 (London: Routledge, 2019), 3, doi: 10.4324/9781351241779-1,  
https://doi.org/10.4324/9781351241779-1.

38  Uo., 21–24. 
39  Paul Crawford, „Introduction”, in The Routledge Companion to Medical Humanities, 

eds. Alan Crawford, Brian Brown and Andrea Charise, 1–32 (London: Routledge, 2020), 3, 
doi: 10.4324/9780429469060-1, https://doi.org/10.4324/9780429469060-1.

40  Uo.
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nyeire is. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának Maga-
tartástudományi Intézete például jelentős munkát vitt és visz véghez a 
területen, ahol Kósa Karolina, Bánfalvi Attila vagy Bodnár János Kristóf több 
irányba mutató kutatásokat végeznek. A  Semmelweis Egyetemen szintén 
nagy hagyományokkal rendelkezik a Magatartástudományi Intézet, és többek 
között Nemes László bioetikai kutatásai a hazai eredmények igen fontos ré-
szét teszik ki. Kakuk Péter a Közép-európai Egyetem kutatójaként szintén 
meghatározó publikációkat közölt magyar és angol nyelven egyaránt. Nemré-
giben pedig jelentős lendületet adtak a téma itthoni vizsgálatának H. Nagy 
Péter kulturális epidemiológiai írásai. Szintén fontos inspirációt jelentett a 
magyarországi kultúrorvostan/orvosbölcsészet számára, hogy például a Heli-
kon korábbi Testírás (2011) és Kognitív irodalomtudomány (2013) című tematikus 
kötetein kívül az elmúlt években jelent meg betegség témájú lapszáma a Prae 
(2019), az Alföld (2019), a Magyar Krónika (2020) és az Apertúra (2020) folyó-
iratoknak, a Tempevölgy betegségrovatot közölt (2021), a Sic Itur ad Astra bio-
politika-számot szerkesztett (2020), a Fiatal Írók Szövetsége és az ELTE BTK 
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék társszervezésében 
pedig megvalósult az Irodalom és betegség című konferencia. Ureczky Eszter 
szervezésében 2021 júniusában, magyar és angol nyelven zajlott a Crises of 
Care / A gondoskodás válságai című online konferencia, számos hazai és nem-
zetközi kutató részvételével, amelynek alapján nemsokára tanulmánykötet lát 
majd napvilágot. Többek között Széplaky Gerda szervezésében valósult meg 
A poszt(?)-Covid fordulat narratívái című konferencia is az Eszterházy Károly 
katolikus Egyetemen. Igen jelentős továbbá a Kharón és a Lege Artis Medicinae 
folyóiratok működése, és a jövőben remélhetőleg csak nő majd a témához 
kapcsolódó tudományos fórumok és szakcikkek száma.

Összefoglalva tehát úgy tűnik, hogy a magyar kultúrorvostani kutatások 
jövőbeli kihívásai egyrészt a terület terminológiájának magyar nyelvre való 
átültetése és e kifejezések használatának bevezetése, elterjesztése, másrészt 
pedig a kutatás céljainak meghatározása lesz a magyarországi oktatási és 
egészségügyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével.41 Ezeknek a 
kidolgozásához és megvalósításához azonban szükség lehet egy hivatalos vagy 
informális, de mindenképpen interdiszciplináris kutatóhálózat létrehozására, 

41  Az összefogó kutatási hálózat megszervezéséhez példaként ajánljuk például a követ-
kező cikket, amely az Egysült Királyságnak az orvosbölcsészeti infrastruktúra létrehozását 
mozgásba hozta: Robert Arnott, Gillie Bolton, Martyn Evans, Ilora Finlay, Jane Mac-
naUGhton, Richard Meakin and William Reid, „Proposal for an academic Association for 
Medical Humanities”, Medical Humanities 27, no. 2 (2001): 104–105, doi: 10.1136/mh.27.2.104, 
https://doi.org/10.1136/mh.27.2.104.
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amelyen belül az ilyen típusú párbeszéd és együttműködés lehetségessé válik. 
Ezen felül pedig, ahogyan a korábban már említett Bleakely is kiemeli, az 
egészségügyi intézményeken és az egyetemeken kívüli közösségekkel, közön-
séggel való együttműködést is érdemes fejleszteni, amely tovább formálja a 
szakmai szempontból meghatározott célkitűzéseket. Jól példát nyújtanak erre 
azok a művészeti projektek, amelyeket a lapszámban, „tudósítások” formájá-
ban be is emeltünk.

A tanulmány orvosbölcsészet áttekintését azon kulcsterületek bemutatásá-
val szeretnénk folytatni, amelyek rohamos fejlődését tekintve kétségkívül ál-
lítható, hogy jelentős szerepet fognak majd betölteni a bölcsészettudomá-
nyokban, és amelyek „meghonosítására” jelenleg a legjobb esély van, hiszen 
ezek az irányzatok az itthoni kultúrakutatásnak már jelenleg is szerves részei.

Biopolitika

A  biopolitikai elméleteknek, ennek a dinamikusan fejlődő társadalom- és 
humántudományi területnek tárgya nem egyértelműen körülhatárolható, 
Thomas Lemke például a következőképpen definiálja: 

A biopolitika jelentése abban a képességében rejlik, hogy láthatóvá te-
gye a mindig esetleges, mindig bizonytalan különbséget a politika és az 
élet, a kultúra és a természet között, egyrészt a megfoghatatlan és a 
megkérdőjelezetlen tartományai, másrészt pedig a morális és a jogi cse-
lekvés szférái között.42

Monica Casper és Lisa Jean Moore meghatározása szerint azonban a bio-
politika kifejezetten a társadalmi megfigyelőfolyamatok működésével hozha-
tó összefüggésbe:

Tágabb értelemben a biopolitika olyan társadalmi gyakorlatok és intéz-
mények összességeként határozható meg, amelyeket azért hoztak létre, 
hogy szabályozzák a népesség életének minőségét (és mennyiségét is). 
A fegyelmező hatalom és a biohatalom együttesen biopolitikaként ér-
telmezhetők, és annak érdekében működnek együtt, hogy gyakran igen 
kifinomult mechanizmusok által normalizálják az egyéneket, hogy azok 

42  Lemke, Biopolitics, 31.
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ezáltal megfeleljenek bizonyos sztenderdeknek, s így önszabályozó, en-
gedelmes testek és népességek képződjenek.43 

Giorgio Agamben (Antonio Negri és Michael Hardt kolonizáció-elméle-
teivel, valamint Slavoj Žižek fogyasztói társadalomról írott gondolataival 
együtt) az egyik legmeghatározóbb gondolkodó a Foucault utáni kultúrael-
méleti tudósnemzedékben, ahogyan Gilles Deleuze és Jacques Derrida is, 
akiknek rizóma- és pharmakosz-fogalmai is jelentős hatást gyakoroltak a kul-
túrakutatásra.44 Agamben egyik legfontosabb állítása, amelyet Homo Sacer 
című korszakos művében fogalmaz meg, hogy a szuverén hatalom az úgyne-
vezett biopolitikai test megszületéséből és fenntartásából ered: „akár azt is 
állíthatjuk, hogy a biopolitikai test előállítása a szuverén hatalom eredendő 
tevékenysége”.45 Agamben számos életfogalmat tárgyal munkáiban, amelyek-
re több ízben is támaszkodunk, és amelyek között a két legközismertebb való-
színűleg a zoé és a biosz fogalmai:

A görögöknek nem volt egyetlen fogalmuk az „élet” kifejezésére. Két 
szót használtak, amelyek bár közös etimológiai gyökérhez vezethetők 
vissza, szemantikailag és morfológiailag mégis elkülönülnek: a zoé a 
puszta létezés tényét fejezte ki, amelyen minden élőlény osztozik (álla-

43  Monica J. Casper and Lisa Jean Moore, Missing Bodies: The Politics of Visibility (New 
York–London: New York University Press, 2009), 7.

44  Agamben maga is Foucault-hoz képest határozza meg saját, elsősorban a jogtörténet-
hez kötődő tudományos hátterét a biopolitikán belül: „Foucault számos területen alkotott, de 
van kettő, amelyekkel nem foglalkozott behatóan: a jog és a teológia. Természetesnek tűnt 
tehát számomra, hogy ezekbe az irányokba induljak el.” Leland de la DUrantaye, Giorgio 
Agamben: A Critical Introduction (Stanford: Stanford University Press, 2009), 209. Miközben 
Foucault munkáit gyakran befejezetlenségük, általánosként bemutatott, ám gyakran főként 
a frankofón kulturális közegre érvényes kontextusuk és esszéisztikus kifejtetlenségük miatt 
éri kritika, Agamben stílusa „az ellipszis határáig” bonyolult. Catherine Mills, The Philosophy 
of Agamben (Montreal–Kingston–Ithaca: McGill-Queen’s University Press, 2008), 9. A két 
gondolkodó életművének kapcsolatában az is meghatározó, hogy Foucault a 80-as, Agamben 
a 90-es években írta a legtöbb biopolitikai munkáját: „Agamben Homo Sacerje és más politikai 
munkái közvetlenül a hidegháború utáni időszakban íródtak, és lehetetlen teljes valójukban 
értékelni őket keletkezési körülményeik számbavétele nélkül.” Sergei Prozorov, Agamben 
and Politics: A Critical Introduction (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014), 125, doi: 
10.1515/9780748676224, https://doi.org/10.1515/9780748676224.

45  Giorgio AGamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel 
 heller- roazen (Stanford: Stanford University Press, 1998), 6, doi: 10.1515/9780804764025,
https://doi.org/10.1515/9780804764025.
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tok, emberek, istenek), a biosz pedig azt az életformát vagy -módot jelöl-
te, amely egy egyént vagy csoportot jellemez.46 

Az élet fogalmának mai, a biotechnológia fejlődésének is köszönhetően 
gyakran vitatott értelmezései kapcsán Slavoj Žižek arra mutat rá, hogy „nem 
csoda, hogy manapság a két legerősebb ipari komplexum a hadászati és az 
orvostudományi, amelyek az élet elpusztítására és meghosszabbítására irá-
nyulnak”.47 A katonai és az orvosi retorika ilyesfajta kereszteződései igazolják 
továbbá korunk egészségszorongásának általános jellegét, amikor „a háború 
medikalizálása” és „az orvoslás militarizálása” párhuzamos jelenségekké vál-
hatnak.48 Francesco Paolo Adorno a fiziokrácia49 fogalmával írta le ezt az álla-
potot, megelőlegezve Foucault elméletét, aki szerint a szomatokrácia vette át a 
teokrácia helyét50 Nyugaton. Újabban Lennard Davis és David Morris a bio-
kultúrák fogalmával írták le azt a célt, hogy a kultúraelmélet „olyan diszciplí-
nákon átívelő tudományterületekre építsen, mint a bioetika, a kultúrorvos-
tan, az orvosi antropológia, és ezáltal új, hibrid perspektívákat hozzon létre, 
amelyek révén jobban számot lehet vetni a biológia és más szférák kifinomult 
összefonódásaival a 21. században”.51 John Protevi pedig a politikai fiziológiai 
kifejezést alkalmazza a társadalmi és a szimbolikus regiszterek olyan értelme-
zésére, amely „a filozófia és a politika összekapcsolásával vizsgálja, milyen 
összefüggések állnak fenn finom és szövevényes módokon a testünk, az el-
ménk, valamint a társadalmi viszonyaink között”.52

Az emberi test a betegség helyeként a biopolitikai hatalom és a kulturális 
tapasztalat metaforává tételének elsődleges terepe, hiszen „a test nem tisztán, 
természetesen adott entitás, de nem is textuális metafora, hanem ezen egyéb 

46  Uo., 2.
47  Slavoj Žižek, „From Politics to Biopolitics… and Back”, The South Atlantic Quarterly, 103, no. 

2/3 (2004): 501–521, 509, doi: 10.1215/00382876-103-2-3-501, https://doi.org/10.1215/00382876-
103-2-3-501.

48  Simon J. Williams, Medicine and the Body (London–New Delhi: Sage, 2003), 214.
49  Francesco Paolo Adorno, „Power over Life, Politics of Death: Forms of Resistance to 

Biopower in Foucault”, in The Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism, eds. 
Vanessa Lemm and Miguel Vatter, 98–111 (New York: Fordham University Press, 2014), 
103, doi: 10.2307/j.ctt13x00mw.10, https://doi.org/10.2307/j.ctt13x00mw.10.

50  Uo., 99.
51  Richard A. Barney and Helen Scheck, „Introduction: Early Modern Biospheres, Poli-

tics and the Rhetorics of Plague”, Journal for Early Modern Cultural Studies 10, no. 2 (2010): 
1–22, 5, doi: 10.1353/jem.2011.0002, https://doi.org/10.1353/jem.2011.0002.

52  John Protevi, Political Affect: Connecting the Social and the Somatic (Minneapolis– 
London: University of Minnesota Press, 2009), xi.
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jelentések átkódolásának kiemelt területe”.53 A posztmodern történelmi regény 
kapcsán Holquist úgy fogalmaz, hogy „a test, ha úgy tetszik, ugyanúgy inter-
korporális, mint ahogyan a regény intertextuális”.54 Hasonlót állít Adrienne 
Rich is, amennyiben úgy fogalmaz, hogy a test „a legbensőbb földrajz”.55 A test 
térbeliségének kapcsán pedig Douglas ismét a határok, margók és peremek 
szerepét emeli ki:

A test olyan modell, amely bármilyen kötött rendszert leképezhet. A ha-
tárai bármely határt jelképezhetnek, amely fenyegetés alatt áll vagy se-
bezhető. A  test összetett struktúra. Különböző részeinek funkciói és 
azok összefüggései jelképek forrásául szolgálhatnak más komplex struk-
túrák számára. A  testváladékokat, anyatejet, nyálat és egyebeket ma-
gukba foglaló rítusok elemzése tehát elképzelhetetlen a test társadalmi 
jelképként való felismerése nélkül, valamint annak belátása nélkül, hogy 
a társadalmi struktúrának tulajdonított hatalmak és veszélyek kicsinyí-
tett formában leképeződnek az emberi testen is.56 

Ernst Heinrich Haeckel már 1899-ben sejtállamról beszélt („a sejtek csak-
ugyan független állampolgárok, amelyeknek billiói alkotják testünket, a sejt-
államot”57). Bryan Turner a szomatikus társadalom kifejezést használja ugyan-
ennek az összefüggésnek a megragadására, Baudrillard pedig a test és az elme 
karteziánus hierarchiájának kifordításáról beszél: „A  test mára a megváltás 
tárgyává vált. Szó szerint átvette a lélek morális és ideológiai funkcióját.”58 
Nikolas Rose ugyanakkor a 21. századi biológiai állampolgárság egyre növekvő 
szerepét emeli ki, amely a korpusz 19. századi, materiális gépként való elkép-
zelésével szemben fokozatosan biológiai jellegűvé válik:

Az emberek egyre inkább biológiai lényekké váltak, miközben a test 
egyre nyitottabb a különféle, annak vitalitását befolyásoló műveletek 

53  Peter Stallybrass and Allon White, The Politics and Poetics of Transgression (London: 
Methuen, 1986), 192.

54  HolqUist, „Introduction…”, 7.
55  Adrienne Rich, „Notes Toward a Politics of Location”, Genius, hozzáférés: 2021.11.04, 

https://genius.com/Adrienne-rich-notes-toward-a-politics-of-location-annotated.
56  DoUGlas, Purity and Danger, 116.
57  Waldby, AIDS and the Body Politic, 53. Kiemelés tőlem: U. E.
58  Jean BaUdrillard, „The Finest Consumer Object: The Body”, in Jean BaUdril-

lard, The Consumer Society: Myths and Structures, 129–150 (London: Sage, 1998), 129, doi: 
10.4135/9781526401502, https://doi.org/10.4135/9781526401502.
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számára. Az ilyesfajta fejlemények eredményeképpen a kortárs nyugati 
kultúrában az emberi lények egyre inkább szomatikus értelemben gon-
dolnak magukra: a megtestesülés vált az etikai ítéletek és gyakorlatok 
legfontosabb terepévé.59

 
A  kortárs kultúratudományok egyik alapvető belátása, hogy „a hatalom 

egyszerre külsődleges a szubjektum számára és maga a szubjektum helye”.60 
A politikai kontroll kapcsán pedig Michel Foucault alkotta meg a governmen-
tality és a dispositif fogalmait abból a célból, hogy leírja velük „az állam kor-
mányzása és az önkormányzás technikái közötti strukturális összefonódást a 
kortárs nyugati társadalmakban”.61 A hatalom biopolitikai értelmezései tehát 
nagyban köszönhetők Foucault és Agamben több helyen egymásnak ellent-
mondó munkásságának: „Foucault megmutatja, hogy a szuverén hatalom a 
legkevésbé sem szuverént jelent, hiszen legitimációja és hatékonysága a »hata-
lom mikrofizikájától« függ, míg Agamben esetében a szuverenitás hozza létre 
és határozza meg a puszta életet.”62 A fegyelmező hatalom foucault-i fogalma 
továbbá megkülönböztethető a biohatalomtól, amennyiben utóbbi kollektív 
természetű: „A fegyelmező hatalom az egyénre irányul, és felügyelő, norma-
lizáló technikákat alkalmaz, valamint a panoptikus intézmények rácsozatát. 
A biohatalom ezzel szemben az egész népességre irányul.”63 

Foucault és Agamben biopolitika-értelmezései között a legnagyobb kü-
lönbség abban rejlik, ahogy a halál szerepét látják. Agamben thanatopolitiká-
ról64 beszél, szerinte ugyanis a szekularizáció „a halott test általános raciona-
lizációjához vezetett a modernitásban”.65 A  halál deszakralizációja pedig 
együtt járt annak medikalizációjával: „Az emberiség történelme során a hal-
doklókat korábban soha nem rejtették el ilyen higiénikusan a társadalmi élet 
színfalai mögé, az emberi tetemeket eddig sosem szállították el ilyen szagtala-

59  Rose, The Politics of Life Itself, 254.
60  Judit BUtler, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection (Stanford: Stanford Uni-

versity Press, 1997), 15, doi: 10.1515/9781503616295, https://doi.org/10.1515/9781503616295.
61  Isabell Lorey, State of Insecurity: Government of the Precarious, trans. Aileen derieG 

(London–New York: Verso, 2015), 23.
62  Lemke, Biopolitics, 59.
63  Stephen Morton and Stephen ByGrave, „Introduction”, in Foucault in an Age of Terror: 

Essays on Biopolitics and the Defence of Society, eds. Stephen Morton and Stephen ByGrave, 
1–13 (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 14, 1, doi: 10.1057/9780230584334_1, https://
doi.org/10.1057/9780230584334_1.

64  Lemke, Biopolitics, 59.
65  Chris ShillinG, The Body and Social Theory (London–New Delhi: Sage, 1993), 192.
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nul, ilyen technológiai tökéllyel a halálos ágytól a sírba.”66 Gadamer ezt neve-
zi „a halál szinte szisztematikus elfojtásának”,67 ami igen messze áll a melethe 
thanatou platóni hagyományától, azaz a meghalás elsajátításának tudatos fo-
lyamatától. Bataille-nál a saját halálunkkal való együttélés „a lét folytonossá-
gát”68 jelenti, ugyanakkor megfogalmazza azt is, hogy „a vallásos túlélési stra-
tégiák relatív hiányában a halállal való szembenézéskor immár az 
öngondoskodás szabályozásai kompenzálnak”.69 Az önmagunkról és mások-
ról való gondoskodás, valamint a gondoskodás intézményes formáinak prob-
lémái azáltal válnak radikálisan láthatóvá, ahogyan napjainkban a társadalom 
a halált kezeli. Miként Elias rámutat, a társadalmi-technológiai haladás para-
dox módon a halál egyre erősödő dehumanizálódását, a hiperhigiénia jelensé-
gét hozta magával: „A fejlett társadalmak egyik legfőbb gyengesége a haldok-
lók minden különösebb ok nélküli, korai elszigetelése.”70

Mindezzel rokonítható jelenség, hogy az elsővilágbeli országok állampol-
gárai ma úgynevezett kockázati társadalmakban élnek, ahol a jóléti állam in-
tézményeinek ellenére alapvetően önmagukért felelősek:

A nyugati modernitás, annak szuverenitás- és biopolitika-koncepcióival 
együtt, elgondolhatatlan a „veszély politikai kultúrája”, a normális fo-
lyamatos veszélyeztetettsége, az állandó, mindennapos fenyegetések 
képzeletbeli inváziói nélkül, úgymint a betegség, a szenny, a szexualitás, 
a bűnözés vagy a „faji” tisztátalanságtól való félelem, amelyek ellen szá-
mos módon kell immunizálnunk magunkat.71 

Isabell Lorey ezeket a közösségeket nevezi „modern biztonsági társadal-
maknak”,72 ahol az állam védelmező szándéka generálja a sebezhetőség, a pre-
karitás folyamatos érzését: „Ellentétben az uralkodás régi szabályával, amely 
engedelmességet követelt a védelemért cserébe, a neoliberális kormányzás 

66  Norbert Elias, The Loneliness of the Dying, trans. Edmund Jephcott (New York–Lon-
don: Continuum, 2001), 23.

67  Hans-Georg Gadamer, „Erfahrung des Todes”, in Hans-Georg Gadamer, Neuere 
Philosophie II.: Probleme, Gestalten, 288–296 (Tübingen: J. C. B. Mohr, Paul Siebeck, 1987), 
290.

68  Georges Batailles, Az erotika, ford. DUsnoki Katalin (Budapest: Nagyvilág Kiadó, 
2009), 15.

69  ShillinG, The Body and Social Theory, 191.
70  Elias, The Loneliness of the Dying, 2.
71  Lorey, State of Insecurity…, 37.
72  Uo., 44.
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elsősorban a társadalmi bizonytalanság fenntartása által működik”,73 miköz-
ben az „élet molekularizálása a kockázat individualizálásával együtt létrehoz-
ták az új, »szomatikus« ént, az új, »biopolitikai« rendet, amelyben a biológiai 
életünk válik az életünk munkájává”.74 Mindennek eredményeképpen a fejlett 
országok állampolgárai állandóan rettegnek a kiszámíthatatlan globális fe-
nyegetésektől (terrorizmus, járványok, klímakatasztrófa), és egyre nagyobb 
felelősséget éreznek azért, hogy egyedül tartsák fenn saját egészséges szoma-
tikus határaikat például étrendjük, edzéstervük, magánnyugdíjpénztáruk, 
szexuális viselkedésük, adatvédelmük kontrollálásának segítségével. A kocká-
zat fogalmát ezért gyakran együtt tárgyalják a prekaritással, amely egyfajta 
gazdasági-érzelmi bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot, sebezhetőséget és 
destabilizációt jelent, míg annak ellentéte „a védelem, a politikai és társadalmi 
immunizáció mindennel szemben, amit veszélyként ismerünk fel”.75 Eliza-
beth Grosz szintén hangsúlyozza e dichotómia kortárs jelentőségét, amikor a 
teljes nyugati kultúrtörténetet annak segítségével értelmezi, hogy a biztonság 
négy korára osztja azt:

A spirituális biztonság előfeltételezi a spirituális éberséget: a bölcs férfi 
éberségét, aki nagy körültekintéssel figyeli saját spirituális kapacitásait 
és támogatási formáit, ahogy lehetséges gyengeségeit is, amint azt Fou-
cault a szubjektum hermeneutikája kapcsán vizsgálja az önmagunkról 
való gondoskodás egyik aspektusaként. A birodalmi biztonság előfeltéte-
lezi a paternalisztikus gondoskodást: a Császár vigyáz alattvalóira, 
ahogy a juhász a nyájára, azzal a gyengéd törődéssel, amit Foucault a 
pasztorális kormányzásról írott műveiben vizsgál. A szuverén biztonság 
előfeltételezi a belső és külső ellenségek centralizált felügyeletét, ame-
lyeket alávetnek az állam totális tekintetének, ahogyan az Bentham Pa-
nopticonjában szerepel – ez a kémek királysága. A biopolitikai biztonság 
elsősorban áramláskontrollt jelent: a mozgások és a kommunikáció 
kontrollját, amely azonban decentralizált módon zajlik, egymással ver-
sengő transznacionális hálózatok függvényében, felvetve a hozzáférés 
kérdését: kinek van hozzáférési joga egy adott hálózathoz, hogy irányít-
sa vagy újraalkossa az adott adatáramlás feltételeit?76 
73  Uo., 2.
74  Bruce BraUn, „Biopolitics and the Molecularization of Life”, Cultural Geographies 14 

(2007): 6–28, 6, doi: 10.1177/1474474007072817, https://doi.org/10.1177/1474474007072817.
75  Lorey, State of Insecurity…, 14.
76  Elizabeth Grosz, Space, Time, and Perversion: Essays on the Politics of Bodies (New York: 

Routledge, 1995), 27–28.
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Peter Sloterdijk hasonló meglátása szerint az európai modernitást a veszé-
lyes külvilág kirekesztése, egyfajta politikai önimmunizáció tette lehetővé:

A  modernitás alapvetően abból a küzdelemből áll, hogy metaforikus 
űrruhákat hozunk létre, olyan immunrezsimeket, amelyek megvédik az 
európaiakat a külvilággal való életveszélyes kontaktustól (ahol a külvi-
lágot a 19. és 20. századokban az imperialista sötétség mélyének, a 21. 
századi totalitarizmusban pedig az ember felebarátjához való túlzott 
közelségének káros hatásaiként értelmezzük).77 

Nem véletlenül vált tehát az immunitás fogalma már jóval a Covid–19 
előtt is meghatározó biopolitikai metaforává a késő modernitásban. A köz biz-
tonságának érdekében gyakran nem elég a fertőző ellenséget kirekeszteni, 
hanem el is kell pusztítani. Ha pedig őt magát nem is lehet, szükséges helyet-
te valakit/valamit kijelölni erre a célra. Agamben 1995-ös Homo Sacer című 
kötete vizsgálja először a halálnak ezt a sajátos típusát, és ennek kapcsán a 
náci ideológiára utalva a következő módon határozza meg az „élésre érdemte-
len élet” fogalmát: „Olyan egyénekre vonatkozik, akiket valamely betegség 
vagy baleset nyomán »gyógyíthatatlanul elveszettnek« kell tekinteni, és akik 
állapotuk teljes tudatában »megváltásra« vágynak.”78 A római jogban a homo 
sacer olyasvalakit jelöl, akit büntetlenül meg lehet ölni, de nem lehet feláldoz-
ni. Halála tehát következmények nélküli, és sem büntetőjogi, sem rituális- 
vallási tétet nem hordoz. A homo sacer ebben az értelemben a történelem hi-
ányzó teste, ahogy a lapszámban elemzett műalkotások is gyakran elhallgatott, 
eltakart testeket igyekeznek új fénytörésben megmutatni.

Poszthumanizmus és populáris kultúra

A biopolitikához szervesen kapcsolódik a poszthumanizmus, amely leegy-
szerűsítve az élet és az élettelen paramétereinek és értékének újragondolása, 
egy olyan gondolati keretrendszer kiépítése, amelyben az emberi és nem em-
beri lét nem hierarchikus kapcsolatban értelmeződik. A poszthumanizmus, az 
orvosbölcsészethez hasonlóan, az elmúlt évtizedben szerteágazó és meghatá-

77  Timothy C. Campbell, Improper Life: Technology and Biopolitics from Heidegger to Agam-
ben (Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2011), 88, doi: 10.5749/minne-
sota/9780816674640.001.0001, https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816674640.001.0001.

78  AGamben, Homo Sacer, 138.
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rozó kritikai csomóponttá nőtte ki magát. Rosi Braidotti a poszthumaniz-
must a humántudományok (vagyis poszt-humántudományok) szükségszerű 
evolúciójaként tekinti, a 21. század különböző kríziseire való reakcióként:

 
Olyan új gondolkodási sémákra és elméleti keretekre van szükségünk, 
amelyek lehetővé teszik, hogy számot vessünk a már megkezdődött ha-
talmas változásokkal és átalakulásokkal. Legfőképpen pedig a saját 
szubjektivitásunk poszthumanista és posztantropocentrikus nézőpont-
ból történő újraértelmezésére van szükség. Már eleve egy nem euro-
centrikus átmeneti állapotban élünk, melynek alapja az intenzív mobi-
litás. Mi több, ezeket az emancipált (posztfeminista), multietnikus 
társadalmakat a magas fokú technológiai közvetítettség is jellemzi. 
Ezek sem nem egyszerűek, sem nem lineárisak; sokkal inkább többré-
tegű és belső ellentmondásokkal terhelt jelenségek. Összekapcsolódik 
az ultramodernség és a neoarchaizmus, aminek következtében kéz a 
kézben jár a high-tech és a neoprimitivizmus, a közép pedig kizáródik. 
A humántudományoknak nagyfokú kreativitásra van szükségük ahhoz, 
hogy ezen kihívásokkal megbirkózzanak.79 

Érdekes két évtized távlatából visszatekinteni erre a szövegre, és míg a 
„kihívásokkal való megbirkózás” az egyetemek és különösen a humántudo-
mányok helyzetét tekintve talán némi pesszimizmusra adhat okot, a poszthu-
manista gondolkodásmód valóban megragadt, teret nyert, és számos inter-
diszciplináris együttműködés lingua francájává vált. Az orvosbölcsészethez 
hasonlóan, egyfajta gyűjtőfogalomként szintén tág irányzatot testesít meg, 
amely számos tudományterületet és metodikát foglal magába. A poszthuma-
nizmus népszerűségét és sokoldalúságát Francesca Ferrando a következőkép-
pen fogalmazza meg: 

Nem túlzás azt állítani, hogy a poszthumán gumifogalommá vált, 
amely tartalmazza a (filozófiai, kulturális és kritikai) poszthumaniz-
must, a transzhumanizmust (számos egyéb irányzat mellett olyan vari-
ánsok formájában, mint az extropizmus, a liberális és demokratikus 
transzhumanizmus), az új materializmusok (a poszthumanista fogalmi 
kereten belüli, sajátosan feminista fejlemény), valamint az antihumaniz-

79  Rosi Braidotti, „A  poszthumántudományok felé”, ford. Lovász Ádám, Helikon 64 
(2018): 435–451, 435.
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mus, a poszthumántudományok és a metahumántudományok szerte-
ágazó területeit.80

A Ferrando által felsorolt területek a poszthumanizmus különböző hullá-
mainak feleltethetők meg, de sok közöttük az átfedés és összefonódás is. Ezért 
nagyon fontos a továbbiakban Nemes Z. Márió észrevételét észben tartva 
megközelíteni ezeket a „hullámokat”: 

Mindenekelőtt arra érdemes rámutatni, hogy a poszthumanizmus ese-
tében nem beszélhetünk egy határozott és koherens gondolatrendszer-
ről, hiszen olyan beszédmódok heterogén összességéről van szó, ahol 
közös halmazba kerülnek és elkeverednek a cyberpunk regények jövő-
víziói, posztmodern teoretikusok gondolatmenetei, pszeudo-vallásos 
dogmák, a legújabb természet- és kultúratudományos kutatások ered-
ményei és a futurológiai spekulációk.81

Ennek tudatában tehát a következőkben megkísérlünk egy rövid, általános 
áttekintést adni a poszthumanizmus különböző irányzatairól, problémaköre-
iről, valamint arról, hogy ezek hogyan kapcsolódnak az orvosbölcsészet/kul-
túrorvostan törekvéseihez. 

A poszthumanizmus felemelkedése a természettudományok fejlődésének 
felgyorsulásához, és különösen az úgy nevezett NBIC82 vagy NBIK (nano-
technológia, biotechnológia, informatika és kognitív tudomány) területek 
térnyeréséhez köthető, így megjelenését már akár az 1940-es évekhez is kap-
csolhatjuk. A poszthumanizmus első irányzata, a transzhumanizmus, amely 
egyrészt a technikai újdonságok az emberre és emberiségre gyakorolt hatását 
vizsgálja, másrészt pedig az ebben rejlő reményeket és félelmeket az emberi 
fiziológia és kognitív képességek technológiai vagy genetikai módosítására – 
vagy akár a test teljes dekonstrukciójára és az elme „digitalizálására”, elérve a 
humanista törekvések végcélját, a teljes racionalizmust. A transzhumanizmus 
tehát alapvetően jövőorientált, és jövőképének kialakításában nagyban tá-
maszkodik a populáris kultúra technológiai elképzeléseire, amelyek kapcsán 
például Bruce Sterling vagy William Gibson cyberpunk regényei jelentős 

80  Francesca Ferrando, „Poszthumanizmus, transzhumanizmus, antihumanizmus, me-
tahumanizmus és az új materialitások: Különbségek és viszonylatok”, ford. Lovász Ádám, 
Helikon 64 (2018): 394–404, 394.

81  Nemes Z. Márió, „Ember, embertelen és ember utáni: a poszthumanizmus változatai”, 
Helikon 64 (2018): 375–293, 377.

82  NBIC (nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive sciences).
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 inspirációt jelentenek. A transzhumanizmust gyakran éri az a kritika, hogy az 
emberi test és elme tökéletesítésére való törekvés, további társadalmi egyen-
lőtlenségek kialakulásához vezethet, a privilegizált és marginalizált csoportok 
közötti különbségeket pedig tovább mélyítheti. Nem meglepő módon tehát a 
1980-as és 90-es évek posztmodernista és feminista elméletéből emelkedik ki 
a poszthumanizmus kritikai válfaja. 

A poszthumanizmus második hulláma, amely talán kevésbé hullám, mint-
sem esemény vagy fordulat, szorosan összefügg az elsővel, de kritikájával el-
mozdul a transzhumanizmus gondolati síkjáról, és átmenetet képez a transz-
humanizmus és a kritikai poszthumanizmus között. Ez a hullám alapvetően 
Donna Haraway munkásságához köthető. Két meghatározó kötete nagyjából 
két évtizedes eltéréssel jelent meg: Simians, Cyborgs and Women: The Reinven-
tion of Nature (1991) és Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene 
(2016), amelyek jól illusztrálják ezt a paradigmaváltást. Kiss Kata például 
Haraway meghatározó Kiborg kiáltványában83 látja a „posztantropocentrikus 
fordulatot”:

A  kiborg a feminista mitológia alakja, a modern technikai feltételek 
mellett folytatott létezés szupermetaforája. Rámutat, hogy a kései kapi-
talizmusban mindannyian az organikus és a nem organikus hibridjei 
vagyunk. A kiborg már nem fikció, és nem is a laboratórium szülötte, 
hanem a modern lét mindennapos tapasztalata, a társadalmi valóság 
materializált kifejezője. Benne az olyan dichotómiák, mint természet/
kultúra, emberi/állati, organizmus/gép, felbomlanak, mert képes az el-
lentéteket egyszerre, egy időben magában hordozni, azaz transzgresz-
szálja és fuzionálja a létezés kategóriáit. Negatív identitás, amennyiben 
nem a különbségek, hanem azok a relációk jellemzik, amelyek az embe-
ri individualitást problematizálják. A kiborg dekonstruálja a klasszikus 
ember fogalmát.84

Később maga Haraway is elfordul a kiborg technologizált alakjától, és az 
ember dekonstrukcióját az ember az állat- és növényvilággal, a nem emberivel 
való kapcsolatán keresztül igyekszik újra értelmezni, azzal, hogy planetáris 
szintre, nem emberi idősíkra helyezi ezt a fajta szimbiózist, metafizikai rokon-

83  Donna J. Haraway, „Kiborg kiáltvány: tudomány, technika és szocialista feminizmus 
az 1980- as években”, Replika, 51–52. sz. (2005): 107–139.

84  Kiss Kata, „A gondolkodás képének átformálása: poszthumán praxis a 21. század femi-
nizmusában”, Helikon 64 (2018): 452–465, 458.
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ságot. Munkájában pedig új történetek kialakítására szólít fel, amelyek átírják 
jelenlegi antropocentrikus narratíváinkat. Haraway kapcsán még fontos meg-
jegyezni, hogy munkájában, ahogy maga a kiborg alakja is sugallja, előszere-
tettel használja a populáris kultúrát és különösen a spekulatív fikciót tézisei-
nek illusztrálására, és egyfajta poszthumanista irodalmi kánon kialakítását is 
kezdeményezi. 

A poszthumanizmus harmadik hullámának térnyerése szorosan kapcsoló-
dik ehhez a fordulathoz, és egyértelműen az ökológiai megfontolások és az 
antropocén85 fogalmának felemelkedéséhez és a bölcsészettudományokban 
való térhódításához kapcsolódik. Ez a hullám, a kritikai poszthumanizmus 
(critical posthumanism) gyűjtőnév alatt magába foglalja az olyan gondolati 
irányzatokat, mint például az ökofeminizmus vagy a szintén feminizmushoz 
köthető új materializmus, amely leginkább a már említett Haraway, Braidotti 
és Karen Barad munkásságán keresztül érthető meg. A  poszthumanizmus 
ezen kritikai irányzatainak célja az emberközpontú világrend újragondolása: 
az emberiség részese a bolygót átfogó ökológiai és egyéb rendszereknek. 

Ezeknek a hullámoknak az átlátásában többek között David Roden filozó-
fus munkássága azért is jelentős a poszthumanizmus – és benne a transzhu-
manizmus és kritikai poszthumanizmus – definiálásának szempontjából, mert 
megközelítéséből kitűnik, hogy a poszthumanizmus különböző válfajait a hu-
manizmus és az antropocentrizmus tengelyén lehet legegyszerűbben elhe-
lyezni, ahol a kontinuum humanizmushoz legközelebb álló alakzatát a transz-
humanizmus jelenti, míg a kritikai poszthumanizmus a nem emberközpontú 
világlátás, kvázi antihumanista pólusához húznak. Roden például a transzhu-
manizmus etikai és metafizikai vizsgálatában így látja a transzhumanizmus 
főbb kérdését: 

A transzhumanisták is csatlakoznak ahhoz az etikai nézőponthoz, amely 
az embert egyedülállóan autonóm vagy önmagát megformáló állatnak 
tekinti. Akárcsak humanista elődeik, a transzhumanisták is úgy gon-
dolják, hogy az olyan, embert megkülönböztető adottságok, mint az 
értelem, az együttérzés és az esztétikai élvezet képessége eredendően 
értékesek, így fejleszteni és védelmezni kell őket. Mindazonáltal úgy 
vélik, hogy azok a hagyományos módszerek, amiket a humanisták hasz-

85  A fogalom és jelenség megértéséhez javasoljuk Horváth Márk Az Antropocén: az ökoló-
giai válság és a posztantropocentrikus természetkulturális viszonyok (2021) a Prae Kiadó gondozá-
sában megjelent munkáját. 
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náltak ezek ápolására, egészen mostanáig korlátozottak voltak az ember 
biológiai meghatározottságai, és általánosabb szinten a természet által.
A transzhumanisták abban reménykednek, hogy felhasználhatják a kor-
szerű technológiák gyümölcseit a hagyományos humanizmus véges 
eszköztárának kibővítésére, bízva abban, hogy a várható fejlődés az 
úgynevezett NBIK–technológiacsoport területén soha nem tapasztalt 
ellenőrzést fog biztosítani az emberek számára saját természetük és tes-
ti adottságaik fölött.86

Ezzel szemben Roden a következőképpen közelíti meg a kritikai poszthu-
manizmust: 

A kritikai poszthumanizmus az ember-nonhumán dualizmus háttérbe 
szorulására adott reakció a leghaladóbb akadémiai bölcsészettudomá-
nyok területén – az autonómnak és önmaga számára megmutatkozónak 
feltételezett emberi szubjektum teljes körű újragondolása „az antropo-
centrikus gondolkodás dekonstrukciójának céljából”. A „dekonstrukció” 
annak a számtalan módnak a bemutatásából áll, ahogy azok a szövegek, 
amelyek leírják vagy elképzelik az ember transzcendens és elkülönített 
voltát a gépi vagy az anyagi természethez képest, kudarcot vallanak az 
ember elszigetelésében ezektől a – gyakran fenyegető – embertelen 
„Másikoktól”.87

Ez a kontraszt kiemeli, amit McFarlane szerint Carey Wolfe fogalmaz meg 
a legtisztábban meghatározó What is Posthumahism? (Mi a poszthumanizmus?) 
című írásában, amelynek központi gondolata, hogy a transzhumanizmus „a 
test elnyomásának negatív impulzusa”, míg a kritikai poszthumanizmust egy-
fajta „a pozitív impulzusnak” látja.88 Ez utóbbit egyrészt az ember fogalmának 
és alakjának újragondolásaként, másrészt pedig a bölcsészettudományok em-
ber utáni szerepének elképzeléseként értelmezi.89 Wolfe szerint tehát a transz-

86  David Roden, „Humanizmus, transzhumanizmus és poszthumanizmus”, ford. Ke-
resztUry Dóra, Helikon 64 (2018): 405–434, 416.

87  Uo., 424.
88  Anna Mcfarlane, „Medical Humanities”, in The Palgrave Handbook of Critical Posthu-

manism, eds. Stefan Herbrechter, Ivan CallUs, Manuela Rossini, Marija Grech, Megen de 
BrUin-Molé and Christopher John Müller, 1–21 (London: Palgrave Macmillan, 2022), 8, 
doi: 10.1007/978-3-030-42681-1_53-1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-42681-1_53-1.

89  Uo., 8. 



GUBACSI BEÁTA – URECZKY ESZTER / TESTEK, HATÁROK, KERESZTMETSZETEK 31

humanizmus a „humanizmus gondolatvilágának megerősítése és megerősö-
dése”, a kritikai poszthumanizmus pedig ennek az ellentéte.90 

Mivel az orvos- és egészségbölcsészet elsősorban egyértelműen antropo-
centrikus és humanista beállítottságú, hiszen alapvetően az emberi testtel 
foglalkozik, nem teljesen egyértelmű, hogy a jellemzően antihumanista, poszt - 
antropocentrikus kritikai poszthumanizmus hogyan kapcsolódhat hozzá. Itt 
érdemes visszaidézni Whitehead és Woods kritikai orvosbölcsészettel foglal-
kozó kötetét, és azokat a meghatározó fordulatokat, amelyekkel a kritikai or-
vosbölcsészet összefonódik, tehát a kritikai fogyatékosságtudományt, a kriti-
kai állattanulmányokat és a digitális bölcsészetet. Mindhárom irányzat azért 
volt különösen fontos a kritikai orvosbölcsészet számára, mert az ember defi-
níciójának és határának kibővítését kísérli meg: az ember – legyen orvos, ku-
tató vagy páciens – nem zárt rendszerként értelmeződik, hanem koncentri -
kus körök sokaságaként, ahogy az egészségügyben az emberivel és nem 
emberivel érintkezik, lép interakcióba, amelyek szubjektumának és ágensének 
a kiterjesztésévé, részéve válnak. Ezáltal az empátia, amelyet az orvosbölcsé-
szet első hulláma a gondoskodás alapjának tekintett – azonban a gyakorlatban 
gyakran nincs jelen, mert elvész az orvos-páciens közötti hierarchiában, adott 
esetben pedig akár a szociális és kulturális különbségeknek köszönhetően, 
illetve a humanizmus és emberközpontú gondolkodás nem terjeszti ki lehe-
tőségét a nem emberire – háttérbe szorul, és felváltja a poszthumán gondos-
kodás alapja: a konszenzus, miszerint az ember nem individuumként, hanem 
különböző kapcsolatok hálózataként létezik. Ezt leginkább azokon a területe-
ken lehet megfigyelni, ahogy az ember, az állat és gépek fokozottan együtt-
működnek. McFarlane szerint a posthumanista orvosbölcsészet/kultúrorvos-
tan (posthumanist medical humanities) fontosságát leginkább az orvosi vagy 
egészségügyben használt technológiák vizsgálatán keresztül lehet megközelí-
teni, erre pedig kiváló példát nyújt például a robotika.91 

Amelia de Falco, akinek a munkáságára McFarlane is támaszkodik, és má-
sok az úgy nevezett „poszthumán gondoskodás” (posthuman care) elméleti és 
metodikai feltérképezésén dolgoznak, amely az egészségügy jövőjét igyekszik 
elképzelni, felvázolni. Ez a törekvés abból az előrejelzésből indul ki, amely 
szerint az egészségügy már jelenleg is telefonos, online szolgáltatásokkal 
igyekszik kiváltani az orvosok és betegek fizikai kapcsolatát, és egyre komo-

90  Mcfarlane idézi: Cary wolfe, What is Posthumanism? (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2009), xv. 

91  Anna Mcfarlane, „Medical Humanities”, in Herbrechter, CallUs, Rossini, Grech, 
BrUin-Molé and Müller, The Palgrave Handbook of Critical Posthumanism, 1–21, 6–11, doi: 
10.1007/978-3-030-42681-1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-42681-1.
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lyabb erőfeszítések léteznek elsősorban a gyermek- és idősgondozásban az 
ápolási feladatok, vagy társasági igények ellátásának automatizálására, azaz 
például a robotok bevonására, amelyek gyakran például gyakran nem is em-
beri, hanem állati formát öltenek. De Falco Towards a Theory of Posthuman 
Care: Real Humans and Caring Robots (2020) című tanulmányában a feminiz-
mus szemszögéből közelíti meg a gondoskodás definícióját és etikáját, elméle-
tét és gyakorlatát, az emberi és nem emberi gondozókkal szembeni várakozá-
sok közötti különbséget pedig a populáris kultúrában szereplő robotok és a 
kurrens robotikai kutatás eredményeivel veti össze. Konklúziójában kiemel-
ve, hogy a gondoskodási feladatokat ellátó robotok tervezésénél figyelembe 
kell venni az affektusra való képesség lehetőségét, amely – ahogyan poszthu-
manista gondolkodás megerősíti – nem kizárólag az ember sajátja.92 

Ezt a poszthumanizmus és orvosbölcsészet összefonódását tárgyaló szekci-
ót képtelenség lezárni a populáris kultúra és különösen a sci-fi és spekulatív 
fikció szerepének kiemelése nélkül, amelyek fontosságára már láthattunk pél-
dákat az eddigi áttekintésben. Egyrészt láthattuk, hogy a poszthumanizmus, 
amely egyre inkább befolyásolja és alakítja az orvosbölcsészetet, jelentősen 
támaszkodik ezekre a műfajokra, másrészt pedig az egészségügyben egyre 
inkább jelenlévő technológiai újítások társadalmi és kulturális megítélését és 
hasznosságát, hatékonyságát nagyban befolyásolják ezeknek az újdonságok-
nak a populáris kultúrában való ábrázolása. Fontos kezdeményezés volt tehát 
Gavin Miller és Anna McFarlane 2016-ban induló Medical Humanities and 
Science Fiction elnevezésű feltáró projektje, amely olyan útmutató értékű mun-
kákat eredményezett, mint például a British Medical Journal azonos című te-
matikus lapszáma (2016), amely többek között a terhesség és reproduktív sza-
badság, orvos narratívák és járványok témaköreit dolgozta fel, valamint 
A  Practical Guide to the Resurrected (Használati útmutató a feltámadottakhoz, 
2016) novelláskötet, amely különös hangsúlyt helyezett például futurisztikus 
orvosi beavatkozásokra, gyógymódokra és ezek emberi és társadalmi követ-
kezményeire. Miller és McFarlane ehhez a tematikus lapszámhoz írt beveze-
tőjében természetesen visszautal Darko Suvinnak a tudományos fantasztikus 
műfajra vonatkozó definíciós kísérletére, s ezen belül a „novum” (újdonság, 
újítás) fogalmának fontosságára.93 Suvin szerint a novum szükséges ahhoz, 

92  Amelia Defalco, „Towards a Theory of Posthuman Care: Real Humans and Caring 
Robots”, Body & Society 3 (2020): 31–60, 60, doi: 10.1177/1357034X20917450, https://doi.or-
g/10.1177/1357034X20917450.

93  Gavin Miller and Anna Mcfarlane, „Science fiction and the medical humanities”,
Medical Humanities 4 (2016): 213–218, 215, doi: 10.1136/medhum-2016-011144,
https://doi.org/10.1136/medhum-2016-011144.
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hogy a valóság és elképzelt jelen vagy jövő között kialakuló eltérés feszültsé-
géből létrejöjjön a kognitív elidegenedés (cognitive estrangement) affektusa, 
amely olvasó kritikai gondolkodását hivatott beindítani, és arra késztetni, 
hogy saját valóságára reflektáljon. A  sci-fi tehát magába foglalja és tovább 
gondolja a már létező vagy lehetségesének gondolt technológiai és társadalmi 
újításokat, újdonságokat, így egyrészt reflektál rá, hogy egy adott kor, hogyan 
gondolkodik, másrészt inspirálja is a technikai és társadalmi fejlődést. Miller 
és McFarlane megjegyzi, hogy ezáltal a spekulatív fikció alakíthatja az orvosi, 
sebészeti és egészségügyi újításokkal kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli elkép-
zeléseket és elvárásokat.94 A zsáner nyújtotta lehetőségek közé szintén odaso-
rolható, hogy segít a technológia, egészségügyi és társadalmi változások, 
 krízisek és azokra adott válaszok következményeinek vizualizálásában, vala-
mint marginalizált csoportokat érintő egyenlőtlenségek előtérbe helyezésé-
ben és számonkérésében. 

Lezárásként pedig megjegyeznénk, hogy mind a poszthumanizmus, mind 
pedig a populáris kultúra a magyar kultúrakutatásnak is fontos ágává vált. 
A Helikon 2018-ban megjelent tematikus lapszáma olyan meghatározó poszt-
humanista gondolkodóktól közölt fordításokat, mint például a fentebb emlí-
tett Braidotti, Ferrado és Roden, ezzel is segítve a poszthumanizmus termi-
nológiájának meghonosítását és terjesztését. Ezt a fontos munkát a lapszám 
szerkesztői és fő közreműködői, Horváth Márk, Lovász Ádám és Nemes Z. 
Márió a Prae gondozásában megjelent A poszthumanizmus változatai: ember, 
embertelen és ember utáni (2019) című kötetben folytatták, amely egy bevezető 
igényű munka, és részletes áttekintést nyújt a jelenlegi kutatás fejleményeiről 
és várható irányairól. Fontos magyarországi, de angol nyelvű megjelenés a 
Kérchy Anna által szerkesztett Posthumanism in Fantastic Fiction (Poszthuma-
nizmus a fantasztikumban, 2018) tanulmánykötet, amely egyrészt kiválóan il-
lusztrálja a poszthumanizmus és a populáris kultúra közötti kölcsönhatáso-
kat, másrészt pedig fontos lenyomata az itthoni populáris kultúra kutatásának. 
A Helikon jelen tematikus lapszáma – elsősorban H. Nagy Péter tanulmányá-
ban – szintén számos példát nyújt a poszthumanizmus és populáris kultúra 
összefonódására. 

94  Uo., 215.
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A lapszámról

Az orvosbölcsészeti lapszám a jelen bevezető tanulmányon kívül tíz szak-
cikket, öt tudósítást és egy válogatott bibliográfiát tartalmaz. Az első három 
tanulmány jól illusztrálja a kultúrorvostan elméleti hátterét, céljait és fontos-
ságát. Ezeknek a társadalmi mátrixoknak és összetett jelenségeknek megérté-
se, és figyelembevétele fontos részét kell(ene), hogy képezze az orvosi gyakor-
latnak, tehát magának az orvosképzésnek is. Bánfalvi Attila tanulmánya 
pontosan a humán tudományok fontosságát emeli ki A humaniórák önigazolási 
kényszere az orvosképzésben című esszéjében. Bánfalvi az orvosképzéshez tarto-
zó humaniórák jelenlegi nehéz helyzetéből kiindulva a bölcsészettudományok 
kulturális megítélését tárja fel, rámutatva annak szükségességére az orvoskép-
zésben, és a képzés kultúrájának megváltozását sürgeti. Reményeink szerint a 
jelenlegi lapszám is hozzájárul majd a szükséges változások elindításához és 
felgyorsításához. Különösképpen aktuális olvasmány Timár Andrea írása, 
amely a Covid–19 pandémia folyamatára, következményeire, filozófiájára és 
politikájára reflektál. Timár Biopolitika és narrativitás a Covid–19 pandémiában: 
Foucault, Butler, Arendt, Cavarero és az embernemadat.hu nevű oldal című cikké-
ben az embernemadat.hu projekt kapcsán tárja fel a gyász és emlékezés körül 
kialakuló személyes, társadalmi és politikai narratívákat. Gregor Anikó Elvi-
selt nemi struktúráink, avagy hogyan válnak testivé a nő–férfi viszonyok című ta-
nulmánya azt vizsgálja, hogy társadalmi berendezkedés és gazdasági viszo-
nyok, különös tekintettel a munkavégzés körül kialakult szerepekre és elvárá-
sokra, hogyan befolyásolja a nők és férfiak egészségét, várható élettartamát és 
egészségüggyel való kapcsolatukat. Ez különösen aktuális téma, hiszen a Co-
vid–19 pandémia jelentősen megváltoztatta a munka világát, a társadalmi és 
otthoni feladatok kiosztását. A tanulmány konklúziójában tehát megfogalma-
zódik, hogy „amikorra egy orvoshoz eljutnak a női és férfi testek, a testi tü-
neteik egy olyan társadalmi mátrixban jönnek létre, amelyben a társadalmi 
viszonyok testivé válnak”. A lapszám további tanulmányai kevésbé az orvos-
bölcsészet elméleti hátterét tárják fel, mint inkább tematikus útmutatást nyúj-
tanak a kultúrorvostan különböző ágazataihoz, és annak széles érdeklődési 
területeire irányítják a figyelmet. 

A következő tematikai „blokk” a képzőművészettel foglalkozik, különös-
képpen a különféle lelkiállapotok és pszichiátriai betegségek, valamint női 
test megjelenéséről, kulturális és orvosi olvasataira fókuszál az irodalomban 
és a képzőművészetben. Gerevich József A balsors mint kreatív hajtóerő: Bűn- 
hődés és megtorlás a művészetben című írása a pszichiátria és a pszichológia 
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szempontjai mentén több esettanulmányt is értelmez az irodalom és a festé-
szet területeiről, rámutatva arra, hogy a művész és műve közötti kapcsolatok 
revelatívan járulhatnak hozzá az alkotás befogadójának élményéhez is. Bódi 
Katalin „Akár az elzárt kert”: Fejezetek a női test ábrázolhatatlanságának történe-
téből című tanulmánya a 18. és leginkább 19. századi példákon keresztül vizs-
gálja a női test körül kialakuló társadalmi narratívákat, amelyeket a nők által 
megélt tapasztalatok elhallgatása, idealizálása vagy éppen patologizálása jelle-
mez. Míg a Bódi Katalin által feltérképezett női test „hasadékoknak és szaka-
dékoknak a sokaságából” áll össze, Széplaky Gerda szakcikkében Frida Kahlo 
festészetén keresztül az eddig elleplezett női test és annak elhallga(ta)tott fáj-
dalma kerül előtérbe. A betegség katarzisa: Frida Kahlo szenvedésképeiről című 
tanulmányban az olyan tapasztalatok, mint a szülés, vetélés, betegség és öre-
gedés, egyszerre jelennek meg naturálisan és allegorikusan: a mélyen szemé-
lyes élményeket az a brutális őszinteség transzcendens emberi állapottá vál-
toztatja. 

A harmadik blokk elsősorban az irodalom és a populáris kultúra kutatásá-
nak találkozási pontjaira összpontosít, elsőként H. Nagy Péter Epidemiológiai 
ponyvaelemzés: Robin Cook Járvány című regényéről (és kontextusairól) című írásá-
ban az epidemiológia és ponyvairodalom, illetve a spekulatív fikció kölcsön-
hatását tárgyalja, kifejtve, hogy a pandémia lefolyása hogyan jelenik meg a 
populáris kultúrában, és az hogyan befolyásolja, írja át a saját járvánnyal kap-
csolatos tudásunkat, várakozásainkat. Bizonyos értelemben a populáris kultú-
ra fontos eszköz lehet az egészségügy számára a járványok elleni védelem 
megszervezésében és a társadalom tájékoztatásában. Farmasi Lilla Neuronar-
ratológia: Az idegtudomány és az irodalomtudomány találkozása a (kognitív) 
 pszichológusnál című tanulmányában többek között Janice Galloway The Trick 
is to Keep Breathing (Az a titka, hogy lélegezni kell) című regényén keresztül 
mutatja be a betegségnarratívák egyre több figyelmet élvező alfaját, a neuro-
narratívákat. Új irányzatként a neuronarratológia ötvözi az idegtudományi 
kutatás szempontjait az irodalomtudományéval, hogy pontosabb képet kapjon 
a pszichológiai folyamatok fenomenológiájáról, amely adott esetben a diag-
nosztizálás és kezelés folyamatának gyakorlatát is módosíthatja, emberköze-
libbé teheti. Végül pedig Ureczky Eszter Öregedés, eutanázia és digitális klóno-
zás a Fekete tükör „San Junipero” című epizódjában című írása a kritikai 
gerontológia aspektusát köti össze az életvégi döntések és a rohamosan fejlő-
dő technológiai lehetőségek bioetikai dilemmáival.

A lapszám második fele úgynevezett „tudósításokból” áll, amelyek tartal-
milag némiképpen újszerűnek tűnhetnek, és a megszokott recenziók helyett 
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állnak. Fontosnak tartottuk, hogy ne csak az orvosbölcsészet gyakorlati alkal-
mazását mutassuk be, hanem azt is, hogy ezek az interdiszciplináris kezdemé-
nyezések – jelenlétükön túl – milyen jól működnek a kutatásban és a közélet-
ben. A tudósítások tehát olyan kurrens kiállításokról, művészeti alkotásokról 
és előadásokról számolnak be, amelyek egyrészt szemléletesen illusztrálják a 
humántudományok, orvostan és az egészségügy összefonódását, másrészt je-
lenős intervenciót képeznek például a betegség (legyen az testi, mentális vagy 
krónikus), fogyatékosság és nemi alapú megkülönböztetés megértésében, le-
képezésében és feldolgozásában. 

Kricsfalusi Beatrix az Örkény Színház Kiváló dolgozók – igaz történetek a 
gondolkodásról című kísérleti darabját mutatja be, amely igyekszik a jelenlegi 
gondoskodási válságot feldolgozni, az ápolóként dolgozó vagy szeretteikről 
gondoskodó civilek tapasztalatainak és elbeszéléseinek bevonásával, és ezáltal 
szélesíteni a színházak társadalmi funkcióját. Fontos kritikaként megfogal-
mazódik, hogy míg a darab mint olyan fontos precedenst jelent az ilyen kísér-
leti jellegű darabok kőszínházban való meghonosítására, a Kiváló dolgozók „va-
lójában megerősíti azokat a hierarchikus oppozíciókat (valóság/színház, 
laikus/professzionális, prezentáció/reprezentáció, önszínrevitel/szerepjáték), 
amelyeket szándéka szerint lebontani igyekszik.” Ezt a fontos megfigyelést 
talán érdemes magára az orvosbölcsészetre is kiterjeszteni, hiszen ezen az in-
terdiszciplináris területen, ahogyan azt korábban kifejtettük, az orvos–
kutató– páciens közötti kapcsolatok főszerepet kapnak, amelyek a mindennapi 
gyakorlatban szinte mindig hierarchikus viszonyként jelennek meg. A  kul-
túrorvostan különböző kritikai hullámaira pontosan azért van szükség, hogy 
ezeket a bináris berögződések fokozatosan kikopjanak a kutatás és gondosko-
dás színtereiről.

Ezután Balajthy Boglárka írása következik, amely részletesen bemutatja 
A sárga csend című kiállítást, amelyen szervezőként részt is vett. Balajthy és 
kurátortársai projektjükben az OPNI orvosainak, ápolóinak és legfőképpen 
lakóinak életét, tapasztalatait viszik színre, illetve reflektálnak arra a tátongó 
űrre, amelyet az intézmény bezárása jelentett és jelent a mai napig. Az írással 
párhuzamba állítható Gregor Lilla tudósítása a Várószóba – Női gyógyítók és 
páciensek az orvoslás perifériáján elnevezésű kiállításról, amely egy másik, ha-
sonlóan jelentős, ám a mai napig működő intézmény, a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum állandó kiállításába ékelődött be kritikai intervencióként, 
hogy az abból hiányzó női történeteket megjelenítse. Érdekes módon mind-
két kiállításban megjelenik egyfajta alternatív idővonal, amelyen összefonódik 
orvos és páciens, illetve férfi–női gyógyítók és páciensek története, rámutatva 
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az együttműködés és egyenlőtlenség egyidejű dinamikájára az adott intéz-
mény falain belül. Az idővonalak azonban folytatódnak, megjelenik a jelenük 
és jövőjük is, és ez fontos aktuálpolitikai és társadalmi kérdések elé állítja a 
kiállítás látogatóit. 

Nagy Hilda és László Borbála tudósításai szintén párba állíthatók, hiszen 
két olyan kiállítást mutatnak be, melyek a betegség és sebezhetőség állapotá-
nak megjelenítésével kívánják elgondolkodtatni a látogatót. Nagy Hilda a 
Mondgesichter/Holdvilágképűek című kiállításról ír, amely Tóth Kinga és Kaspar 
Mattmann együttműködéséből jött létre – Tóth Kinga verseiből és grafikái-
ból, továbbá Kaspar Mattmann fényképeiből. László Borbála pedig a Sebezhe-
tőség allegóriái, a FŰZ női alkotó csoport művészei által megszervezett kiállí-
tásról tudósít, amelyek szintén az erő jelentésköreit jelenítik meg a sebezhetőség 
élményén és annak felvállalásán keresztül, amelyhez számos különböző művé-
szeti formát és médiumot használtak fel, a fotográfiától a festészeten át a kol-
lázstechnikáig. Mindkét kiállítás hangsúlyozta, hogy mind a hosszú lefolyású, 
krónikus betegséggel való együttélés, mind pedig a sebezhetőség különböző 
megnyilvánulásának felvállalása komoly erőfeszítést igényel, és semmiképpen 
sem lehet a gyengeséggel és törékenységgel azonosítani. Így pedig fontos lé-
pést tesznek a trauma, mentális és fizikai betegségek normalizálásáért, és egy 
teljesebb, megértőbb és megérthetőbb társadalmi narratíva kialakításáért. 

A fentebb bemutatott szakcikkek és tudósításokon kívül a lapszám a Válo-
gatott bibliográfiával is kiegészül, amely reményeink szerint hasznos forrás 
lesz, és amelyet folyamatosan lehet bővíteni. Ebbe a gyűjteménybe egyrészt 
szerettünk volna olyan alapszöveteket kiemelni, melyek a „medical humaniti-
es” vagyis orvosbölcsészet vagy kultúrorvostan definiálásához, terminológiá-
jának, céljainak és metodikájának meghatározásához szervesen hozzájárultak, 
másrészt pedig szerettük volna reprezentálni a jelenlegi kutatás főbb temati-
káit, úgymint gondoskodás, öregedés, fogyatékosság, valamint az új, kialaku-
lóban lévő összefonódásokat, például a poszthumanizmussal, populáris kultú-
rával vagy akár az ökológiával.

A bevezető tanulmány lezárásaként pedig szeretnénk hálánkat kifejezni a 
Helikon szerkesztőségének, hogy lehetőséget adott ennek a hiánypótló lap-
számnak az elkészítésére, illetve köszönettel tartozunk a lapszám szerzőinek a 
kiváló cikkekért és tudósításokért, amelyek betekintést engednek a magyar 
kultúrorvostani és orvosbölcsészeti kutatás áramlataiba, valamint a globális 
kutatás fősodrába is. Reméljük, hogy az olvasók izgalmas megjelenésként fo-
gadják és forgatják majd a lapszámot, és hozzájárulnak a további párbeszédek 
és együttműködések kialakulásához.


