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1. Bevezetés
1.1 A dolgozat célja
A disszertáció célja elemezni és értelmezni az amerikai egyesült államokbeli alkoholprobléma
kezelés értelmezési modelljeit a különféle történeti-társadalmi kontextusokban és feltárni e
modellek közötti kapcsolódási pontokat. A tizenkilencedik századtól különféle alkoholizmust
magyarázó modellek alakultak ki (bűn, erkölcsi gyengeség, degeneráció következménye,
rossz szokás, betegség), amelyek közös jellemzője, hogy egyetlen tényezőre vezették vissza a
probléma okát. Majd a huszadik századtól kezdődően az Amerikai Egyesült Államokban egy
specifikus kultúr- és társadalomtörténeti jelenségből, az iszákosság kontrollvesztő tapasztalatából eredeztethető alkoholizmus modell vált egyre hangsúlyosabbá. A huszadik század elsőkét évtizedében az Amerika szerte beinduló reformfolyamatok számos területet érintettek, a
gazdaságtól kezdődően a szociális és oktatási szférán keresztül a nők választójogáig bezárólag. A főként protestáns felekezetekhez tartozó emancipálódó nők, a társadalmi mozgalommá
szerveződő alkoholizmus elleni harc terepén aktív szerepet vállalva, egyre erőteljesebben követelték a változásokat.
Az elidegenedés növekedésével párhuzamosan a holt idő iránti igény is felértékelődik, s
mindez a modernitásban gyakorta az alkoholfogyasztással és viselkedés feletti kontroll ernyedésével kötődik össze. Habár az ittas állapot mind történetileg, mind kulturálisan különbözhet,
egy elemükben feltétlenül azonosak, az így nyert szünet, a kikapcsolás tanult magatartás.
(Horváth, Molnár 2016) Siegel az evés, az ivás és a szex után negyedik hajtóerőként nevezi
meg a droghasználatot, vagyis az intoxikáció jelenségének univerzális emberi témáját. (Siegel
1989, Walton 2001) Az intoxikáció keretek közé szorításának, szabályozásának technikái az
idők folyamán egyre finomodtak, s amíg a törvényi szintre emelt prohibíció intézményén keresztül az egész társadalmat kívánták megregulázni, addig az 1980-as évek represszív toleranciája a deviáns életmód egyes formáinak zöld utat adott (helyettesítő kezelések, metadon,
suboxone stb.). (Marcuse 1970, Kelemen, Erdős 2011) Az egyéni test és a népesség feletti
kontrollgyakorlás eltérő és egyre árnyaltabbá váló eljárásai között az intoxikáció (alkohol,
drogok) az egyik fontos összekötő kapocs.1

1

Foucault a szexualitáson keresztül összekapcsolta önmagunk és mások kormányzásának témáját. A szexualitás
a kereszteződés a test és a népesség, a fegyelem és a szabályozás között. (Foucault 2003)
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Az önkontroll és a szabad akarat megvalósítására törekvés a modernitás hangsúlyos elemei,
amelyekhez időről időre eltérő speciális technikák, diskurzusok és társadalmi eljárások kapcsolódnak. A tizenkilencedik századtól formálódó mennyiségi-statisztikai szemléletmóddal
összekapcsolódó pozitivista megközelítés térhódításával a primitív és civilizált viselkedésmód
fogalmai helyébe fokozatosan a normál és patológiás magatartások kategóriái léptek. (Alasuutari 1990) Noha az alkoholt, az alkoholt fogyasztó embert és a szociokulturális környezetet
egyaránt számba vevő perspektíva a kérdés komplexebb megközelítését teszi lehetővé, az
alkoholfogyasztással kapcsolatos szociokulturális tényezők iránti tudományos és gyakorlati
érdeklődés fokozatosan a háttérbe szorult, s ez a tendencia jelenleg is megfigyelhető. 2 Az
1940-es évektől kezdődően az alkoholizmust individualizáló, annak szociokulturális összefüggéseivel nem számoló biomedikalizációnak lehetünk tanúi. (Room 1978, 1984a, Gusfield
1996, Midanik 2006) Az egyén szintjén az agy betegségeként kezelt addikció felfogás a kontextus és környezet jelentőségét, amelyek pedig állandó és folytonos kölcsönhatásban állnak a
személlyel, bizonyos mértékben figyelmen kívül hagyja, s ennek megfelelően a szolgáltatások, képzések és a kutatások terén is az individuális megközelítés dominál. (Midanik 2006) A
felvilágosodás örökségeként a fejlődés és haladás eszménye érzékelési szokásunkká épült,
amelynek prizmáján keresztül a biomedikalizációra úgy tekintünk, mint a tudományos fejlődés természetes folyományára. (Hamraie 2015) A devianciák orvosi perspektívába helyezése,
medikalizálásának általános tendenciája ugyan a stigmatizáció mértékének csökkenésével és a
terápiás lehetőségek gyarapodásával járt, ám e megközelítés negatívumaként felróható a társadalmi problémák individualizálása és depolitizálása. (Zola 1972, Illich 1977, Conrad 1992)
Jelen kutatásnak mindazonáltal nem célkitűzése, a máskülönben szintén speciális történelmi
kondíciók között kifejlődött és uralkodóvá vált biomedikalizációs tendencia leírása, értékelése
és kritikája. Fókuszába inkább azon történeti-társadalmi tényezők és folyamatok bemutatását
helyezi, amelyek során az alkoholizmuskezelés modelljei a társadalmi megközelítés szintjéről,
dinamikus és hullámzó folyamatokon keresztül, az egyéni szintre helyeződtek át. A dolgozat
további célja feltárni a biomedikális és szociális szféra közötti dialógus elakadását magyarázó
tényezőket. E párbeszédre való törekvés E. M. Jellinek munkásságának különböző korszakaiban, ha nem is töretlenül, de fellelhető.3

2

NIDA Strategic Plan 2016-2020. https://www.drugabuse.gov/about-nida/strategic-plan/goal-1-identifybiological-environmental-behavioral-social-causes-consequences Letöltés: 2016. július 15.
3
A különféle társadalmi tőkefajták mozgósításában készséget mutató E. M. Jellinek együttműködésre lépett az
Alcoholics Anonymous (AA) spirituális önsegítő csoporttal és annak társalapítójával, William Wilsonnal. Ez az
összekötő tőke (bridging) működését jelenti, amely reciprocitást generál és lehetővé teszi a különféle eszmék és
nézetek közötti összekapcsolódást, valamint információcserét. Jellinek kapcsolatba került az AA-ban felépülő
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Miközben Sigmund Freud érdeklődése 1913-tól kezdődően a biológiai és a társadalmi szint
közti átmenet kérdésére helyeződött, addig Ferenczi Sándor a pszichoanalízis terápiás módszerét kívánta megújítani. Az etnográfia felől érkező Jellinek inkább a freudi megközelítést
találta vonzónak, ám páciensként Ferenczitől kapott több támogatást és elfogadást. Amíg
Freud az egyén biológiai és társadalmi meghatározottságának kapcsolódását, a két szféra közötti átmenet mozzanatait próbálta megragadni (amennyiben az egyéni szexualitásból indult
ki és a szexualitás társadalmi-történeti szerepéhez próbált eljutni), addig Jellinek a társadalmi
problémaként kezelt alkoholizmus egyénben lévő, betegség jellegű sajátosságait akarta felmutatni, s megtalálni az összekötő elemeket az egyéni és társadalmi szintek között. Freud 57
éves volt a „Totem és tabu” publikálása idején, Jellinek pedig 56 éves, amikor közreadta a
„Phases in the Drinking History of Alcoholics, Analysis of a Survey Conducted by The Official Organ of Alcoholics Anonymous” című nagyszabású tanulmányát. Jellinek korábban az
alkoholistákról, később 1952-ben már alkoholizmusról beszélt, majd az alkoholizmus fázisait
bemutatva tett kísérletet annak bizonyítására, hogy a társadalmi problémaként kezelt addiktív
alkoholizmus egyéni betegségként is értelmezhető. (Jellinek 1946) Ez a nézőpontváltás sem
Jellinek személyes élethelyzetétől, sem a tudományos megközelítésmód változásától nem
függetleníthető. A társadalmi problémát immáron az alkoholizmus jelentette, míg az alkoholfogyasztás maga polgárjogot nyert. (Roizen 1991) Az 1940-es évek végén az alkoholizmus (és
nem az alkohol) kérdése bekerült a WHO agendájába (amely felelős a betegségek nemzetközi
osztályozásának fejlesztéséért is) és ezzel egy időben a halálozással kapcsolatos diagnosztikai
rendszer újradefiniálása is megkezdődött. Az 1950-től 1955-ig a WHO alkoholizmusszakértőjeként működő Jellinek az Alkoholizmus Albizottság 1951. évi második ülésén bemuelső női alkoholistával, az emancipált amerikai nő prototípusának tekinthető Marty Mann-al, s együttműködésük
az összekötő tőkén kívül az egy adott csoport tagjai közötti kohéziót növelő összetartó tőkét (bonding) is reprezentálja. Marty Mann aktivitásával pedig a különféle hierarchikusan elkülönülő társadalmi szerveződéseket (civil
társadalom, kormányzati szféra) kapcsolta össze, ezt nevezzük összekapcsoló tőkének (linking).3 (Füzér 2015,
2016, Kelemen, Márk 2012, 2013)
Bourdieu eszmei elődjeire támaszkodva (tudás és kulturális tőke), ötvözve a szociológiai hagyományokat négyféle tőkefolyamatot ír le. Véleményem szerint, némi leegyszerűsítéssel ezek a tőkeformák bizonyos mértékig
azonosíthatók a szociológia megteremtőinek gondolatvilágával. Marx a gazdaságból eredezteti a társadalmi
felépítményt (gazdasági tőke), Durkheim az értékekben és normákban keresi a társadalmi integráció pilléreit
(szimbolikus tőke), Weber társadalom-szerkezet felfogásában a hatalomra és politikára helyeződik a hangsúly
(társadalmi tőke), Comte és Lévi-Strauss az emberi gondolkodás szerkezetének alakulását vizsgálják (kulturális
tőke). Érdekességként megjegyezzük, hogy az addiktológia egyik legújabb népszerű irányzatának a felépülési
tőke az egyik fő szemléleti kategóriája. Laudet és White felépülési tőkéje Bourdieu gondolatának jelentős transzformálása, amely nem tekinthető elméletileg stabilan megalapozott szerves fogalomnak, ám a gyakorlatban jól
használható koncepció. (Laudet, White 2008, Kelemen, Erdős 2011) Négy komponensét a társas támogatás,
spiritualitás-vallásosság, az élet értelme és a 12 lépéses modell iránti elköteleződés területei alkotják. A koncepció szervetlenségét mutatja a spiritualitás és vallásosság jelenségének összemosása.
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tatta az alkoholaddikció fázikus lefolyását ábrázoló Jellinek-diagramot. Majd a betegségtan
fejlesztésével kapcsolatosan felmerült igényekre reflektálva Jellinek figyelme a betegségtől
szenvedő személyről automatikusan magára a betegségre tevődött át. Azt követően a már 70
éves Jellinek közreadja a „The Disease Concept of Alcoholism” című művét, amelyben vis-szatér az alkoholizmus társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális tényezők általi meghatározottságának kérdésköréhez, hangsúlyozva a betegségkoncepció konstruktív jellegét. (Jellinek 1960b) Ebben az írásában elismeri azt, hogy nem felfedezte az alkoholizmus igazságát
(mint a francia Laënnec a 19. század elején az alkoholos májcirrózist), s nem feltalált egy
gyógymódot (mint ahogyan a dán Hald és Jacobsen farmakológusok 1948-ban a disulfiramt
az alkoholizmus deterrens kezelésére), hanem beszédaktus által teremtett egy addig nem létező valóságot: az alkoholizmusról való gondolkodásmód új performativ igazságát, illetve egy
foucaulti fogalommal élve, diszkurzív koherenciáját. Ebben az értelemben Jellinek tehát az
1950-es évek után már nem tekinthető „jellinekiánusnak”, minthogy túllépett saját eredeti
koncepcióján, s az alkoholizmust egyre inkább olyan ernyőfogalomnak tekintette, amelyet
helytelen azonosítani az alkoholaddikcióval. Jellinek életének utolsó éveiben inkább az alkohollal kapcsolatos problémákról, s nem az alkoholizmus szűkebben értelmezett koncepciójáról beszélt.

1.2 A dolgozat tartalma és felépítése
Az első fejezet tartalmazza a dolgozat bevezetését, célját, tartalmát, a kutatói kérdéseket, a
forrásokat, a vizsgálat módszerét és a dolgozat korlátait. A második fejezetben tárgyaljuk a
társadalmi problémák szociológiáját és bemutatjuk az alkoholprobléma szociológiai modelljének és betegségmodelljének metszéspontjait. A harmadik fejezetben az alkoholprobléma
társadalmi problémaként történő felmerülését, valamint a józansági mozgalom szakaszait mutatjuk be. A negyedik fejezetben az alkoholizmuskezelésnek egy a józansági mozgalommal
párhuzamosan formálódó modellje, a „régi” medicinális koncepció ismertetésére kerül sor. Az
ötödik fejezetben foglalkozunk az alkoholprobléma ön- és kölcsönös segítésen alapuló spirituális megközelítésével (Alcoholics Anonymous). A hatodik, az előző fejezetekkel szorosan
összefüggő részben sorra vesszük az amerikai társadalom alkoholfogyasztási szokásainak
átalakulását a szociokulturális változások tükrében az 1820-as évektől az 1930-as évek végéig. A hetedik fejezet az E. M. Jellinek nevéhez kapcsolódó klasszikus betegségmodellel és
annak létrejöttével foglalkozik, s tárgyaljuk továbbá a jellineki betegségmodell szociológiai
fogadtatását is. A nyolcadik fejezet témája az alkoholizmus betegségmodellje nemzetközi7

esedésének folyamata, valamint az alkoholfogyasztás epidemiológiai vizsgálatával kapcsolatos kérdések. A kilencedik fejezetben az alkohol- és drogszabályozás kérdéskörének alakulását vizsgáljuk. Az utolsó, tizedik fejezetben az alkoholproblémák társadalmi kontrolljának
legújabb irányait tárgyaljuk.

1.3 Kutatói kérdések


Mi a magyarázata, hogy a modernitás az alkoholizmus betegségmodelljének értelmezését
részesíti előnyben az egyéb meghatározásokhoz képest? Mivel magyarázható, hogy a modern társadalom főként a kontrollvesztő ivással szemben vált intoleránssá?



Hogyan járult hozzá a klasszikus betegségmodell (a jellineki betegségkoncepció) az alkoholizmus hagyományos, morális megközelítésétől való elmozduláshoz és az alkohol- és
egyéb addiktológia/viselkedési problémák kezelésének kiszélesítéséhez?



Miképpen vált az intoxikáció feletti kontrollgyakorlás a társadalmi kontroll egyik eszközévé?



Mi módon alakult a problémás szerfogyasztás legjellegzetesebb ismérveinek tekinthető
kontrollvesztés és sóvárgás koncepciója?



Milyen történelmi, társadalmi és politikai folyamatok vitték két vágányra az alkohol- és
drogproblémát, s hogyan integrálhatóak a különféle megoldási kísérletek?

1.4 Források
Az empirikus kutatás alapjául szolgáló források egyik fő csoportját E. M. Jellinek és munkatársai (Haggard, Jolliffe, Looney) alkohológiai témájú publikációi alkotják. Harry G. Levin,
Robin Room, Roon Roizen és Kettil Bruun alkohológiai tárgyú munkái adják az elemzés alá
vont dokumentumok következő egységét, amely kiegészül Bruce H. Johnson publikálatlan
doktori értekezésével. A szociológiai nézőpont érvényesítéséhez Bourdieu, Durkheim, Goffman, Gusfield, Lemert, Merton, Veblen, s számos további szerző munkájára támaszkodunk.
Az elemzéshez felhasználtuk a WHO Alkohol Albizottságának (Alcoholism Subcommittee),
Alkohol Szakértői Bizottságának (Expert Committee on Alcohol), Mentálhigiénés Részlegének (Division of Mental Health) jelentéseit is. A felsorolt forrásokon túl a fejezetek tartalmá8

tól függően további releváns szerzők, online források, statisztikai adatok és saját levéltári kutatásunk eredményeihez folyamodunk.

1.5 A vizsgálat módszertana
Az értekezés Levin, Johnson, Room, Roizen, Bruun, Jellinek és további szerzők alkohológia
tárgyú munkáiban fellelhető adatok és értelmezések kritikai másodelemzése, az alkoholizmuskezelés egyesült államokbeli modelljeinek vizsgálata a társadalmi problémák szociológiájának elméleti keretében. Az alkohológia alakulásának dinamikája nem egységes, számos
egymásra ható összefonódó, interdependens tendenciából tevődik össze, s ez az összetett folyamat nem ragadható és magyarázható meg egyetlen koncepció mentén. Az időről időre viszszatérő nehezen kezelhető társadalmi problémák minden kornak a sajátjai, s e felmerülő nehézségekre rendszerint valamiféle magyarázatot is igyekeztek találni. Az alkoholproblémát
kezelhetjük morális eltévelyedésként, súlyos depriváció következményeként, kriminális cselekedetként, betegségként, s felróhatjuk a társadalmi és gazdasági rendszer kiegyensúlyozatlanságának is. (Elekes 2007) A magyarázó modellek az eltérő nézőponttól függően igen változatosak lehetnek, a probléma okai visszavezethetők társadalmi vagy egyéni okokra, tekinthetők megelőzhetőnek vagy elkerülhetetlennek, egy kiterjedtebb probléma részének vagy
éppen tünetének. Az alkoholkezelési modellek számos jellemző mentén változhatnak attól
függően, hogy azt az individuumra vagy valamilyen kollektív entitásra vezetjük vissza, de egy
modellen belül is számos variáció létezhet, amelyek különféle társadalmi válaszokban realizálódhatnak. (Room 1978) Az alkoholizmust magyarázó modellek esetében mindazonáltal két
markáns változás azonosítható. Az első az alkoholizmus morális modelljétől a bajt orvosi keretben értelmező modell felé történő elmozdulás. A második jelentős váltás pedig a betegségmodell újradefiniálása az alkoholfogyasztást a teljes populáció szintjén kezelő tágabb epidemiológia keretben.

1.6 A dolgozat korlátai
A másodelemzés vagy forráselemzés korábbi időpontokban keletkezett adatoknak és interpretációknak a jelen dolgozat kutatási céljával összhangban lévő újraelemzését, új szempontok
alapján történő összekapcsolását és rendszerezését jelenti. Az eljárás előnye, hogy az információk és dokumentumok viszonylag egyszerűen hozzáférhetőek, továbbá e módszer lehetővé teszi az olyan komplex és más módon nehezen vizsgálható jelenségek kutatását is, mint
amilyennek az alkoholizmuskezelési modellek is tekinthetők. A másodelemzés hátrányaként
9

felróható az adatok megbízhatóságának és pontosságának kérdése, amely negatívum azonban
a különböző források összevetésével jelentős mértékben javítható, esetleg kiküszöbölhető.
Habár a dolgozatban felhasznált dokumentumok szelektálásában igyekeztem a lehető legkörültekintőbben eljárni, a kutatás elkerülhetetlenül korlátját képezi a témában íródott bőséges
szakirodalom, amelynek teljes áttekintése a disszertáció keretein belül nem lehetséges. Talán
ennél is nagyobb kihívást jelent napjainkban a társadalmi problémák szociológiája számára az
az új naturalizmusnak nevezett irányzat, amely a társadalmi összefüggésekkel nem számolva,
a társas jelenségeket idegrendszerbe írott programként a neurotudományok felől közelíti meg
(neuroszociológia), de idesorolhatók még a szociobiológiai és evolúciós pszichológiai megközelítések is, amelyek alapvetően a genetikai apparátusban rögzített struktúrákban keresik a
megismerés és társas viselkedés magyarázatait.
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2. A problémás ivás és a társadalmi problémák szociológiája
2.1 Társadalmi problémák szociológiája
Jóllehet a preindusztriális társadalmak számára sem voltak ismeretlenek a különféle társadalmi bajok, ám e nehézségek társadalmi problémaként történő felmerülése a modern társadalmak jellegzetessége. A modernizálódás egy további kísérőjelensége, hogy az addig magán- és
családi problémának tekintett kérdések széles köre köz-, illetve társadalmi problémává transzformálódott. A józansági mozgalmak aktivistáinak figyelme elsősorban a terjeszkedő városi
szegénynegyedek alkoholproblémáira irányult és ennek nyomán az a szemlélet uralkodott el,
hogy az iszákosság alapvetően a szegények problémája.4 (Johnson 1973) Az alkoholizmussal
foglalkozó makroszociális elemzések a kultúra és alkoholfogyasztás viszonyát emelik ki, s az
is kiderül ezekből az írásokból, hogy a permesszív kulturális viszonyulás és a nagyvárosi életstílus az alkoholisták magasabb számával párosul.
A tizenkilencedik századi társadalomtudósok - Emil Durkheim, Max Weber, Georg Simmel a premodern agártársadalmak modern, városiasodott, ipari társadalmaiba történő átmenet
normákra gyakorolt hatását vizsgálták, s az elidegenedés, anómia, individualizmus, bürokratikus racionalizáció, stb. fogalmakon keresztül a modernizációs folyamat negatív kísérőjelenségeit ragadták meg. A huszadik század első évtizedeiben a normaszegő viselkedésekkel kapcsolatos empirikus ismeretek köre is folyamatosan bővült (pl. elmekórházak és bíróságok statisztikai adatai, kérdőíves felmérések nyomán). A kórosnak tekintett viselkedések vizsgálatával a szociológián belül létrejött szociálpatológia foglalkozott, amelynek egyik jellegzetes
témaköre a krónikus iszákosság volt. A szociálpatológiai iskola helyét a második világháborút
követően a társadalmi problémák elnevezésű irányzat vette át. A társadalmi problémák hagyományos koncepcióival kapcsolatosan felmerülő kritikai megközelítések néhány jellegzetes
téma köré csoportosíthatók. E témák egyike, miszerint a tradicionális szociológiai felfogásokban a társadalmi problémák vizsgálata a problémára adott társadalmi válaszoktól és eljárásoktól függetlenül történik, arra hivatkozva, hogy az elméleteknek kizárólag a deviáns viselkedés
okait és jellegzetességeit kell számba venniük. A kritikai hangok szerint ellenben a deviáns
viselkedés és a problémás magatartásmódra adott válaszok egymástól sohasem függetleníthetők, azok egymással interdependens viszonyban állnak. Másképpen, a devianciák természete
nem magyarázható kizárólag a deviánsok jellemzői és a deviáns személyek magatartása alapB. H. Johnson „The Alcoholism Movement in America: A Study in Cultural Innovation”. Disszertáció, UrbanaChampaign, University of Illinois, 1973. 157-167.
4
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ján, figyelmen kívül hagyva azon a folyamatokat, amelyek során az adott probléma értelmezése és a lehetséges megoldási módok formálódnak. A társadalmi problémák, s azon belül a
devianciák kérdésköre iránti szociológiai érdeklődés az 1960-as évektől kezdett felélénkülni,
olyan kérdések fogalmazódtak meg, mint a „kihez és mihez képest tekinthető valaki deviánsnak?”. Társadalmi problémáról beszélve felvetődött az is, hogy az adott helyzet „kiknek jelent
problémát?”. Továbbá amikor bizonyos körülményeket és viselkedéseket diszfunkcionálisnak,
zavarónak és veszélyesnek nyilvánítanak, felmerül a kérdés, hogy „kik állítják ezt?” és „milyen okból vélekednek így?”. (Cohen 2011)
A szociológia értékmentességének kérdését érintő kihívás a devianciák tárgykörében, hogy
még az olyan semlegesnek és objektívnek tűnő kifejezések, mint például a rendellenes, diszfunkcionális, alulszocializált sem tekinthetők ítéletmentesnek. Az értékmentes szociológia
általános kritikájához kapcsolódik a társadalomtudományok területén alkalmazott pozitivista
megközelítés visszautasítása is. A természettudományos megismerés sztenderdjeit társadalmi
jelenségekre alkalmazva könnyen figyelmen kívül rekednek a deviáns magatartások történeti,
etiológiai és folyamati aspektusai, s így végső soron éppen a szereplők (deviánsok) perspektívájának szempontjai sikkadnak el. (Giddens 1974) Hasonló álláspontot képvisel Michael Agar
is, aki szerint a társadalomtudományok által alkalmazott episztemiológia téves. Agar a humán
társadalomkutatást egy interszubjektív tanulási módnak tekinti, amely során egy humán megfigyelő igyekszik képet alkotni egy úgyszintén emberi jelenségről, amely folyamat eredményeit azután módszeresen prezentálja. (Agar 2013) Összegezve, a devianciák és társadalmi
problémák új kritikai megközelítései utat nyitottak a probléma relativisztikusabb és kontextus
irányultságú interpretációi számára, visszautasítva az abszolút érvényességre törekvő hagyományos magyarázatokat. A deviancia-teória újragondolása összekapcsolódik a labellingkoncepcióval is. A minősítési elmélet képviselői szerint, azok a társadalmi folyamatok, amelyek során a devianciák definiálódnak és a devianciának tekintett jelenségekre adott válaszok
formálódnak, korántsem tekinthetők konfliktus- és problémamentesnek. Idevág Becker gyakran idézett megállapítása: „A deviancia bizonyos társadalmi csoportok által felállított szabályok által keletkezik, amely szabályok megsértése deviáns viselkedést eredményeznek, s amely
szabályokat alkalmazva e speciális csoportokra azokat kívülállóknak minősítik. Ebből a nézőpontból a deviancia nem a személy által elkövetet cselekedet, hanem sokkal inkább a mások
által felállított szabályok és szankciók alkalmazása a szabályok áthágójával szemben. Devi-

12

áns az a személy, akire a címke sikeresen illeszthető: deviáns az a viselkedés, amit az emberek
annak minősítenek.” (Becker 1963:10)
A társadalmi problémák elméletalkotóinak újabb generációját képezik a szociális konstrukcionisták. A társadalmi problémák szociológiája nézetük szerint egy társadalmi problémaként
meghatározott jelenség felmerülését, fennmaradását, történetérét, értelmezését, valamint a
probléma kezelésére adott válaszok alakulását magyarázza. (Blumer 1971, Spector&Kitsuse
1977) Ebből a perspektívából nézve a kérdés az, hogy mi tekinthető a probléma objektív körülményeinek, s hogy mi álljon a problémaelemzés fókuszában. Számos konstrukcionista
számára a társadalmi probléma felmerülésében az igényérvényesítő tevékenység jelenti a döntő mozzanatot. Amennyiben Kitsuse és Spector a társadalmi problémák konstrukcionista vizsgálatának módszertani keretét fogadjuk el, kizárólag az igényérvényesítő aktivitásra koncentrálunk. Úgy vélem, ez esetben erősen leszűkítjük azoknak a történeti, társadalmi és intellektuális interakcióknak a körét, amelyre a szociális konstrukcionizmus érdeklődése kiterjedhet.
Természetesen fontos megértenünk azt a folyamatot, amely során egy társadalmi probléma
definiálódik: „egyének vagy csoportok cselekvései, melyekkel panaszokat és követeléseket
fejeznek ki valamely feltételezett helyzettel kapcsolatosan”. (Spector& Kitsuse 1977). Az alkoholprobléma keletkezése is felfogható, mint igényérvényesítő folyamat fejlődéstörténete.
Ily módon vizsgálható lenne a probléma felmerülése az 1830-as évek antialkoholista mozgalmai kapcsán, a probléma elismertetése és a problémára adott válasz a tizenkilencedik század
második felében, majd az igényérvényesítő aktivitás újraéledése a huszadik század során. Ám
ez a megközelítés nem adna teljes képet arról a ko-evolúciós folyamatról, amely során a tudományos, szakmapolitikai, társadalmi, gazdasági és geopolitikai folyamatok, a közvélemény
és a személyes kapcsolatok kölcsönhatása révén az alkoholizmus értelmezési modelljei kialakultak. Az alkoholprobléma értelmezése és a körülmények kölcsönhatásának számbavétele
során a szociológiai aspektusok mellett egy sajátos történeti dimenziót is beemelek az elemzésbe. Nézetem szerint a szigorú konstrukcionista fejlődéstörténeti megközelítéssel szemben
az alulértékelt történetiség, a „gyenge” konstrukcionista megközelítésben rejlő hozadék, további támpontokkal szolgálhat az alkoholprobléma kezelésének precízebb vázolásához.5 Az

5

Ennek a fajta megközelítésnek előnyben részesítését támasztja a következő megállapítása is: „Érdekes, s valószínűleg a tárgyalt jelenségre jellemző módon e modellek és stratégiák nem követik a Thomas Kuhn által leírt
szabályszerűségeket, nem paradigmaként követik egymást, hanem „teleszkopikusak”, vagyis egymásra rétegződnek. Az új modellek és stratégiák mélyén általában ott van a korábbi szemlélet, és ez időnként felelevenedhet.”
(Buda 1992)
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elképzelésem ennek értelmében az, hogy áttekintsem az alkoholprobléma kialakulását, a probléma különféle értelmezési modelljeit és a problémára adott válaszok közötti kölcsönhatásokat az Egyesült Államok változó történeti és társadalmi kontextusaiban.
A dolgozat kérdései tehát, hogy melyek a főbb jellegzetességei a problémás ivás értelmezési
modelljeinek? A különféle értelmezések milyen történeti, társadalmi tényezőkre vezethetők
vissza? A krónikus ivás kérdése miként vált társadalmi problémává az Amerikai Egyesült
Államokban? Arra a kérdésre, hogy miképpen vált az alkoholprobléma társadalmi választ
igénylő kérdéssé, megfelelő kiindulópontul szolgálhat Fuller és Myers definíciója a társadalmi
problémáról: „… az olyan helyzet, amit jelentős számú ember az általa mérvadónak tekintett
társadalmi normáktól való eltérésnek ítél. Minden társadalmi probléma magában foglal objektív körülményeket és egy szubjektív definíciót. Az objektív körülmények igazolhatóan meglévő helyzetek, amelyek léte és kiterjedtsége ellenőrizhető pártatlan és szakképzett megfigyelők által. A szubjektív definíció egyes személyek veszélyérzete azzal kapcsolatosan, hogy az
általuk helyesnek tartott normák sérülhetnek.” (Fuller és Myers 1941:320, Kozma 2006) Fuller és Myers különbséget tesz az objektív körülmények és a szubjektív definíció között. Az
objektív feltételek megléte szükséges tehát, ám önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy
társadalmi problémáról beszélhessünk.

2.2 Szimbolikus cselekvés és morális-vállalkozás
A krónikus ivás problémaként történő értelmezése olyan kollektív cselekvések együtteseként
fogható fel, amelyek a kiküszöbölendő vagy legalábbis kontroll alatt tartandó problémás helyzetek köré szerveződnek. E kollektív cselekvés magyarázó modelljének kulcsszereplője a
morális-vállalkozó, kulcsmozzanata pedig a morális-vállalkozás. A morális-vállalkozó a szabályteremtő archetipikus alakja, akit mélyen felzaklat valamilyen társadalmi probléma, amely
a meglévő előírások, szabályok mentén nem kiigazíthatóak: „Úgy érzi, semmi sincs rendben
addig a világon, amíg a kijavítás alapjául szolgáló szabályok nem születnek. Ő az abszolút
erkölcsi mérce nevében cselekszik; amit észlel, az minden kétséget kizáróan maga a totális
gonosz. Bármilyen eszköz, amely eltávolítását szolgálja, helyén való. A keresztes vitéz buzgó,
igazságos és gyakran feljogosított.” (Becker 1963:147:148)
Gusfield az amerikai józansági mozgalmat elemezve egy további elméleti perspektívát vet fel,
megkülönböztetve a szimbolikust az instrumentális cselekvéstől. (Gusfield 1968a) Az alko14

holproblémák kezelése területén a józansági mozgalom reformerei által előmozdított intézkedések Gusfield érvelése szerint főként szimbolikus cselekvések. A józansági mozgalom morális és nem gazdasági jellegű témák köré szerveződve fejlődött ki. A reformerek a józansági
mozgalom terepén szimbolikus módon erősítették meg státuszcsoportjuk presztízsét, s gyengítették a saját kultúrájuktól eltérő értékeket és életstílust követő társadalmi csoportokat. Úgy
gondolom, hogy Gusfield megközelítése magyarázó erővel bíró koncepciónak bizonyul az
alkoholproblémák elemzésében is. Mind a morális-vállalkozás megközelítés, mind a szimbolikus cselekvés koncepciója segíti annak a folyamatnak a megértését, amely során egy kérdés
társadalmi problémaként kerül elismerésre.
Gusfield mellett Weiner is vizsgálja az alkoholprobléma politikai aspektusait. Mindketten
amellett érvelnek, hogy a probléma értelmezésének módja direkt összefüggésben áll a kérdésre adott intézményes válaszokkal. (Gusfield 1996) A probléma tulajdonlása és az üggyel kapcsolatosan érzett felelősség az értelmezési folyamat két lényeges koncepciója. A probléma
tulajdonlása egy a közbizalmat élvező alakulat jellegzetessége, s e csopor rendelkezik azon
képességgel, hogy megállapítsa a problémával kapcsolatos tényeket és érdemben befolyásolja
a közvélekedést. Míg a kognitív felelősség a probléma felmerülése körüli tényezőket magyarázza, addig a politikai felelősség fókusza a szakpolitikai válaszokra, a „mit, kinek és hogyan
kell cselekedni” kérdésére helyeződik. A probléma tulajdonlása mindazonáltal nem biztosítéka annak, hogy a vélt vagy valós tényállásnak megfelelő válaszok és megoldások meg is szülessenek. A tulajdonlás és a politikai felelősségvállalás gyakran különböző csoportok vagy
intézmények kezében van. A tulajdonlás, a kognitív és politikai felelősség a problémaértelmezés folyamatának vizsgálatában hasznos koncepciók, ám az alkoholprobléma újra- és újradefiniálódásának megértéséhez figyelembe kell venni a kognitív és politikai felelősségvállalás
között kölcsönhatásokat is. Az alkoholproblémára adott válaszok formálódásában egyaránt
szerepet játszanak a résztvevők percepciói, a probléma kezelésében részt vevők szakmai felfogásai és nézetei is.

2.3 A szociológiai modell és a betegségmodell kapcsolódási pontjai
A szociológia deviáns viselkedés modellje úgy kapcsolódik az alkoholizmus betegségmodelljéhez, hogy a szociológia eszközeivel az alkohol szociális funkcióinak áldozatai számára társadalmi védelmet irányoz elő (pl. szociálpolitikai intézkedéseket, rehabilitációt, stb.). A szociológiai modell tehát, magában foglalva a betegségmodell alapelveit is, a társadalom egészé15

nek felelősségét hangsúlyozva előírja a társadalmi kötelességek rendszerét és meghatározza a
lehetséges és szükséges tennivalókat. (Buda 1992)
Robin Room az alkoholprobléma értelmezésében három domináns irányvonalat azonosít. A
klasszikus (jellineki) betegségmodellen kívül az epidémia modellt, valamint a kulturális különbségekre reflektáló ambivalencia modellt jelöli meg. Room mindhárom modellt a betegség
rubrika tágabb kategóriája alá sorolja, meglehet mindhárom vonulat egymástól igen eltérő
cselekvési modellel operál. (Room 1978) Az epidémia modell alkoholképe egyenesen fenyegető, hiszen egy ellenállhatatlanul vonzó, ám veszélyes szubsztanciaként tekint az alkoholra.
A modell emberképe is meglehetősen pesszimisztikus. Ekkora hatalommal szemben a potenciális használó ereje eltörpül, s egymagában védtelenné és kiszolgáltatottá válik a fortélyos
ellenfél túlerejének. Az egyén relatív gyengeségét kizárólag a kollektív akarat képes ellensúlyozni, ebből következően az alkohol okozta károk megelőzésének és enyhítésének záloga az
adópolitikák és kontroll kiterjesztése, valamint a megfelelő közegészségügyi és epidemiológiai intézkedéscsomagok kialakítása. Az alkohol (a szer) analógiába hozható a fertőzőbetegségek járványtanából ismerős kórokozóval, s ily módon illeszhető a környezet-kórokozógazdaszervezet epidemiológiai alapparadigmához. Emberképét tekintve jóval optimistább az
ivással kapcsolatos ambivalens viszonyulást6 hangsúlyozó modell.7 Eszerint az Amerikai
Egyesült Államokban az alkoholproblémák kiterjedtségének oka a tiltásra alapozó alkoholpolitikában gyökerezik, amely hosszú időn keresztül megnehezítette, hogy a mérsékelt ivás szokás teret nyerjen és mintául szolgáljon a felnövekvő generációk számára. A mérsékelt ivás
mindazonáltal megtanítható és a mindennapi élet részét képezheti, s a normatív határok kijelölésével pedig az objektív mérték is meghatározható, vélik ezen irányvonal képviselői. Ez a
modell a szociológusok számára is vonzónak bizonyult, hiszen az alkoholproblémák keletkezésének olyan magyarázatát kínálja, amely saját kompetenciaterületüket érinti. A betegségmodell esetében a pontos kóroktan nem ismert, csupán annak pszichológiai eredete feltételezhető (predisposing x faktor). A betegség jellegzetes szimptómája a kontrollvesztés, s a viselkedésbeli tünetek sem meggyőzéssel, sem büntetéssel nem befolyásolhatók eredményesen
(legalábbis addig, amíg az érintett személy el nem éri ivásának és leépülésének mélypontját).

A jogászprofesszor Noah S. Sweat 1952-ben előadott „Whiskey Speech” néven híressé vált beszédében az
alkoholfogyasztással kapcsolatos ambivalens viszonyulást, az alkoholfogyasztás pozitívumait és árnyoldalait
sajátos módon ecseteli.
7
Ez a modell Abraham Myerson „Alcoholism: A Study Of Social Ambivalence” című tanulmányától datálódik.
Quarterly Journal on Studies of Alcohol, 1940. június, 14-17.
6
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Ez az a kritikus pont, ahol laikus vagy professzionális segítséggel a páciens jó eséllyel kezelésbe vonható, különösen tekintettel a morális terápiát is magában foglaló gyógyításra.
E három eltérő vonulat jól szemlélteti, hogy a társadalom a probléma mely területére igyekszik elsősorban irányítani tekintetét. Az epidemiológiai perspektíva az alkoholra veszedelmesen attraktív szerként tekint, s a hangsúlyt a közegészségügyi feladatokra helyezi. Az ambivalencia modell az alkoholizmus elterjedtségével operál és főként a preventív intézkedésekre
fókuszál. A klasszikus betegségmodell magát a betegséget és a terápiás lehetőségeket helyezi
érdeklődése középpontjába. Összegezve, a huszadik század közepétől hódító útjára induló
betegségkoncepció az egyes nézetrendszereken belül más-más nyomatékot kap. Ennek megfelelően az epidemiológiai megközelítés alkoholizmus koncepciójában a fiziológiai következményekre (pl. májcirrózisra) helyeződik a hangsúly, az ambivalencia modellben a társadalmi
károk, balesetek és halálesetek, míg a betegségmodell esetében a dependencia és a pszichikai
károk kerülnek az érdeklődés fókuszába.

2.4 A társadalmi problémák szociológiájának újabb irányai
A szimbolikus cselekvés, a morális vállalkozás az alkoholproblémák analízisében hasznos
értelmezési keretnek bizonyulnak, ám Single álláspontja szerint a jóléti ideológiák és államok
megjelenésével már nem elégségesek sem a probléma magyarázatához, sem annak kezeléséhez. (Single&mtsa 1981) Az 1960-as évek szociológiája az alkoholproblémát, a józansági
mozgalmat és szesztilalom időszakát elsősorban a politikai konfliktus elmélet keretében vizsgálta, s jóval kevesebb figyelmet szentelt az alkoholfogyasztás kulturális és társadalmi aspektusaira. A devinancia és stigmatizáció többnyire az elszigetelődéssel és depriváció fogalmával
kapcsolódik össze, s abban is egyetértenek a szakértők, hogy a megbélyegezettség alóli felszabadulás a marginalizált személyek, csoportok fejlődésének egyik lényeges feltétele. Az
intézményesülés, a professzionálissá váló ellátások és azok differenciálódása azonban paradox módon e folyamat ellenében hathat, amennyiben az intézményeknek fenntartásuk és tevékenységük legitimitása érdekében meg kell nevezniük egy segítendő csoportot (például az
alkoholistákat). A jóléti állam egyik sajátossága, hogy elkötelezett állampolgárai jól-létének
előmozdításában, amelynek alapját nem csupán egyszerű jótékonykodás, hanem törvény által
biztosított jogok alkotják. A modern társadalmak további jellegzetessége, hogy számos addig
privát és családi probléma válik közproblémává, azt a gazdasági fejlődést kísérő optimizmust
sugallva, miszerint az élet nehézségeinek többsége kezelhető. E pozitív attitűd jellemzi a jóléti
17

államot a mégoly kilátástalannak tűnő krónikus emberi bajok orvoslása esetében is, mint abnormálisnak vagy patologikusnak minősített viselkedések (pl. alkoholizmus). Single másfelől
a jóléti bürokrácia és alkoholkezelő rendszer kiépülését a társadalmi kontroll alternatívájaként
értelmezi, kiszélesítve egyúttal az alkoholproblémák definícióját az alkohollal összefüggésbe
hozható társadalmi problémák irányába. Az alkoholproblémákkal való társadalmi megküzdés
dichotómiája, az egyén autonómiája vagy a kényszerkezelés, a terápiás kezelés vagy a kontroll irányába történő elmozdulás dilemmája az alkoholpolitikák és gyakorlatok témájának
központi kérdésévé válik. Ezt az újfajta problémafelvetést és irányultságot az 1960-as években formálódó teljes fogyasztási modell példáján keresztül mutatom be részletesebben a dolgozatban.
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3. A józansági mozgalom mint morális modell
3.1 Az alkoholprobléma keletkezése
A szeszes italok fogyasztásának históriája az európai típusú társadalomszerveződés egyfajta
kultúrtörténeteként is megközelíthető. Az alkohol számos szerepköre közül kiemelkedik a
szimbólum-, hit- és értékközvetítő szerepe, a közösségi élet szervezése, az egyén és a kollektív szintek közötti jelentésközvetítés, továbbá élelmi- és szomjoltó-, sőt gyógyító- és fájdalomcsillapító szerként is funkcionál. Az alkoholfogyasztás antikvitásig visszanyúló történetében bekövetkező episztemiológiai töréspont8 a 18. századra tehető: a világ rendjét átalakító,
protestáns etika bázisán nekilendülő kapitalizálódás az alkohol szerepét is újra-tematizálta. E
töréspontot megelőzően felismert alkoholproblémáról lényegében nem is beszélhetünk, ám
innentől fogva az alkohollal kapcsolatos problémák érzékelése is megváltozott. A modern
episztémé a pszichológiai erők által belülről szabályozott, a kontrollt internalizáló embert
állította vizsgálódása középpontjába. Harry G. Levine és Robin Room, az alkohológia-elmélet
modern klasszikusai Foucault nyomán jutottak arra a következtetésre, hogy a kontrollvesztő
alkoholizmus aligha létezhetne a kontroll mérhetetlen akarása nélkül. Az egyéni képességek
kibontását, a teljesítményt és a sikeres életpályát mindenek fölé helyező szociokulturális kontextusban a kontroll elvesztése, a viselkedés szabályozására való képtelenség, végső soron a
siker meghiúsulása az egyén katasztrofális csődjét jelenti. (Room 1985) A kontrollt ugyanakkor élete felett csak az veszítheti el, aki azt egyszer már magáénak tudhatta. (Kelemen, 1989)
Az alkoholizmus kontrollvesztő tapasztalata mindazonáltal történeti- és kultúrspecifikus jelenség is, amennyiben a modernitás históriáját meghatározó egyéni szabadság gondolata köré
szerveződik. A modern kort jellemző kontrollfétis9 a társadalmi méreteket öltő individualizálódás és a racionális önszabályozás kultuszának egyfajta szélsőséges megnyilvánulása. A túlhajszolt kontroll és a kontrollvesztéstől való félelem a mai kor egyik típusos betegségének, az
addikció különböző fajtáinak (is) jellegzetes ismérvei. A medicinális alkoholfelfogás értelmében a modern ember karaktere a kontrollvesztés, a sóvárgás az alkohol után és az önmérséklet közötti feszültségben formálódik. Elias szerint a civilizációs folyamat a kívülről jövő
különféle társadalmi kényszerek lépésről lépésre történő internalizációja által valósul meg, a
középkor barbár vagy gyermeki létezésmódja irányából az érettebb, felnőtt viselkedés irányába mozdulva el. (Elias 1982) A posztmodern diskurzusok a racionalitás (tudás és normalitás)
és az őrültség (patológia) szembeállását taglalják. Michel Foucault a diszciplináris társadalom
Foucault használja az „episztemé” terminusát, s két nagy töréspontot állapít meg a nyugati világ történetében.
Az 1800 körül bekövetkező hirtelen váltás a modern individuum megszületése. („A klinika születése” 1963)
9
Deetz használja ezt a fogalmat a feudális berendezkedésű vállalatok leírásában. (Erdős 2006)
8
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normalizáló funkciójával kapcsolatosan megjegyzi, hogy a felvilágosodás korában az igazságszolgáltatás szférájában végbemenő humanizálódás nem kizárólag a racionalizmus hozadéka,
az elzárás célja már nem az elítélt megsemmisítése, sokkal inkább átnevelése volt. A benthami panoptikum elve – mint újfajta hatékony felügyeleti módszer –, először a börtönökben és
más javító-, nevelőintézményekben tűnik fel, majd tovagyűrűzve megteremtődik a modern
társadalmi rend alapjául szolgáló interiorizált fegyelem. Az „igaz” diskurzus ugyanakkor
mindig egyszólamú vagy másképpen despotikus, amennyiben kizárólagos uralomra tör.
(Arendt 1995) A tudásformákba ágyazott diskurzusokban az igazság egy-egy formája tükröződik, amely tudások diffúziójuk révén átjárják és alakítják a társadalmi intézményeket, eljárásmódokat (így az alkoholizmusról alkotott tudás korszakonként alakítja az alkoholizmus
kezelésének intézményrendszerét).
Az alkoholizmus morális felfogása, habár azt a későbbi értelmezési modellek (medicinális,
szociológiai) háttérbe szorították és leárnyékolták, az alkoholizmus meghatározásában a mai
napig felfedezhető. Az excesszív ivással kapcsolatosan manapság is felmerülnek akarati és
értelmi megoldások, s alapjában véve e funkciókra építenek a meggyőzésre és megelőzésre
építő beavatkozási eljárások is (így az etikai nevelés sportot és edzett ifjúságot vizionáló változata). A kereszténység antropológiája értelmében az ember bűnre hajló és esendő, ám felelősségvállalásra bírható lény. A középkori egyház nem csupán szigorú etikai előírásaival, de
világi intézkedéseivel is – az alkoholfogyasztás szigorú korlátozásával – vetett gátat az alkoholizmus terjedésének. (Buda 1992) Igaz ugyan, hogy a bor esetenként, mint élelmi cikk
funkcionált, ám éppen szűkössége miatt kényszerültek a mértékletes fogyasztására. A feléledő
pogány szokások és karneválok idején azonban, amikor a feudális rend hierarchikus keretei
megbomlottak, átmeneti időre az ember és ember közti viszony mellérendelővé és szimmetrikussá vált. Az alkohol nyakló nélküli fogyasztása a feje tetejére állt világot szimbolizálta, az
ivászat egyfajta egyenlősítő aktusként is szolgált. (Bahtyin 2002) A hétköznapi alkoholfogyasztás mindazonáltal közösségi kontroll alatt állt, s a kereteken túllövő, mértéktelen ivás a
közösség rosszallását és büntetését vonta maga után. A reformációt követően létrejövő protestáns vallások a kontrollt kívülről belülre helyezték, eszerint a felelősség elsősorban az individuumon és csak másodsorban a közösségen nyugodott. Az egyéni bűn, döntés és felelősség
tényezői egyre fajsúlyosabbá váltak a protestantizmus ideáinak terjedésével párhuzamosan.
Az iparosodással, gazdasági fellendüléssel párhuzamosan növekedett a sör és égetett szeszek
előállítása és kereskedelme is. A régi természetes viselkedési minták egyre kevésbé illeszked-
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tek az új helyzethez, az új típusú életvezetési stratégia kulturáltabb szokásokat kívánt meg. A
természet és a kultúra szembehelyezése a protestáns felfogás szerinti vallásos életben is tetten
érhető. A szorgalom és takarékosság a hívők erényévé nemesedtek, ám a protestáns vallások,
különösen a kálvinizmus esetében az aszkézis korántsem jelenti a világi tevékenységektől
való elfordulást. Ellenkezőleg, a híveket polgári foglalkozásuk kiteljesítésére, kemény munkára buzdítják, s gazdagodásukat csupán abban az esetben ítélik el, ha az tétlenséggel és bűnös élvezetek hajhászásával párosul. E világi aszketizmus gyújtópontjában az önmegtartóztatás, a természet tartományába tartozó test megfegyelmezése áll. Az önkontroll kultúráját felfoghatjuk úgy is, mint a hagyományos viselkedés és modern életstílus közötti ütközést, az
egyén saját belső természete ellen vívott hősies küzdelmét. Ezt az individualista viselkedési
modellt támogatja az önkontroll kultúráját népszerűsítő józansági mozgalom is, amely társadalmi és politikai mozgalommá szélesedett a tizenkilencedik századtól kezdődően. A protestáns vallásból eredeztethető hagyományos és spirituális elemeket is magába olvasztó józansági mozgalom a tradicionális ivási szokásokat – vallásos és világi értelmében egyaránt – bűnösnek és hedonistának nyilvánította. (Alasuutari 1990) A bűn kategóriája jogi értelemben is
megjelenik az alkoholizmussal kapcsolatosan, az iszákosság terjedését törvényekkel, rendeletekkel is igyekeztek féken tartani. A morális eltévelyedések kijavításán az egyház is tovább
fáradozott ugyan, ám az irányadó beavatkozási stratégia a büntetés, az alkoholizmus kriminalizálása lesz. Amikor a probléma kezelésében a büntetés nem bizonyul elég hatékonynak, a
kritikus hangok felerősödnek, és újra felmerül a közösség felelőssége. Az alkohollal szembeni
emberi esendőségre hivatkozik az a társadalomkritikai irányzat, amely magát a társadalmat
teszi felelőssé az alkohol használat nagyfokú terjedésében. A hozzáférhetőség (teljes) korlátozásának ideája mentén szerveződnek azok a prohibíciót népszerűsítő mozgalmak is, amelyek
később az általános amerikai szesztilalom bevezetésével tetőznek.

3.2 A józansági mozgalom hatóerői
A szesztilalom bevezetése, Gusfield álláspontja szerint, nem tekinthető egy hirtelen és erőszakos behatolásnak az amerikai társadalmi-politikai életbe. Ellenkezőleg, már a prohibíciót
megelőzően is többféle módszerrel és azok kombinációival próbálták csökkenteni az alkoholfogyasztást és a részegség előfordulását az Amerikai Egyesült Államokban. A koloniális Georgia államban például, James Oglethorpe irányításával kísérleti társadalmat szerveztek, s már
1735-től korlátozták az égetett szeszesitalok elérhetőségét, míg a sör fogyasztását támogatták.
(Thornton 1991) Az 1820-as évektől kezdődő józansági mozgalmak is különféleképpen igye21

keztek befolyásolni a szeszesitalok fogyasztását. Kezdetben leginkább az alkoholos italok
fogyasztásának csökkentése, s nem a teljes absztinencia elérése szerepelt a mozgalom célkitűzései között. Az egyes fogyasztó absztinenciája, az alkoholmentes életmód eszményképe az
1830-as évektől kezdődően vált egyre hangsúlyosabbá. Még később, 1840-től tűnik fel és
kerül a mozgalom fókuszába az alkoholforgalmazás korlátozásának elképzelése, s ezzel párhuzamosan szorulnak háttérbe az egyén ivási szokásait befolyásolni kívánó törekvések. A
Maine Law (Maine 1851) az első olyan törvényes aktus, amely a józansági mozgalom törekvéseit jogi formába öntötte, s megalapozta az irányzat amerikai kiteljesedését.
Az alkohol mindazonáltal rendkívül fontos szerepet játszott az amerikai bel- és külkereskedelemben
egyaránt. A rum előállítása is jó üzletnek bizonyult. J. S. Bassett írása szerint a tizenkilencedik század
elején évente mintegy 1.260.000 gallon rumot állítottak elő csupán Boston körzetében. (Basset 1932,
idézi Thornton 1991) Az afrikai rabszolga kereskedők, a nyugat-indiai cukornád ültevényesek és rumelőállítók háromszögében zajló kereskedelem egyik alapvető kellékeként is szerepelt e jelentős mennyiségben előállított égetett szesz. A munkások és katonák szerződéseiben praktikus módon az alkohol fejadagot is rögzítették – „[ősapáink keményen ittak”, alighanem cseppet sem túlozva jelenti ki egy helyütt H. U. Faulkner. (Thornton 1991) Az objektív körülmények megléte, esetünkben az égetett szeszek
fogyasztása, azonban még nem elégséges ahhoz, hogy egy adott viselkedést szociális problémává nyilvánítsanak, s átfogó kampányt indítsanak ellene. Amennyiben ez így lenne, számos téma társadalmi
problémaként merülhetne fel. (Blumer 1971) Ahhoz, hogy mélyebben megértsük, miképpen sikerült a
józansági mozgalmat sikerre vinni, figyelmünket a mozgalom ideológiai hátterére szükséges irányítanunk.

3.2.1 A kiinduló probléma
A tizenkilencedik század elején megalakuló józansági mozgalom aktivistái számára az alkohol hozzáférhetőségének növekedése és az alkoholfogyasztás, azon belül is az égetett szeszek
fogyasztásának megemelkedése – különösen a nagyobb városokban és az indusztriális területeken – adta a legnagyobb lökést az irányzat elindításához. Míg a koloniális Amerikában az
alkoholfogyasztás általánosságban elfogadott gyakorlatnak számított, addig a protestáns etika
nem tűrte a túlzott alkoholfogyasztást. A csapszékek világa és a nagyivó karaktere – mind az
urbánus, mind a rurális térségekben – kulturális értelemben véve az idegenséget és az idegent
szimbolizálta a tradicionális, aszketikus amerikai értékrenddel szemben. Végső soron ennek a
kulturális különbségnek az érvényre jutását fejezte ki a jó és helyes életről vallott protestáns
felfogás törvényi keretben történő megfogalmazása. A kulturális felsőbbrendűség mutatkozik
meg Barker mondataiban is, amikor reményét fejezi ki, hogy a bevándorlók képesek lesznek

22

korrigálni viselkedésükön és kellő önfegyelmet gyakorolva asszimilálódni az amerikai ideálokhoz. (Barker 1905)
T. S. Arthur „Ten Nights in a Barroom” című regényében Joe Morgan figuráján keresztül érzékletes képet fest a szimpatikus, ám magával és munkájával szemben felelőtlenül viselkedő, problémáira az alkoholban megoldást kereső főhős morális eltévelyedés-történetéről.

10

A tipikus iszákos nem képes élni a

lehetőségeivel, nem engedelmeskedik a szabályoknak, végül elveszíti munkáját, megtakarításit és hitelét. (Arthur 1854, 2006)

3.2.2 A kezdeti megoldás
Egyes protestáns vallási közösségekben törvényi úton szabályozták mind az alkohol, mind a
dohány használatát. A szabályozások egy másik csoportja kizárólag az indián lakosság, a rabszolgák és szolgák túlzott alkoholfogyasztásának megelőzését célozták, mialatt a szabad
munkavállalókat gyakran a fizetségük kiegészítéseként meghatározott mennyiségű alkoholos
italokkal is ellátták. Ezek a fogyasztáskorlátozásra irányuló rendelkezések nem bizonyultak
különösen hatékonynak, ellenkezőleg, kedvező környezetet teremtettek a feketekereskedelem
számára. A már említett Oglethorpe-féle, józanságot hirdető kísérleti állam kizárólag a németajkú emigránsok körében vált sikeressé, akik hagyományaikból következően lelkesedtek a
sörfogyasztásért és idegenkedtek az égetett szeszektől. Az intervenciók egy másik típusa, az
alkoholárusítás engedélyhez kötése, a merkantilista filozófiára épített. A koncessziós rendszer
helyi monopóliumokat hatalmazott fel az alkohol forgalmazására. A monopóliumok feladata
volt az italmérések ellátása, az alkohol elosztásának kontrollja, továbbá az alkohol utáni adóbefizetések biztosítása az állam felé. Habár az italmérések hálózatának kiépülése fellendítette
a kereskedelmet, s így a gazdasági élénkülésén keresztül az életszínvonal emelkedéséhez vezetett, a koncessziós rendszer egyidejűleg a korrupció melegágyává vált. Míg a politikához
közelállók e rendszer előnyeit élvezték, a fogyasztóknak a verseny hiánya miatt a silány minőségű italok és alacsony színvonalú szolgáltatások jutottak. (Thornton 1991) Ironikus módon
éppen e szabályozás által bevezetett italkimérés intézménye vált később a szesztilalom bevezetését követelők fő célpontjává.
3.2.3 A társadalmi válasz: a mozgósító agitálás szakasza
Az 1826-ban megalakított American Temperance Society igen sikeresnek bizonyult, olyan-nyira, hogy 1833 környékén már több mint egymillió, többségében evangélikus – baptista,
10
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kongregacionalista, metodista, presbiteriánus – felekezetekhez tartozó tagot számlált. Az
1820-as évektől újjászülető, s taglétszámukban is jelentősen bővülő, a főként metodista és
baptista gyülekezetek másodvirágzásukat élték és osztották a Second Great Awakening mozgalom által hirdetett nézeteket. A milliókat megmozgató, Jézus második eljövetelét előrevetítő törekvés a szkepticizmus, a deizmus és racionalizmus eszméinek visszautasítására formálódott, s talaján számos társadalomjobbító reformer mozgalom táplálkozott. Az izmosodó mozgalom a gonosz egyik megnyilvánulásának tekintett és a társadalomnak súlyos károkat okozó
alkohol elleni küzdelmet is zászlajára tűzte. A legerőteljesebben az 1870-1920 közötti időszakban működő Social Gospel elnevezésű, vallásos alapon szerveződő társadalmi reformmozgalom a protestáns felekezetű hívőket mozgósította egy jobb és igazságosabb iparosodó
társadalom kialakítása érdekében. Törekvéseik jelentős része a gazdasági válságot követően, a
New Deal időszakában realizálódott is.11A Washington Temperance Society12 elnevezésű
csoport több szempontból is említést érdemel. Amellett, hogy a józansági mozgalomban is
jelentős szerepet vállalt, számos hasonlóságot mutat a később diadalútjára induló önsegítő
szerveződéssel, az Alcoholics Anonymous-szal. A reform-éra józansági ideái az önsegítésen
alapuló, iszákosokat kezelő szerveződések stratégiáiban is tükröződtek: a helyi csoportok
rendszeres összejöveteleket tartottak, támogatva az iszákosokat a régi szokásaik és régi törzshelyeik megváltoztatásában, közösségi teret és támogatást biztosítva azon személyek számára
is, akikről szűkebb-tágabb környezetük már lemondani látszott.
Egy csütörtöki estén, 1840. április 2-án hat ivócimbora gyülekezett baltimore-i törzshelyén. Egy jól ismert józansági aktivista készült ott aznap este beszédet tartani, amit „jó murinak” tűnt meghallgatni.
Akárhogyan is, a beszéd nagy hatással volt a hat jó barátra, s három nappal később, április 5-én úgy határoztak, hogy örökre felhagynak a mérgező szer fogyasztásával. Csoportjuk a Washington Temperance
Society nevet George Washington tiszteletére választotta. A társaságnak gyorsan híre ment az ivással
felhagyni szándékozó iszákosok körében, s fennállásuk egyéves évfordulójának ünnepén már körülbelül
ezer „megreformált iszákos” tagot számláltak. Az üzenetüknek szélesebb körben híre ment, s a mozgalom 1842 környékén már New York és New England környékén is megerősödni látszott. A mozgalom
csúcspontján becslések szerint egy és hat millió közötti tagot számlált, amelyből 100.000 és 600.000
között volt a józan iszákosok száma, a fennmaradó tagságot a szimpatizánsok alkották. A Washington
Temperance Society számos módon kötődött a józansági mozgalomhoz, ám egy lényeges különbség
volt a két mozgalom között. Míg a józansági mozgalom az iszákosokra menthetetlenként tekintett, addig
a Washington Temperance Society tagjai a részegeskedők irányába szeretettel fordultak és erkölcsi
meggyőzéssel igyekeztek hatni rájuk. A Washington Temperance Society és az Alcoholics Anonymous
11
12
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tagjai is magukat alkoholistának tekintő személyek, akik egymást kölcsönösen segítik, megosztják tapasztalataikat, a tagok egymás számára folyamatosan elérhetők, heti rendszerességgel találkozókon
vesznek részt, bizalmukat a Felsőbb Erőbe helyezik, s tartózkodnak az alkoholfogyasztástól. A Washington Temperance Society az Alcoholics Anonymous szerveződéssel ellentétben azonban néhány év
fennállás után elbukott. Ennek okát két dologban kereshetjük, először is, hogy a Washington Temperance Society az Alcoholics Anonymous-től eltérően nem rendelkezett egy tervszerűen kidolgozott programmal (Tizenkét Lépés). Noha ez a hiányosság később még pótolható lett volna, a bukás fő okát sokan
– az AA esetében már a megalakuláskor lefektetett – úgynevezett „Tizenkét Hagyomány” hiányának
tudják be. „Az elvek fontosabbak, mint a személyek”, mondja az AA, amely meggyőződés segíti túljutni a tagokat az esetleges személyes konfliktusokon és szervezeti kérdéseket érintő nézeteltéréseken.

A Progresszív Éra kifejezés a huszadik század Amerikájának első két évtizedére utal, amely
időszak alatt nemzeti, társadalmi szinten reformfolyamatok indultak meg a legkülönfélébb
területeken (gazdasági, szociális és oktatási reformok, nők választójoga, gyermekmunka eltörlése, büntetőjog megreformálása, prohibíció). Többek között a Woman’s Christian Temperance Union (WCTU) az 1890-es évek végétől változatos témákban hallatta hangját, úgy mint
női választójog, munkásjogok, büntetésügyi reform, s még a hamvasztás ügyében is. (Gusfield
1968b) A kieszközölt változások törvénybe iktatása túlnyomórészt Theodore Roosevelt, William Howard Taft és Woodrow Wilson kormányzása idején zajlott le.
3.2.4 A társadalmi kontroll intézményeinek megszületése
A szesztilalom kérdésköre mintegy húsz esztendőn keresztül volt az amerikai politikai érdeklődés fókuszában, az Anti-Saloon League szervezet kampányának 1913-as kezdetétől13 a
szesztilalom 1933-as eltörléséig. A Liga 1913-ban Washington D. C-ben szervezett, mintegy
négyezer résztvevőt felvonultató menetelése egyúttal a helyi kezdeményezések lépésváltását,
a probléma nemzeti horizontra történő felemelkedését is jelentette. Az 1913-as év más szempontból is jelentős sikert hozott a Liga számára. Ebben az évben sikerül elérniük, hogy beiktassák a Webb-Kenyon Act elnevezésű törvényt, amely megtiltotta a szeszesitalok bevitelét a
„száraz” államok területére.
Az Anti-Saloon League tagjai számos eszközt bevetettek a csapszék-mentes Amerika megteremtése érdekében, szónoklatokat tartottak, kampányokat szerveztek, erősen lobbiztak és a nyomtatott sajtón keresztül is bombázták az olvasóközönséget. Az Anti-Saloon League alapítója Howard Hyde Russel karrierjét az Ohio League szervezetnél alapozta meg. Az Anti-Saloon League vezetőségéhez tartozott még
Purley Baker, metodista lelkész, Ernest Cherrington szerkesztő, aki számos alkoholellenes témában író13

http://www.westervillelibrary.org/antisaloon-national-prohibition-march
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dott publikáció szerzője és a népnevelés lelkes támogatója, Wayne Wheeler, aki a törvénykezési ügyek
felelőseként működött, s a prohibíció sikerének zálogát a kiterjedt és alapos törvényi szabályozásban
látta, William "Pussyfoot" Johnson, aki pályafutása során Theodore Roosevelt megbízásából ellátta az
oklahomai Indian Service irányítását is. W. "Pussyfoot" Johnson teljes mellszélességgel támogatta a
prohibíció bevezetését és igen határozottan lépett fel az alkohol terjesztésének megakadályozásában is,
a szesztilalom idején például egy alkalommal 25.000 palack szeszesitalt öntetett az Arkansas folyóba. 14

Miután 1917-ben az Egyesült Államok is belép az első világháborúba, Woodrow Wilson elnök a háború miatt átmeneti alkoholtilalmat rendel el, hogy az így megtakarított gabonát
élelmezésre fordíthassák. Ugyanebben az évben a Kongresszus előterjesztette 18. módosító
javaslatát, amely az alkohol előállítását és forgalmazását betiltotta bizonyos államokban, s a
javaslatot 1919. január 29-én 33 állam csatlakozásával ratifikálják. A húszas évektől kezdődően, a szesztilalom elrendelését követően (Eighteenth Amendment)15 az ellentáborhoz tartozó alkoholgyártók is egyesítették erőiket a visszavágáshoz, legfőképpen az oktatás és a törvénykezés területére koncentrálva. A prohibíció mindazonáltal túlélte az 1928-as választásokat, s Herbert Hoover republikánus elnök a szesztilalmat „céljait tekintve nemes kísérletként”
értékelte.16 A gazdasági világválság 1929-es kirobbanásával azonban a „képlet” hirtelen átrendeződött, minden más ügy vagy történés, így a szesztilalom kérdése is másodlagossá vált a
krízis okozta problémákhoz képest. A gazdasági konszolidáció kérdése elsőbbséget élvezett, s
innentől kezdődően a szesztilalom eltörlését számos képviselő is támogatta. Döntésüket elsősorban gazdasági érvekkel támasztották alá, új munkahelyek létrehozását szorgalmazták. Az
új adóbevételi források később egyre fajsúlyosabb kérdésként jelentek meg azoknak az üzletembereknek a szólamaiban is, akik előzőleg a józan és megbízható munkaerő reményében a
prohibíció elkötelezett támogatói között szerepeltek (Gusfield 1968b) A gazdasági nehézségekben való osztozás közelebb hozta egymáshoz az addig ellenségeskedő csoportokat, az alsó
osztályhoz tartozó munkások és vidéki farmerek közötti kulturális különbségek kikerültek a
diskurzus fősodrából. Az alkoholtilalom 1933-as visszavonásával az Anti-Saloon League álma az alkoholmentes amerikai társadalomról szertefoszlott.
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3.3 A józansági mozgalom szereplői és dinamikája
A szesztilalom szimbolikus értelemben véve is jelentős hatást gyakorolt az amerikai életre. A
józansági mozgalom által felkínált téma, az alkoholfogyasztás elutasítása vagy annak elfogadása jelképesen is elválasztották egymástól az értékrendjük és morális beállítódásuk tekintetében különböző csoportokat. Leegyszerűsítve a kérdést úgy fogalmazhatunk, hogy az alkoholfogyasztás ellenében sorakozott fel a rurális térségek mezőgazdasággal foglalkozó, protestáns
vallású, középosztálybeli, amerikai születésű népessége, míg az alkoholfogyasztás mellett
tette le a voksát az urbánus, iparban foglalkoztatott, katolikus vallású, bevándorló, alsó osztályhoz tartozó populáció. A szesztilalom törvénybeiktatása kétségkívül kifejezésre juttatta a
középosztály kulturális dominanciáját, s egyfajta jogi és közösségi értelemben vett elköteleződést jelentett a „száraz” Amerika utópiája iránt. (Gusfield 1968a) Az emigráns és katolikus
csoportok kontrasztja a józan, protestáns középosztálybeli értékekkel, az új kulturális impulzusokra fogékony, „nedves” irányzattal rokonszenvező vebleni „dologtalan osztály” ellentéte
a vasárnap templomba járó józansági szimpatizánsokkal a szesztilalommal kapcsolatos diskurzus konfliktusos témái közé tartoztak. Amennyiben Veblen hivalkodó fogyasztása értelmében az öltözködés, a lakhely típusa és berendezése, a fogyasztott ételek státuszszimbólumnak tekinthetők, úgy az alkoholfogyasztás és az absztinencia kérdésével is kiegészíthető ez a
felsorolás. Az alkoholfogyasztási szokások – Amerikában ugyanúgy, mint másutt – funkciójukat és gyakoriságukat tekintve etnikai és vallási csoportonként igen eltérőek. Jóllehet, nagy
különbségek lehetnek kultúránként és szubkultúránkként az alkoholfogyasztás tekintetében,
az általánosságban elmondható, hogy a szeszesital fogyasztás helyes és helytelen módjának
meghatározása, s az ivás közösségi kontrollja szinte minden társadalomnak sajátja. Horton
úttörő jelentőségű, primitív kultúrák ivási szokásait vizsgáló tanulmánya mintegy előrevetíti
az egyre differenciálódó és a változásoknak erősebben kitett társadalmak egy sajátosságát
azzal a megállapításával, miszerint az alkoholfogyasztás mértéke és az adott társadalomban
jelenlévő feszültség szintje összefüggésbe hozható (legalábbis azokban a közösségekben, ahol
az alkoholfogyasztás nem esik szigorú tiltás alá).17 (Horton 1943) Bacon18 is felveti esszéjében, hogy a gyors változásoknak kitett, csekély normatív integrációval bíró, ezzel szemben
magas mobilitással, éles versennyel és atomizálódással jellemezhető társadalmakban az exDonald Horton „The Functions of Alcohol in Primitive Societies: A Cross-Cultural Study” című tanulmánya..
1943. Idézi: Charles R. Synder és David J. Pittman „Drinking and Alcoholism”.
http://www.encyclopedia.com/topic/Drinking_and_Alcoholism.aspx Letöltés: 2015. március 6.
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cesszív ivás gyakori előfordulása az anómia mutatója lehet. (Bacon 1945, Merton 1980, Andorka 1996, Spéder&mtsai 1998)
Mindazonáltal az excesszív ivást, ahogyan az Gusfield és más szerzők analíziséből is kiviláglik, elsősorban a munkásosztály züllött életstílusával hozták összefüggésbe, s ezt az absztinenciát visszautasító erkölcstelen viselkedést a munkásosztály normáira és értékrendjére vezették vissza. Ebből az is következik, hogy a középosztályi státuszra aspiráló munkások számára a józansági tendencia támogatása mintegy belépőjegyül szolgálhatott a vágyott helyzet
eléréséhez. A munkásosztály antialkoholista elköteleződése mindazonáltal ennél komplikáltabb kérdésnek tűnik, Harrison egyenesen úgy véli, hogy az absztinencia felvállalása a munkások körében egyfajta szabadkőművességgel ért fel. (Harrison 1994) A középosztály józansági propagandáját ugyanakkor kritikusan kell kezelni, s nem szabad megfeledkezni a munkásság rettenetes munkakörülményeiről, a szegényes élet- és lakhatási viszonyairól, az alulfizetettségükről és a kilátástalan helyzetükről. Samuel Gomper, az American Federation of Labor első elnöke, már korán felhívta a figyelmet a prohibíció veszélyeire is. A szesztilalmat az
amerikai szabadság eszméje elleni támadásnak tekintette, s a túlzott törvényi szigor ellenhatásaként óhatatlanul fellépő elégedetlenség, korrupció és bűnözés nyugtalanító látomását vetítette előre.19 A szesztilalom bevezetését diszkriminatív intézkedésnek tartotta a munkásokkal
szemben, mert úgy vélte, mindez a gazdagok-szegények közötti szakadékot mélyíti tovább oly
módon, hogy kizárólag a városi gazdagok kiváltságává teszi az alkoholfogyasztás.
Az „Alkotmány atyjának” nevezett James Madison (1751-1836) az Egyesült Államok negyedik elnöke,
civil foglalkozását tekintve rabszolgatartó nagybirtokos, az 1787-ben megszülető Alkotmány, valamint
a Bill of Righst elnevezésű polgárjogi alapdokumentum (az első tíz alkotmány kiegészítés) fő szerzőjeként ismert. Publius álnéven 1787-1788-ban társszerzőkkel politikaelméleti cikksorozatot is publikált az
Alkotmány ratifikálásának előnyeiről. A 10. számú szemelvényben 20 a következőket írja: minden politika közösség számos érdekcsoportból tevődik össze, Madison megfogalmazása szerint e csoportokat valamely közös érdek mentén felmerülő szenvedély ereje, pl. megideologizált szenvedélyek, részérdekek
– amilyennek tekinthető a józansági mozgalom is – hajtanak a közösség más polgárai, illetve közös érdekei ellenében. Az ilyesfajta konkrét szenvedélyek mentén szerveződő nyomásgyakorló csoportoknak
Madison álláspontja szerint semmi köze a józan észhez, mint ahogyan az önérdek sem kapcsolódik feltétlenül az erkölcshöz, amely okoknál fogva ajánlatos óvatosan kezelni az efféle elgondolásokat. Madison gondolatmenete szerint tehát vagy a szabadság, vagy a zsarnokság mellett tesszük le a voksunkat,
Geraldton Guardian, 1924. április 22. http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/66924274 Letöltés: 2015. március 2.
Madison, James „The Federalist No. 10.” Daily Advertiser, 1787. 11. 22.
http://www.constitution.org/fed/federa10.htm Letöltés: 2016. április 30.
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márpedig ha az előbbi mellett döntünk, akkor a részérdekeket felülemelő szerveződések károsak, hiszen
azokat a szenvedély és/vagy önérdek egyesíti. A többség akaratának érvényesülése önmagában még
nem üdvözlendő, sőt potenciális veszélyeket rejthet magában, mivel a többségnek nincs feltétlenül mindig igaza. Amennyiben tehát egyetértünk Foucault állításával, miszerint a medicinális megközelítés jegyében született kezelési metódusok képesek rosszat cselekedve jót tenni, úgy a többség zsarnokságának teret adó szesztilalom éppen buzgó igyekezetével, jót cselekedve okozott rosszat. (Foucault 2004b)

A józansági mozgalom, a fentiek értelmében, nem értelmezhető a szorosan vett osztálykonfliktus szociológiai modellje mentén. A Max Weber által felvázolt, majd Lenski által tovább
finomított többdimenziós társadalomszerkezeti modellek, amelyek nem csupán a gazdasági
jellemzőkön alapszanak, jobban illeszkednek az általunk vizsgált kérdéshez. (Weber 1967,
Lenski 1997) A wéberi státusz-koncepció alkalmasabbnak tűnik arra, hogy egy politikai mozgalom szimbolikus dimenzióit megragadjuk. Hofstadter a különféle politikai mozgalmak tanulmányozása során különítette el az osztálypolitika (class politics) és státuszpolitika (status
politics) fogalmát. (Hofstadter 1965) Státuszpolitika alatt olyan politikai mozgalmakat ért,
amelyeket az egyének vagy csoportok valamiféle neheztelése, felháborodása kísér, s fáradozásuk célja, hogy fenntartsák vagy megerősítsék kivívott társadalmi helyüket. Gazdasági recesszió idején jellemzően az osztálykonfliktusok, míg prosperitás idején a státuszelégedetlenségek erősödnek fel inkább, valamilyen politikai csatározás, ügy mögé bújtatva. Ez utóbbit
gyakorta erős dogmatizmus és antidemokratikus folyamatok kísérik, s az irracionális státuszfenyegetettség akár egy ellenséges csoport bűnbakká nyilvánításában is kifejeződhet. Hofstadter emellett a politikai mezőt nem csupán a konkrét materiális célokért küzdő csoportok küzdőterének látja, hanem olyan porondnak is, ahol minden egyéb státusz-aspiráció és frusztráció
játékteret kap – pszichológiai terminussal élve projektálódik – s amelyek átszövik, tovább
dinamizálják a viszonyokat és mozgatják a „játékosokat”.
A szimbolikus jelentések mentén – amelyek a téma köré szerveződő csoportok számára speciális jelentést hordoznak – a társadalmi rendet veszélyeztető konfliktusok politikai üggyé szerveződnek. A józansági mozgalom és szesztilalom kérdése pontosan ilyen ügyeknek tekinthetők, amelyekben a státuszcsoportok a „száraz” vagy „nedves” táborok irányában köteleződnek
el. Egy bizonyos típusú alkoholfogyasztás (vagy éppen az alkoholtól való teljes tartózkodás)
dominanciáján keresztül igyekeznek a saját ivással kapcsolatos normáikat a más lehetséges
ivási szokások fölébe helyezni. A józansági mozgalom Gusfield által szimbolikus győzelemnek nevezett aktusa e fölény megszerzésében fejeződik ki. Az absztinencia mint státuszszim-
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bólum jelenik meg, s határvonalat húz a felemelkedő középosztály és munkásosztály közé. A
józansági mozgalom szimbolikus keresztes hadjáratának célja az aszketikus irányultság, a
józanság eszményének megvédése és méltó rangra emelése, s egyúttal a mozgalom alapítóinak, támogatóinak morális és politikai értelemben vett fölényének és kontrolljának növelése.

3.4 A józansági mozgalom társadalmi kontextusa
3.4.1 Szemléleti sarokpontok
A francia arisztokrata származású Tocqueville, akit a szociológia egyik előfutárának tekinthetünk, konkrét társadalmi jelenségek elemzésével keresett választ az őt foglalkoztató kérdésekre, történeti kutatásokkal egészítve ki vizsgálódásait. „Az amerikai demokrácia” című művében az Egyesült Államok-beli börtönrendszer tanulmányozásával töltött egy év tapasztalatait
és reflexióit foglalja össze. (Tocqueville 1993) A republikánus közösségi szabadság eszméje
(az egyéni szabadság és közösségi lét kombinációja) köszön vissza Tocqueville filozófiájában, akinek az 1831-ben kezdődő amerikai útja éppen a nem sokkal azelőtt elinduló és rekord
gyorsasággal terebélyesedő amerikai reformmozgalmak idejére esik (Second Great Awakening). Tocqueville-ra mély benyomást tett az amerikai önszerveződő szervezetek sokszínűsége: „Mindenféle korú, helyzetű és státuszú amerikaiak… Nem csupán kereskedelmi vagy ipari
szerveződéseknek tagjai, hanem ezerféle különböző típusú vallásos és erkölcsi irányultságú,
komoly és kevésbé fajsúlyos, általános és korlátozott hatósugarú, kiterjedt és szűk körű témákkal foglalkozó formációkhoz tartoznak… Semmi egyéb, véleményem szerint, nem érdemel
nagyobb figyelmet Amerikában, mint ezek a szellemi és morális társulások.”21 Tocqueville
egyik fontos felismerése, hogy e demokratikus lelkiség ereje a konstruktív társadalmi törekvések előmozdításában és támogatásában rejlik. Tocqueville szerint az amerikai demokrácia és
szabadság alapja, az állami hatalom decentralizációján túl, az állampolgárok önkéntes társulásainak, a ma civiltársadalomnak nevezett szerveződés aktivitásában keresendő. A puritán
egyházak által vallott értékek, mint a szabadság, az egyéni függetlenség és felelősség tisztelete a hívektől elvárt morális fegyelemmel egészült ki. Tocqueville a modern társadalmak atomizálódása ellenében ható, a feudalizmust jellemző függési-függőségi rendszert helyettesítő
Alexis De Tocqueville „Democracy in America”. Book Two: Influence Of Democracy On Progress Of
Opinion in The United States; Section 2: Influence of Democracy on the Feelings of Americans; Chapter V: Of
The Use Which The Americans Make Of Public Associations In Civil Life. Az eredeti szöveg így hangzik:
„Americans of all ages, all conditions, and all dispositions… They have not only commercial and manufacturing
companies, in which all take part, but associations of a thousand other kinds—religious, moral, serious, futile,
extensive, or restricted, enormous or diminutive. … Nothing, in my opinion, is more deserving of our attention
than the intellectual and moral associations of America.” http://www.gutenberg.org/files/816/816-h/816-h.htm
Letöltés: 2015. május 8.
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újfajta kötelékként tekint az egyenlőként találkozó emberek, ám függetlenségükben és önmagukban semmire sem képes egyének önszerveződő potenciáljára.22
Jóllehet a társadalmi tőke fogalmával Bourdieu és Coleman is foglalkozik, a társadalmi tőkéről való diskurzus Putnam klasszikus művének megjelenését követően élénkül meg. (Bourdieu 1978, Coleman 1988, Putnam 1993, Füzér é. n.) Putnam számára Itália jelentette azt, ami
Tocqueville számára Amerikát.
Putnam a következő kérdésre kereste a választ: „Amennyiben a demokrácia egy „nehéz” politikai rendszer, akkor mégis hogyan lehetséges, hogy működik?” Putnam számára ideális kutatási terepnek bizonyult az 1980-as évek Itáliája, ahol az 1970-es években kezdődött meg a régiók decentralizációja. Ennek tervét ugyan már az 1948-as alaptörvényben lefektették, ám a megvalósítás jó darabig váratott magára. Putnam és munkatársai az olaszországi régiók institucionalizációs folyamatának vizsgálata során
nagy mennyiségű empirikus adatot gyűjtöttek össze. E komplex kutatás eredményeit először „La pianta
e le radici: Il radicamento dell’istituto regionale nel sistema politico italiano” címmel jelent meg 1985ben, azt követte a „Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy” című könyv 1993-ban.
A kötet legfontosabb tanulsága, amelyre Itália északi és déli régióinak összehasonlítása során jutottak,
hogy a demokrácia megfelelő működése társadalmi tőke hiányában aligha lehetséges. Egészséges társadalmi network és az állampolgárok közötti kölcsönös bizalom híján a déli régiókban a demokrácia működése torzul. Az eltérő működési módok a különböző történeti pályagörbéknek tudhatók be: a történeti
események függvényében létrejövő társadalmi berendezkedés relatíve állandó társas viselkedési mintákat rögzít, s meghatározzák az adott közösség önszerveződő képességét és a közösség tagjai között érvényesülő bizalom szintjét. (Fabbrini 2011)

A józansági tendencia értékrendjét kétségkívül megtámogatta a társadalom gazdasági és vallási környezetében is megnyilvánuló korszellem is. A józansági agitáltság kétségkívül legszembeötlőbb aspektusa a mozgalom vallási irányultsága. A józansági mozgalomban kifejeződnek a protestánsok és katolikusok között feszülő indulatok, a bevándorlók és városi szegények kultúrája, valamint az amerikai protestantizmus közti ellentétek. Webert23 követően
számos írásban feltűnik az a gondolatkör, amely szerint a protestáns doktrínákból eredeztethető aszketikus, puritán életvitel és viszonyulási mód a gazdasági szereplők viselkedésében is
megnyilvánul. Nem árt talán itt felidézni, hogy Weber mit ért pontosan e magatartás alatt:
„[elsősorban azt kell neveznünk „kapitalista” gazdasági tevékenykedésnek, ami a csere22

Ibid. Chapter II: Of Individualism In Democratic Countries; Chapter III: Individualism Stronger At The Close
Of A Democratic Revolution Than At Other Periods.
23
Max Weber „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus” című művének első kiadását 1905-ben
publikálták Németországban.
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esélyek kihasználásával a nyereség elvárásán – tehát (formálisan) békés szerzési esélyeken –
alapul [kiemelések a szerzőtől]. A (formálisan és ténylegesen) erőszakos szerzés saját különös
törvényeit követi, s ezért nem célszerű (bár senkinek nem tilthatjuk meg), ha ezt azonos kategória alá vonják a végső fokon cserenyereség-esélyekre irányuló cselekvéssel.” (Weber
1995:12)
Weber véleménye a kiindulási pontot illetően, a kapitalista tevékenység definiálásában eltér
tehát más szerzőkétől – például Lujo Brentano (A modern kapitalizmus kezdetei 1916), Georg
Simmel (A pénz filozófiája 1900) – álláspontjától, akik ugyanezen kategória alá vonják a
zsákmányszerzés és valamely üzleti tevékenység útján megvalósuló nyereségszerzést vagy a
magát pénzgazdaságot azonosítják a kapitalizmussal. Ezzel szemben, állítja Weber, a modernitás a kapitalizmusnak olyan racionális fajtáját hozta létre, amely azt megelőzően sehol másutt nem létezett, mégpedig a hasznos teljesítmény, mint szerzési eszköz alkalmazásával. Weber Benjamin Franklin írásával24 támasztja alá nézeteit, amelyre nem egyszerű üzleti kézikönyvként, hanem egyfajta ethosz megnyilvánulásaként tekint, elismerve egyúttal Franklin
előírásainak utilitarisztikus jellegét is, miszerint a becsületesség, pontosság, szorgalom és
mértékletesség nem csupán önmagukban való erények, hanem hasznot is hajtanak, amennyiben hitelt eredményeznek ezen érdemek birtokosának. „A becsületesség a legjobb politika”
(honesty is the best policy) elvben összegezhetnénk a protestáns aszkézis etikáját, habár
Veblen szerint ez csupán a kora kapitalista időkre tekinthető érvényesnek.25
Az elgondolás, miszerint az anyagi siker és fennmaradás záloga a morális karakterben gyökerező gazdasági szerveződés, Thomas Malthus (1766–1834) „Essay on the Priciples of Population” (Malthus 1798)
című evolúciós ihletettségű írásában is megelőlegeződik. Malthus szerint a mértani haladvány szerint
növekvő népességnövekedéssel a számtani haladvány szerint növekvő élelemtermelés képtelen lépést
tartani, így elkerülhetetlen, hogy a túlszaporodott populáció egy része nyomorult körülmények között
tengődjön. Malthus az akarat és vágy közötti feszültség feloldásának esélyét, a humán reprodukció korlátozását az erkölcsi alapok megújításában látta: a szexuális étvágy szabályozása és a késői házasodás
olyan eszközök lehetnek, amelyeknek a gazdasági logikát és érdeket szolgálva megelőzhetik a túlnépesedés következtében elkerülhetetlenül fellépő nehézségeket.

Benjamin Franklin „Advice to a young salesman”, szerk.: Sparks, Chicago, 1882. II. kötet, 80-89. idézi Max
Weber „A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme” Cserépfalvi, Budapest, 1995. 37-43.
25
Thorstein Veblen „Az üzleti vállalkozás elmélete” című könyvében olvasható. Közgazdasági és Jogi Kiadó,
Budapest, 1962.
24
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3.4.2 A józansági mozgalom győzelmét követő szociokulturális elmozdulás
A „száraz” győzelem nyomán kiéleződött kulturális ellentétek és a polarizációs tendenciák
felerősödése a politikai közösségek számára is megkerülhetetlen témaként kínálkoztak, s a
prohibíció ügye a politikai pártok egyik lényeges identifikációs kérdésévé vált. Noha az 1920as évektől kezdődően a politikai preferenciák és kulturális kötődések viszonya komplikáltabbá vált, a szeszes italok hozzáférhetőségével kapcsolatos nézetkülönbségek többé-kevésbé
híven szimbolizálták a pártkötődéseket. Ennek megfelelően a republikánusok a hagyományos, régi középosztály és a protestáns örökség iránt, míg a demokraták szimpatizánsai a hatékony, józan erkölcsű, termelésre és perfekcionizmusra törekvő civilizáció utópiája helyett
inkább a „boldog fogyasztó” ábrándképéért, s az „élni és élni hagyni” jelszavát zászlajára tűző
pluralista társadalom víziójáért lelkesedtek.
A szigorú tiltás hátulütői már idejekorán jelentkeztek, a túlhajszolt munka- és termelésközpontúság, a tökéletességre törekvés „száraz” lázálmának gazdasági és gyakorlati haszna egyaránt megkérdőjeleződött. Az 1920-as évektől kezdődően meginduló erőteljes kulturális mobilitással, a városközpontok hatásának felerősödésével, a szigorú protestáns értékek fellazulásával párhuzamosan a protestáns-katolikus, az idegen-őslakos és urbánus-rurális konfliktusok
halványodni kezdtek. A józansági mozgalom hanyatlásával az önkontroll kultúrájára alapozódó tradicionális eszmék egyre kevésbé tűntek vonzónak. A helyzet mintha a visszájára fordult
volna, az önmegtartóztatás eszméje helyébe az önkiteljesítés ideája lépett, a saját, egyéni
szükségletek és vágyak az aktuális viselkedési modell legitimációs eszközévé váltak. Az aszketizmus fogalma összekapcsolódott a paternalista, józansági aktivista szűklátókörűségével.
Mindezzel egyidejűleg a produktivitás és munka miatti örökös aggodalmat, legalábbis részben, az élet élvezetére, a szabadidőre koncentrálás és a játékosságra való törekvés kezdte felváltani.26 (Kinsey 1953)
Az alkoholfogyasztás amerikai történetét végigkísérik a fogyasztás és elérhetőség körüli politikai konfliktusok, amelyek közül kicsúcsosodik a jogi eszközökkel és szankciókkal operáló
szesztilalom időszaka. Az alkohol veszélyes áru státusza nem szűnt meg egy csapásra a szesztilalom eltörlését követően sem, árusítása engedélyhez kötött maradt, s legitim fogyasztása a
felnőttek körére korlátozódott. Az 1830-as éveket megelőzően az alkoholhasználat elfogadott,
szerves részét képezte az amerikai életnek, habár a krónikus részegséget akkor is problematiUtalhatunk itt Alfred Kinsey a női szexuális viselkedésre irányuló kutatására.
http://www.encyclopedia.com/topic/Alfred_Charles_Kinsey.aspx Letöltés: 2015. március 4.
26
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kusnak tekintették. A koloniális Amerika alkoholról alkotott pozitív képe az iparosodással, az
utilitarizmus szemléletének térnyerésével kezdett árnyaltabbá válni és negatív irányba változni. Az iparosodással a munka és szabadidő terei, s tevékenységei, a józanság és a megengedett
italozás szférája, ideje egyre határozottabban szétváltak. Ahogyan a szabadidő és munka kontrasztja élesedett, a társadalom egyre kevésbé viszonyult elnézően a napközbeni, munkaidőben
történő italozáshoz. Amerikát jellemző sajátosság a szabadidő eltöltéséhez, a bizonyos napokhoz, napszakokhoz és helyekhez kapcsolódó szeszesital fogyasztás (míg Finnországban és a
skandináv államokban például a hétvégi lerészegedés az uralkodó mintázat), s csupán e normákat megtörő viselkedés von maga után helytelenítést és szankciókat. Az alkoholfogyasztás
változásában az amerikai életstílus kettőssége tükröződik, az egyik póluson a munkavégzéshez és a karrierépítéshez elengedhetetlen szigorú önkontroll, a másikon a holtidő vagy másképpen kulturális remisszió tartománya az ivás és viselkedés feletti szociális kontroll lazulásával kapcsolódik össze. (MacAndrew, Edgerton 1969) Az alkohol használathoz tapadó feszültségoldó és hangulatmódosító jelentések és elvárások segítik az átlépést a munka zónájából a szabadidő territóriumába, a szolidáris, a hierarchiát lebontó, egységesítő communitas
világába, nem csupán a fizikai ráhangolódás elősegítésével, de a felelősség italra testálásával
is („nem voltam a magam ura”). (Turner 2002)
Az alkoholt fogyasztók és nem fogyasztók közötti kontraszt kulturális aspektusa Bourdieu-nél is feltűnik, aki a francia kispolgárság absztinencia és iszákosság, egyéni megváltás és kollektív szolidaritás közötti oszcillálását a szürke valóság előli menekülés megnyilvánulásának tekinti. (Bourdieu 1984) Mindazonáltal, míg az ivás és nem ivás közötti különbözőség amerikai karakterológiájában főként a vallásos
és etnikai jellemzők, valamint az utilitarista felfogástól a szabadidő felértékelődése irányában történő
elmozdulás, addig a francia formulában a társadalmi státusz és osztály dimenziói dominálnak. (Gusfield
1996)

Egy jelentős mentalitásbeli elmozdulásnak lehetünk tanúi az amerikai társadalomban, annak a
mintegy nyolcvan éves folyamatnak, amely során az excesszív ivókra és absztinensekre osztott nemzet a mérsékelt alkoholfogyasztók nemzetévé alakult át. Ahogyan az amerikaiak
munka-központú, vallásos és erősen individualista beállítódása ernyedni kezdett, a városiasodás mértéke pedig növekedett, úgy a valaha erőteljesen absztinencia párti középosztály tagjai
is egyre nagyobb hajlandóságot mutattak a jóvátételre és a rugalmasabb hozzáállásra. A tolerancia, a kiegyensúlyozott interperszonális kapcsolatok, a jó csapatmunka eszménye a változó
körülmények hatására felértékelődött, s az absztinencia ideájának mind a hasznossága, mind a
gyakorlati érteke kérdésessé vált.
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4. A medicinális modell
4.1 A „régi” medicinális modell
Foucault rekonstrukciója értelmében a medicina gondolkodásmódjának radikális megváltozása a 18. század végére tehető. (Foucault 1977) Foucault „A bolondság története” című művének témája a pozitivista pszichiátria és intézményrendszere kialakulása. (Foucault 2004b) A
szerző az előrehaladó eseményeket egy alternatív történeti narratívába rendezi, amelynek
csomópontjait a Foucault által episztemiológiai töréseknek nevezett mutációk alkotják, és
amelyek kibomlása egy ismeretelméleti küszöbön történő átlépés következménye.
A bolondság értelmezésben az első törés a 17. század közepén következik be, amely időszak egybeesik
az abszolutizmussal és a harmincéves háború végét kísérő gazdasági válsággal, habár Foucault ettől a
leegyszerűsítő ok-okozati viszony beállítástól tartózkodik. Amíg a középkor a bolondokat egy másik világ idegen küldötteinek (alien) tekintette, addig a 17. századra a bolondságot az esztelenséggel, a nemértelemmel azonosították, s egyidejűleg értelmi, morális és etikai hibaként határozták meg: jelentette
ennek megfelelően az értelem által diktált egyetlen helyes útról való letérést, a közösség megbotránkozását kiváltó viselkedést, valamint az egyén szabad választásával összefüggő etikai állásfoglalást. Megkezdődik a „Nagy Elzárás” korszaka, a betegek, csavargók, a munka nélkül lézengők, a szabados életűek, a megrögzött iszákosok rendszerszerű térbeli elkülönítése és kirekesztése. A modern pszichiátria
megszületésének közvetlen előzménye a 17. század végén bekövetkező második töréssel, az internálás
intézményének megrendülésével és újfajta félelmek felmerülésével kapcsolatos. Felvetődik az elmebetegek gyógykezelésének lehetősége is, vagy legalábbis az őrültek fizikai korlátoktól való megszabadítása, amelynek modelljét a francia Pinel és Tuke bolondokat „felszabadító” intézkedései jelentik. (Foucault 1991)

Az új episztemiológiai mező térnyerésének következményeként az egyedi testek érzékelése és
azok vizsgálati módszerei is átalakultak. E változás kiindulópontjának G. B. Morgani 1761ben napvilágot látott műve tekinthető (De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis). Morgani a patológiai elváltozások (kórbonctani, kóros szervi) sorát rendeli hozzá a betegségek klinikai tüneteihez. A páciens esetté változott, s ez a fajta oknyomozó gondolkodásmód
rövid időn belül megjelent a krónikus részegség problémájával kapcsolatosan is. Az iszákosság okát kezdték el tehát kutatni, az ok-okozati összefüggések láncolatát vizsgálva. Benjamin
Rush amerikai orvos 1784-ben elsőként definiálta akaratbetegségként a krónikus részegséget
„An Inquiry into Effects of Ardent Spirits upon the Human Body and Mind” című írásában.
Rush-hoz hasonlóan, habár radikálisabb álláspontot képviselve vélekedett a skót Thomas
Trotter is, aki elképzeléseit „Essay, Medical, Philosofical and Chemical on Drunkenesses”
című 1804-es közleményében tette közzé. Trotter a megrögzött ivás betegségéből való
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gyógyulást kizárólag absztinencia révén vélte lehetségesnek. Trotter a krónikus iszákosság
okát a lélek megbetegedésében keresi, ám jelentőséget tulajdonít a környezeti tényezőknek is.
(Goodwin és Guze 1984) A testi-lelki allergia, valamint a külső közeg iránti érzékenység ös-szefüggései időről időre felbukkannak az alkoholizmus kezelésének történetében. A krónikus
ivás mögött is valamiféle beteges alakzatot kerestek, ám e helyett csupán erkölcsi torzulásokra
bukkantak. Az iszákosság akarati- és lelki betegségként történő meghatározása vélhetőleg e
betegséget a pszichiátria területére utalta volna, amennyiben létezett volna tudományos pszichiátria azokban az időben. Ennek hiányában azonban az elmebetegségeket morális eltévelyedésnek tekintették, s úgy vélték, hogy a szabadulás egyedüli lehetséges módja az erkölcsi és
lelki megújulás. A megfelelő tudományos keretek hiányában az iszákosság fogalmának differenciálása így ezen a ponton megakadt. (Kelemen 1994)
Egy korai empirikus megfigyelést, a F. W. Lippich által végzett 1834-es statisztikai felmérést említhetünk itt kivételként, amely az iszákos és nem iszákos házaspárok esetében előforduló gyermekszámot
hasonlította össze. Lippich elemzésében arra a megállapításra jutott, hogy az iszákosok körében alacsonyabb termékenység tapasztalható a nem iszákos párok termékenységéhez viszonyítva. (Kelemen 1994)

Az elképzelés tehát, miszerint a kényszeres ivás betegség, s az kezelést igényel, már a tizenkilencedik században is felbukkan néhány angol és amerikai szerző írásában. J. R Turner, aki az
alkoholizmus orvosi kezelésének elkötelezett híve volt, 1864-ben New York Államban azilumot hozott létre iszákosok számára. Turner hatására J. W. Parrish és W. Parker irányításával
1870-ben megalakul az iszákosok kezelésével foglalkozó amerikai társaság (American Association for the Cure of Inebrietes), s hamarosan megjelenik az alkoholproblémával foglalkozó
első szakfolyóirat is Amerikában, a Quarterly Journal of Inebriety (1876). A tekintélyes British Journal of Addiction 1884-ben indul útjára. (Kelemen 1989) Az orvostudomány berkein
belül a tizenkilencedik század végére ismertté és elfogadottá vált az az elképzelés, miszerint
az alkoholizmus betegség. A később Jellinek által „régi” medicinális modellnek nevezett alkoholizmus jellemzői a következőképpen foglalhatók össze: az alkoholizmus progresszív,
halálhoz vezető betegség, amelynek gyógyíthatatlansága a páciens immorális viselkedésére
vezethető vissza, kialakulásának oka az excesszív mértékű alkoholfogyasztás (amelynek pontos mértékét ekkor még nem határozták meg).
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4.2 A józansági- és betegségkoncepció versengő modelljei – az alkoholizmus és
alkoholista kifejezések jelentéstartalmának változása 1850 és 1939 között
A józansági mozgalom követeléseinek cselekvésbe fordítását a krónikus iszákosság az ipari
forradalom időszakában felmerülő két intézményesült megközelítése határozta meg. E megközelítések egyike, az irányadó elképzelésként definiálható, antialkoholizmust népszerűsítő
józansági modell, amelynek gyakorlati megvalósítása végpontján egy törvényhozói válasz, a
szesztilalom bevezetése helyezkedik el. A másik megközelítést az egyelőre csupán mellékvonulatként felbukkanó medicinális tradíció képviseli, amely a krónikus iszákosság értelmezésének egy egészen új, messzire ható távlatát nyitotta meg. A megközelítés újszerűsége abban
rejlett, hogy míg az iszákosság hagyományos felfogásában magát a krónikus lerészegedést
azonosították problémaként, addig a medicinális megközelítés esetében a viselkedés mögött
valamiféle pszichológia-pszichiátriai eltérést véltek felfedezni.
A svéd Magnus Huss használja elsőként az alkoholizmus kifejezést a 19. század közepén.
Ekkor születik meg az első tipológia is W. B. Carpenter angol orvos tollából „On the Use and
Abuse of Alcoholics Liquors, in Health and Disease” címmel (1850). Carpenter a „bormánia”
akut, periodikus és krónikus típusait határozza meg. (Lender 1979) Benedict Morel „degenerációs tanát” hirdető „Traité de Dégénérescences” című könyve 1857-ben jelenik meg, s a
nemzedékről nemzedékre öröklődő, progresszív lefolyású baj okát valamely mérgezésben,
leginkább az alkohol intoxikációban véli felfedezni. A szintén francia Valentine Magnan úgy
vélte, hogy az elmebetegségek kóroktanában gyakorta felfedezhető az alkohol, akár mint közvetett vagy közvetlen kiváltó ok. A krónikus részegség rekonceptualizációjával párhuzamosan
az alkoholista kifejezés fokozatosan teret követelt magának az iszákosság megnevezései körében, habár a viktoriánus nézőpont továbbra sem vont éles különbséget az ivás, a részegség és
az alkoholizmus stádiumai között. Az antialkoholista felfogás értelmében, aki iszik, az elkerülhetetlenül le is részegedik, s végső soron minden szeszesitalt fogyasztó személy veszélyeztetettnek tekintendő (a normál, szeszesitalt nem fogyasztó populációhoz képest).
Habár a tizenkilencedik század folyamán a józansági mozgalom alkoholkontrollra irányuló
törekvése erős befolyásra tett szert, lépésről lépésre formálódni kezdett az alkoholizmus medicinális betegségfelfogása is. Az első világháborút követő időszakra ugyan a medicina krónikus részegség iránti érdeklődése általánosságban véve mérséklődött, ám néhány speciális, a
pszichiátrián belül szerveződő csoport továbbra is igyekezett az alkoholisták kezelése iránti
érdeklődést ébren tartani, s a krónikus iszákosok számára privát kezelőhelyeket és szanatóri37

umokat kialakítani. A medicinális perspektíva az iszákosság kifinomultabb felfogását kínálta,
a patológia nyelvezetében megjelentek a delírium és kóma kifejezések, s egyfajta addikciókoncepció is felsejlett. Felfigyeltek arra is, hogy bizonyos személyek vulnerabilitása nagyobb,
mint az átlagnépességé.
A huszadik század első évtizedeitől kezdődően néhány amerikai szerző igyekezett újjáformálni az iszákosság medicinális irányultságú viktoriánus ideáit. Az újradefiniált probléma a szerzők beállítódásának köszönhetően pszichoanalitikus köntöst öltött, az első értekezést e témában Karl Abraham jegyzi „The Psychological Relations between Sexuality and Alcoholism”
címmel. (Abraham 1926) Abraham írását eredetileg német nyelven közölte 1908-ban (Die
psychologischen Beziehungen zwischen Sexualitat und Alcoholism), s a kényszeres ivást a
meg nem oldott orális dependenciára vezeti vissza. Az iszákost olyan embernek tekinti, aki
„lemond a nőkről és az alkoholt választja” a libidinális kielégülés eléréséhez. A freudi terminustól eltekintve Abraham esszéje további részében a tizenkilencedik századbeli írások nézeteit osztja, s írásának újszerűsége nem annyira teoretikus megközelítésében, hanem sokkal
inkább terminológiájában rejlik. Az iszákosság jelenségének leírására az „Alkoholismus” (alkoholizmus) kifejezést használja, az „Alkoholiker” (alkoholista) szóval pedig az egyes személy viselkedésére utal.
Korábban az alkoholizmus terminust az alkohol túlzott mértékű fogyasztása következtében
fellépő pszicho-fizikai rendellenességek leírására használták. Johnson véleménye szerint Abraham választása azért eshetett az alkoholizmus és alkoholista kifejezésekre, hogy az erős prefreudiánus felhanggal terhelt dipszománia, valamint a moralizáló és tudománytalan konnotációval rendelkező részeges kifejezések használatát elkerülje. (Johnson 1973) Az Abraham
nevéhez kötődő nyelvi újítás az alkoholista (Alkoliker) kifejezés is, amelyet a krónikus iszákos megjelölésére használt, s amely az ő tollából kapott először nemzetközi nyilvánosságot.
Abraham nyomán a pszichoanalitikus irodalomban az „alcoholism” és „alcoholic” fogalmak
egymástól elválaszthatatlanul egybeforrtak: az excesszív ivás és a személy viselkedésének
leírására szolgálnak. Karl Abrahamnak több pszichoanalitikus képzettségű követője is akadt.
Egyikük a magyar származású Radó Sándor, aki már az Egyesült Államokba emigrálását
megelőzően kapcsolatban került Abraham-mal. Radó 1932-ben a Neurologic-Psychiatric
Section of New York Academy of Medicine ülésén felolvasott egy írást, amely az alkoholizmusról és egyéb erogén eredetű mentális zavarokról szólt. Radó angol nyelvű szövegében –
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Abraham-mal szemben – az iszákos kifejezést használta, s nem az alkoholistát. Azt nem tudjuk, hogy az eredetileg német nyelvű kéziratban szerepelt-e vajon az „Alkoliker” kifejezés.
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5. Az Alcoholics Anonymous
5.1 Az alternatív megoldás: az Alcoholics Anonymous spirituális modellje
Kurtz-ot, aki ugyanabban az évben született, amikor az Alcoholics Anonymous (AA) megalakult, az AA históriájának egyik legismertebb kutatójaként tartják számon. Ő úgy véli, hogy az
AA létrejöttének gazdasági-történeti-kulturális kontextusa magyarázatot ad a „miért éppen
akkor és miért éppen ott?” kérdésekre. A gazdasági világválság alapjaiban rengette meg a
töretlen technikai-gazdasági fejlődésbe és ember mindenhatóságába vetett hitet. Az amerikai
közgondolkodásban az alkoholizmussal kapcsolatos vélekedéseknek két alapvető paradigmája különböztethető meg. Az egyik, az elsőként Benjamin Rush orvos nevével fémjelzett újszerű, ám kezdetben csupán szűk körben ismert elgondolás az alkoholizmus jelenségével kapcsolatosan (az alkoholizmus betegség). A másik fundamentális elgondolás az AA által újratöltött
premodern józansági megközelítés, amely a hagyományos, gyarmati időkig visszanyúló tapasztalaton alapul: az alkoholista személy nincs tekintettel mások szükségleteire, extrém módon önközpontú és akaratgyenge. Bármelyik felfogásra is vezetjük vissza az érintett személy
karakterhibáját, akár betegségnek vagy bűnnek tekintjük a defektust, abban mindkét felfogás
egyetért, hogy az alkoholfogyasztás kontrolljának képtelensége komoly problémákat gerjeszt
az alkoholista személy interperszonális viszonyaiban. (Kurtz 1985)
A tizenkilencedik század elején az alkoholizmusról való gondolkodás elsősorban a klérus tagjaihoz kötődött, s a jelenséget megrögzött részegségként (habitual drunkenness) határozták
meg. A protestánsok az eredendő bűnt az emberi természet töredezettségre vezetik vissza,
vagyis hogy lényünkben az isteni vonások mellett ördögi hajlamokat is hordozunk. A protestáns világnézet szerint az alkohol visszaélésre alkalmas, veszélyes szer. A rendeltetésszerű,
mérsékletes alkoholhasználatot a közösség tolerálja ugyan, de a túlzásba vitt fogyasztással
már kevésbé elnéző. A szabadság és a determináció e dialektikájának protestáns megközelítése a modern addikció felfogás paradoxonja is egyben, amíg a közösségi kontroll alatt álló,
mérsékelt módon történő alkoholfogyasztást bátorítja, addig az excesszív ivást kifejezetten
károsnak és kerülendőnek tekintik. A megrögzött iszákos nem csupán saját testi-lelki egészségét, de a közösség épségét is veszélyezteti.
A Jonathan Edwards (1703-1758) által az 1750-es években kifejlesztett, a viselkedés (habit)
és szabadság közötti kapcsolatot vizsgáló teória az 1930-as évek közepén megszülető AA
filozófiájának is lényegi elemeként köszön vissza. Edwards arra a következtetésre jut, hogy
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habár a személy egy adott cselekedete nem feltétlenül tudatos választásnak következménye,
ám az végső soron a személy bizonyos viselkedés- és magatartásmódjából eredeztethető. Az
AA egy olyan megkülönböztetett csoportként tekint tagjaira, mint akik természetüknél fogva
nem képesek a többség által gyakorolt mérsékelt ivásra. Azonban a magukat alkoholistának
valló csoporttagok sem sajátos állapotuk, sem tetteik következményei miatt nem kérnek felmentést. Ellenkezőleg, józanságukat lépésről lépésre történő morális fejlődésük hozadékának
tekintik, miután nap nap után képesek megküzdeni önnön démonaikkal és önakadályozó ivási
késztetésükkel.
Richard Peabody, aki a háborút követően első világháborús veteránként súlyos alkohol problémával tért
vissza bostoni otthonába, a „The Common Sense of Drinking” című kötetében 27 lényegében két egymástól eltérő ivási típust különböztet meg, a normál vagy mértékletes és patológiás fajtát. Az utóbbi típusba tartozó személy az alkoholizmus áldozata, s az egyetlen megoldás számára a teljes absztinencia
tartása. Peabody hangsúlyozza a rendszeresség és tervszerűség szerepét a talpra állásban, s a test roborálásán túl a lélek és a szellem megfelelő karbantartásáról sem feledkezik meg. Ez a kifejezetten pragmatikus megközelítés a szelf és a viselkedés átformálásához a hétköznapi tudást és a mindennapok rutinját
veszi alapul. Aprónak tűnő technikai igazításokkal (pl. napi rutin kialakítása, lakóhely változtatás) segíti
lelki egyensúlyához visszatalálni az alkoholista személyt. Peabody megközelítésének kiindulópontja az,
hogy az alkoholizmus nem gyógyítható, s hogy kizárólag a teljes absztinencia segíthet az alkoholistává
vált személyen. Az alkoholtól való teljes tartózkodás egy újra-tanulási folyamatot feltételez, amelynek
célja egy újfajta életvitel kialakítása. A régi szokások feladása azonban nem megy egyik napról a másikra, s ezért ezt a pszichoedukatív folyamatot Peabody lépésekre bontotta. Amennyiben a testileg és lelkileg is erősen deteriorizálódott alkoholista képes napi rutinját átalakítani, s ez által belső energiáit felszabadítva önhatékonyságát megnövelni, a folytonosan ivásba torkolló működésmódját fokozatosan felülírja egy új, konstruktív életstílus.28 A viselkedés (habit) kérdésköre mindazonáltal nem tartozik sem a filozófia, sem később a pszichológia és pszichoanalitikus megközelítések felkapott témái közé. Az Alcoholics Anonymous gyakorlatának ugyanakkor lényeges elemét képezi az alkoholista személy szokásrendszerén való változtatás. A „Tégy úgy mintha” szlogen azt fejezi ki, hogy az újonnan érkező tag viselkedjen az AA elvárásainak, szabályainak, értékeinek megfelelően, még akkor is, ha kezdetben nem
érez elköteleződést a program iránt. Az érzések, beállítódások módosulása jellemzően inkább követi,
mintsem megelőzi a viselkedés megváltozását. Peabody hatása mindenesetre tovaterjedt, elsőként lelkes
tanítványán, az alkoholproblémáit legyőző és pályafutását laikus 29 terapeutaként (lay therapist) folytató

Richard R. Peabody „The Common Sense of Drinking” című műve. Boston, Little Brown and Co., 1931.
http://www.williamwhitepapers.com/pr/1930%20Peabody%20Common%20Sense%20of%20Drinking.pdf Letöltés: 2015. február 10.
28
Marty Mann írása a laikus terápiáról. http://silkworth.net/emmanuel_movement/01006.htm Letöltés: 2015.
február 10.
29
A laikus kifejezés eredete a latin laicus (a köznéphez tartozó) és a görög laikosz (nép) szavakra vezethető
vissza. Laikus kifejezéssel eredetileg a népből származó, egyszerű keresztény híveket jelölték, megkülönböztetve őket a felszentelt egyházi személyektől, a papoktól.
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Francis T. Chambers-en keresztül. 30 A laikus terápia kifejezés a szó szoros értelmében laikus terapeuta
által végzett kezelést jelentett.

5.2 A vallásostól a világias megközelítés felé
Az alkoholról való korabeli gondolkodásban valódi ugrást, igazi mutációt jelentett az amerikai pszichiátria atyjának nevezett Benjamin Rush iszákosság betegség meghatározásával,
amely e baj fő sajátosságának a kontrollvesztést jelölte meg. (Rush 1812a) Rush újszerű teóriája képezte azt az ideológia elmozdulást, amely a vallásos irányultságtól átvezetett a világi
megközelítések felé. Az alkoholizmus felfogás új ideájának széles társadalmi körben történő
elterjedése mindazonáltal nem ment túl gyorsan, mintegy egy és negyed évszázadot vett
igénybe, s végül Jellinek nevével összekapcsolódva történt meg a betegségkoncepció igazi
áttörése és méltó rangra emelkedése. Ennek a fokozatos eszmélésnek egyik stációja a tizenkilencedik századi józansági mozgalom is (legalábbis az Anti-Saloon League megjelenéséig),
amelynek támogatására Rush mellett további neves és kevésbé neves orvosok is felsorakoztak. A Jefferson éra (Thomas Jefferson, 1743-1826) alatt, a megújulás jegyében az amerikai
protestantizmus különös frigyre lépett a modern liberalizmussal. Ez a fajta optimista, fejlődésorientált társadalmi klíma kedvezett annak az elgondolásnak is, hogy a megrögzött iszákos
helyzetét az eddigiektől eltérő módon értelmezzék, s elősegítette az olyan testvéries szereteten
alapuló csoportok megalakulását – az egyre nagyobb teret nyerő individualizáció ellenére is –
amely előfutárának a Washington csoport (Washingtonians, 1840) tekinthető.
A „civil vallás” fogalmának bevezetése a szociológiába R. Bellah amerikai szociológus nevéhez fűződik. Bellah úgy gondolja, hogy az amerikai állampolgári kultúra bizonyos, mindenki által elfogadott
elemei vallásos tartalmúak, de nem kötődnek meghatározott egyházhoz. Bellah a civil vallásnak fontos
szerepet tulajdonít az amerikai társadalom integrációjában. (Bellah 1967)

Paradox módon, a modernizációba és az ember mindenhatóságába vetett hit a szesztilalom
bevezetésének is utat tört (Progresszív Éra, 1890-1920). A korszak moralizáló, egalitárius
megközelítése értelmében minden emberi lény rendelkezik azzal a képességgel, hogy ivása
felett kontrollt gyakoroljon. Amennyiben mégis léteznek olyan személyek, akik valamilyen
oknál fogva képtelenek e kontroll gyakorlására, a legkézenfekvőbb megoldás az lehet, ha kivétel nélkül mindenki felhagy az alkoholfogyasztással. Másképpen fogalmazva, ha hasonsző-

Francis T. Chambers „The Unhappy Drinker” című írásából. Saturday Evening Post (1938. január 15.)
http://connection.ebscohost.com/c/articles/18741908/unhappy-drinker Letöltés: 2015. február 10.
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rű lévén, mindenki egy azon módon képes az alkoholfogyasztásra, akkor az is elvárható, hogy
a nem ivásban is mindenki egyenlően osztozzon. A 18. módosító javaslat logikája – legalábbis
a maga monista megközelítése értelmében – támadhatatlan, állapítja meg Kurtz. A világválság
és a harmincas évek sem hoztak radikális változást az alkoholizmusról való gondolkodásban.
A gazdasági recesszió időszaka ugyanakkor számos alkoholista esetében összekapcsolódott
személyes mélypontjának elérésével is (természetesen a nem alkoholista amerikaiak is igyekeztek valamiféle magyarázatot találni a válság bekövetkeztére). Utólag könnyen belátható
volt, hogy a spekulációra alapozott, pusztán papíron megteremtett gazdagság és jólét csupán
káprázat volt. A harmincas évek embere szembefordult a húszas évek izolált, magánéletbe
visszahúzódó létezésmódjával, s az összekapaszkodásban, az egység újrateremtésében látta a
gazdasági és morális válságból történő kilábalás zálogát. Kurtz leegyszerűsített képlete így
hangzik: „Felvilágosodás = Amerika = Fejlődés = Modern”. Ám amíg modern gondolkodás
extenzív korszakához kötődik az emberi életnek értelmet adó racionalizáció és kontroll kiterjesztése, addig a felvilágosodás megérlelt, a relativizmus jegyében született kódja az emberi
autonómia. Ethosz és kontraethosz együttes jelenléte, az uralkodó szellemiség egyoldalúságát
árnyaló ellenirányzat minden korban tetten érhető. Az alkoholizmus jelensége egyfajta kontraethosz szerepét betöltve, arra mutatott rá, hogy a modern kor embere tökélyre fejlesztette
ugyan a kontroll-, a nyereség- és a birtoklási vágyát, ám mindeközben nem sajátította el az
elengedés tudományát. A teljesítmény és az erőfeszítés, a „belégzés” szakaszát nem követi
ritmusosan az elernyedés, a „kilégzés” fázisa. (Kelemen 2001) Edmund Burke (1729-1797)
korának problémáját abban vélte felfedezni, hogy egyénekből álló tömegben és nem társadalmi-közösségi szemléletben gondolkodik, megőrizve a liberális értékeket, de leszámolva a
liberális illúziókkal. Burke minőségi szabadság eszménye, a szabadság a kötődésben elgondolás rokonítható az AA filozófiájával is.31 (Burke 1990) A magukat alkoholistának nevező
amerikaiak mindemellett tanulni szerettek volna valami személyesebbet és mélyebbet, amely
az Alcoholics Anonymous valódi egyenlőséget biztosító bázisán tűnt lehetségesnek. Kurtz az
amerikaiság egyik szimbólumaként tekint az AA-ra, amelyben véleménye szerint testet ölt a
felvilágosodás és modernség kulcsmozzanata, az autonómia.
Foucault szintén inkább egyfajta attitűdként, semmint történelmi korszakként tekint a modernségre (habár a Felvilágosodás összetett folyamatok együttese, amely a modern társadalmak fejlődésének egy

„A függőség ellentettje az egészséges, kölcsönös függés” vallja Zerka Moreno pszichodráma terapeuta is.
„Pszichodráma – az élet duplája” Beszélgetések Zerka Morenóval. Budapest, Animula, 2000. 114.
31

43

adott szakaszához köthető). (Foucault 1991) Ez a valósághoz történő viszonyulás – érzés, gondolkodás,
cselekvés és viselkedés – olyan módját jelenti, amelyben kifejeződik a jelenbe tartozás, s annak feladatként való értelmezése. Foucault a görögök ethosz fogalmával rokonítja ezt a saját történelmi korunkra
kritikus szemmel tekinteni képes viszonyulást, amely a tizennyolcadik század végétől a modernség attitűdjeként különféle területeken tűnik fel. Ez a típusú vizsgálódás egyaránt érinti az ember jelenhez való
viszonyát, történeti létezésmódját, valamint az én autonóm szubjektumként történő megteremtését. Foucault abban már kételyeinek ad hangot, hogy a Felvilágosodással fémjelzett érett felnőttkort elérhetjük-e
valaha is.

Az alkoholról és alkoholfogyasztásról való gondolkodás amerikai tradícióban mélyen gyökerező két szálának az 1930-as évek végén történő összekapcsolódása is a témával kapcsolatos
az ambivalens gondolkodást mutatja. Az egyik, a szakemberek által támogatott irányvonal az
alkoholizmus megújított, immár tudományos megközelítésen alapuló betegségfelfogása (a
Research Council on Problems of Alcohol elnevezésú szervezettel egy későbbi fejezetben
foglalkozunk). A másik megközelítés az alkoholisták által alapított, sors- és bajtársiasságon
alapuló Alcoholics Anonymous szerveződés, amely az alkoholistákkal kapcsolatos hagyományos elgondolás vonulatához illeszkedik. A két eltérő paradigma sűrített összefoglalása: a
betegségparadigma esetében a fókusz az alkoholizmusra, míg az AA nézőpontja szerint az
alkoholistára helyeződik, másképpen „[alkoholistának lenni nem azt jelenti, hogy alkoholizmusod van; hanem azt, hogy alkoholista vagy.” (Kurtz 1979) Egységes definíció híján a modelleket különféleképpen nevesítik, a tizenkilencedik századra visszavezethető, az AA által
újraélesztett elgondolást szokás nevezni pre-modernnek, hagyományosnak és vallásosnak. A
Jellinek által újragondolt, a liberális individualizmus eszméjéhez illeszkedő betegségmodellt
pedig a modern, világi és tudományos jelzőkkel illetik. A modellek tartalmát tekintve az első
az egyént egy nagyobb egész, a közösség részének tekinti, míg a második alapvetően individualista szemléletmódot képvisel, és az egyént tekinti kizárólagos referenciapontként.

5.3 Az Alcoholics Anonymous filozófiája
Az AA a spirituális önsegítő csoportok prototípusának tekinthető. A racionalizmus alapjain
szerveződő tudományos terápiából és bűntudatkeltésre építő vallásos hitből egyaránt kiábránduló, a kontrollált ivás képzetének megfelelni képtelen, érzelmi és spirituális krízisbe jutott
alkoholisták számára perspektívát nyújtó szerveződés a bűnösség átdefiniálása mellett tagjai
számára hathatós segítséget nyújt önbecsülésük helyreállításában is. A bűntudatkeltésre építő
vallási technikák az akaratgyengének nyilvánított alkoholisták megaláztatását még tovább
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növelik. De a múltban elkövetett morális bűnöket betudhatjuk a tudás hiányának is, csökkentve így a múlttal történő szembenézéstől való jogos rettegést. A spirituális és erkölcsi mélypontját elérő alkoholista így nem egyszerűen rossz és akaratgyenge, csupán helytelenül használta akaratát. Ám míg az AA a bűnösség alól feloldozást ad, a felelősségvállalás alól nem.
Az AA 12 lépéses programjából hét lépés érinti a múltbéli bűnökkel kapcsolatos morális leltárkészítést, a jóvátételt, sőt a rendszeres napi önvizsgálatnak is hangsúlyos szerepet szán.
Mindennek feltétele a biztonságon és bizalmon alapuló csoportlégkör megteremtése, amely
oldja a bizonytalanságot és státuszbeli különbségeket, csökkenti a megbélyegezettséget, továbbá növeli a nyitottságot és személyességet. Az anonim AA csoportok névtelensége strukturális alapot teremt a spiritualitás gyakorlására is: „az elvek előbbre valók, mint a személyek”, vallja az AA. (Madácsy 2013) Míg a modern kor individuációra építő megközelítése az
egyéni teljesítmény és kontroll növelésére irányul, addig a spiritualitás az emberi izoláltság,
magányosság ellen hat, s elvezet a közös emberi értékek, a morális érzék világába. A spiritualitás a teljesítménycentrikus, tökéletességre törekvő, az anyagi javak megszerzéséért versengő, uralomra törő életstratégia feladását is jelenti. Az önbizalom mértéke nem az elért siker,
az önbecsülés forrása a létezés maga. Ez a fajta létezésmód eshetőséget ad az embernek veleszületett kultúrája – gyakran neurotikus szükségleteket keltő – korlátainak meghaladására, s
egy a környezeténél egészségesebb személyiség kialakítására. Az addikció modernkori jelenségét tekinthetjük úgy, mint spirituális rokkantságot. (Kelemen 2009) Azonban a spirituális
rokkantságot gyógyító terápia azonban se a medicinának, se a vallásnak nem része.
Az Alcoholics Anonymous mozgalommal rokonszenvezők megemlítik az AA teológiáját (Bateson 1971), esetleg ideológiáját. Az AA saját magát inkább életstílusként vagy gondolkodásmódként definiálja. Kurtz „The Spirituality of Imperfection”32 című könyvében, amelyben
a szélesebb közönség számára igyekszik bemutatni az AA spiritualitását, annak hat dimenzióját emeli ki (elengedés, hála, alázat, tolerancia, megbocsátás, befogadottság-érzés). Kurtz a
felépülést, ellentétben az alkoholizmussal „fertőzőnek” tartja, abban az értelemben, hogy nem
csupán egy konkrét betegségből történő talpra állást foglal magában, hanem teljes gondolkodásmód- és életstílus váltást is. (Kurtz 1999) Azt is világosan kifejti, hogy az AA nem tekinthető se az alkoholizmus betegségkoncepciója forrásának, s tévedés annak népszerűsítését is
összekapcsolni vele. Sem az AA korai, sem az őket követő tagok nem a „Mi az alkoholizmus?” kérdésére keresték mindenekelőtt a választ, az alkoholizmus témájánál jobban érdekel32

Ernest Kurtz és Katherine Ketchem „The Spirituality of Imperfection”. New York, Bantam Books, 1992.
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te őket maga az alkoholista személy. Az AA forradalmi jelentőségű hozzájárulása az alkoholista személyek kezeléséhez sem az orvosi diagnózis felállításában keresendő, hanem sokkal
inkább abban, hogy miképpen teszi képessé az iszákost felépíteni és megtartani józanságát
saját valóságos életében és sorsközösségében.
Az Alcoholics Anonymous tagok közötti viszony alapvetően egalitárius, s a tagoknak alapvető faladatuk is, hogy a hierarchia elbontásán dolgozzanak. Az önsegítés koncepciójának gyökerei – ha csak a kereszténység történetét vizsgáljuk – évszázadokra nyúlik vissza. Az egyes
lelkekkel való törődés pasztorális gyakorlatát írásaiban Foucault is részletesen taglalja, ám
fejtegetéseiben egy lényeges elágazódási pontot figyelmen kívül hagy. A lelkipásztor és hívő
közötti hiererchikus kapcsolat helyébe a 19. században bizonyos protestáns felekezeteknél –
így a kvékereknél – a nem hierarchikus viszonyra alapozódó, kölcsönös segítés metodikáján
alapuló lelkigondozói gyakorlat lépett. E kölcsönösségen alapuló, mellérendelő és decentralizált gyakorlat, a pasztorizáció demokratizálása az AA egyik alapvető jellegzetessége. (Valverde 1998) Az AA-hoz tartozó tag nem az új tag legyőzésére törekszik, hanem „közös élmények kidolgozásán fáradozik, amire neki igen nagy szüksége van”. (Kelemen 1994:164)
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6. Az alkoholfogyasztási szokások alakulása a szociokulturális változások tükrében (1820-1939)
6.1 Az iszákosság alakváltozása
Az 1840-es évektől kezdődően az Amerikába folyamatosan beáramló katolikus írek a diszkrimináció számos formájával találták szemben magukat. A keleti part városaiban többnyire
„Íreket nem alkalmazunk” felirat éktelenkedett a munkáltatók portálján. Az ír bevándorlók
általában szegények és képzetlenek voltak, helyzetük csupán egy árnyalattal volt jobb a feketékénél. Az íreknek tulajdonított egyik sztereotip vonás az iszákosság volt.33
Engels és Dickens is színesen ábrázolják a modern ipari városok szegénynegyedeinek iszákosait. Engels
együttérzéssel ír a munkásnegyedek szegényeiről, s megállapítja, hogy az iszákosság miatt bekövetkező
katasztrofális leépülés tünetei mind a siralmas egészégi állapotban, mind a családok szétesésében megmutatkoznak.34 A progresszív szellemű irodalmi közeg és zsurnalisztika is nagy figyelmet szentelt az
amerikai élet e kevésbé harmonikus aspektusának, ami a tanult amerikaiak többségében azt az elképzelést erősítette, hogy az iszákosság és a szegénység kéz a kézben járnak. Engels és Dickens nyomán számos amerikai író ábrázolta műveiben a városi szegénység életkörülményeit. 35 A settlement mozgalom
felemelkedésével párhuzamosan a kor népszerű magazinjaiban egy sor írás látott napvilágot a városi
szegények kétségbeejtő helyzetéről, s az Anti-Saloon League nevű szervezet36 által osztott röpiratok is
rendre beszámoltak a nyomorról. Ezeknek az írásoknak egyik központi témája az iszákosság volt. A
settlement mozgalom aktivistái azt hangsúlyozzák, hogy az emigránsok csekély keresetének nagy része
a szegénynegyedek kocsmáiba vándorol. E szigorú, reformer aktivisták a kocsmák bezárásában látták a
szegénység felszámolásának zálogát.37 A szegénynegyedek ír iszákosainak sztereotípiáján kívül néhány
más közkeletű előítélet is élt az amerikaiakban. A vidéki falvak és városok mindegyikének tartozéka
volt a falu/város részege: egy szánalmas, lezüllött alak, aki szombat éjszakánként elfoglaltságot adott a
seriffnek. A társadalmi ranglétra másik végén az excentrikus, alkohol- vagy drogfüggő doktor helyezkedett el. A tehetősebb családok körében sem volt ritka az a bizonyos fekete bárány, akit intézeti kezelésre köteleztek az iszákossága miatt. A dipszomániások családjai igyekeztek problémájukat eltitkolni a

Az ír bevándorlók helyzetéről számol be Nathan Glazer és Daniel P. Moynihan „Beyond the Melting Pot”
című írása. Cambridge Mass., Harvard Universíty Press, 1963. 238-246.
https://archive.org/stream/beyondmeltingpot1963glaz/beyondmeltingpot1963glaz_djvu.txt Letöltés: 2015. március 1.
34
Friedrich Engels: The Condition of the Working Class in England. Eredeti első német kiadása 1845-ben.
35
Így például Jacob A. Riis, How the Other Half Lives (1890), Theodore Dreiser, Sister Carrie (1900), Robert
Hunter, Poverty (1904), Upton Sinclair, The Jungle (1906), Thomas and F. Znaniecki, The Polish Peasent in
Europe and in America (1919).
36
A szesztilalom bevezetése érdekében lobbizó vezető szervezet. Az első olyan modern szervezet, amely egy
meghatározott célra szerveződött. Alapítója Howard Hyde Russel volt.
37
Jacob Riis a New York-i 14. utcától délre több mint 4000 kocsmáról számol be fent említett írásában.
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közösség előtt: az iszákost átmenetileg elmegyógyintézetbe zárták. Az intézeti kezelés fedőnevéül a
„kúrát venni” kifejezést használták, ami a kor kabarétréfáinak is népszerű témájául szolgált.38

A századforduló városkritikai, szociálfilozófiai irányzatai a krónikus iszákosság okait a városi
létből hiányzó közösségi kontroll hiányában vélték felfedezni. A városok toleráns légköre a
bűn melegágya, amelynek gócpontjait rendőrségi intézkedésekkel lehet felszámolni (rendészeti modell). A betegségmodell rejtetten jelen van ebben a megközelítésben is, hiszen a társadalmi düh a romlott környezetre, s nem az önmagában esendő emberre irányul. Znanieczki
és az amerikai W. I. Thomas szociológusok összehasonlító vizsgálatukban a lengyelországi és
kivándorolt lengyel parasztok attitűdjeiről, értékpreferenciáiról, helyzetéről írták említett tanulmányukat. Úgy vélték, hogy a kivándorolt lengyelek esetében az ún. közvetítő struktúrák
(család, szomszédság, egyház, iskola) meggyengülése vezetett a körükben elszaporodott dezorganizációs jelenségekhez (pl. bűnözés, alkoholizmus). A szerzők kiemelték továbbá azt a
ma konstrukcionista nézőpontúnak tekinthető alapelvet is, miszerint nem elsősorban az objektív társadalmi helyzet, hanem inkább a helyzetről alkotott definíció befolyásolja az emberek
viselkedését, következésképpen az adott helyzet definícióját is minden esetben vizsgálat alá
kell vonni. (Andorka 2003)
Az első világháborút követő gazdasági expanziónak köszönhetően a bevándorlók többsége
biztos megélhetéshez jutott, s kikerült a szegénységcsapdából. A bevándorlók kiáramlottak a
belvárosi gettókból, s látótávolságon kívülre kerültek. Az iszákos, garázda ír sztereotip képe
törlődött az amerikai nép tudatából. Ez azt is jelentette, hogy az ír-katolikus kifejezés stigmátlanodott, Goffman arra a következtetésre jutott, hogy Amerikában az többé már nem jelentett
valódi szégyenfoltot. (Goffman 1963) A húszas évektől a szesztilalomnak köszönhetően az
alkoholos italok fogyasztása jelentősen visszaesett, paradox módon főképpen a szegények
körében népszerű sör fogyasztása csappant meg jelentősen.39 Ezzel párhuzamosan az iszákosság kérdésköre is kikerült az érdeklődés fókuszából, hasonlóképpen a szegénység jelensége
sem foglalkoztatta a közvéleményt az elkövetkező mintegy négy évtizeden keresztül. Az iszákos hagyományos képe is a múlté lett, a nagyivás új sztereotip elképzelése innentől fogva a
csavargó figurájához kapcsolódott.
Számos iszákosokat kezelő szanatórium nyílt a tizenkilencedik század második felétől, az elsők között nyílt
meg 1857-ben „The Washingtonian Home” nevű intézmény Bostonban. A híres Keeley Institute of Dwight
1879-ben létesült.
39
A prohibíció hatása az amerikai ivási szokásokra meglehetősen komplex kérdés. Abban mindenesetre egyetértés látszik a kutatók körében, hogy az „Eighteenth Amendment” és az azt követő „Volstead Act” következtében
az alacsonyabb szocioökonómiai státuszú lakosság körében az alkoholos italok fogyasztása meredeken csökkent.
38
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6.2 Az alkohol és az új középosztály: a kontextus ereje
A huszadik század elejétől egy bohém kolónia szerveződött New York Greenwich Village
negyedében.40 Ez a bohém negyed megjelenítette azokat a kibontakozóban lévő kulturális
áramlatokat, amelyek később majd a pszichoanalízis és Alcoholics Anonymous elterjedésében
is közrejátszottak. Az addig másodrendű polgároknak tekintett nők és ifjúság emancipációs
törekvései nyomán egy új életstílus kezdett formálódni az amerikai felső- és középosztály
fiataljai körében. Veblen a századforduló ivási szokásait elemezve, a felsőosztálybeli nők szeszesital fogyasztásában a nők hagyományosan alávetett státuszának elutasítását tételezi fel.41
Veblen egyébiránt erős társadalomkritikát fogalmaz meg az általa hivalkodó fogyasztással
jellemzett gazdag, dologtalan, ún. szabadidős osztállyal szemben. (Veblen 1975) Úgy gondolta, hogy míg az ősi kultúrák uralkodó rétege esetében a hősiesség, az ellenség felett aratott
győzelem elegendő volt a tisztelet kivívására, addig a későbbi társadalmakban a vagyoni
egyenlőtlenségek megjelenésével a tulajdon megszerzése és puszta birtoklása önmagában már
nem volt elégséges. Annak szimbolikus kifejeződése, mintegy a kiválóság mutatója a látványos dologtalanság lett. Az ipari társadalmak megjelenésével már ez a semmittevés is kevésnek bizonyult, s kialakult az elit exkluzív fogyasztásban megnyilvánuló életstílusa. Bourdieau
„Distinction” című könyvében kifejti, hogy a társadalmi hierarchiában különböző helyet elfoglaló osztályok jellegzetes életmódjukon, szabadidős tevékenységeiken, ízlésükön keresztül
miképpen határozzák meg magukat. (Bourdieau 1984) Az élet stilizálásával a hangsúly az
anyag és funkció irányából a forma és viselkedés expresszív felületei felé tolódik el, kifejezve
az elfoglalt státuszt, életmódot és kulturális különbözőséget. Bourdieu kritikájaként szokták
felhozni, hogy a francia társadaloméhoz hasonló mértékű tagoltság, s a francia kifinomultságból eredő rafinált disztinkciós technikák más modern társadalmakra kevésbé jellemzőek.
(Münch 1986) Habár az Egyesült Államokban a különböző nagyságú jövedelemmel és eltérő
iskolázottsággal rendelkező rétegek ízlése és viselkedése kevésbé tér el, mint az a francia és
általában az európai társadalmakban szokásos, a kedvezőbb és kedvezőtlenebb pozíció láttatására ez esetben is kiválóan alkalmasak lehetnek az olyan szimbolikus jelentéssel (is) bíró ak-

Greenwich Village bohém negyedének egyik legkiválóbb leírása Caroline F. Ware „Greenwich Village, 19201930” Boston, Houghton Mifflin, Co., 1935. című művének ötödik fejezetében található.
http://www.ucpress.edu/op.php?isbn=9780520085664 Letöltés: 2015. március 1.
41
Thorstein Veblen „The Theory of the Leisure Class” New York, The Macmillian Company, 1899, 70-73.
http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf Letöltés: 2015. március 1.
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tusok, mint a bizonyos típusú (vagy márkájú) szeszesitalok fogyasztása.42 A kultúra szimbolikus rendszerébe ágyazódó italfogyasztás az extraperszonális mechanizmusokon keresztül a
szeszesitallal kapcsolatos cselekvéseket és jelentéseket, az emberi élet mintázatait, az érzékelést, megértést és megítélést szervezi. E kulturális minták programozzák a társas világban
zajló folyamatoknak és eseményeket, s egyben a körülvevő világot is formálják.
A Greenwich Village lakói által közvetített normák és magatartási minták a közép- és felsőosztálybeli fiatal nemzedék számára referenciabázisként szolgáltak és szerepmodellként funkcionálva megszabták viselkedésük módját és aspirációjuk tárgyát. Simmel szerint a divatot
mindig az elit diktálja, s az a felsőbb csoportoktól szivárog le az alsóbb rétegek felé. Az utánzás természetéből következik, hogy az alacsonyabb státuszhoz tartozók felfelé tekintenek, s a
magasabb státuszú rétegeket utánozzák. (Simmel 1973) A vonatkoztatási csoport fogalmát
Hyman használta először, s interjúalanyai segítségével a vonatkoztatási személy vagy csoport
kiválasztásának dinamikáját igyekezett megérteni. (Hyman 1980) A vonatkoztatási csoport
fogalma 1950 után terjedt el széles körben, s kezdték a legkülönfélébb témák elemzésében
hasznosítani, kezdve a fiatalkori bűnözéstől, a mentális betegségeken keresztül az iszákosság
magyarázatáig bezárólag.
A fentiekben vázolt folyamatok nagyrészt a szesztilalom ideje alatt bontakoztak ki. Az alkoholfogyasztáshoz ráadásul további erős szimbolikus felhang is társult, a kor népszerű írói (H. L. Mencken, Walter
Lippmann) arra buzdították az amerikaiakat, hogy védjék meg szabadságjogaikat, s ne kövessék a törvény előírásait. (Johnson 1973) A prohibíció bevezetésekor a szociális ivás elsősorban felsőosztály tagjai körében volt meglehetősen elterjedt. A hagyományos aperitifként fogyasztott sherry-t és a digestivumként alkalmazott italokat is az erős égetett szeszt tartalmazó kevert italok váltották fel. A koktélpartik is ebben az időben váltak népszerűvé, s az itt fogyasztott mixelt italok feltételezhetően azt az
igényt elégítették ki, hogy minél rövidebb idő alatt kifejtsék a kívánt hatást. 43 Ennek azonban veszélyes
következményei voltak mind az alkoholizmus terjedése, mind az alkoholisták gyógyítási-gyógyulási
esélyeinek szempontjából. Amikor a „megoldás lesz az igazi probléma” tipikus esete az 1919-ben bevezetett szesztilalom bázisán kibontakozó gengszterizmus, amely jó ideig súlyos teherként nehezedett az
amerikai társadalomra. (Watzlawik&mtsai 1990) Ezt a korszakot ábrázolja érzékletesen Upton Sinclair
1931-ben írt „Wet Parade” című szociografikus igényű írásában, amely magyar nyelven „Alkohol”
címmel jelent meg 1933-ban. A könyv a két tábor, a „szárazok” és „nedvesek” küzdelmét mutatja be, az

Itt utalhatunk Bourdieu „Le couturier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie” című írására, amely a
divatruházat és márkák szerepét taglalja a társadalmi csoportok megkülönböztetésében.
43
Andrew Sinclair „Prohibition, the Era of Excess” című írásából. Boston, Little, Brown and Company, 1962.
237. https://archive.org/details/prohibitiontheer006613mbp Letöltés: 2015. március 1.
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alkoholtőke hatalmát, amelynek elegendő ereje volt a közvélemény megtévesztéséhez is a szesztilalom
kérdését illetően. (Sinclair 1933, Kelemen 1994)

A kulturális tendenciák megváltozása mellett egy további tényező is hozzájárult az új középosztály létrejöttéhez: az első világháborút követő technológiai fejlődés forradalmasította a
kereskedelmet és az ipari termelést, amelynek következtében az amerikai társadalmi struktúra
is átalakult. A családi keretek között működő kisebb vállalatok vezetését hagyományosan a
tulajdonos végezte, ám a bővülő, sok alkalmazottat foglalkoztató cégek esetében ez a típusú
irányítás már aligha volt alkalmazható. E menedzser forradalom
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legszembetűnőbb követ-

kezménye a kialakuló új középosztály. Ezt a fogalmat azokra a fehér-galléros, jól képzett menedzserekre, technikusokra és szakképzett rétegek megjelölésére használták, akik a tradicionális középosztállyal ellentétben nem önfoglalkoztató vállalkozóként, hanem fizetett alkalmazottként keresték kenyerüket. Lényeges különbség a régi középosztályhoz képest, hogy az új
középosztály tagjai rendkívül mobillá váltak, s akár az ország egyik szegletéből a másikba is
hajlandók voltak átköltözni karrierjük építése érdekében. Gusfield vándorló középosztálynak
nevezi ezt a réteget.45 Az új középosztály egyrészt a régi középosztály, másrészt a városi szegénynegyedek fizikai munkásainak gyermekeiből formálódott, így összetételét tekintve már
korántsem volt olyan homogén, mint a hagyományos protestáns (yankee) középosztály. (Mills
1951) Habár kitágult az egyetemeket és főiskolákat látogatók köre, a tempót és életstílust továbbra is a felsőosztályból kikerülő diákok határozták meg. Az általuk hozott kulturális tradíciónak pedig az alkoholfogyasztás is a szerves tartozéka volt. A campusokon zajló társas ös-szejöveteleknek elengedhetetlen kelléke volt a szeszesitalok fogyasztása, s az itt elsajátított
ivási szokások azután kvázi belépőként szolgáltak az üzleti életbe is.

6.3 A prohibíció hatása az ivási szokásokra
Felvetődik a kérdés, hogy a józansági mozgalom szigora következtében vajon módosultak-e
és ha igen, miképpen az ivási szokások a prohibíció ideje alatt? Vajon csökkent-e az excesszív
ivók száma a szesztilalom bevezetését követően? Paradox módon – úgy tűnik –, hogy a középosztály alkoholfogyasztása éppen a szesztilalom ideje alatt növekedett meg, de a kutatások
a felsőosztályhoz tartozók körében is magasabbnak mérték az alkoholfogyasztást, mint a
munkásosztály vagy alacsonyabb státuszú rétegek esetében. (Knupfer, Room 1964) Úgy is
Ezt a kifejezést eredetileg James Burnham használta a „The Managerial Revolution” című írásában. New
York, John Day Co., 1941.; Id. Johnson 1973
45
Gusfield: Symbolic Crusade. https://www.d.umn.edu/~bmork/2306/readings/gusfield.htm Letöltés: 2015.
február 12.
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fogalmazhatunk, hogy a felső és alsó osztályok mindig is fogyasztottak alkoholt, az alkoholfogyasztást illető jelentős romlás pedig leginkább a középosztály köreiben következett be.
Az ivási szokások 1920-as évekbeli megváltozásáról pontosabb képet kaphatunk a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján. Az 1. táblázat az Egyesült Államokban elfogyasztott
alkohol mennyiségét mutatja tiszta alkoholban kifejezve, visszamenőleg az 1920 előtti időszakra vonatkozóan is. A táblázatban szereplő értékek a gallon/fő fogyasztást mutatják, a tizennégy éven felüli korosztályra számítva.
1. táblázat: Az Egyesült Államokban fogyasztott alkohol mennyisége tiszta alkoholban kifejezve
1850 és 1950 között.
Év

Égetett italok*

Bor *

Sör*

Össz-fogyasztás*

1850

1,89

0,08

0,14

2,11

1860

2,16

0,10

0,27

2,53

1870

1,53

0,10

0,44

2,07

1900

0,77

0,10

1,19

2,06

1905

0,95

0,13

1,31

2,39

1910

0,96

0,17

1,47

2,60

1915

0,94

0,14

1,48

2,56

1919

0,76

0,12

1,08

1,96

1934

0,29

0,07

0,61

0,97

1936

0,59

0,12

0,79

1,50

1942

0,85

0,20

0,90

1,95

1946

0,99

0,24

1,07

2,30

1950

0,77

0,23

1,04

2,04

* Tiszta alkoholban számolva.
Forrás: Mark Keller, Vera Efron „Selected Statitsics on Alcoholic Beverages (1850-1957) and on Alcoholism (1910-1956)”. New Haven, Journal of Studies on Alcohol, 1958.

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a huszadik század első évtizedében, majd a szesztilalmat
követően a század közepéig jelentős mértékben növekedett az alkoholfogyasztás, amely tetőpontját az 1911 és 1915 közötti időszakban érte el. A szeszesital fajtákat illetően megnövekedett a sörfogyasztás részesedése az összes alkoholfogyasztáson belül, ugyanakkor csökkent az
elfogyasztott égetett italok mennyisége. Ebből arra lehet következtetni, hogy az excesszív
ivók aránya is csökkent (tekintve, hogy ezt a populációt az égetett italok fogyasztásának túlsúlya jellemzi), ugyanakkor az absztinensek populáción belüli aránya megnőtt, a relatíve keve-
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sebb nagyivóhoz képest.46 A sörfogyasztás leginkább az étkezéssel kapcsolódik össze, továbbá az alacsonyabb alkoholtartalmú sör fogyasztása az égetett szeszektől eltérően nem feltétlenül vezet lerészegedéshez.
Warburton 1932-ben közreadott írásában az „Association Against the Prohibition Amendment” elnevezésű szervezet felkérésére megvizsgálta a szesztilalom alatti alkoholfogyasztás
jellegzetességeit.47 Megjegyezzük, hogy abban a tekintetben problematikus fenti adatok ös-szehasonlítása Warburton adataival, hogy Warburton a teljes populációra vetítette a fogyasztást.48. Warburton az alkoholipar adatait, a részegség miatti letartóztatásokat, a májcirrózis
halálozási rátákat használta fel analíziséhez. Mindhárom vizsgált területen hasonló tendenciákat figyelt meg, az 1921 évi alacsony alkohol előállítási, halálozási és letartóztatási arányszámokhoz képest az 1923 utáni időszakot az említett mutatókhoz kapcsolódó ráták növekedése
jellemezte. (2. táblázat)
2. táblázat: Az alkohol előállításra vonatkozó adatok, a májcirrózis halálozási arány és ittasság
miatti letartóztatások száma az Egyesült Államokban 1921 és 1929 között
Év

Alkohol előállítás*

Halálozási arány*

Letartóztatások*

1921

0,26

0,82

0,43

1923

1,17

0,97

1,05

1925

1,13

1,07

1,06

1927

1,08

1,15

1,15

1929

1,31

1,09

1,18

* Becsült adatok.
Forrás: Clark Warburton „The Economic Results of Prohibition”. Columbia Universíty Press, 1932.

Jellinek elemzése szerint – aki a tizennégy éven felüli korosztállyal számolt – az alkoholfogyasztás a szesztilalom idején mintegy a felére csökkent a prohibíciót megelőző négy év fogyasztásához képest. Az 1920 és 1946 közötti alkoholizmus ráták kifejezett csökkenést mutatnak az 1910 és 1915 között mért rátákhoz képest. Ez annak tudható be, hogy a krónikus
alkoholizmus mutatója – a májcirrózis –, a múltbéli ivási szokásokat tükrözi (a tíz-tizenöt
évvel korábbra visszanyúló megrögzött nagyivást). Az egy főre eső alkoholfogyasztás az
egész időszakot illetően alacsonyabb, mint a szesztilalom előtti 1911 és 1914 közötti perió-

46

E. M. Jellinek "Recent Trends in Alcoholism and Alcohol Consumption" cikke. In: Quarterly Journal of Studies on Alcohol, VIII. 1947. július, 1-43.
47
Clark Warburton „The Economic Results of Prohibition”. Columbia Universíty Press, 1932.
48
Ezenkívül Warburton figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az 1920-as években az amerikai népességben
az idősebb generáció aránya megnőtt, így a potenciális szeszesital fogyasztók száma is emelkedett.
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dusban. A szesztilalom tehát eredményesnek mondható a nagyivás mérséklésének tekintetében (ha megszüntetésében nem is).
Árnyaltabbá válik a kép, amikor a különböző típusú szeszesitalok és társadalmi rétegek fogyasztását vesszük szemügyre. A huszadik század első évtizedében a folyamatosan növekvő
alkoholfogyasztással párhuzamosan csökkent az égetett szeszek használata is. Ez a tendencia
a prohibíció évei alatt megfordult, s az alkoholfogyasztás csökkenése elsősorban a sörfogyasztás csökkenésével hozható összefüggésbe. A sörfogyasztás 1921-1922 körül mintegy
85%-a, 1927-1930 között pedig körülbelül kétharmada az 1911-1914 közötti szintnek. A
szesztilalom ideje alatt a szeszesitalok ára egyrészt erőteljesen megemelkedett, másrészt az
égetett szeszek csempészete fajlagosan nagyobb haszonnal kecsegtetett, mint az alacsonyabb
alkoholtartalmú italoké. A nagyobb jövedelemmel rendelkező rétegek pedig továbbra is biztosították a fizetőképes keresletet a borsos áron kínált alkoholra is. (3. táblázat)

3. táblázat: A különböző típusú alkoholos italok (égetett szesz, bor, sör) fogyasztásának alakulása az Egyesült Államokban 1911 és 1930 között
Időszak

Égetett italok*

Bor *

Sör*

Össz-fogyasztás*

1911-1914

1,47

0,59

20,53

1,69

1921-1922

0,92

0,51

1,49

0,73

1927-1930

1,62

0,98

6,27

1,14

*Becsült adatok.
Forrás: Clark Warburton „The Economic Results of Prohibition”. Columbia Universíty Press,
1932.

Pfautz49 megvizsgálta, hogy miben különbözött a huszadik század közepén az alkoholról alkotott kép a századforduló felfogásához képest. Népszerű irodalmi műveket elemezve azt
találta, hogy mindkét időszakban hangsúlyozták az alkohol ártalmasságát valamint az alkohol
társas interakciókat katalizáló szerepét. Az ötvenes évek tájékán azonban a fókusz inkább az
alkohol szociális funkcióira tevődött át. Mindez jól illusztrálja a mérsékelt szociális ivás mintájának fokozatos térnyerését és elfogadottságának növekedését az amerikai társadalomban.
Az alkoholfogyasztási adatok is azt mutatják, hogy 1940 tájékán és az azt követő időszakban
a borfogyasztás növekedett, míg az égetett szeszek népszerűsége valamelyest csökkent.

49

Harold Pfautz "The Image of Alcohol in Popular Fiction: 1900-1904 & 1946-1950". Quarterly Journal of Studies in Alcohol, VIII. 1947. szeptember, 265-73.
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4. táblázat: A különböző típusú alkoholos italok (égetett szesz, bor, sör) fogyasztásának alakulása az Egyesült Államokban 1850 és 1957 között
Év

Égetett italok*

Bor *

Sör*

Össz-fogyasztás*

1850

89,6

3,7

6,7

2,07

1911-15

36,7

5,9

57,4

2,56

1940

42,9

10,3

46,8

1,56

1957

40,3

11,0

48,7

1,91

*Becsült adatok.
Forrás: Harold Pfautz "The Image of Alcohol in Popular Fiction: 1900-1904 & 19461950," Quarterly Journal of Studies in Alcohol, VIII. 1947. szeptember, 265-73.

A New Deal programja és a szövetségi bürokrácia expanziója következében 1940 és 1950
között az új középosztály tovább szélesedett. Több millió amerikai hagyta el szülővárosát és
csatlakozott a mobilis új középosztályhoz, amelynek következtében tovább nőtt a szociális
ivás jelenségével kapcsolatba kerülők száma is.50 E. M. Jellinek becslése alapján 1940-ben
hozzávetőlegesen 42.900.000 amerikai fogyasztott alkoholt, 1945-re a számuk 58.250.000-re
nőtt, ami a huszonegy éven felüli korosztály körülbelül 67%-át tette ki. Az absztinensek száma 35,8%-kal csökkent. Jellinek 1940-es becslését a H. A. Ley Jr. által vezetett, 10.000 életbiztosítással rendelkező személy survey típusú lekérdezésével zajló vizsgálatára alapozta. Az
1945-ös becslés George Gallup51 survey vizsgálatán alapszik. A fogyasztott alkohol mennyisége (gallonban számítva) a hivatalos állami adatbázisokban elérhető volt. Jellinek körültekintően járt el abban a tekintetben, hogy a tizenöt év alatti korcsoportot nem vonta be a vizsgálatba, döntését azzal indokolva, hogy a korábbi hasonló becslések legnagyobb hibája e figyelmetlenségből ered. Jellinek az 1940 és 1945 közötti időszak szeszesital fogyasztásának
drámai emelkedését a fogyasztók számának növekedésével magyarázza, s nem az egyéni fogyasztás növekedésére vezeti azt vissza. (Jellinek 1947)
A szeszesital fogyasztás elterjedésével párhuzamosan megnőtt a veszélynek kitett, az alkohollal kapcsolatos problémákkal szembesülő fogyasztók száma is. Don Cahalan 1964-ben és
1965-ben folytatott reprezentatív vizsgálatában 2.746 felnőtt személy ivási szokásait mérte
Laura A. Schmidt és Robin Room „Alcohol and the process of economic development: Contributions from
ethnografic research” című elemzésükben az alkoholfogyasztás növekedése és alkoholproblémák kiterjedtsége,
valamint a gazdasági expanzió összefüggésére irányítják a figyelmet. International Journal of Alcohol and Drud
Research, 2012. 1. (1), 41-55. http://ijadr.org/index.php/ijadr/article/download/38/147 Letöltés: 2015. február 12.
51
Az amerikai Georges Horas Gallup (1901-1984) a survay mintavételi technikák kialakításának és fejlesztésének úttörője.
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fel, majd 1967-ben az eredeti kutatás egy almintáján tovább vizsgálódott (1.359 férfit és nőt).
Cahalan azt találta, hogy az alkoholt fogyasztó férfiak 43%-a, a nők 21%-a tapasztalt meg
közvetlenül az alkoholnak tulajdonítható komoly problémákat valaha is az élete folyamán.52
Habár egyfelől a szociális ivás segítette a szakmai karrier szempontjából nélkülözhetetlen
kapcsolatépítést, s kifejezett egyfajta elköteleződést az új amerikai életstílus iránt, másfelől a
problémás ivás miatt egyre több fényesnek ígérkező karrier tört derékba. Az iszákossággal
kapcsolatos hagyományos elképzelések, amelyek a problémás ivást kizárólag az akaraterő
hiányára és a morális elkorcsosulásra vezették vissza, nem voltak tovább tarthatóak. Miközben azonban egy szélesedő réteg tapasztalta meg tehetetlenségét az alkohollal szemben, fokozatosan növekedett a fogadókészség is valamilyen pszichológiai eltérésben gyökerező magyarázat iránt.

6.4 A pszichoanalitikus tanok hatása
Sigmund Freud ideái a tudattalan motivációról és a megoldatlan intrapszichés konfliktusokról
akkortájt elsősorban az amerikai pszichiáterek és a Greenwich Village-beli intellektuel írók
egy szűk csoportjának figyelmét keltették fel. A pszichoanalitikus nézetek a húszas években
kezdtek megjelenni a médiában és a magazinokban.53 (Ostrander 1968) Az egyetemekről és
főiskolákról kikerülő fiatalok többsége bizonyára találkozott tehát az új elképzeléssel és sokuk
számára csengtek ismerősen a szuperego, komplexus, neurózis és tudatalatti kifejezések. Az
egyetemeket és főiskolákat, sőt középiskolákat sem látogató szélesebb tömeghez pedig elsősorban a magazinokon és népszerű irodalmon keresztül szivárogtak le az új ideák.
A kollektív vagy társadalmi reprezentációk elmélete először az 1920-as évek szociológiájában
jelent meg, s terjedt át más tudományterületekre is. Durkheim számára az ember természeti
környezete maga a társadalom, amelynek tagjait egy közösen létrehozott hiedelmek, normák,
nyelv és rituálék által alakított viszonyrendszer köti össze. Ezek a gyakran szimbolikus és
mentális reprezentációformák viszonylag stabil képződmények, amelyek nem tapintható minőségük ellenére sem kevésbé valóságosak, mint a fizikai valójukban létező társadalmi intézmények. Durkheim kritikusan viszonyult a korabeli pszichológiai és antropológiai elméletekhez, s elvetette az élő organizmusok és emberi társadalom közötti leegyszerűsített analógiákat,
Cahalan, Cisin és Crossley „American Drinking Practices: A National Study of Drinking Behavior and Attitudes” című tanulmánya. New Yersey, Rutgers Center of Alcohol Studies, 1969.
53
A Saturday Evening Post az első világháborút követően kétmilliós példányszámban jelent meg, 1947-ben
pedig már 380 különféle magazin jelent meg egy milliót meghaladó példányszámban. (Johnson 1973)
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amelyek az etnikai és kulturális jellegzetességeket pusztán szociobiológiai tényezőkre vezették vissza. Álláspontja szerint „[az emberben mindent az emberiség alakított ki az idők folyamán.” (Durkheim 1983)
Az 1920-as években az evolúciós megközelítés erőteljes jelenléte miatt – egészen LévyBruhl-ig – lehetséges volt hinni egy olyan evolúcióban, amely során a primitív reprezentációk
civilizált elképzelésekké transzformálódnak. Durkheim a modernitás kérdését vizsgálva arra a
következtetésre jutott, hogy a tudományos gondolkodás – lineáris fejlődés eredményeképpen
– a primitív vallásos reprezentációkból fejlődött ki, addig Lévy-Bruhl szerint a primitív és
modern reprezentációk egymással inkább ellentétesek. Lévy-Bruhl újszerű feltevése az volt,
hogy a reprezentációk fejlődése számos kvalitatív transzformáció és diszkontinuitás eredménye.54 Durkheim szerint az evolúciós kontinuum mentén haladva az egyén fokozatosan felszabadul a közösség kontrollja alól és reflektív módon képes a valóságot megismerni, miközben elgondolásaiban a modern tudományos reprezentációk súlya is növekszik a korai nem
tudományos elképzelésekhez képest. Lévy-Bruhl szerint ezzel ellentétben a tudományos gondolkodás nem szorítja ki teljes mértékben a tudomány előtti gondolkodást, még ha ellentmondás is feszül e két megközelítés között. Ez az elgondolás magyarázatot ad arra, hogy a tudományos elméletek miképpen alakulnak át mindennapi reprezentációkká, s miért nem képesek
– a lineáris evolúció elvét követve – egyeduralkodóvá válni. Habár a reprezentációk között
léteznek racionálisabbnak tűnők is, így például a tudományos reprezentációk hihetőbbek, mint
a köznapi vélekedések, ám kultúra függetlenül, pontosabban egy adott kultúrán belül minden
társadalmi reprezentáció racionálisnak fogható fel. Lévy-Bruhl reprezentációkkal kapcsolatos
általános megállapítása az alkoholizmussal kapcsolatos társadalmi elképzelések változásával
kapcsolatosan is helytálló: a kollektív reprezentációk hitelének nem feltétele, hogy a közösség
minden egyes tagja saját tapasztalatán keresztül kapcsolódjon az elgondoláshoz. A modernitás
racionalitása ugyanis azt kívánja meg, hogy a hagyományban gyökerező elgondolásokat helyettesítsék a kor elvárásaihoz jobban illeszkedő tudományos és technológia megközelítésekre
építő reprezentációk.
Feltételezhetjük tehát, hogy a harmincas évek végére az amerikai középosztálybeliek jelentős
része ismerte azt a nézetet, miszerint az antiszociális viselkedés nem vezethető vissza pusztán
racionális okokra. Így azután, amikor a pszichiáterek egy csoportja előállt a kényszeres ivás
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Lévy-Bruhl elgondolása közös vonásokat mutat a Kuhn által megfogalmazott paradigmaváltások elméletével.
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modern magyarázatával, s annak okát a kontrollvesztésben jelölték meg, teóriájuk meggyőzőnek tűnt az amerikaiak többsége számára. Egyfelől ismertek voltak az emberi viselkedés
pszichoanalitikus és szociálpszichiátriai/szociálpszichológiai megközelítései, másfelől a középosztály probléma iránti érzékenyítése is megtörtént. 1940 tájékán már adottak voltak a
feltételek egy, a kényszeres ivással kapcsolatos nem-morális nézőpont kedvező fogadtatásához. Igaz ugyanakkor az is, hogy magyarázatok egész sora lehetett volna ugyanolyan alkalmas és elfogadható, mint a betegségkoncepciónak nevezett elgondolás. (Johnson 1973, Roizen 1991) Arra keresve a választ, hogy vajon miért pont ez az elképzelés épült be a kulturális
főáramba, figyelmünket egy kicsi, ám igen ambiciózus csoport aktivitására kell irányítanunk.
Az amerikai középosztály alkoholfogyasztási szokásainak megváltozása, s az alkoholfogyasztással szembeni megengedőbb attitűd következtében a középosztály tagjai egyre gyakrabban
szembesültek az alkoholproblémák jelenségével, s mindez előidézhette azt a helyzetet, hogy
egy kicsi, ám kockázatvállaló csoport változásra ösztönözzön, s a szélesebb közönség is erőforrásként tekintsen e deviáns alakzatra. Amikor a régi és új alternatívák hasonló szellemi
vonzerőt képviselnek, a kisebbség álláspontját egyre kevésbé lehet nem figyelembe venni. A
régi valóság objektivitása megkérdőjeleződik, s amennyiben az új valóság kiállja a próbát, az
eredeti szűk deviáns csoport valóságkonstruktuma elfogadottá válik. Egy a saját álláspontjához ragaszkodó kisebbség, kitartó és koherens kommunikációja révén képes tehát a figyelmet
tartósan magára irányítani, új vonzási pólust alakítva hatékonyan befolyásolni az aktuális erőteret. Társadalmi változás aligha képzelhető el egy kisebbségben lévő deviáns csoport áldozat- és kockázatvállalása nélkül. Egy ilyen kis kör kurázsijának köszönhetően terjedt el és vált
uralkodóvá az alkoholizmus medicinális magyarázata a huszadik század közepétől kezdődően, s e csoport aktivitása nyomán lett az amerikai közvélemény sajátjává az a meggyőződés,
hogy az alkoholizmus egy valódi betegség. E. M Jellinek és a köré szerveződő csupán néhány
tagból álló szűk csoport a tudomány ismeretterjesztői és propagátorai szerepébe, felismerve a
szesztilalom eltörlését követő korszellem kínálta kedvező lehetőséget, képesnek bizonyult a
medicina diskurzusába integrálni az Alcoholics Anonymous által felkínált új ismereteket, s
ezzel jelentős szemléletbeli elmozdulást indukálni az alkoholizmussal kapcsolatos közgondolkodás uralkodó képében.
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7. A medicinális modell térnyerése:
7.1 Az „új” betegségkoncepció
Már a tizenkilencedik században felmerült az az elképzelés, miszerint a krónikus iszákosság
nem egyszerűen morális vétek vagy bűn, inkább valamiféle betegség húzódhat meg az elhajlás hátterében (Rush és Trotter). Az újfajta problémafelvetésre születetett válaszok a kór a
fiziológiai és/vagy pszichológiai eredőit és a kezelés szükségességét hangsúlyozták. A két
ellentétesnek tűnő tendencia (morális/medicinális, büntetés/kezelés) nem kizárólagos módon,
egymással inkább versengve rendeződtek el, s a hangsúlyeltolódás az egyik vagy a másik irányába a történeti-gazdasági körülmények függvényében alakult. Lévy-Bruhl „primitív” és
„modern” reprezentációhoz hasonlóan, a tudományos elméletek és mindennapi reprezentációk
együttesen alakították a témáról történő gondolkodást. A pozitivista vagy tudományos felfogás megjelenése korántsem jelentette a morális felfogás automatikus kiszorulását, csupán az
eredetileg világos és egyértelmű morális gondolkodási keret fokozatos lesüllyedését, amelynek fölébe a tudományos objektivitás mítosza kerekedett. (Foucault 2004b) Az alkoholizmus
megítélésének változásában bekövetkező „episztemiológiai törés” egy meghatározott történeti-társadalmi kontextusban következett be, az 1929-ben kitörő gazdasági világválság, valamint
az 1920-as évektől felerősödő urbanizációs folyamatok szolgáltak a jelenség hátteréül. E sajátos történeti-gazdasági körülmények kedvező klímát teremtettek a probléma újradefiniálásához, 1935-ben megalakult az alulról szerveződő, az ön- és kölcsönös segítség prototípusává
váló Alcoholics Anonymous szerveződés. Noha az 1930-as évek közepén az ellen-ethoszként
felbukkanó, spirituális kezelést végző Alcoholics Anonymoust a modernség eszméjének egyik
kicsúcsosodásaként értelmezhetjük, „[a spiritualitás és vallás küzdelméből végül egy harmadik erő, az empirikus és racionalista tendenciákat egyesítő modern tudomány került ki győztesen.” (Kelemen 2005:104)

7.2 A modern alkoholmozgalom: a józansági paradigmától az alkoholizmus paradigmáig
Levine ellentétben a hagyományos elgondolással, miszerint a józansági mozgalom az iszákosság, mint betegség felfogást gyengítette, úgy gondolja, hogy az alkoholmozgalom a józansági
mozgalom szerves folyományaként, annak egyfajta mutációjaként értelmezhető. (Levine
1978) A progresszív lefolyású betegségként vagy betegséghez hasonló jelenségként felfogott
addikció-koncepció, amelynek meghatározó tünete az ivás kontrollálásának képtelensége, s
amelyre gyógyírt kizárólag a teljes absztinencia hozhat, a tizenhetedik század végére, tizen59

nyolcadik század elejére nyúlik vissza. Akkoriban a mértéktelen alkoholfogyasztás okát elsősorban a személy inni akarásában, s nem valamiféle ellenállhatatlan kényszerimpulzusban
vélték felfedezni. Mindazonáltal az akaratlagos rossz viselkedés és az irracionális impulzus
magyarázatok konstansnak tekinthetőek az alkoholizmus magyarázatában, s időszakonként
egyik vagy másik elképzelés nyer teret.
Levine szerint a krónikus részegség meghatározása az utóbbi két évszázadban a deviancia
általános felfogásával, s a mentális betegségekről alkotott képpel párhuzamosan változott.
Benjamin Rush, az alkoholaddikcióról vázolt elképzelésein túl, főképpen az őrültség orvosi
modelljével kapcsolatos megállapításai révén vált ismertté. (Rush 1812b) Rush és a francia
orvos Philippe Pinel körülbelül egy időben, ám egymástól függetlenül javasoltak humánusabb
gondozást a zárt intézményekbe kényszerített, kormányozhatatlan személyek számára. A kapitalizmus korai szakaszától kezdődően a haladó ideológiához és korszellemhez racionális
módon viszonyulni képtelen munkakerülőket, csavargókat, őrülteket Európában együtt zárták
el a megüresedett középkori kórházakba és kolostorokba, amelyek később profiltisztítást követően tébolydákká, majd pszichiátriai kórházakká alakultak. (Foucault 2004b)
Foucault szerint a szociológia tudományának eredete – Charles-Louis Montesquieu (1689-1775) és August Comte (1798-1857) munkásságán túl – a tizennyolcadik századi porosz políciához és közegészségügyhöz nyúlik vissza. A szomszédjaihoz képest kevésbé fejlett és kevésbé stabil Poroszország közigazgatása szociálhigiénés szempontú megújításával kívánt felzárkózni nyugati riválisai mellé. A reformok,
amelyek tudományos előkészítésében a jénai egyetem tudósai is közreműködtek, modern állammá tették
Poroszországot. A saját megszilárdítására törekvő porosz állam a tér és az idő dimenzióira kiterjedő
precíz rendteremtésének egyik célkitűzése a korabeli járványok kialakulásának megakadályozása és
megfékezése volt. A városi lakosság összezsúfolódása a járványveszélyt is növelte, amelyet a vízellátás,
a szennyvízelvezetés, a temetkezés és vágóhidak működésének szabályozásával próbáltak ellensúlyozni.
Az államigazgatásban alkalmazott statisztikai módszerek a születések, halálozások, házasságkötések
nyilvántartásba vételét, a himlő elleni szervezett vakcináció kiterjesztését is lehetővé tették. A szociálhigiénés kontroll technikáit az állami kormányzás eszközeként alkalmazták, s számos egészséggel és
tisztasággal kapcsolatos eljárást kezdtek alkalmazni a fegyelmezési módszerek körében, egyidejűleg
pedig tanítani azokat a német egyetemeken. A szociálhigiéné a medikalizálást, a korábban más területhez tartozó problémák orvosi körbe utalását is maga után vonta. A perifériára szorult koldusok, csavargók, őrültek, fogyatékosok gyűjtőhelye a dologházként funkcionáló, a betegségnek nyilvánított jelenségek kezelésére specializálódott kórházak lettek. A kórházak az ellenőrzés, adatgyűjtés, adatelemzés, kategorizálás és klinikai ismeretbázis bővítésének kitűnő terepeként funkcionáltak. A tünetek mögé látó
„orvosi tekintet” innentől fogva az áltagostól eltérő, kóros jelenségek és folyamatok fürkészésére irányult. (Foucault 1996, Kelemen 2007a)
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A formálódó józansági mozgalmak retorikájában a részegeskedés, a mértékletes alkoholfogyasztásra való képtelenség a betegség fogalommal kapcsolódott össze, amelyet egyébként a
szeszesital fogyasztás kivédhetetlen következményének tekintettek. Az az elképzelés, miszerint a különféle drogok természetüknél fogva veszélyes addiktív szerek, elsőként az alkohollal
kapcsolatosan jelenik meg. Levin elgondolásának lényege, hogy szesztilalom eltörlését követő
időszakban az alkoholfogyasztással összefüggő elképzelések (az alkoholizmus mint progreszszív kifejletű kór, a kontrollvesztés jelensége, az absztinencia szükségessége) a tizenkilencedik századi és a józansági mozgalmak nézeteinek is jellegzetes alkotóelemei voltak. A fő különbség a józansági mozgalom és az „új” alkoholizmus mozgalom gondolatköre között az
addikció helyének meghatározása. Míg a józansági mozgalom az addikció gyökerét a potenciálisan veszélyes szerre vezeti vissza, addig a modern alkoholizmus mozgalom magában az
alkoholt fogyasztó személyben keresi a baj okát – az alkohollal kapcsolatos problémák a palackról az emberre helyeződtek, fejezi ki érzékletesen a változást Roizen. Bizonyos személyek, valamilyen ismeretlen okból kifolyólag, képtelenek az alkohol kontrollált fogyasztására.
Az új paradigma (betegségkoncepció) Levin érvelése értelmében azonban házon belül marad,
s helyesebb egyfajta intra-paradigmaként, mintsem egy teljesen új koncepcióként tekinteni rá.
Benjamin Rush orvos is ébredésre serkentette a józan gondolkodású amerikaiakat „Inquiry
into the Effects of Ardent Spirits Upon the Human Body and Mind” című értekezésében, arra
buzdítva őket, hogy lépjenek fel az alkohol okozta emberi és társadalmi károk megfékezése
érdekében. (Rush 1812a) Rush a józansági mozgalom alapművének tekinthető írásában körvonalazza a modern alkohol addikció medicinális koncepciójának vázát, az új paradigma lényegi jellemzőit, miszerint az iszákos addikt a szeszesitaloktól, s az azoktól való függősége
fokozatosan és progresszív módon fejlődik ki. Rush azonosítja a kór okozóját, az alkoholt, s
leírja a krónikus részegségben szenvedő viselkedését is. A krónikus iszákos állapotát akaratbetegségnek nevezi, amely jelenséget a medicinális modellben később „kontrollvesztés” néven emlegetnek, s az italtól való tartózkodás képtelenségét jelzi. Rush elgondolása abban az
elképzelésben gyökerezik, amely szerint a fizikai jóllét nem válaszható el az erkölcsi épségtől,
s azok egymással interaktív viszonyban állnak. (Walton 2001) Rush nem csupán diagnosztizál, hanem előírja a lehetséges gyógymódot is, ami nem egyéb, mint a szeszesitaloktól, pontosabban az égetett szeszektől való teljes tartózkodás (noha Rush nem volt antialkoholista meggyőződésű). Olyan általa józan-háznak nevezett intézmény kialakítására is javaslatot tesz,
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ahol a krónikus ivással küszködő személyek speciális kezelésben részesülhetnek. (Rush
1812b)
Noha nem minden józansági mozgalom aktivista osztotta a Rush által felvázolt betegségfelfogást, az elgondolás nyomán a megrögzött iszákosra alkoholaddikt személyként (is) kezdtek
tekinteni, aki speciális állapota miatt nem képes kontroll alatt tartani ivását. Emiatt csupán a
teljes absztinencia hozhat számára megváltást. Tekintve, hogy a szeszesitalok fogyasztása
társadalmilag elfogadott, s az a tény, hogy könnyedén elérhetőek bárki számára, elfogadhatóvá tette azt az érvelést, hogy a folytonosan jelenlévő kísértés (és fogyasztás) következtében az
egyén könnyen alkoholfüggővé válhat. Azt is feltételezhetjük, hogy a józansági mozgalom
tagjai közül sokan saját protestáns, középosztálybeli környezetükben – hozzátartozóik, ismerőseik, szomszédjaik – alkoholproblémáin keresztül tapasztalták meg a túlzott alkoholfogyasztás ártalmas következményeit. A modern társadalom életét meghatározó gazdasági célracionalitás melléktermékekeként keletkező elidegenedés és identitásvesztés a kisközösségekre rombolóan hatott. A tartós védtelenséggel és a szociális feszültségek együttes nyomásával
nem képes mindenki hatékonyan megküzdeni. A történetileg kialakult és szociokulturális
mintákban gyökerező, feszültségoldó kellékként felkínálkozó alkohol a megváltozott gazdasági, kulturális környezetben azonban inkább további stressz-fokozódáshoz és magatartásmódosuláshoz vezetett. Egy bizonyos ponton túl az addig elfogadott, sőt bátorított szeszesital
fogyasztást normaszegő viselkedésnek minősítették. (Kelemen 1989) A deviáns és eltévelyedett személyek számára létrehozott menedékhelyek, javítóintézetek, árvaházak kezelési célja a
morálisan lezüllött személyek önkontrolljának felébresztése és megerősítése volt a fegyelmezés, napi rutin és kemény munka eszközei által. (Lender 1973) A tizenkilencedik századi addikció felfogás – amely a vágyak féken tartásának képességét és az akarat megedzését hangsúlyozta, de nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy az alkohol démoni ereje esetenként a
még oly magabiztos és „önjáró” kisvállalkozót is megingathatja – kompatibilisnek bizonyult a
középosztály tagjainak individuális világképével. A tizenkilencedik század végétől kezdődően, a szesztilalom bevezetésével és a józansági mozgalom új generációjának térnyerésével a
szélesebb spektrumú probléma megközelítést fokozatosan egy egyetlen célt szem előtt tartó
irányultság kezdte felváltani. A józansági mozgalom tagjai szintén a segítendő személyek
megzabolázásában látták a megoldást, azzal az áttétellel, hogy a problémák gyökerét magában
a szerben, az alkohol puszta létezésében vélték felfedezni. E mozgalmárok aktivitásukat elsősorban a szesztilalom bevezetését sürgető Anti-Saloon League elnevezésű szervezettel karölt-
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ve fejtették ki. (Gusfield 1968b) Ez a fuzionálás azzal a következménnyel járt, hogy az addikció témája kikerült a fókuszból, s a hangsúly a szerre magára (az alkohol démonizálása), valamint az alkoholipar felelősségére került. A krónikus iszákosra pedig nem áldozatként, hanem veszélyeztető, kártékony elemként tekintettek. (Sinclair 1962)
Az addikció-koncepció történeti távlatba helyezése megkönnyíti a medicinális vagy tudományos addikció felfogás megértését, véli Levin. Sem az Alcoholics Anonymous, sem Jellinek
addikció modelljének születése nem előzmény nélküli, gyökereik egészen a tizenkilencedik
századi addikció felfogásig nyúlnak vissza. Ám a búvópatakként rejtőzködő addikciókoncepció újra-felfedezéséig egészen az Alcoholics Anonymous (1935) és a Yale Center of
Alcohol Studies elnevezésű kutatóközpont megalakulásig kellett várni. Az újraértelmezett
addikció paradigma újdonsága abban rejlett, hogy az alkoholra többé nem ördögi szerként
tekintettek, éppen ellenkezőleg, szociális fogyasztását elfogadták, sőt bátorították, hangsúlyozva egyidejűleg azt is, hogy a szer bizonyos személyekre nézve addiktív hatású lehet.
Másképpen fogalmazva, az alkoholizmusnak nevezett betegség azokban az esetekben alakul
ki, amikor a személy valamely ismeretlen endogén tényező miatt hajlamos arra (feltéve, ha
megfelelő mennyiségű alkoholt fogyaszt a szükséges időn keresztül). Az alkohol emberiséggel egyidős történetében ez az első olyan alkalom, amikor az addikció gyökerét elsősorban a
személyben, s nem magában a szerben keresik. Levin szerint ez a megközelítés az eredeti
medicinális modellhez képest egy tisztább orvosi modellt képviselő perspektívának enged
teret. A medicinális modell fokozatos térhódításának következménye, hogy az alkohollal kapcsolatos problémák társadalmi kontrollja immáron nem az alkohol előállítására és forgalmazására irányul, hanem az alkoholt excesszív mértékben fogyasztók körére. Az alkoholizmus
paradigma az alkohol reklámozásával és forgalmazásával is többé-kevésbe összeilleszthető,
noha az alkohollal visszaélőket óva intik attól, hogy akár kis mennyiségű alkoholt is fogyas-szanak. Az alkoholproblémára adott társadalmi válasz az alkoholizmus kezelése, valamint a
problémás ivás és az alkoholizmus éles szétválasztása. Nem a használat maga, csupán a helytelen használati mód tekinthető problematikusnak. Az alkoholisták jelenítik meg az alkohollal
kapcsolatos problémák összességét, s minden egyéb alkoholproblémára utaló jelenségre is (a
családokban és munkahelyeken előforduló alkohollal kapcsolatos nehézségek, ittas vezetés,
garázdaság, stb.), mint az alkoholizmus jeleire tekintenek. E medikalizáció nyomán Amerika
szerte kiterjedt alkoholkezelő rendszer jött létre, amelynek kétségkívüli előnye volt, hogy elő-
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segítette az alkoholisták stigmájának enyhítését, amely megbélyegezettség azután a másféle
devianciák rétegszerű ráépülését is maga után vonhatja.

7.3 A gesztációs periódus
Roizen vizsgálódásának fókuszába az alkoholmozgalom genezisét helyezi, amely a „száraznedves” (tiltani vagy megengedni az ivást) nézőpontok között zajló szűnni nem akaró vita
közepette emelkedett ki a szesztilalom eltörlését követő néhány év leforgása alatt. (Roizen
1991) Roizen szociológiai és történeti irányultságú kutatásában az alkoholtilalom 1933. december 5-i eltörlését követő néhány éves időszakra összpontosít.55 A szesztilalom eltörlését
követően a „száraz” táborban érhető okoknál fogva a zavarodottság és reményveszettség uralkodott el. A demoralizálódott „száraz” tábor egykor tekintélyes szervezete, az Anti-Saloon
League 1933-ban összeomlott. A vesztes szituáció mindazonáltal számukra is tartogatta egy
új kezdet lehetőségét, eshetőséget a megcsontosodott struktúra és vezetőség átalakítására és
felfrissítésére, s arra, hogy figyelmüket főként az alkoholipar tevékenységére irányítsák. A
„nedves” tábor is addig ismeretlen, új feladatokkal találta szembe magát. Támogatóik között
volt Franklin D. Roosevelt, s az általa alapított Federal Alcohol Control Administration szervezet is. Azt mindkét tábor világosan láthatta, hogy az amerikaiak kétpólusú alkoholpolitikáját jellemző ciklikusság nem csupán kimerítő, de nem vezet sehova sem. A gazdasági válságból éppen kilábalni kezdő amerikai társadalom számára az alkoholpolitika tehetetlensége és
iránykeresése mintegy szimbolikusan jelenítette meg a társadalmi szintű folyamatok és változások feletti kontroll visszaszerzéséért folytatott küzdelmet. Amennyiben Levine megállapítása helyes, az új alkoholizmus paradigma jól illeszkedett az alkoholtilalom eltörlését követő
időszak kulturális klímájához. (Levine 1978) A szesztilalom eltörlését követően a csata többé
már nem az alkoholfogyasztást ellenzők és pártolók között folyt, hanem sokkal inkább azok
között, akik úgy vélték, hogy az alkohol rossz, ám az alkoholtilalom még a rossznál is ros-szabb. Fosdick és Scott úgy vélték, hogy valódi irányváltást az alkoholprobléma újfajta konceptualizálása hozhat, amely azonban sem a „száraz”, sem a „nedves” tábortól nem várható, s
vélhetőleg egy általuk előre nem látható harmadik erő irányából érkezhet majd.56 (Fosdick,
Scott 1933, Roizen 1991)
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A modern alkoholizmus mozgalmat alapvetően két intézményre vezeti vissza a szakirodalom,
az egyik a dolgozatban már ismertetett Alcoholics Anonymous (AA) nevű szerveződés,
amelynek eredetét a két alapító Bill és Bob 1935-ös Ohio-ban történt találkozásától számítják,
a másik a Research Council on Problems of Alcohol (RCPA) elnevezésű, a New York Times
és a Science magazin írásainak köszönhetően 1938 őszén ismertté váló szervezet. A két szervezet irányultsága alapvetően eltér, míg az AA egy spirituális beállítottságú, kölcsönös és
önsegítésre alapozódó mozgalom, addig az RCPA illusztris tudósok kollekciója, akik tudásukat a modern tudomány által kínált eszközök segítségével az alkoholproblémák kutatásában
kívánták hasznosítani.

7.4 A modern alkoholmozgalom folyamatai: a Research Council on Problems of
Alcohol nevű szervezet szerepe az alkoholszcéna átdefiniálásában
A tudományos alkohológia „atyjaként” ismert Elvin Morton Jellinek (1890-1963) 1931-től a
worcesteri állami kórház biometrikusaként dolgozott Roy Hoskins és David Shakov vezetése
alatt. Egy szkizofrénia neuroendokrinológiáját kutató teamnek volt tagja. (Hajnal Ward 2014)
Idővel szembekerült Hoskins-szal és 1939-ben állást, illetve munkaterületet váltott. Habár
addig jószerivel semmit nem tudott az alkoholizmusról, mégis megpályázott egy alkoholizmust kutató posztot. A New York-i állásinterjú előtti hétvégét az akkor 48 éves Jellinek ágyban olvasással töltötte; a tárgykörről szóló könyveket lapozott át. Az interjún széleskörű tájékozottság benyomását tudta kelteni, s kutatási ötletei is érdeklődést keltettek. Jellinek megkapta az állást.57 Jellinek kutatási témaváltása, amint az Ron Roizen elemzései alapján rekonstruálható, néhány véletlen körülmény szerencsés konstellációjának köszönhető. Az egyik
mozzanat térbeli. Az alkoholtilalom 1933 decemberében történt eltörlése után a moralizáló
nevelés helyett a tudományos kutatás felé forduló modern amerikai alkoholizmus ellenes
mozgalom irányadó szerveződése, a Research Council on Problems of Alcohol (RCPA) 1938
nyarán Washington DC-ből New Yorkba tette át a székhelyét. A földrajzi változás hatott a
tagság tevékenységére, amennyiben a New York környéki, radikális szemléleti váltásra készülő tagok aktivitása, befolyása erőteljesebbé vált. Az RCPA elnöke, Karl M. Bowman a New
York-i Bellevue Kórház pszichiátriai osztályvezetője az átköltözés után hamarosan koncepcióváltás kezdeményezett és fogadtatott el. Míg az alkoholszcénát addig tematizáló száraz és
nedves táborok egyaránt az alkoholra összpontosítottak, addig Bowman a korabeli nagy nép57
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betegségekhez, a tuberkulózishoz, szifiliszhez és járványos gyermekbénuláshoz hasonlónak
tételezett alkoholizmusra helyezte a hangsúlyt. Ez a nyomaték-áthelyezés azzal járt, hogy ettől
fogva a tudományt már nem az alkoholfogyasztás elleni pedagógia egyik eszközének tekintették, hanem az alkoholizmus tudományos kutatása vált önálló céllá.
Walter B. Cannon személyében Bowman nem kisebb támogatóra talált, mint az American Association
for the Advancement of Science (AAAS) akkori elnökére. A fiziológus Cannon – aki egyben az RCPA
tudományos tanácsának is tagja volt – a stresszre adott endokrin válasz kutatójaként, a stresszreakció
(menekülés, támadás vagy megbénulás) leírójaként és a szervezet nyitott, önszabályozó rendszer jellegére utaló homeosztázis fogalmának bevezetőjeként egyike volt a korabeli tudomány legnagyobb tekintélyeinek.

Az American Association for the Advancement of Science (AAAS) annak a nézetnek adott
hangot, hogy az amerikai demokrácia fejlődése a tudományos hozzáállás és nézőpont általános elterjedésén áll vagy bukik. A tekintélyes AAAS 1938-ban szimbolikus támogatásáról
biztosította a fiatal alkoholkutató RCPA nevű kezdeményezést. A vonatkozó dokumentumokból azonban sem az ASSS szervezeti, sem a tagok egyéni motivációi nem rajzolódnak ki egyértelműen.58 Roizen úgy gondolja, hogy a magyarázat a szélesebb társadalmi kontextusban
keresendő. (Roizen 1991) Kuznick tanulmányában59 az amerikai tudósok gazdasági világválsággal kapcsolatos ambivalens viszonyulására hívja fel a figyelmet. Az első világháborút követő gazdasági expanzióra – legalábbis részben – úgy tekintettek, mint a tudományos és technológiai fejlődés következményére. Ez a technikai-gazdasági megiramodás és gyors társadalmi átalakulás ugyanakkor sokakban már az 1929-es tőzsdekrachot megelőzően keltett csodálatot és félelmet egyidejűleg. A félelmek abból a feltételezésből fakadtak, miszerint a humán
tényezők és társadalmi intézmények képtelenek lesznek adaptálódni az ilyen gyors ütemű
változásokhoz.60 A válság nyomán beköszöntő tömeges munkanélküliséget – amelyet főként a
technológiai fejlődésnek tulajdonítottak – részben a tudóstársadalom és a tudomány hibájául
rótták fel. Az amerikai tudósok különféleképpen reagáltak az őket ért vélt vagy valós vádakra.
A tudósok egy része a tudomány nagyobb állami támogatottságát, valamint a társadalmi tervezést szorgalmazta. Másik csoportjuk világos határvonalat kívánt húzni az védtelen tudomány és az előforduló szándékolatlan társadalmi-technológiai következmények között. MegAz AAAS Executive Committee 1937. december 26-i ülésének jegyzőkönyve rögzíti az RCPA társszervezetként történő csatlakozását (associated society). Idézi Roizen, 1991.
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int mások amellett érveltek, a tapasztalatok és újabb tudások birtokában az eddigi hibák kijavíthatóak, s éppen a tudományalapú ipar segítheti az gazdaság talpra állását. A gazdasági válság a tudóstársadalomra is nagy nyomást gyakorolt, a társadalom- és természettudósok egyaránt érzékelték túlspecifikált tudományuk tehetetlenségét a gazdasági válság tekintetében. Ez
a tehetetlenség érzés ugyanakkor előhívta az interdiszciplináris együttműködések és kutatások
iránti újsütetű érdeklődést is. Az AAAS vezetősége egy új meghódítandó területet keresve
ugrásra készen állt, hogy láthatóbbá tegye közszolgáltatásait, valamint hogy elősegítse a tudományos munka expanzióját. Úgy vélekedtek, hogy a tudományos racionalitás olyanfajta
védelmet nyújt, ami a korábbi nem-tudományos, morális vagy politikai alapon szerveződő
megközelítések tévedéseitől megóvja a társadalmat, s a bizalmat a tudományos alapokon
nyugvó kezdeményezésekbe helyezve mintegy kiiktatják az alkoholtól való félelmet. Így,
amikor az RCPA előállt csatlakozási kérelmével, az kedvező fogadtatásra talált az AAAS
vezetőségénél. Arra a dilemmára, hogy miképpen lesz majd lehetséges a „száraz” és „nedves”
táborok közötti konszenzus elérése egy olyan érzelmi és politikai elemekkel terhelt területen,
mint az alkoholszcéna, az RCPA válasza az volt, a tudomány feladata nem más, mint a megbízható tények feltárása a vizsgált kérdéskörrel kapcsolatosan. Ezek a tudományos adatok
azután minden bizonnyal elvezetnek majd a jó megoldásokhoz.
Bowman azt képviselte tehát, hogy a tudományos alapokon álló tanítás célja nem lehet alkoholellenes érzelmek keltése, hanem annak a mértéktelen fogyasztás ellen kell irányulnia. Az
alkoholtól való félelmet, a tudományba vetett bizalommal helyettesítő szemléletváltás után
nem volt elvi akadálya annak, hogy az alkohollal kapcsolatos problémákat kutató szervezetek
támogatást fogadjanak el az alkoholipartól, hiszen immár az alkoholizmus és nem az alkohol
visszaszorítása volt a tét. Ezt a kompromisszumot azonban Bowman nem verte nagydobra. A
Roizen által „Bowman-kompromisszumnak” nevezett stratégiai döntés az elkövetkező mintegy fél évszázadra kijelölte a modern alkoholizmus mozgalom irányát. Az alkoholizmus témájának középpontba állításával egyúttal azt a gordiuszi csomót is sikerült átvágni, amelyet
az alkoholipartól, a Carnagie Alapítványon keresztül érkező támogatás jelentett. A „nedves”
irányból jövő támogatás tartósan az alkoholizmus kutatása mellett kötelezte el a csoportot. A
tagok levelezéseiből mindenesetre kiderül, hogy az alkoholfüggőket beteg személynek tekintik, s ezért figyelmet és energiát kívánnak szentelni az alkoholista személyek intézményes
kezelése fejlesztésének.
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7.5 A modern alkoholmozgalom alakítói
Amikor tehát az RCPA 1939-ben jelentékeny pénzügyi támogatást nyert a Carnegie Alapítványtól az alkohol emberre gyakorolt biológiai hatásáról szóló szakirodalom kritikus áttekintésére, Bowman egyik közvetlen munkatársa, Jolliffe javaslatára a biostatisztikai kompetenciával rendelkező, nagy munkabírású, több nyelven beszélő, európai műveltségű, széles látókörű és rendszerszemléletű gondolkodóként ismert E. M. Jellineket kérte fel a kutatás irányítására. Az 1936-ban a Biometrics Bulletin című lapot alapító és négy számon át szerkesztő Jellinek skizofrénia endokrinológiájával kapcsolatos kutatásai éppen 1939-re hozták meg a gyümölcsüket. Ebben az évben az Endocrinology című folyóirat öt témakörbe tartozó, Jellinek
tollából származó tanulmányt közölt. (Cameron, Jellinek 1939, Jellinek 1939a, Randall, Jellinek 1939a, Randall, Jellinek 1939b, Looney, Jellinek 1939) Ezen felül ugyanebben az évben
biostatisztikai tárgyú publikációja jelent meg a Journal of Biological Chemistry-ben, s egy
pszichiátriai klasszifikációval foglalkozó írást adott közre a Psychiatry: Journal for the Study
of Interpersonal Processes-ben. (Jellinek, Looney 1939, Jellinek 1939b) Jellinek 1939-es évi
tudományos terméséhez tartozott továbbá egy biometriai fejezet a Mentális egészség című, az
AAAS által kiadott könyvben. (Jellinek 1939c) Jellinek azzal az önmagáról adott háttérinformációval is megbecsülést szerzett, hogy 1908-1914 között német (Berlin, Lipcse) és
francia (Grenoble) egyetemeken tanult, többek közt biostatisztikát, élettant, nyelvészetet és
antropológiát. Az egyetemek közti átjárás egyébként abban a korban, főként a német egyetemi
életben megszokott, sőt kívánatosnak tartott jelenség volt.
A szakirodalom feltárásának feladatát vállaló Jellinek számára az RCPA a gazdag anyaggal
rendelkező New York-i Orvosi Akadémia könyvtára mellett bérelt irodát. Az RCPA New
Yorkba költözése és a Jolliffe által kezdeményezett meghívás mellett egy harmadik szerencsés mozzanat is közrejátszott abban, hogy karriert cserélő Jellinek vált az elkövetkező néhány év alatt alapjait lerakó tudományos addiktológia kibontakozásának fő katalizátorává. E
harmadik tényezőt a Yale Egyetem alkalmazott élettani laboratóriumát vezető Howard W.
Haggard színrelépése jelentette. Jellinek felismerte, hogy az elmélet (új alkoholizmus koncepció) és a mozgalom (RCPA) kapcsolatának megszilárdításához szükség van egy kutatási és
oktatási projektet kidolgozó és működtető egyetemi intézmény aktív közreműködésére. A
tekintélyes Yale színeit képviselő Haggard és Jellinek találkozásával termékeny munkakapcsolatnak vette kezdetét. A Jellinekkel csaknem egyidős Haggard (1891-1959) különféle mérgező anyagok, köztük az alkohol élettani hatásának vizsgálatára irányuló laboratóriumi mun-

68

kája bőséges ismeretterjesztő publikációs tevékenységgel párosult. Olvasmányos és olcsón
hozzáférhető, az orvostudomány történetével és eredményeivel foglalkozó könyvek sorát adta
közre, vasárnap esténként pedig a korabeli vezető médium, a rádió leghallgatottabb országos
csatornája közvetítette egészségnevelő előadássorozatát. A babonás elképzelések tudományosan megalapozott tudás révén történő felszámolására, ezáltal az egészségről való gondolkodás
köztudatbeli megváltoztatására törekvő Haggard számára az alkoholizmus olyan tárgynak
mutatkozott, melyben a szemléleti átalakulás gyorsan és látványosan megtörténhet.
Haggard egyike volt a legnépszerűbb előadóknak a Yale történetében. Előadásai alkalmával zsúfolásig
megtelt a terem. Haggard osztályterembeli sikere valószínűleg a megosztó kérdések iránti érdeklődésének tudható be (a fogamzásgátlás és a szexuálpszichológia témakörében tartott előadásai tömegeket
vonzottak). Haggard éppen a szesztilalom zenitjén, 1930-ban kezdett az alkohol emberi szervezetre
gyakorolt hatásainak vizsgálatába. Az alkohol metabolizmusának kutatása ez idő tájt éppen úgy oda
nem illő volt, mint ahogyan a marihuána hatásának kutatása 1970-ben, állapítja meg Johnson (Johnson
1973). Haggard egyébiránt a mérsékletes ivás pártján állt, s meggyőződése volt, hogy az amerikai nép
képes elsajátítani a mértékletes ivás normális gyakorlatát. Úgy vélte, hogy a pszichiáterek normális és
patológiás ivás közötti különbségtételre irányuló erőfeszítései az ivással kapcsolatos saját álláspontját is
erősíteni fogják. Amennyiben bebizonyosodna, hogy az excesszív ivás valamilyen rejtélyes belső konfliktus vagy pszichológiai eltérés tüneti megnyilvánulása volna, abból az is következne, hogy inkább képezné tudományos vizsgálódás, mint a hagyományos morális meggyőzés, rosszabb esetben megaláztatás tárgyát.

Ahogy Jellinek, Haggard is felismerte, hogy a prohibíció utáni korszellem kedvezett az alkohológia új intézményei megteremtésének és a régi intézmények átalakulásának egyaránt.
Haggardot éppen akkoriban foglalkoztatta a feladatokat artikuláló, szellemi erőteret és műhelyt formáló folyóirat-alapítás gondolata. Az alkohológiai szakirodalom szisztematikus feldolgozásához teljes erőbedobással hozzálátó Jellinek törekvése nyomán Haggardban merült
fel az az elképzelés, hogy az új folyóirat eredeti közlemények közreadása mellett, az alkohollal kapcsolatos korábbi vizsgálatok módszeres összegyűjtésével, továbbá más folyóiratok alkoholkérdéssel foglalkozó cikkeinek összegzésével egyfajta köztes, közvetítő szerepet is betölthet.
A Grapevine egyik alapítója, az első AA-ban talpra állt alkoholista nő, Marty Mann 1945-ben
36 kérdést magában foglaló kérdőívet postázott a lap 1600 olvasója számára. A kérdőív a folyóirat címlapján jelent meg. A kérdőíves információgyűjtés az alkoholizmus diagnózisához,
tünet együtteséhez és lefolyásához kívánt adatbázist teremteni tudományos elemzés számára.
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Az adatok analízisére Mann Jellineket kérte fel. A vizsgálat megtervezésében, a mintaválasztásban, a kérdések és az adatgyűjtés szempontjainak meghatározásában Jellinek nem vett
részt. Noha Jellinek tisztában volt vele, hogy a statisztikai tervezést az adatgyűjtés után már
nem lehet megvalósítani, mégis vállalkozott a másodlagos adatelemzésre. A biostatisztikusi
képzettségű Jellinek figyelmét aligha kerülhették el az adatgyűjtés hiányosságai, hogy mégis
vállalkozott a feladatra, abban Valverde szerint Jellinek általa eklektikusnak nevezett, az alkoholizmus minden vetülete iránti kíváncsisága és érdeklődése is szerepet játszhatott. (Valverde 1998) Az igen kis arányban (a válaszadási arány még a 10%-ot sem érte el) visszaküldött 158 kérdőívből Jellinek 98-at tartott elemzésre alkalmasnak. (Nem vette tekintetbe pl. a
nőket a kis elemszám és férfiakétól eltérő válaszmintázat miatt.) A vizsgálat egyik nagy hiányossága, hogy nem terjedt ki a kezeletlen esetekre, mivel csak a felépülőben lévő, az AA-ban
kezelt alkoholistákat vette tekintetbe. A másik komoly fogyatékosság a kontrollcsoport hiánya. Ez utóbbira pedig Jellineknek lett volna lehetősége, amennyiben felhasználhatta volna
egyik munkatársa, Anne Ross tudósok ivási szokásairól gyűjtött adatait. (Midanik 2006)

7.6 Jellinek tudományos eredményei
7.6.1. A Jellinek-diagram
A vizsgálat eredményeként született meg a híres Jellinek-diagram.61 Jellinek négy fázist különböztetett meg az alkoholizmus progresszív folyamatában: a prealkoholista, a prodromális,
a kritikus és a krónikus szakaszokat. Minden fázist sajátos tünetcsoportok jellemeznek. A
kontrollvesztés megjelenése jelzi átmenetet a tüneti ivással jellemzett prodromális stádiumból
a kritikus, addiktív stádiumba. A Jellinek-diagramban kifejezett alkoholizmus fejlődési (lefolyási) modell megalkotásához Jellinek induktív következtetéssel jutott el, amennyiben az alkoholisták egy sajátos csoportjának (AA tagok) nem véletlenszerűen választott mintájának
válaszaiból próbált felismerni hasonlóságokat, megragadni szabályszerűségeket, ismétlődő
mintákat. A viselkedés és tünetek aprólékos részleteit felvonultató diagramot Room egyirányú, progresszív, valamint az alkoholizmus „saját belső természetét” alapul vevő modellként
jellemzi. Egyirányúnak tekinthető abban az értelemben, hogy a fázisok meghatározott szekvenciában követik egymás, progresszív abban az értelemben, hogy a már megszerzett tulajdonságok és jellegzetességek nem vesznek el, hanem akkumulálódnak. Ebből a két feltételezésből következik a folyamat sorrendiségének irreverzibilitása. Az alkoholista populáció kiJellinek tanulmányát a Yale Center-beli kollégák eredetileg „Jellinek firkálmányaként” (Jellinek’s doodle)
emlegették, később azonban a Quarterly Journal of Studies of Alcohol című lapban történő 1946-os megjelenését
követően számos hasonló tanulmány látott napvilágot. (Roizen 1998, Ward, Bejarano 2015)
61
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kérdezésén alapuló, a folyamat lépcsőzetességét feltárni és a kapott eredményeket szimptómákba rendezni igyekvő törekvés a tizenkilencedik századi társadalmi evolúciós elméletekkel, továbbá az egyéni fejlődést fázikusan leíró pszichoanalitikus modellel hozható párhuzamba. A modell diakronikusan (időrendiségében) és szinkronikusan (alkoholista típusok,
eltérő ivási mintázatok) szerint is differenciálja az alkoholizmust. Felmerülhet a kérdés, hogy
vajon a betegségmodell illeszkedik-e az alkoholizmussal kapcsolatos empirikus tényekhez?
Room a „Grapevine” tradíció jegyében született tanulmányok eredményeit összegezve arra
jutott, hogy az empirikus adatok tükrében a fázikus betegségmodell számos ponton megalapozatlan. A modell sikeressége ennél fogva nem annyira gyakorlati következetességében,
semmint hiánypótló voltában rejlett: annak ellenére vált az alkoholmozgalom legismertebb
artefaktumává, hogy nem vágott össze teljes mértékben az AA tagok mindennapi tapasztalataival. Meglehet, az alkoholproblémákat saját bőrükön megtapasztaló személyek jogos kritikát
fogalmazhattak volna meg a koncepciót illetően, sokkal inkább az elképzelés megtámasztásában, semmint megrendítésében bizonyultak érdekeltnek. A fázikus modell alkalmasnak bizonyult arra, hogy az alkoholproblémák addigi irányadó elképzelésén (morális megközelítés)
módosítani kívánó „igény-követelők” tudományosan is megalapozhassák álláspontjukat, miszerint az alkoholista többé nem tekinthető bűnösnek, hanem beteg személyként azonosítható.
Noha Jellinek 1946-os beszámolója még óvatosan fogalmaz a Grapevine felmérés végkövetkeztetéseit illetően, a későbbiekben a WHO jelentés mellékleteként és a QJSA (Quarterly
Journal of Studies of Alcohol) című lapban publikált Jellinek írások már nem csupán lényegre
törőbb magyarázattal szolgálnak, hanem a diagram grafikus ábrázolását is közreadják. (WHO
1952) A WHO intézményi presztízse erőteljesen megtámogatta Jellinek elképzelését, továbbá
a melléklet részletekben bővelkedő magyarázata is bizonyító erővel hatott. A modell megfelelő tesztelésére – feltehetőleg kutatási forrás híján – nem került sor. Jellinek 1952 után érdemben már nem tért vissza erre a témára, a Jellinek-diagram kanonizálásában nem vett részt.
Mindamellett a Jellinek-diagram évtizedekig az alkoholizmus folyamata, az alkoholista karrier legelfogadottabb leírása maradt a kutatók és a gyakorló szakemberek körében, a grafikon
Glatt által átdolgozott formája pedig az alkoholmozgalom betegségkoncepciójának szimbólumává emelkedett. (Glatt 1970) Olyannyira, hogy az alkoholizmust ez alapján néhányan
egyenesen Jellinek-betegségnek nevezték. (Fitzgerald 2003) Idővel, éppen az AA tagjai körében végzett kutatások nyomán, kétely támadt a fázisok tartalmát illetően, s bírálták amiatt is,
hogy szociológiai folyamatként mutatja be az alkoholizmust. (Rudy 1986) Ám magát az alap-
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tézist, mely szerint az alkoholbetegség és a nem betegségjellegű alkoholizmus közt a szabályszerű, fázisos folyamat a megkülönböztető kritérium, nem vitatták.
1. ábra: A Jellinek-diagram
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7.6.2 Jellinek addikció-koncepciója: az alkoholdependencia bináris modellje
Jellineket nem eredeti vizsgálatai, hanem szakirodalmi másodelemzései, metaelemzései –
továbbá az eredeti kutatás látszatát keltő spekulációi – révén vált neves kutatóvá. Gondolkodói módszerét – amit reflektívnek nevezett – véleményünk szerint a tapasztalatok újraértékelése és perspektívaváltásra való képesség (pl. a beteg perspektívájába helyezkedés, váltás a
különféle szakmai nézőpontok között), az egészleges mintázatok felismerésére való törekvés s
a cselekvésre orientáltság jellemezte. Az alkoholizmus orvosi definiálására törekvő Jellinek
hasonló problémával került szembe, mint egykori budapesti fegyvertársa Franz Alexander62
(1891-1964) a pszichoszomatikus betegségek értelmezése során
A pszichoszomatikus zavarok nem magyarázhatók monokauzálisan, vélte Alexander. Az, hogy hipertónia, az asztma, a pikkelysömör, a colitis ulcerosa, a hyperthyroidizmus és a rheumatoid arthritis kialakulásában és fennmaradásában a tartós stressznek és a vele kapcsolatos emócióknak szerepe van, nem magyarázza e betegségek kialakulását, hiszen nem mindenkit betegítenek meg ezek az emocionális állapotok. Alexander úgy vélte, hogy valamely egyelőre ismeretlen, vulnerabilitást okozó „x faktor”-nak kell
párosulnia a specifikusnak tekintetett pszichológiai konstellációval. Hipertónia esetében a folyamatos
harci készenlétet, asztma esetében a kommunikáció gátlását, neurodermatitis esetében a fizikai közelség
iránti kielégítetlen vágyat stb. tekintette specifikus lelki tényezőnek. (Alexander&Selesnick 1966)

Jellinek úgy vélte, hogy mértéktelen ivás valamilyen pszichológiai vagy szociális tényezőre
vezethető vissza, amely bizonyos „x faktor”, mint egy rejtetten meglévő hajlamosító tényező
okozza később a fokozatosan kifejlődő, esetenként a kontrollvesztés stádiumáig eljutó alkoholizmusnak nevezett betegséget. (Jellinek 1946, 1952) Miután az addikciót nem sikerült a monokauzális betegségek mintájára, egységes kórokkal, lefolyással és tünettannal meghatározni
a DSM II 1968-ban történt publikálásától fogva az addikció fogalma fokozatosan kiszorult a
diagnosztikai kategóriák köréből. Ugyanakkor számos folyóirat és szervezet megőrizte nevében az addikció kategóriáját. A preferált új fogalmak, a függőség majd a szerabúzus bevezetése nem hozott megoldást a konceptuális problémára. A DSM V-ben addiktív zavarok formájában tér vissza az addikció fogalma.
A szakirodalmat szintetizáló Jellinek 1942-ben addikciónak nevezte az alkoholbetegséget,
melyet elkülönített a krónikus alkoholizálástól. A krónikus alkoholfogyasztás számos testi,
62

Alexander Ferenc Gábor 1930-ban vetette meg a lábát az Egyesült Államokban.
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lelki és társadalmi problémát, kárt okozhat, anélkül, hogy addikció lenne jelen. Kétféle addikciót különböztetett meg, melyek közül az egyikben a kontrollvesztő sóvárgást (craving), a
másikban pedig a rendszeres, mindennapi alkoholfogyasztás abbahagyásának képtelenségét, a
fogyasztás megszakadása esetén kialakuló megvonási szindrómát tekintette patognómikusnak.
Később az előbbit gamma az utóbbit delta alkoholizmusnak nevezte. (Jellinek 1960a) Az alkoholdependencia Jellinek által bevezetett bináris modellje mindmáig tudományos érdeklődés, kutatás és vita tárgya. Robert Cloninger és munkatársai a klinikai tünetek és az öröklődési mintázat alapján az alkoholfüggőség két típusát különböztették meg. Az 1. típusba tartozók
szorongásra hajlamos páciensek számára az alkohol öngyógyszerelés. Esetükben a probléma
aránylag későn (25 éves kor után) manifesztálódik; férfiak és nők egyaránt érintettek; a páciensek ártalomkerülő magatartást követnek, átmeneti absztinens periódusok váltakoznak az
ivási időszakokkal. A 2. típusba soroltak esetében az apai ágon öröklődő, főként férfiakat
érintő, élvezetszerző, absztinenciára való képtelenséggel jellemzett ivás korán kezdődik s
gyakorta társul antiszociális magatartással. A kezelési eredmények ebben az esetben rosszabbak, mint az első típusba tartozóknál. (Cloninger&mtsai 1981) Cloninger személyiségelméleti
alapon folytatott, svédországi adoptált gyermekek származási és örökbefogadó szüleire kiterjedő vizsgálati eredményeit Thomas F. Babor és kollégái lényegében megerősítették klaszteranalízisre épülő vizsgálatukkal. A Babor által azonosított A és B típus gyakorlatilag megfelel
a cloningeri 1. és 2. típusnak, azzal a különbséggel, hogy Babor, szemben Cloningerrel, nem
talált markáns különbséget a férfiak és nők vonatkozásában. (Babor&mtsai 1992)

7.7 Az alkoholizmus medikalizációja
Jellinek, aki magát a később megszülető medikalizáció fogalmát nem használ(hat)ta, igen
sikeresen medikalizálta az alkoholizmust. Az „Alkohol addikció és krónikus alkoholizmus”
című első önálló alkohológia tárgyú szerkesztett könyvének bevezetőjében arról a meggyőződéséről ír, hogy az addikciók megelőzésében és kezelésében az ehhez megfelelő tudományos
arzenállal rendelkező pszichiátria bizonyos fokú vezető szerepet játszhat. (Jellinek 1942) Jellinek elképzelése e tekintetben összevág a krónikus iszákosságot az elsők között betegségként
definiáló Thomas Trotter orvoséval, aki a kór okát elsősorban a lelki tényezőkben kereste.
1942-ben – ahogy ez Jellinek „Alkohol addikció és krónikus alkoholizmus” című első önálló alkohológia tárgyú szerkesztett könyvében olvasható – már ő a RCPA tudományos bizottságának alelnöke. A bizottság tagjai közt ott van az amerikai pszichiátria egyik legbefolyásosabb alakja, Adolf Meyer is. (Jellinek 1942) Meyer a huszadik század első évtizedének végén aktívan támogatta a Clifford Beers által
kezdeményezett mentálhigiénés mozgalmat. A paranoiával kezelt Beers több évet töltött zárt pszichiát-
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riai intézetekben. Az irányadó pszichiáter és a felépült pszichiátriai beteg sikeres szakmai együttműködése olyan mintát nyújtott, melyet Jellinek maga is alkalmazott az Alcoholics Anonymous (AA) mozgalom mérvadó személyiségeivel való kooperációban. Jellinek a tudományos és pszichiátriai tudás önmagában nem tartotta elegendőnek az alkoholizmus kezeléséhez, s multiprofesszionális – a különféle szakemberek és felépült betegek tapasztalatát egyaránt megbecsülő – megközelítést javasolt. „A kikémlelt
alkohol” című 1942-ben Haggarddal közösen publikált könyvükben (Haggard&Jellinek 1942) elismeréssel hivatkoznak az AA 1939-ben publikált Nagy Könyvére (Alcoholics Anonymous 1939a); méltatják az AA eredményeit, habár az AA melletti kiállásuk szembehelyezkedett az Amerikai Orvosszövetség folyóiratának 1939-es nézetével, mely nem látott tudományosan hasznosítható anyagot az alkoholizmust betegségnek tartó AA történetének első publikált kötetében. (Alcoholics Anonymous 1939)

A meghatározott tárgyra irányuló sóvárgás (craving) koncepciója egy speciális összefüggés
rendszerben, az alkoholizmus medicinális modelljében is hangsúlyt kap, mint az alkoholabúzus következményeként fellépő megvonási szindróma egyik jellegzetessége és a kényszeres
ivás egy szubjektív jellemzője. A sóvárgás, a kontrollvesztés, a megvonási tünetek kifejezések
nem csupán elterjedtek az alkoholkezelés zsargonjában, de mintegy adják magukat az emberi
szenvedés enyhítését alapvető célként maga elé tűző gyógyítás számára is. Jóval az alkoholizmus betegségkoncepciójának elterjedését követően, Zola vezeti be a medikalizáció fogalmát szociológiai irodalomba, amely elgondolás Illich és Conrad munkái nyomán terjed tova.
(Zola 1972, Illich 1977, Conrad 1992) Lényegében arról van szó, hogy egy adott társadalmi
problémát – az alkoholizmust – az egészség-betegség tengelye mentén lokalizálnak, kiszakítva azt tágabb kontextusából. A probléma betegségként történő definiálása azzal a következménnyel jár, hogy a lehetséges megoldás(ok) módját is az orvosi tudás körein belül keresik. A
medicina hatáskörébe utalt jelenségek, így az alkoholizmus domináns kezelési módja az orvoslás területéről származik, kizárva egyúttal más megközelítéseket a probléma kezeléséből.
E fenti munkák, s ide sorolhatjuk Parsons a betegszerepet elemző írását is, a medicina társadalmi kontroll funkciójára is igyekeznek rávilágítani.
Parsons a betegségre olyan zavarként tekint, amely az embert mind biológiai, mind társadalmi dimenzióiban érinti. (Parsons 1951, 2005) A betegszerep lényeges aspektusai közé sorolja: a kötelezettségek
alóli felmentést, a betegség miatti felelősség alóli mentességet, de ide sorolódik a „gyógyulás akarása”
iránti elkötelezettség is, amely a segítség elfogadására való hajlandóságban nyilvánul meg. A betegszerep általában véletlen és időleges, amely azért következik be, mert a személy valamely ok vagy okoknál
fogva nem képes egészséges maradni. Az orvos által igazolt betegszerep addig marad legitim, amíg abból a személy, a betegség típusától függően, a lehető leggyorsabban felépül. A betegszereppel járó kiváltságok ugyanakkor másodlagos előnnyé szerveződhetnek, amelyet a beteg, ha nem is feltétlenül kitervelten, de igyekszik megtartani.
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A betegszereppel kapcsolatosan felmerül az a kérdés, hogy az alkoholizmus mint betegség elképzelés
milyen mértékben vált elfogadottá a normál populáció körében. A korabeli szociológiai kutatások azt
mutatják, hogy az alkoholizmus betegségként történő elfogadottsága jelentősen növekedett az 1946 és
1960 közötti időszakban, néhány felmérés szerint az egyetértés az „alkoholizmus betegség” állítással a
válaszadók körében elérte akár a 65%-os arányt is. A célzottabb vizsgálatok ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak. Az alkoholizmussal kapcsolatos attitűdváltozás korántsem bizonyult ilyen egyértelműnek.
Habár az alkoholizmust viszonylag széles körben ismerték el betegségként az ötvenes éveket követően,
a népesség számottevő részénél ez az elfogadottság inkább felszínes, semmint mély meggyőződésből
következő. A felmérések egyik eredménye szerint a betegségkoncepció elfogadottságának növekedése
nem járt együtt a morális defektus koncepciójának gyengülésével sem. Mulford és Miller kutatásában,
habár a megkérdezettek 65%-a egyetértett azzal az állítással, hogy az alkoholista „beteg személy”, a válaszadók háromnegyede úgy vélte, hogy az alkoholista mindazonáltal morálisan gyenge és akaratgyenge
személy is. (Room 1983) Ez az eredmény egybevág Lévy-Bruhl szociokulturális elméletével, amely
szerint az adott problémával kapcsolatos tudományos megközelítés nem szorítja ki teljesen a pretudományos elképzeléseket sem a köztudatból még abban az esetben sem, ha a két elgondolás ellentmond egymásnak.

Conrad a medicina társadalmi kontroll funkciója alatt az orvoslás azon működését érti, amely
elősegíti a társadalmi elvárásokhoz történő idomulást, a deviánsnak tekintett viselkedés normalizálását, esetleg kiküszöbölését. A medicina krónikus iszákosság feletti társadalmi kontrolljának növekedésével párhuzamosan a vallás és jog befolyása, egyúttal a probléma morális
megítélése és a büntetőjogi következmények súlya is enyhült. Az orvoslás sajátos jellegzetessége, kizárólagos jogosítványa, ahogyan Zola fogalmaz, hogy legszemélyesebb belső tereinkbe, testünk és lelkünk működésébe betekintsen, s akár olyan rejtegetni való, tabuként kezelt
témákat is érintsen, mint az alkoholizmus. Az 1970-es évekre az Amerikai Egyesült Államokban kiterjedt alkoholkezelő rendszer jött létre, s a medikalizáció szorosan összekapcsolódott a
devianciák társadalmi kontrolljával is.
A „Hughes Act” néven emlegetett törvényt Richard M. Nixon elnök látta el kézjegyével 1970. december 31-én, s az intézkedési csomag összesen három millió dollárnyi támogatást rendelt hozzá az alkoholizmus területén létrehozandó kezelő és kutatási programokhoz. (Jonhson 1973) A törvény nyomdokain
az alkoholizmus területén belendülő kezelőipar növekedése megállíthatatlannak tűnt. Míg 1966-ban
mindössze kétszáz alkoholizmus-kezelő program működött az Egyesült Államokban, addig 1977-ben
már kettőezer-négyszáz, 1987-ben pedig mintegy hatezer-nyolcszáz bejegyzett kezelőhelyet tartottak
nyilván. 63 Így azután – az AA saját adatai szerint – az Alcoholics Anonymous-ba érkező új tagok többsége már nem a belgyógyásza vagy lelkésze, hanem egy kezelőhely javaslatára keresi fel a programot,
Laura A. Schmidt és Constance Weisner „Developments in Alcoholism Treatment” In Recent Developments
in AlcoholismTen Years of Progress, (szerk.) Marc Galanter, New York, Plenum Press, 1993. 11. 369-98.
63

76

mintegy felerősítve ezzel az „alkoholizmus, mint betegség” szólamot az AA gyűléseken. (Az 1980-as
években a kezelőprogramokból az AA-ba érkező új tagok elsősorban nem tanulni, hanem tanítani akartak, legfőképpen az alkoholizmus betegségkoncepcióját.) Az alkoholkezelési „boom” hatására az AA
eredetileg spirituális irányultságú programjába óhatatlanul beszűrődő orvosi irányultságú hangokat
mintegy tompítandó az 1980-as évek végétől a vissza az alapokhoz álláspontot képviselő tendenciák is
felerősödni látszanak.

A modernizmus e korszakát Jock Young szerint a deviánsok kulturális és gazdasági asszimilálása jellemzi, amelyben a „kannibál” társadalom mintegy „antropofág” módon rehabilitál,
gyógyít, tanácsot ad és beilleszt, másképpen fogalmazva nem tűri el a különbözőségeket.
(Young 1999) Az alkoholizmus orvosi perspektívába helyezésének ugyanakkor kétségkívüli
előnye a stigmatizáció csökkentése és a terápiás eshetőségek növelése, míg hátrányának róható fel a morális faktorok biológiai okokkal történő helyettesítése (pl. a személyes felelősségvállalás áthárítása). A betegséggé nyilvánításból az is következik, hogy a deviánsnak tartott
viselkedést individualizálják, s az egyes beteg testeket kontroll alá vonva – diagnosztizálva –
igyekeznek egy kiterjedt társadalmi problémát kezelni, figyelmen kívül hagyva egyéb jelentős
társadalmi és gazdasági összefüggéseket. A krónikus részegség hagyományos érzékelését egy
olyan tudományos, egyénre fókuszáló megközelítés váltja fel, amely a megfelelő (tudományos) felvértezettség hiányában távol tartja a társadalom szélesebb rétegeit a téma megvitatásától is. Waitzkin és Waterman a medikalizációról egyenesen, mint másodlagos előnyről beszél, amikor az az egyéni sikertelenséggel való szembesülés és a felelősségvállalás alól menti
fel a személyt, amely megállapítás különösképpen érvényesnek tűnhet az alkoholizmus esetében. (Waitzkin, Waterman 1974) A mások és a körülmények folytonos hibáztatása amiatt is
kézenfekvő, mert e projekciós technikák hagyományai generációkon keresztül ívelnek át a
kultúrában, s mintái mindenki számára ismerősek. A felelősségvállalás témája számos elemzésben felmerül, s a személyes felelősség kérdését a betegség és a kriminális cselekmények
közötti megkülönböztetés sarkalatos pontjának tekintik (habár a karakterhibák, a személyes
defektusok kategóriájának határa gumiszerűen tágítható). Az alkoholizmus betegségmodelljének lényeges eleme ugyanakkor, hogy az alkoholista személyt felmenti az ineffektív önvád és
bűntudat alól, egyfajta antistigmatizációs felfogást konstruálva a deviáns viselkedése köré. A
nem-medicinális alapokon szerveződő Alcoholic Anonymous hasonlóképpen állítja a felépülés szolgálatába a betegség metaforáját. A spirituális vagy metaforikus gyakorlatra építő AA a
személy diszfunkcionális viselkedésének módosításán keresztül igyekszik függőségére gyógy-
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írt találni és nem foglalkozik az excesszív alkoholhasználat hátterében megbúvó szociokulturális kérdésekkel.
Silkworth allergia-teóriája64 az alkoholizmus metaforikus értelmezésének és a transzcendens szféra bevonásával történő kezelésének nyitott utat. A betegséghez társuló képzetek egyike a rend megbomlásának gondolata, a kezelés célja pedig az elvesztett egyensúly visszaállítása. (Sontag 1983) A betegség a
keresztény felfogásban morális színezetet kapott és szorosabbá vált beteg és a betegsége közötti kapcsolat: a betegségre helyénvaló és igazságos büntetésként tekintettek. A betegség és a beteg jellemére (vagy
inkább jellemtelenségére) szabott büntetés elképzelése a tizenkilencedik századtól némiképp módosult,
a betegséget az akarat kifejeződésével hozták összefüggésbe. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy a
gyógyulás az akarat egészségén múlik. Emlékezzünk vissza, Benjamin Rush amerikai orvos akaratbetegségként határozta meg a krónikus részegséget 1784-ben. Silkworth allergia-teóriája mintegy előrevetíti az egyénre szabott egészség újszerű képét, s egyúttal a társadalommal való elégedetlenség kritikai
megfogalmazásának is hangot ad. Az alkoholizmus-betegségből való felépülésként pedig az amerikai
tradíciókban mélyen gyökerező, az AA filozófiájában testet öltő morál-pszichológia utat jelöli ki.

Az alkoholizmus betegségmodelljének megjelenését követően csupán idő kérdése volt az ellendiskurzus(ok) felbukkanása, amelynek sorában található Fingarette betegségkoncepciót
bíráló „Heavy Drinking” című kötete is. (Fingarette 1988) Az alkoholizmust olyan címkének
tekinti, amelyet különféle egyéni és társadalmi problémára alkalmazunk, anélkül, hogy azok
biológiai, pszichológia, társadalmi és kulturális gyökereinek bonyolult kölcsönhatásait mélyrehatóan ismernénk. Ez az elgondolás lényegében Lemert másodlagos deviancia fogalmára
rímel, amely szerint az elsődlegesen deviánsak viszonylag észrevétlen tömegéből az arra hivatott szakértők (orvosok, pszichiáterek) címkézik fel diagnózisukkal az egyes személyeket.
(Lemert 1951) A pszichiátriai diagnózis azon túl, hogy gyakran kevésbé pontos, mint más
orvosi diagnózisok (a pszichiátriai diagnózisok bizonyos tekintetben társadalmi megalapozottságúak), megváltoztathatja tulajdonosának viselkedését, s önbeteljesítő jóslatként léphet
működésbe. Így éppen a devianciát megszüntetni kívánó eljárások válnak így a másodlagos
deviancia előállítóivá. (Kelemen, Csákiné 2004) Fingarette szerint a krónikus iszákos – akár
az elsődleges, akár a másodlagos deviancia áldozataként – fokozatosan szokásai rabjává válik,
s életének központi szervező elvévé maga az alkoholfogyasztás válik. Az ivás és az ivás folytatásának kizárólagos vágya szervezi kapcsolataikat, s e centrális aktivitásuk mentén választják ki maguknak a „játszóteret és játszópajtásokat”.

William D. Silkworth nevéhez fűződik az alkoholizmus fizikai allergiaként történő meghatározása. Az allergia-teóriáról szóló elképzelését „Alcoholism as a Manifestation of Allergy” címmel adta közre 1937-ben.
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7.8 A betegségmodell szociológiai recepciója
A korai alkohol-szociológusok közül feltétlenül említést érdemelnek Harrison Trice és David
Pittman. Pittman mellett C. R. Synder a szerkesztője az ivási szokásokat és mintázatot szélesebb kontextusba helyező „Society, Culture and Drinking Patterns” című 1962-ben megjelenő
tanulmánykötetnek. Trice és Wahl65 1958-ban empirikus tesztelésnek vetették alá Jellinek
„Phases of Alcohol Addiction” című írásában foglaltakat, s arra az eredményre jutottak, hogy
amennyiben az alkoholizmus ilyen formán meghatározott lefolyása egyáltalán érvényes, úgy
csupán a folyamat korai és legelőrehaladottabb fázisainak szimptómái egyeznek a leírásban
foglaltakkal. Lemert elsődleges deviancia koncepciója66 értelmében a krónikus alkoholizmus
esetében a személy alkoholfogyasztása egy – a nem alkoholisták számára jószerivel értelmezhetetlen – többé-kevésbé irracionális belső késztetésre vezethető vissza. Lemert elgondolása
mintegy megelőlegezi Levine és mások alkoholista státusz mint kultúra-függő jelenség elgondolását, amely összekapcsolódik a modern kor csúcsra járatott önkontroll igényével. (Levine
1978) Meglepő módon azonban a minősítési elmélet, amely a társadalmi válaszreakciók szerepét hangsúlyozza az egyén elsődleges devianciája alakulását illetően, kevés kivételtől eltekintve, alig-alig tűnik fel az alkoholizmus irreverzibilitását hangsúlyozó betegségmodell diszkussziójában. (Roman, Trice 1968) Az elmélet értelmében az eredetileg normaszegő viselkedést stigmaként sütik az elkövetőjére, aki végül deviáns viselkedésével azonosul és belemerevedik szerepébe. (Goffman 1963)
A szociológusok első, az alkoholizmus mozgalomtól formálisan is elkülönülő alakulata a
Committee on Drinking Behavior néven 1964-ben létrejövő szerveződés volt. (Room 1983) A
hetvenes évek közepére ugyan a szociológiai tárgyú munkák és kutatások zöme felszabadult
az alkoholmozgalom irányadó modellje alól, ám a szociológusoknak nem sikerült elképzeléseiket a vágyott mértékben népszerűsíteni, s ideáikat eljuttatni a szélesebb nagyközönséghez.
(Johnson 1973) Abban a tekintetben a szociológiai irodalom álláspontja megegyezik az alkoholizmus mozgaloméval, miszerint a lehető legjobb megoldást keresik az alkohollal kapcsolatos problémák megoldására. De hogy miképpen képzelik ezt az „elég jó” megoldást, abban
eltérnek a vélemények.

H. M. Trice és J. R. Wahl „A rank order analysis of the symptoms of alcoholism”. Q. J. Stud. Alc., 19. 4. 636648.
66
E. Lemert „Social Pathlogy: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior” című könyve.
McGraw-Hill, New York, 1951.
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A szociológiai érdeklődés egyik tradicionális témája a Skid Row kutatás (beleértve a városi szegénynegyedek alkoholistáinak életstílusát is), amely során a kutatói érdeklődés kiegészül a társadalomjobbítás
szándékával is. Az alkoholmozgalomhoz köthető publikációkból az is kiviláglik, hogy a szegénynegyedbeli alkoholistáról alkotott sztereotip elképzelés – legalábbis az alkoholisták kezelésével foglakozók véleménye szerint – korántsem fedi a teljes valóságot.67 Mindazonáltal, a szociológiai irodalom általánosságban véve támogatja azt az elképzelést, hogy az alkoholproblémával küszködők segítséghez
juthassanak.
Egész hagyománya van például az AA működését vizsgáló szociológiai tárgyú írásoknak, amelyek túlnyomó része szimpatizál a mozgalommal.68 A szociológiai kutatások egy másik területe a medicinális és
egyéb kezelési modalitások értékelése és eredményességük összehasonlítása, habár ezek a munkák túlnyomóan az szakirodalom szkeptikus vonulatát képviselik. A vizsgálódásoknak egy kétségkívül szociológia kompatibilisebb, s az alkoholmozgalom érdekeit kevésbé sértő területe az alkoholfogyasztással és
problémákkal kapcsolatos társadalmi kontroll lehetőségeinek felmutatása.

Room úgy véli, hogy a szociológusok és az alkoholmozgalom gondolkodása közötti alapvető
különbsége már az RCPA működésének kezdetén megmutatkozott. Amikor az RCPA tagjai
az új kutatási programjuk összeállításán dolgoztak, két lehetséges irány is felmerült a kutatási
prioritásokat illetően. Az egyik a modern alkoholmozgalom első szociológusához, Selden
Baconhoz köthető az alkohol hatása a társadalomra megközelítés, a másik a Jellinekhez kapcsolható az iszákosság és az addikció eredete típusú elgondolás. Dwight Anderson, az alkoholmozgalom egyik első ideológusa visszaemlékezése szerint a körülmények akkor – amelynek befolyásolására maguk a felépült alkoholisták is komoly erőfeszítéseket tettek – az utóbbi
irányvonalnak kedveztek. (Anderson 1942)
A magát felépült alkoholistaként azonosító Dwight Anderson kinetikus ideája erőteljes lökést adott a
modern alkoholmozgalom fejlődésének. Anderson 1942-ben megjelenő manifesztumában69 leszögezte,
hogy a problémás ivó beteg személy, aki problémája miatt segítségre szorul, s azt is kijelentette, hogy
az alkoholisták segítésébe fektetett energia megtérül. Azt az álláspontot képviselte, hogy az alkoholisták
kezelése a gyógyító szakmák feladata, a kezelőrendszer megszervezése pedig az egészségügyi igazgatás
felelőssége.

N. R. Kurtz és M. Rieger „The uniform alcoholism and intoxication treatment act. The compromising process
of social policy formation. J. Stud. Alcohol, 1975. 36. 11., 1421-1441.
68
Csupán két példát említünk: Selden D. Bacon „A Sociologist Look at A.A.”. Minnesota Welfare, 1957. 10.
10., 35-44., valamint E. Kurtz és L. F. Kurtz „The Social Thought of Alcoholics”. Journal of Drug Issues, 1985.
15. 1., 119-134.
69
Dwight Anderson (1942): Alcohol and Public Opinion. Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 3. 3. 376-392.
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A modern alkoholmozgalom Alcoholics Anonymous felől érkező egyik motorja, a sajtóval is jó kapcsolatokat ápoló Marty Mann országos előadókörúton népszerűsítette az alkoholizmus betegségelvét. Mann
öt alaptézisét (az alkoholizmus betegség; az alkoholista beteg ember; az alkoholizmus kezelhető; az alkoholistát érdemes kezelni és az alkoholizmus súlyos közegészségügyi probléma) egy másik talpra állt
alkoholista Dwight Anderson 1942-ben publikált „kinetikus” ötletéből merítette. Mann ehhez csupán
annyit tett hozzá, hogy a kezelést nem pusztán orvosi, hanem társadalmi felelősségként deklarálta.

E. M. Pattison pszichiáter – néhány évtizeddel Andersont követően – hasonlóképpen foglalja
össze az alkoholmozgalom legfőbb jellegzetességeit: a modern alkoholmozgalom az alkoholtéma olyan új tudományos megközelítése, amely szakít a régi moralizáló megközelítéssel;
az új megközelítés az alkoholizmust egy olyan jelenségként fogja fel, amely emberek egy
bizonyos csoportját érinti. Az alkoholizmus által sújtott személyek mindig különbözni fognak
a normális ivóktól, vagyis ajánlott számukra a teljes absztinencia tartása. Továbbá, ezt a jelenséget olyan betegségként foghatjuk fel, amelynek az alkoholista személy akaratlanul kiszolgáltatott; ennél fogva ésszerű és egyben humánus megoldás az alkoholisták betegként történő
kezelése, s nem erkölcstelen vagy bűnöző személyként tekinteni rájuk; az alkoholizmus gyógyítása elsőbbséget élvez és egyben adekvát módja is az alkohollal kapcsolatos problémák
kezelésének. 70 (Room 1983)
Az alkoholizmus betegségkoncepciója diskurzusával szorosan összekapcsolódó alkoholmozgalom kifejezés szociológia innováció. (Room 1983) Elsőként a szociológus Robert Straus
nevezte így a jelenséget, de a terminus használata csupán az 1970-es évek elejétől vált megszokottá a szociológiai elemzésekben. Az alkoholmozgalom úttörői inkább az alkoholizmus új
tudományos megközelítése megjelölést preferálták. A kétfajta megnevezés visszavezethető a
gondolkodásbeli különbségekre: míg az alkoholizmus inkább egyfajta referenciakeretként
értelmezhető, modern klinikai gondolkodást tükröző elméleti entitás, addig a szociológusok
alkoholizmus koncepciója – egy adott időszakban és körülmények között keletkezett – szociális konstrukcióként fogható fel. Meglehet, ez az érvelés utólagos bölcselkedés látszatát kelti,
hiszen a szociális konstrukcionista megközelítés elterjedése a társadalomtudományokban még
váratott magára. Az mindenesetre tény, hogy a szociológiai szemléletmód korán megjelent az
alkoholmozgalom elméletalkotói körében. Selden Bacon (aki Haggardot követte a Yale Központ élén), s akit a modern éra első, alkohol témával foglalkozó szociológusaként jegyeznek,

E. M. Pattison, M. B. Sobell és L. C. Sobell „Emerging Concepts of Alcohol Dependence”. Springer, New
York, 1977.
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az 1940-es évek végén és 1950-es évek elején vezető szerepet játszott az alkoholmozgalomban.
Habár Bacon is a Yale Központ összetartó családjának oszlopos tagja volt (Haggard, Jellinek, Mark
Keller, Vera Effron, Marty Mann, Dwight Anderson, Tiebout, Gardner és még néhányan), ugyanakkor
írásaiban és nyilvános szerepléseikor egyre kevésbé hangsúlyozta az iszákosság betegségkoncepcióját
és az AA fontosságát. Miközben a Yale Plan Clinics (a Yale alkoholistákat kezelő klinikája) tervét fejlesztették, Haggard, Jellinek, Bacon és McCarthy egyre inkább arra az álláspontot képviselték, hogy az
AA csupán az amerikai problémás ivók egy kisebb csoportjának terápiás szükségleteire képes választ
adni. Úgy vélték, hogy a kezelési modalitások palettáját alaposabban vizsgálat alá kell vetni. Bacon az
1940-es évek végére kritikusan szemlélte az AA tevékenységét is.

Annak a kérdésnek, hogy vajon az alkoholizmus saját jogán betegségnek tekinthető-e vagy
pedig a pszichoterapeuták álláspontjának megfelelően a személy lelki kondícióinak tüneti
kifejeződése, a szociológusok kevés figyelmet szenteltek. Mindazonáltal létezik a szociológiai
vizsgálódásoknak egy vonulata, amely a betegségként felfogott alkoholproblémák jelenségével foglalkozik. Miután a „mi az alkoholizmus?” kérdésre az orvosi kézikönyvek nem adtak
egyértelmű választ, Jellinek azzal védekezett, hogy „betegség az, amit az orvosi szakma annak ismer el”. (Jellinek 1960b)71 Room a következőkben határozta meg az alkoholizmusbetegség jelenségét: 1./ előfordulása eléggé gyakori ahhoz, hogy egy címke alá vonhassuk azt
2./ inkább egyfajta állapotot, mint eseményt jelez 3./ a normálistól való olyan mértékű eltérést
jelez, amelynek kívánatos a korrigálása 4./ inkább az egyénhez, mint a közösséghez lokalizálható 5./ nem befolyásolható teljes mértékben a személy akarata által. (Room 1983) Ez a meglehetősen tág értelmezés a jelenség széles körének lefedésére alkalmas. Noha a szociológia
irodalom többnyire egy egységes medicinális modell alá vonja a jelenséget, Room álláspontja
szerint a gyakorlatban speciális modellek számos variációja létezik és hat egymásra egyidejűleg.

71

Jellinek válasza: „… a disease is what the medical profession recognizes as such”. E. M. Jellinek 1960b. 12.

o.

82

8. Az alkoholizmus betegségmodelljének nemzetköziesedése
8.1 Jellinek a World Health Organization (WHO) Alkoholizmus Albizottságában
A klasszikus alkoholizmusmodell egyik gyenge pontja, hogy nem képes egzakt módon meghatározni az alkoholizmus és normál ivás közötti határt. A definiálás e sikertelenségét követően E. M. Jellinek figyelme az alkoholista személyről az ivással kapcsolatos körülményekre, az
alkoholfogyasztás klinikai vonatkozásairól az ivás epidemiológiai metszetére, a májcirrózis
halálozások vizsgálatára helyeződött. E. M. Jellinek a WHO mentális egészséggel foglalkozó
részlegét vezető brit Georges Ronald Hargreaves személyében 1950-ben új pártfogóra talált.
Hargreaves nemcsak meghívta Jellineket a WHO mentálhigiénés bizottságába, de sikerült
elérnie – kis titkársággal – egy külön alkoholizmus albizottság létrehozását is. Jellinek neve
titkársági tagként szerepel az alkoholizmus albizottság ülésének jegyzőkönyvében. (WHO
1951) Egyik feladata az alkoholizmus és az alkoholfogyasztás epidemiológiai vizsgálati módszereinek kidolgozása volt. A probléma méretének ismerete igen fontos a megoldás tervezése
szempontjából, s Jellinek megbízható adatokat ígért.
Az elképzelés, miszerint a májcirrózis és az alkoholfogyasztás között szoros kapcsolat áll fenn, nem volt
egészen új keletű. A tizenkilencedik században „gin-máj”-nak nevezték és az iszákosok tipikus betegségének tartották a májcirrózist. Az orvosi tankönyvekben is szerepelt a betegség (gin-drinkers liver), s az
ivási szokások és a májcirrózis közötti kapcsolatot boncolási adatokkal is alátámasztották. A májcirrózisra visszavezethető halálozási esetekre elkezdtek úgy tekinteni, mint az alkoholizmus előfordulási
gyakoriságának mutatójára. Ezen a csapásvonalon elindulva Jellinek Norman Jolliffe-fel, a New York-i
Bellevue Kórház munkatársával a betegforgalmi adatokat alapul véve megpróbált valamiféle törvényszerűséget felállítani a májcirrózisos halálesetek vonatkozásában. Jellinek és Jolliffe azt találták, hogy a
májcirrózis új eseteinek a gyakorisága 6,7-szer nagyobb az iszákosok esetében, mint a normál populációban. Jolliffe és Jellinek a kórházi és statisztikai adatokat tanulmányozva arra is felfigyeltek, hogy az
alkoholtilalom bevezetését követően a májcirrózisos halálozás arányszáma az összlakosságon belül meredeken csökkent és alacsony szinten stabilizálódott egészen a tilalom eltörléséig. (Jolliffe&Jellinek
1941) Arra vonatkozóan is javaslatot tettek, hogy az addigi 90%-os aránytól eltérően csupán a májcirrózisos esetek 35%-át tekintsék alkoholos eredetűnek. Megjegyezzük, hogy ez az arány a későbbi kutatások eredményei szerint erősen alábecsült érték, s inkább a 80% körüli arányt tartják reálisnak. Mindenesetre az 1940-es évek végén megalkotott Jellinek-formula a 35%-ot alkalmazta standard értékként.
(Herd 1992) A Jellinek képlet, dacára az ellene felhozott számos kritikának, az alkoholizmus előfordulási gyakoriságának legelterjedtebb becslési módja maradt az Amerikai Egyesült Államokban egészen
az 1970-es évek végéig.
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Jellinek mindjárt az első bizottsági ülésen, melyen egyébként betegség miatt nem vett részt,
közreadta az alkoholizmus prevalenciájának mérésére kidolgozott képletét, mely az adott évben májcirrózisban meghaltak számából indul ki. A bizottság statisztikában járatlannak tűnő
tagjai szentesítették a számítás indoklását, logikai levezetését tartalmazó jegyzőkönyvet. Jellinek a rendelkezésre álló amerikai statisztikai adatok alapján megbecsülte egy alkoholista adott
évben májcirrózisban bekövetkező halálának valószínűségét. A Jellinek-formula alapja az a
megfontolás, hogy a májzsugorodásos halálesetek meghatározott része az alkoholizmusnak
tudható be (a haláloki statisztika különválasztja az alkohol okozta májzsugorodást), s a májzsugorodásban szenvedő alkoholistáknak egy bizonyos része hal meg évente a betegségben.
Amennyiben tehát megállapítható, hogy az összes májzsugorodásos halálesetből mennyi az
alkoholizmus következtében fellépő májzsugorodás, úgy az összes alkoholista száma is megbecsülhető. (Feltéve, hogy ismert az összes májzsugorban elhunyt esetek száma.)
Jellinek a formula levezetésében D-vel jelölte az összes májcirrózisos halálesetek számát a vizsgált évben, P-vel az alkoholnak tulajdonított májcirrózisos esetek százalékos arányát, C1-gyel a májzsugorodás valamely stádiumában lévő „alkoholisták komplikációval” arányát, C2-vel a májzsugorodásban
szenvedő „alkoholisták komplikációval” populáció körében előforduló halálozási arányt. Ezeket az arányokat Jellinek a kórházakban valamilyen alkoholizmussal kapcsolatos megbetegedés következtében
elhalálozott betegek boncolási adataiból nyerte. Az „alkoholisták komplikációval” elnevezés a hosszú
ideje tartó excesszív ivás következtében kialakuló testi és lelki tünetek előfordulására utal. A K konstans
így K = C1C2/100, vagyis az „alkoholisták komplikációval” körében előforduló májcirrózisos halálozás
aránya az adott évben, függetlenül attól, hogy szenvednek-e a betegség valamilyen stádiumában vagy
nem. Amennyiben tehát A az „alkoholisták komplikációval” teljes számát jelöli az adott évben, képletben leírva A = PD/K, ahol a PD az alkoholos májcirrózisos esetek aránya szorozva az összes májcirrózisos halálesetek számával az adott évben. (WHO 1951)

Tekintettel arra – írja a jelentés –, hogy a Jellinek-formula felállítását megelőző ötven évben a
májcirrózis gyógykezelésében semmilyen lényeges változás nem következett be, a halálozások számbeli ingadozása sem vezethető vissza a kezelési módszerek esetleges változásaira,
eltekintve az ápolás feltételeinek általános javulásától. Jellinek az 1900 és 1945 közötti USAbeli halálozási adatokat tanulmányozva arra figyelt fel, hogy eltérően egyéb betegségtípusoktól (mint például a tuberkulózis, szívbetegségek, nemi betegségek), a májcirrózis okozta halálesetek időbeli alakulása sajátos mintázatot mutat. Nevezetesen, 1900 és 1915 között a májcirrózisos halálesetek száma kissé csökkent, hasonlóan a többi halálokhoz. Eltérően az egyéb
betegségek halálozási mintázatától 1915 és 1920 között a májcirrózisos halálesetek száma
meredeken esett, amelyet azután egy lassú növekedés követett. 1933-tól kezdődően a májcir84

rózisos halálesetek számának növekedése felgyorsult, és 1940 után ez a növekvő tendencia
még kifejezettebbé vált. Jellinek ezt a jelenséget az alkoholtilalommal hozta összefüggésbe.
1915-től kezdődően az Amerikai Egyesült Államok egyre több államában vezették be a szesztilalmat, amelynek eredményei 1920-ra már világosan megmutatkoztak. Úgy is mondhatjuk,
hogy a szesztilalom az alkohol okozta betegségeket feltartóztatta, míg az alkoholistákat (részben) a szó szoros értelmében véve letartóztatták. Az alkoholcsempészet felvirágzásával 1920
után az alkohol-utánpótlás ismét biztosítottá vált az alkoholfüggő személyek számára, s a törvény 1933-as visszavonását követően az alkoholfogyasztás szintje hamarosan elérte a normál
szintet. Mivel semmilyen más halálok időbeli lefutása sem mutat a májcirrózis okozta halálozáséhoz hasonló mintázatot, Jellinek okkal feltételezte, hogy az alkoholhoz való hozzáférés és
a májcirrózisos halálesetek számának alakulása szorosan összefügg.
Ezt a sajátos mintázatot megvizsgálták az Amerikai Egyesült Államok 48 államában, külön-külön nőkre
és férfiakra vonatkozóan egyaránt. Jellinek az alkoholizmus okozta májcirrózisos halálozás arányát az
összes májcirrózisos halálozáshoz viszonyítva férfiak esetében 51,5 %-nak, míg nőknél 17,7 %-nak találta. A több mint 100.000 USA-beli és európai krónikus alkoholista (alkoholista komplikációval), és a
még ennél is nagyobb számú nem alkoholista boncolási jegyzőkönyveinek összesített adatai alapján azt
találták, hogy a májcirrózis relatív incidenciája – a veszélynek kitett és a veszélynek nem kitett (alkoholizáló és nem alkoholizáló) egyének incidenciájának hányadosa – a krónikus alkoholisták körében megközelítőleg 9% (a nem alkoholisták körében ez kevesebb, mint 1%), s ennek a 9%-nak a 7,7%-a hal meg
egy adott évben ebben a betegségben. Azaz a májcirrózisos halálesetek aránya az alkoholisták komplikációval népesség körében az adott évben – függetlenül attól, hogy szenvednek e a betegségben vagy
nem – képletben kifejezve: 9 x 7,7/100 = 0,694. Az alkoholisták komplikációval becsült száma az adott
évben az Amerikai Egyesült Államokban a fentiek értelmében a következőképpen számítható ki: P =
51,5% a férfiak és P = 17,7% a nők esetében, míg a K konstans 0,694-nek vehető, tekintettel arra, hogy
az egy nemzetközi adatbázison alapul.
Az albizottsági jegyzőkönyv második számú melléklete kitér arra, hogy míg a K konstans valószínűleg
azonosnak vehető különböző országokban (mivel számítása egy nemzetközi adatbázison alapul), addig
a P érték férfiak és nők vonatkozásában igen eltérő lehet. Vagyis az egyes országokra érvényes P értékét minden esetben szükséges meghatározni (a rendelkezésre álló primer adatbázisokat alapul véve), s
ugyanilyen körültekintő eljárást igényel a különböző eredetű májcirrózisok számbavétele is, mielőtt a
Jellinek-formula alapján az adott országban elvégeznék a krónikus alkoholisták számára vonatkozó
becsléseket. Ráadásul, ez a becslés az alkoholisták komplikációval (krónikus alkoholisták) számát adja
meg, vagyis az alkoholisták teljes számának becslése további számítást igényel. A jegyzőkönyv az alkoholista komplikációval és a krónikus alkoholista kifejezést egyaránt használja ugyanazon jelenség leírására.

85

Az Alkoholizmus Albizottság rögtön az első ülésén szembesült az alkoholizmus kérdéskörének terminológiai és definíciós nehézségeivel. A krónikus alkoholista kifejezés tartalma például országonként igen eltérő lehet. A fogalom szűkebb értelmezése szerint a krónikus alkoholizmusban szenvedő személynél a hosszú ideje fennálló alkoholfogyasztás következtében
szervi és mentális deteriorizáció észlelhető. A tágabb értelmezés krónikus alkoholistának tekinti azokat az excesszív ivókat is, akiknél sem fizikai, sem pszichikai értelemben nem mutatható ki semmilyen irreverzibilis elváltozás.
Az alkoholfüggőség Jellinek által kidolgozott fázikus modelljének első fázisa az úgynevezett tüneti ivás
(symptomatic drinking). Az excesszív ivás is a tüneti ivással kezdődik, ám az esetek egy bizonyos részében ez az időszak rendkívül hosszúra nyúlik, s a folyamat nem is halad túl ezen a fázison. Más esetekben kontrollvesztéssel jellemzett alkoholaddikció fejlődik ki. Az Albizottság lényegében két alkoholista-kategóriát különböztetett meg, az egyik az alkoholaddikt (alcohol addict), a másik pedig az excesszív
tüneti ivó (habitual symptomatic excessive drinker). Ez utóbbit nem addikt alkoholistának is nevezik.
Az Albizottság elemzéseiben szereplő alkoholista komplikációval (alcoholics with complications) és alkoholista komplikáció nélkül (alcoholics without complications) az addikt és nem addikt alkoholista kategóriákat fedik le. A jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy a különböző országok (pl. Franciaország,
Olaszország, Dánia, Svédország, USA, Ausztrália, Chile) az összes alkoholisták és alkoholisták komplikációval arányaira vonatkozó becslései igen eltérő képet mutatnak. Chile adatait vizsgálva például azt
látjuk, hogy az alkoholisták teljes száma lényegében alig haladja meg a krónikus alkoholbetegek (alkoholisták komplikációval) számát. Míg Svájcban ez az arány 1,5:1, addig Franciaországban 2:1, a skandináv országokban pedig az USA-hoz hasonlóan 4:1. Ráadásul nehezen meghatározható az alkoholisták
komplikációval kifejezés tartalma is, amely általánosságban véve a hosszú ideje tartó excesszív ivás következményeként fellépő testi és lelki tünetek együttesére utal. A nemzetközi adatok összehasonlíthatóságát tovább nehezíti az is, hogy a különböző országok statisztikái eltérő évekre vonatkoznak, valamint
a felnőtt lakosság aránya is különbözik országonként – állapítja meg a jegyzőkönyv első melléklete.

A WHO Alkohol Albizottságának 1951-ben Koppenhágában megtartott második üléséről
készített jelentés leszögezi, hogy az Albizottság első ülésén ismertetett Jellinek-formula egyfajta lehetőségnek tekinthető, s habár aggályok merültek fel a képlet általános alkalmazhatóságával kapcsolatosan, összességében egy új és ígéretes megközelítésről van szó, amelyet
érdemesnek tartottak a további tanulmányozásra. (WHO 1952) Az Albizottság véleménye
szerint a képletben szereplő P tag revíziója ötévenként volna ajánlatos, s hasonlóan szükségszerű a K konstans országok szerinti felülvizsgálata, és a helyi viszonyokhoz történő igazítása
is. E módosítások elvégzése és a formula használata mellett az szólt, hogy a képlet használata
lehetőséget teremtene összehasonlító vizsgálatokra, s ellenőrizhetővé tenne más adatforrásokat is.
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8.2 A Jellinek-formula továbbfejlesztett változata
Roizen és Milkes megfordítva teszi fel a kérdést: „Mekkorának kell lennie az alkoholista populációnak ahhoz, hogy az adott évben egy bizonyos számú alkohol okozta májcirrózisos haláleset forduljon elő a vizsgált népességben?” (Roizen, Milkes 1980) A válasz kétféleképpen
is megadható: az egyik mód az, hogy az alkoholisták összes számát megszorozzuk egy alkoholista adott évben bekövetkező halálának valószínűségével, a másik megoldás pedig, hogy az
adott év összes májcirrózisos halálozási számát szorozzuk meg az alkoholos májcirrózis becsült arányával. A Jellinek-formulával kifejezve AK = PD, ahol A az alkoholisták száma az
adott évben, K annak valószínűsége, hogy egy alkoholista májcirrózisban meghal egy adott
évben, D az összes májcirrózisos eset az adott évben, P az alkoholnak tulajdonítható májcirrózisos halálozások aránya. Az egyenlet A-ra, azaz az alkoholisták adott évi számára kifejezve: A = PD/K, ami nem más, mint a Jellinek képlet eredeti formája.
Roizenék rámutatnak, hogy az alkoholista, alkoholfüggő kifejezések tartalma is jelentős módosuláson ment keresztül az idők folyamán. A képletet kidolgozó Jellinek az 1940-es évek
elején az „alkoholista” kifejezés alatt valamilyen ivással kapcsolatos testi betegséggel küszködő személyt értett. Egy „alkoholaddikt” nem számított feltétlenül alkoholistának, hacsak
nem produkált valamilyen ivással kapcsolatba hozható testi tünetet. Fordítva pedig, egy alkoholfüggőségben nem szenvedő személy alkoholistának minősült, amennyiben valamely alkohol okozta testi betegséget diagnosztizáltak nála. Az 1940-es évek végétől, az 1950-es évek
elejétől az alkoholizmus jelentéstartománya kiszélesedett: Jellinek azokat a személyeket is ide
sorolta, akiknél az alkoholfogyasztás következtében kialakuló testi tünetek még nem jelentkeztek. Ennek megfelelően Jellinek az eredeti formulát kiegészítette egy, az összes alkoholista
arányát kifejező faktorral, bevezette az „alkoholista komplikációval” és „alkoholista komplikáció nélkül” kategóriákat. Az „alkoholista komplikációval" kifejezés jelentése a későbbiekben összekapcsolódott az „alkoholizmus” fogalmával. A módosított képlet a következőképpen
írható le: A = (PD/K)R, ahol az R az összes alkoholista és az „alkoholisták komplikációval”
arányát jelenti.

8.3 A májcirrózis epidemiológiai megközelítései az alkoholfogyasztás változó társadalmi képének tükrében
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Az alkoholprobléma értelmezésében dominánssá váló klasszikus betegségmodell mellett az
epidémia vagy fertőzésmodell főképpen az alkoholkontrollal és prohibíciós törekvésekkel
hozható összefüggésbe. Már a tizennyolcadik században, a „boncasztalon bizonyították” a
májcirrózis és az iszákosság közötti összefüggést (gin-máj). Csakhogy az alkoholfogyasztás
és májcirrózis empirikusan igazolt kapcsolata ellenére időről időre kétségek merültek fel az
összefüggést illetően. Egy alternatív klinikai magyarázat a májcirrózist táplálkozási elégtelenségre vezette vissza, s csupán indirekt módon kapcsolta azt az alkoholizmushoz. Más epidemiológia tanulmányok amellett érveltek, hogy az ipari méreganyagok erősebb kapcsolatot
mutatnak a májcirrózis halálozásokkal, mint maga az alkoholfogyasztás. Megint más szerzők
úgy vélték, hogy a városi környezetben előforduló magas májcirrózis halálozási ráták fő oka
az urbanizált területek nagyfokú levegőszennyezettsége. Denis Herd a májcirrózis eltérő orvosi és epidemiológiai paradigmáit az alkoholfogyasztás változó képére történő reflexióra vezeti
vissza. (Herd 1992) Herd konstrukcionista nézőpontból vizsgál

egy az orvosi-

közegészségügyi gyakorlatban felmerülő kérdést, a májcirrózis orvosi kategóriájának alakulását az alkoholprobléma társadalmi érzékelésének függvényében. E konstrukcionista megközelítés kiindulópontja, hogy a társadalmi problémák olyan változó felépítmények, amelyeket a
társadalmi értelmezés során formálódnak, s e konstruált valóság lényegében társadalmi konszenzus eredményeként születik meg. A pozitivista nézőponttal szemben, amely szerint a társadalmi probléma egyenesen a helyzet objektíve létező tulajdonságaiból következik, a konstrukcionista nézőpont értelmében elsősorban nem a helyzet maga, hanem a helyzet társadalmi
megítélése teszi a problémát problémáva. E kollektív definíciók vagy konstrukciók képlékeny
képződmények, amelyek viszonylag rövid idő alatt megváltozhatnak, annak megfelelően,
ahogyan a problémát azonosítják, és hogy milyen társadalmi reagálást tartanak megfelelőnek.
Az időről-időre változó konstrukciókat a szakmai tekintéllyel bíró csoportok kritika alá vonhatják és kikényszeríthetik megváltoztatásukat. Herd meglátása szerint a májcirrózis kóroktanát érintő viták rávilágítnak a tudományos és közegészségügyi kérdések kutatásában a szociokulturális kontextus jelentőségére. Ebből következően az alkoholproblémákkal kapcsolatosan
és az alkoholkezelés koncepcióinak alakításában elengedhetetlen a kritikus figyelem az ideológiai erőkkel történő kalkuláláshoz.
A tizenkilencedik század végére kialakuló és az alkoholtilalom korai szakaszáig uralkodó
elképzelés szerint az alkoholra sejtméregként tekintettek. A májcirrózis kóroktanában az alkohol kulcselemként szerepelt, s a betegség kialakulásában az egyéb toxinoknak, fertőző
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ágenseknek, parazitáknak csekély szerepet tulajdonítottak. A józansági mozgalom irodalmában csakúgy, mint az orvosi szakírásokban, az alkoholt tették felelőssé az Egyesült Államokban előforduló májcirrózis esetek többségéért (ha nem az összes megbetegedés miatt). A józansági mozgalmak központi ideája értelmében az alkohol mérgező, az emberi szövetek számára toxikus anyag, amelynek fogyasztása rövid időn belül megbetegedéshez, sőt akár halálhoz vezethet. A„mérgező alkohol teória az alkoholos italokról való diskurzusbeli elmozdulást
is jelezte: korábban az alkohol előkelő helyet foglalt el a belgyógyászok gyógyszerkönyveiben.72 Ennek megfelelően az alkoholizmust a szó szoros értelmében véve alkohol általi mérgezésnek (intoxication) nevezték. A betegséget olykor mérgezésekhez hasonló rendellenességként (disorders) azonosították (pl. arzénmérgezés, ételmérgezés). (Osler 1899) A „mérgező alkohol” paradigma értelmében az alkoholfogyasztásra számos krónikus betegség előidézőjeként tekintett. Úgy vélték, hogy az alkohol akár mértékletes fogyasztása is kifejezetten
egészségkárosító hatású.
A májcirrózis etiológiáját kutatva biztosítási adatbázisokon vizsgálták az alkoholfogyasztás és élettartam közötti összefüggést. Az egyik legalaposabb e vizsgálatok sorában az 1914-ben a Medico-Actuarial
Investigation által 42 amerikai és kanadai vállalat biztosított tagjai – mintegy 2 millió személy – adatain
folytatott analízis. A vizsgált foglalkozási osztályok közül tizennégybe tartoztak olyan személyek, akik
alkohol előállítással vagy szeszes italok forgalmazásával foglalkoztak. A vezető beosztásban dolgozók,
igazgatók és a hotelmenedzserek körében, ahol a szeszes italok fogyasztása rendszeres volt, a májcirrózis halálozási ráta ötszörösét mutatta a standard értéknek. Egy másik kockázati csoport tagjai között, az
italkimérésekben dolgozók körében a halálozási rátát négyszeresnek találták. 73

Az 1930-as évek elejére a májcirrózis és alkoholfogyasztás kapcsolatát kutató irányvonal kezdett megjelenni a szakirodalomban. A kutatások többsége az alkoholprobléma indikátorait –
májcirrózis mortalitás, mentális problémákat kezelő intézetek betegforgalma, alkoholizmusnak betudható halálozás – hasonlította össze az alkoholtilalom bevezetését megelőző, a szesztilalom alatti és az annak feloldását követő időszakban. E kutatások egyik kritikus feltételezése, hogy az egy főre jutó alkoholfogyasztás befolyásolja az alkohollal kapcsolatos problémák
incidenciáját. E kutatások alapgondolata szolgál keretéül a májcirrózis kóroktanának modern
kutatásához is az Egyesült Államokban: az alkoholfogyasztás kockázati tényezőnek minősül a
májcirrózis megbetegedések és halálozás tekintetében a normálpopuláció körében is (s nem
John Bell „Report of the Committee on the Relations of Alcohol to Medicine” (1869) című művét gyakran
idézték a józansági mozgalom aktivistái negatív példaként.
73
„Medico-Actuarial Mortality Investigation” az Association of Life Insurance Medical Directors of America és
a Actuarial Society of America gondozásában. New York, 1912.
72
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kizárólag az alkoholisták körében). A prohibíció eltörlését követően az alkohollal kapcsolatos
nézőpont megváltozásával az epidemiológiai kutatásoknak ezen iránya alaposan megrendült,
egyenesen hitelét vesztette.
A szesztilalmat követően az alkohol társadalmi pozíciója alaposan megváltozott, mind az alkohol előállítás, mind a reklámozás jelentősen fellendült. A szeszesitalok a mindennapok részévé váltak, az alkoholfogyasztás társadalmi és gazdasági szerepének növekedésével párhuzamosan a józansági mozgalom ideáinak szavatossága is lejárt. Az alkoholfogyasztásra sem
úgy tekintettek többé, mint a nagyivással kapcsolatos megbetegedések elsődleges rizikótényezőjére. Az alkohol mint direkt toxin, kikerült a figyelem központjából, s az érdeklődés más
etiológiai faktorok, többek között a táplálkozás irányába terelődött. Innentől fogva a májcirrózist elsősorban az alkoholisták körében szokásosnak mondható táplálkozási hiányosságokra
vezették vissza. (Haggard&Jellinek 1942) Jolliffee és Jellinek az 1930 és 1941 között írt etiológiai teóriákkal foglalkozó tanulmányokat összegezve a következő májcirrózis rizikótényezőket azonosította: exogén mérgek a szeszes italokban (az alkoholon kívül), gyomorbántalmak, általános metabolikus zavarok és vitaminhiány. A tanulmányok többsége – állapítják
meg – a táplálkozási hiányosságokat és gasztrointesztinális problémákat hangsúlyozza. (Jolliffee, Jellinek 1941) Ebben az időszakban a májcirrózis epidemiológiai koncepcióinak alakulását nem csupán a táplálkozási teória megjelenése, hanem az új alkoholizmuskezelő mozgalom
nézőpontja is befolyásolta. Az alapvetően alkoholisták kezelésére koncentráló „új” betegségmodell kibontakozása az alkoholkérdés közegészségügyi aspektusait hosszú időre kiszorította
az érdeklődés fókuszából. A betegségmodell térhódításával az alkoholproblémák kóroktanát
illetően a figyelem magáról az alkoholról az egyes fogyasztó jellemzőire tevődött át. A fiziológiaitól a pszichodinamikai nézőpont irányába történő elmozdulást figyelhetünk meg, amely
utóbbi a kontrollvesztő alkoholizmus hátterében egy, az alkohol utáni sóvárgásban kifejeződő
rejtélyes tényezőt feltételez. (Erre a folyamatra reflektálva a WHO Betegségek Nemzetközi
Osztályozása kézikönyve 1948-ban az alkoholizmust az általános betegségek kategóriájából
áthelyezte a Mentális, Pszichoneurotikus betegségek és Személyiségzavarok kategóriájába.)
Az érdeklődés az alkoholfogyasztás és májcirrózis kapcsolatát illetően megmaradt ugyan, ám
az epidemiológia kutatások fókusza az alkoholizmus előfordulási gyakoriságának és az alkoholisták számának meghatározására tevődött át. A szóban forgó modell, mindebből következően, sem az átfogó, egész népességre irányuló prevencióra, sem az összes alkoholfogyasztás
szabályozására nem fektetett kellő hangsúlyt. (Room 1983) Azt feltételezték, hogy az egy főre
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jutó alkoholfogyasztás úgy is megnövekedhet, hogy az ivásból adódó komplikációk száma
nem növekszik. A megnövekvő összes fogyasztás vagy egyenletesen oszlik el az egyének
között, vagy az ivási alkalmakkor terül szét. Az új epidemiológiai modell szakított tehát azzal
a korábbi elképzeléssel, miszerint az alkoholfogyasztás a népesség egészét illetően veszélyeztető faktor lenne, s elkezdtek úgy tekinteni a májcirrózis statisztikákra, mint az alkoholizmus
prevalenciájának mutatójára.
Az 1950-es évektől kezdődően egészen az 1960-as évek végéig az alkoholfogyasztás és májcirrózis előfordulása közötti összefüggés vizsgálata kikerült az érdeklődés középpontjából. Egy 1950-ben megjelent tanulmány szerzői a májcirrózis halálozást az ipari toxinokkal és urbanizációval hozzák összefüggésbe.74 Írásukban kritizálják Jolliffee és Jellinek májcirrózis és alkoholfogyasztás kapcsolatát elemző
1941-es tanulmányát, azt állítva, hogy a két változó ily módon való korrelációja a prohibíció időszakának gyakorlatából következő „orvosi műtermék”. Az adatokat újraelemezve a májcirrózis ráták és nemek közötti, valamint a városi területek szocioökonómiai különbségeire visszavezethető eltéréseket találtak. Lilienfeld és Korns ezeket a különbségeket a foglalkozásból eredő és ipari mérgeknek való kitettség eltéréseivel magyarázta. (Lilienfeld, Korns 1950)
Nem kevesebb, mint tizenöt évnek kellett eltelni ahhoz, hogy az ipari mérgek teória kihívóra találjon.
Milton Terris75 epidemiológiai elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy az egy főre jutó alkoholfogyasztás és májcirrózis halálozás szoros összefüggést mutat. Foglalkozási és társadalmi osztály indikátorokat alkalmazva tesztelte Lilienfeld és Korns hipotézisét. Terris kimutatta, hogy Angliában a májcirrózis halálozás mintázata ellentmondásban van az ipari szennyezést és munkásosztályt fókuszba állító
magyarázattal. A halálozási ráták jóval magasabbak ugyanis a felsőbb osztályok tagjai, mint a munkásosztály körében. A májcirrózis halálozás mértéke a felsőbb osztályokban pedig aligha magyarázható az
ipari toxinoknak való kitettséggel. Terris szerint a jelenség magyarázatát a szeszes italok árstruktúrájában kell keresni, az égetett szeszek magasabb áruk miatt inkább a jómódú rétegek, semmint a szegényebb munkásosztálybeli fogyasztók számára elérhetőek elsősorban. Terris azt is kimutatta, hogy a
májcirrózis halálozásokban előforduló látszólag sporadikus csökkenések valójában összefüggenek a direkt tiltó rendelkezésekkel vagy a szeszes italokat érintő indirekt árkontrollal és engedélyezési szabályozással. (Terris 1967)

Nem túlságosan meglepő módon, a további kísérleti eredmények is megerősítették a tizenkilencedik század elején kialakult mérgező alkohol teóriáját, míg kevéssé támasztották alá a
köztes időszakban nagy népszerűségre szert tevő indirekt- és táplálkozási modell elképzeléseket.
A. M. Lilienfeld & R. F. Korns „Some epidemiological aspects of cirrhosis of the liver: a study of mortality
statistics”, American Journal of Hygiene, 1950. 52. 65-81. Idézi Herd, 1992.
75
M. Terris „Epidemiology of cirrhosis of the liver: National Mortality Data, 11”, American Journal of
Public Health, 1967. 57. 2076-2088. Idézi Herd 1992.
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A tanulmányokból az derül ki, hogy a májcirrózis megbetegedések és halálozások száma koncentrálódik
az alkoholisták és nagyivók körében. Az 1945 után publikált boncolási adatok azt mutatták, hogy az
összes májcirrózis durván 50-90%-a az excesszív alkoholfogyasztásnak tudható be az olyan régiókban,
ahol az alkohol előállítás gazdasági szerepe fajsúlyos. (Lelbach 1975)76 A kezelésben lévő nagyivóknak
pedig körülbelül egyharmada szenvedett májcirrózisban. A májcirrózis kifejlődése főképpen két tengely mentén – az elfogyasztott alkohol mennyisége és az ivási periódus hossza – értelmezhető. Franciaországi vizsgálatok alapján77 a becsült átlagos cirrogén dózis 180 gramm etanol/nap, rendszeresen fogyasztva mintegy 25 éven keresztül. (Peqihgnot 1958)
Charles S. Lieber belga születésű kutatóorvos első jelentős sikerei a gasztrointesztinális vérzések kóroktana vizsgálatához kapcsolódnak. Kutatásai lényegében azt a dogmát ingatták meg, miszerint a baktériumok nem képesek a túlélésre savas közegben. Ezt követően Lieber érdeklődése a májbetegségek irányába terelődött. Arra figyelt fel, hogy májcirrózisban szenvedő páciensei szinte kizárólag a nagyivók
közül kerülnek ki. Tanulmányozni kezdte az alkohol és májbetegségek kapcsolatát, s úgy találta, hogy
az alkoholos májbetegség patogenezisének magyarázata korántsem kielégítő. Sőt, az Egyesült Államokban az akkortájt uralkodó nézet értelmében az alkohollal kapcsolatba hozható májbetegségeket az alultápláltsággal, s nem az alkohol mérgező hatásával hozták összefüggésbe. (Lieber 2001)
Charles Best (az inzulin társfelfedezője) nevéhez fűződik az az alaptétel, amelynek értelmében az alkoholnak nincs májméreg hatása. Ez a téves meggyőződés egy patkányokon végzett kísérleten alapul. Best
alkohollal kevert ivóvizet itatott patkányokkal, amelyek máját azután megvizsgálva, nem talált semmiféle elváltozást. Lieber kritikusan szemlélte az eredményeket, tekintve, hogy az ellentmondott saját belgiumi tapasztalatainak (számos, jó tápláltságnak örvendő belgiumi páciense szenvedett ugyanis májcirrózisban).
Lieber először arra volt kíváncsi, hogy maga az alkohol mérgező vegyület-e, s bizonyítható-e a közvetlen kapcsolat az alkoholfogyasztás és a májcirrózis előfordulása között. A hipotézisét először „in vitro”
tesztelte: a májszövetekben az alkohol hatására zsír halmozódott fel, amely a májkárosodás korai stádiumának a jele. A tesztek világosan mutatták, hogy az alkoholnak közvetlen hatása van a zsír- és fehérje
anyagcserére. Azt is feltételezték, hogy ez a hatás az etanol anyagcseréjével van kapcsolatban (a NAD
és NADH konverzióval)78. A kísérletekkel 1958 karácsonyára végzett, az eredményeket pedig az American Society of Clinical Investigation Atlantic City-ben következő tavasszal megtartott konferenciáján
mutatta be. Lieber ezt követően két fő kérdésre kereste a választ: először is, lehetséges-e, hogy az alkohol egyéb metabolikus hatásai is összefüggenek a NADH által generált metabolizmussal, másodszor,
hogy az alkohol „in vitro” kimutatott toxikus hatása kimutatható-e „in vivo” is (állatkísérleteken).

W. K. Lelbach „Epidemiology of alcoholic liver disease”. Progress in Liver Disease, 1976. 5. 494-515, Idézi
Herd 1992.
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Peqihgnot, G. „Enquetes par interrogatoire sur les circonstances dietetiques de la cirrhose alcoolique en
France”, Bulletin de L'institute National d'Hygiene, 1958. 13. 719-739. Idézi Herd 1992.
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NAD (nikotimamid-adenin-dinukleotid) és NADH (nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát).
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Amikor Lieber megismételte Best kísérletét, egy lépéssel tovább ment: megmérték a vizsgálatban résztvevő patkányok véralkoholszintjét. Azokban a vér alkoholszintjét meglehetősen alacsonynak találták,
így nem csoda, hogy nem tapasztalhattak semmilyen fokú májkárosodást. Lieber feladata tehát egy
olyan modell kidolgozása volt, amelyben a kísérleti állatok véralkoholszintje hasonló mértékű, mint az
emberé. A nehézséget az jelentette, hogy a patkányoknak averziójuk van az alkohollal szemben. Ezt az
akadályt úgy sikerült megkerülni, hogy egy teljes egészében folyékony táplálási módra állították be az
állatokat, így feltéve, ha enni akartak, alkoholt is muszáj volt fogyasztaniuk. A kísérleti állatok véralkoholszintje ily módon összehasonlíthatóvá vált az emberével. A kísérlet eredményeként bebizonyosodott,
hogy a májkárosodás kialakul megfelelő tápláltság esetén is. Később a kísérletet főemlősökön (páviánokon) is elvégezték, hasonló eredménnyel: az alkoholos májcirrózis megfelelő tápláltság esetén is bekövetkezett.

Ezt az újabb felfogást követő statisztikai elemzések erős pozitív korrelációt találnak az egy
főre jutó alkoholfogyasztás és májcirrózis ráták kapcsolatát vizsgálva. (Ledermann 1956)79
Schmidt lényeges kiegészítése, hogy az alkoholfogyasztás növekedése nem lineáris, hanem
parabolikus összefüggést mutat a májcirrózis halálozás növekedésével. Ezt a megközelítést
gyakran a fogyasztás eloszlási modelljeként emlegetik. (Herd 1992) Összehasonlítva az alkoholizmus epidemiológiai paradigmájával világossá válik, hogy a különbözőségek ellenére ez a
megközelítés nagyon hasonló a huszadik század eleji józansági mozgalmak közegészségügyi
orientáltságú modelljéhez. Az alkoholfüggőség ez esetben elsősorban azért kerül az érdeklődés középpontjába, mert azt a kiterjedt alkoholfogyasztással hozzák összefüggésbe. Amikor
az alkoholizmus kifejezés szerepel a modellben, az mindig az excesszív ivás szinonimája is
egyúttal. Az excesszív fogyasztás kritériuma pedig az olyan mennyiségű alkohol napi rendszerességgel történő elfogyasztása, amely a fizikai jól-léttel való hazardírozást jelenti. A normál ivó is fogyaszthat nagy mennyiségű alkoholt, így az ő egészsége is hasonló veszélyeknek
van kitéve, mint alkoholista társáé. Ez a modell végső soron tehát az alkoholproblémák kezelésének olyan módját implikálja – az alkoholisták kezelésén túl a teljes fogyasztás leszorítását
tűzi ki célul – amely a huszadik század eleji közegészségügyi politikák szándékaival is egybecsengeni látszik.

S. Ledermann „Alcool-Alcoolisme-Alcoolisation: Donnees Scientifiques de Caractere Physiologique”, Economique et Social (Paris, Presses Universitaires de France), 1956. Idézi Herd, 1992.
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9. Az alkohol- és drogszabályozás alternatív vágányai
9.1 Elsőgenerációs drogprobléma: erőfeszítések a nemzeti és nemzetközi drogkontroll megteremtésére
Az alkohol- és droghasználat szabályozásának kérdése a 18. századtól kezdődően elsősorban
morális problémaként vetődött fel, s eleinte különféle józansági kezdeményezések formálódtak a probléma kezelésére. A józansági mozgalmak tetőzését, az alkotmányos alkoholtilalom
bevezetését jóval megelőzve merült fel az addikció mint betegség elképzelése is, ám ez a vonulat jó ideig csupán mellékszálként volt jelen a krónikus iszákosság és drogfüggőség kezelésében. Habár az elsőgenerációs drogprobléma időszakában (1875-1912) újra és újra megfogalmazódott, hogy az európai-amerikai kultúrkörben idegennek számító különféle drogok
(kokain, ópium- és morfinkészítmények) fogyasztása ártalmas az egészségre – a krónikus
iváshoz hasonlóan a visszaélésszerű drogfogyasztást lényegében elutasította a közvélemény –,
roboráló-, élénkítő- és fogyasztószerként történő reklámozásuk és forgalmazásuk általában
nem ütközött törvényi akadályba. Az Amerikai Egyesült Államokban a 19. század utolsó évtizedeiben, hasonlóképpen az alkoholszabályozáshoz, először az egyes államok igyekeznek
szabályozni a droghasználatot. (Peyrot 1984, Molnár 2016a) A kutatók abban szinte kivétel
nélkül egyetértenek, hogy e korai drogszabályozás főként bizonyos etnikai kisebbségek (pl.
ópiumhasználó kínaiak, fekete bőrű kokainisták) megregulázására irányult, hasonló módon,
ahogyan a szesztilalomban találtak formára – a nem protestáns értékrendet követő bevándorlók és a modern attitűdöt képviselő városi jómódú rétegek ellen irányuló – bizonyos szimbolikus tartalmak.
Az Amerikai Egyesült Államok – az alkoholfogyasztás tiltásával párhuzamosan – a drogtermelés és –fogyasztás erőteljes korlátozását szorgalmazta nemzeti és nemzetközi színtéren
egyaránt, az ópiumtermelés és -kereskedelem témájában először 1908-ban ült össze a Nemzetközi Ópium Bizottság (International Opium Commission). E ponton mindjárt két nehézség
is adódott. Az első dilemma a nemzetközi szabályozás problémája volt. Mivel Amerika nem
termelt számottevő mennyiségű drogalapanyagot, mindenekelőtt az előállító országokkal kellett elfogadtatnia nézőpontja helyességét (ami nem ment egy csapásra). A második akadályt
az jelentette, hogy a hazai törvényhozás sem volt egységes a szigorítást illetően, minekután a
drogkontroll támogatói hatásos kampány keretében igyekeztek nyomást gyakorolni a törvényhozásra és a lakosságra egyaránt, attól sem riadva vissza, hogy félremagyarázzák a rendelkezésre álló statisztikai adatokat (a valóságban az ópium amerikai importja 1890-től csökkenő
tendenciát mutatott). (Musto, Sloboda 2003) A drogok elleni háború mindenesetre kiváló te94

repül szolgált a morális-vállalkozók számára, hogy erkölcsi felháborodásukat fejezzék ki bizonyos társadalmi csoportok, érték- és normarendszerét illetően, ellenszenvüket a kábítószerekkel kapcsolatos problémák mögé bújtatva. A jelentősen túlbecsült, mintegy egymilliónyira
tett drogfüggő a Public Health Service adatai szerint valójában nem haladta meg a 110 ezer
főt, ám ez a kevésbé drámai adat elkerülte az illetékesek figyelmét.80 A szövetségi szinten
bevezetésre kerülő szesztilalmat (1919) valamelyest megelőzve születik meg a Harrison-féle
kábítószertörvény 1914-ben, miután több államban is korlátozták az ópium kereskedelmét és
fogyasztását. Noha a törvény eredetileg a gyógyítást helyezte előtérbe, a gyakorlati alkalmazás során a hangsúly egyre inkább a kriminalizálás irányába tolódott el. Ennek oka elsősorban
a törvény tartalmát illető konszenzus hiányában keresendő: az American Medical Association
(AMA) kizárólag a drogok fájdalomcsillapításra történő alkalmazását szorgalmazta, míg a
gyakorló orvosok az elvonási tünetek enyhítésére is előírták a szereket. A dilemmát végül a
Kábítószerügyi Hivatal a Legfelsőbb Bíróság közreműködésével oldotta fel, a döntés értelmében a függőség nem indokolta és nem tette lehetővé többé a drogok vényre történő felírását.
Ez azzal a következménnyel is járt, hogy a kábítószerek beszerzése legális módon nem volt
lehetséges többé, kialakult a drogok feketepiaca.

9.2 A Federal Bureau of Narcotics szerepe a drogfogyasztás kriminalizálásában
Az USA drogpolitikájának alakításában tevékeny szerepet vállaló Harry Anslinger (18921975) karrierje külügyi szolgálattal indult, majd hazatérve az 1920-as években az Államkincstár alkohol prohibíciós osztályán tevékenykedett.81 Az 1930-ban megalakult Federal Bureau
of Narcotics (FBN) élére kinevezett Anslinger irányításával tovább formálódott a jogi normák
megerősítésére fókuszáló drogkontroll intézménye is.
Anslingernek 1962-es nyugdíjazásáig sikerült megőriznie FBN-beli pozícióját, főként kitűnő politikai és
hírszerzési kapcsolatainak köszönhetően. Anslinger a második világháború idején a Különleges Szolgálatok Irodája (Office of Special Service)82 kötelékébe tartozott. Az Anslinger vezette FBN a második világháború utáni kommunista ellenes hisztériakeltésben tevékeny szerepet vállalt, előbb Kínát, majd Kubát is drogkereskedelemmel vádolva. Pedig Anslinger pontosan tudta, hogy az igazi problémát a Törökországban termelt, Marseilles-en és Párizson keresztül (French Connection) szállított ópium jelentik.

L. G. Kolb és A. G. DuMez, “The prevalence and trend of drug addiction in the United States and factors
influencing it”. Public Health Report, 1924. 39. 1179-1204.
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(1979): Reefer Madness: A History of Marihuana, The Bobbs-Merril Co., 29-34.
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1925 és 1930 között az Anatóliában előállított ópium évi mennyiségét 200 és 480 tonnára becsülik). 83 A
becslések szerint egyedül a francia drogkereskedők negyed millió tonna török ópiumot forgalmaztak
csupán az 1928-as évben. A kínai piac részben felvevője volt a török ópiumnak, részben tovább kereskedett vele a nyugati félgömb irányába. Anslinger később a francia útvonalról nem igen nyilatkozott,
helyette előszeretettel emlegette a kommunista Kínát, mint a legnagyobb heroin előállítót (holott Mao
Ce-tung kormánya 1942 és 1952 között Kínában felszámolta mind az ópiumtermelést,- kereskedelmet
és -fogyasztást).84

Anslingert ismerősei egocentrikus, nyilvánvaló politikai ambíciókkal és erős érdekérvényesítő
képességgel rendelkező személyként írják le. Retorikája, miszerint a heroin nyugati világban
való terjedése a kommunizmus számlájára írandó, jól illeszkedett a hidegháborús időszak
hangulatához. A FBN-t vezető Anslinger a kábítószer fogyasztást – az ópiátok és kokain mellett a kannabisz használatát is – nem csupán az egészségre, de a demokráciára nézve is igen
veszélyesnek tartotta. A kábítószereket démonizálta, s azokra az amerikai nemzet biztonságát
fenyegető veszélyforrásként tekintett. Az FBN az alkoholtilalom feloldása után, a drogok tiltásával a drogterjesztők és drogfogyasztók üldözésére specializálódott. A drogpolitika nem
egyszerűen egy jobb és biztonságosabb közegészségügyi rendszer kialakításának volt alárendelve, sokkal inkább az alkohol prohibíciós törekvések szimbolikus céljai megvalósításának
új terepévé lépett elő. Anslinger, aki korábban a szesztilalom fenntartásán dolgozó ügynökként szolgált, az alkohol elleni harc katonájából a drogok elleni háború élharcosává lépett elő.
A tágabb politikai kontextust figyelembe véve kiviláglik, hogy az FBN evolúciójában az USA
politikájának fejlődési iránya tükröződik: az Anslinger által fokról fokra felépített FBN működésében Washington huszadik század eleji, egyre megszállottabb nemzetvédelmi intézkedései köszönnek vissza. A drogok elleni háború – Anslinger és szövetségesei fejében legalábbis – valójában az amerikai társadalom bomlasztónak és elfajzottnak titulált elemei (elsősorban a különféle etnikumok) megregulázására irányult, kiterjesztve a harcot Amerika határain túlra, a külföldi drogtermelés felszámolására is. (Gingeras 2014)
Anslinger 1930-as kinevezésével körülbelül egy időben jelentős demográfiai változások mentek végbe Amerika északi részén. Főként az afro-amerikaiak nagyvárosokba áramlását követően az illegális drogpiac is fellendült. Chicagóban, Detroitban és New Yorkban az drogfo-
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gyasztással összefüggésbe hozható bűncselekmények is megszaporodtak, tovább szítva a városlakók aggodalmát a bevándorlók, az afro-amerikaiak és kommunisták betelepedése miatt.
A nagy gazdasági világválság ugyancsak Anslinger malmára hajtotta a vizet, aki a helyzetből
adódó lehetőségeket ügyesen kiaknázva, tovább építette politikai befolyását, élvezve a WCTU
(Woman’s Christian Temperance Union) és számos vallási felekezet, mi több, a gyógyszergyárak támogatását is (amelyek ópium importját a FBN ellenőrizte). Anslinger meggyőződésévé vált, hogy Amerika drogproblémáiért elsősorban az etnikai kisebbségek és az idegen
nemzetek bevándorlói a felelősek. Anslinger mesterien játszott az idegengyűlöletre üzenetével, miszerint a droghasználó populáció jellegzetesen különbözik az átlag amerikai népességtől: az ópiumhasználó imágója a fekete, városi, fiatal férfi lett.
A drogkontroll nemzetközi színterén is tevékenykedő Anslinger 1948-ban vázolt eredeti terve
az volt, hogy egyetlen megállapodásban rögzítsék a nem orvosi célokra történő ópium termelés tiltását. A bonyolult nemzetközi erőtérben ennek kivitelezése azonban nem volt lehetséges.
Először az 1953-as Ópium Egyezményben (Opium Protocol) lajstromozták azon államok körét, amelyek ópium exporttal foglalkozhattak (Bulgária, Görögország, India, Irán, Törökország, Szovjetunió és Jugoszlávia).85 Végül az 1912 és 1953 között megköttetett multilaterális
drogkontroll egyezmények 1961-ben – a dekolonizációs éra, az új államok megalakulása idején – nyertek egységes formát (Single Convention on Narcotics Drugs 1961). Érdekes egybeesés, hogy a gyarmati függetlenséget kimondó ENSZ határozat (Declaration on the Granting
of Independence to Colonial Countries and People 1960), valamint az említett kábítószerekkel
kapcsolatos egységes egyezmény (1961) jószerivel egy időben születtek; olyan benyomást
keltve, mintha a nemzetközi drogszabályozás a neokolonizáció eszközeként szolgálna. Foucault véleménye szerint a rasszizmust tápláló kolonizáló eljárások a gyarmati világ felbomlásával korántsem szűntek meg, csupán új köntöst öltöttek; a drogok elleni háború kolonizációekvivalens minősége reális elképzelésnek tekinthető. (Foucault 2003, Kelemen 2006b)

9.3. A Lindesmith-Anslinger konfliktus
Az addikció szociológiai magyarázatára tett egyik korai kísérlet Lindesmith nevéhez fűzódik.
Nagyjából ugyanabban az időben, amikor Harry Anslinger vezényletével körvonalazódni
kezdett az amerikai drogpolitika jövőbeli irányvonala Alfred Ray Lindesmith (1905-1981)
megkezdte doktori képzését a chicagói egyetem szociológia programjában. Lindesmith drog85
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függőséggel kapcsolatos érdeklődését a Herbert Blumer és Edwin Sutherland által oktatott
szociálpszichológia tárgyak keltették fel, majd orientálták őt a szimbolikus interakcionalista
nézőpont irányába,86 jóllehet az interakcionista szemlélet térnyerése, s ezzel párhuzamosan a
strukturális-funkcionalista megközelítés háttérbe szorulása alapvetően az 1960-as évek szociológiáját jellemzi. Lindesmith talán legjelentősebb hozzájárulása az addiktológia szociológiájához abban áll, hogy a George Herbert Mead által az egyén szelf-konstruálódása során jelentősnek tartott szimbolizációs folyamatok szerepét hangsúlyozza a kényszeres szerhasználóvá
válás menetére. (Lindesmith 1938) Lindesmith az 1930-as évek közepén látott neki az ópiát
addikció kérdéskörének tanulmányozásához. Az FBN ekkoriban zajló drogellenes hadjárata a
közvélemény dezinformálására irányult, a kampány fő motívumai közé tartozott a drogfogyasztó bűnözőként, majd a második világháborút követően államellenes, kommunista felforgatóként történő beállítása. Anslinger abbéli igyekezete, hogy a terület feletti totális kontrollt
magához ragadja, Lindesmith kutatása és eredményeinek publikálása akadályozására is kiterjedt.
Miután Harry Anslinger sikeresen stigmatizálta és marginalizálta a függők populációját, a
társadalom számára e dichotomizáló perspektíván keresztül igyekezett őket láttatni. Az Anslinger vezette FBN igen hatékonyan befolyásolta tehát a drogokkal kapcsolatos diskurzus főirányát, támogatva az amorális érdekek mentén folyó kutatásokat, kiiktatva és nevetségessé
téve a kritikai hangokat. Anslinger 1962-es kényszerű nyugdíjaztatásáig maradt a FBN élen,
miután a puszta jelenléte is akadályozta volna bármiféle drogpolitikai reform megvalósítását.
Az addikció és szerhasználat iránti növekvő klinikai érdeklődés lényegében az 1960-as évekbeli drogkultúrából és a növekvő alkoholfogyasztásból sarjadt ki. Az 1960-as évek reformmozgalmai idején Lindesmith közelebbi barátságba került a beat-költő Allen Ginsberggel és
az LSD guruként emlegetett Timothy Leary-vel. Lindesmith Allen Ginsberggel váltott leveleiből drogszcéna megreformálása melletti elköteleződése is kiviláglik. 87 Lindesmith karrierjében mérföldkőnek tekinthető a „The Addict and the Law” című könyvterjedelmű írása,
amelynek bevezetőjében kifejezi optimizmusát, miszerint a drogfogyasztással kapcsolatos
közvélekedés jócskán megváltozott, s csupán idő kérdése a drogfüggőket ellátó orvosi kezelőrendszer kialakítása. (Lindesmith 1965) Lindesmith az alkoholizmussal hozza párhuzamba az
Az ötven szerfüggővel készített mélyinterjúra építő „A sociological theory of drug addiction” című írása az
American Journal of Sociology folyóiratban jelent meg. 1938. 43. 4. 593-613.; az opiát függőség természetével
kapcsolatos elképzeléseit az 1947-ben megjelent „Opiate Addictions” című könyvében foglalja össze.
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ópiát függőséget, s arra kéri az olvasóit, hogy gondolják végig, mi történne, ha az alkoholistákat is ugyanolyan kíméletlen bánásmódban részesítenék, mint az ópiát használókat

9.4 A második generációs drogprobléma: bűncselekmény és/vagy addikció
Az 1930-as és az 1940-es évek viszonylagos stabilitását követően az 1950-es években a drogfogyasztás problémája egy újabb szakaszába lépett. Miközben az Amerika Orvosszövetség
(AMA) 1956-ban betegségnek ismerte el az alkoholizmust, a drogpolitika domináns irányvonalává a kriminalizálás vált. Egy sor törvényi szigorítás következményeként az 1950-es évek
közepén a drogabúzus büntetéstételei jelentősen szigorodtak és a narkotikumokkal való viszszaélés akár életfogytiglani elzárást is maga után vonhatott. Mindeközben az orvos szakma
egységesebbé vált, részben annak köszönhetően, hogy az orvosok nem írhattak fel drogfüggőknek narkotikumokat, s így semmiféle támadásnak nem lehettek többé kitéve. Mi több, a
drogabúzus klinikai megközelítésének támogatásával az alkoholkezelés mellett egy újabb
felségterület, a drogkezelés territóriumának meghódítására nyílott lehetőségük.
Az 1960-as évek társadalmi változásai többek között az alkoholizmus jogi aspektusaira, pontosabban a
nyilvános részegség kérdésére is ráirányították a figyelmet. Az alkoholistákkal kapcsolatos korkérdés
így hangzott: „Lehetséges-e valakit mindössze nyilvános részegségéért börtönbe dugni?” Az 1960-as
évek közepe tájékán mindazonáltal született néhány, az addigi ítélkezési gyakorlattal szembemenő döntés nyilvános részegség miatt indított ügyekben. A döntés megváltoztatásakor a bíróság arra hivatkozott, hogy az alkoholista tulajdonképpen betegség áldozata, így nem tehető felelőssé tettéért. Az efféle
ügyekkel is foglalkozó fiatal ügyvéd, Peter Barton Hutt tudomására jutott, hogy alkotmányossági szempontokat alapul véve tervezik felülvizsgálni a nyilvános részegség büntetőjogi kategóriáját. Hutt hamarosan fel is kereste a frissen megválasztott Harold E. Hughes szenátort, aki életének egy korábbi szakaszában komoly ivási problémákkal küszködött és kapcsolatba került az AA-val is. Hutt, tájékoztatta őt
addigi erőfeszítéseiről és vázolta további elképzeléseit, majd éhány hét múlva bemutatta az „Alcoholism
Care and Control Act of 1969” elnevezésű törvény tervezetét is. (Jonhson 1973) A meghallgatásokat
követően a szenátus ellenszavazat nélkül fogadta el a javaslatot. A törvény felhatalmazást adott a „Division of Alcoholism and Alcohol Problems” szerveződés megalakítására a „National Institute of Mental
Health”-en belül. Összesen három millió dollárnyi támogatást rendeltek az intézkedéscsomag megvalósítására, amelyet kezelő és kutatási programok létrehozására fordíthattak az alkoholizmus területén. A
törvényt Richard M. Nixon elnök látta el kézjegyével 1970. december 31-én, amelyet „Hughes Act” néven szoktak emlegetni.

Mindeközben a droghasználók demográfiai összetételében is változások álltak be, a heroin
használat és a nagyvárosi gettók fiatal, fekete bőrű férfi populációja közé már nem volt lehet99

séges egyenlőségjelet tenni. Az 1960-as évektől kezdődően a heroin fogyasztás a középosztálybeli fiatalok körében is terjedni kezdett, nem beszélve a vietnami háború veteránjait érintő
kábítószer használatot. A drogabúzussal foglalkozó elnöki bizottság 1963-ban lényegi változásokat kezdeményezett a drogpolitikában (büntetési tételek enyhítése, kezelés finanszírozása). A drogfüggők rehabilitálásáról szóló 1966. évi törvényt (Narcotic Addict Rehabilitation
Act, NARA) rögzítette az új irányelveket, amelyhez jelentős közpénzt is hozzárendeltek. A
drogprobléma az alkoholproblémához hasonlóan medikalizálódott, az eredeti probléma bűncselekményből betegséggé definiálódott át. A drogfüggőség esetében azonban – az alkoholizmustól eltérően – nem csupán a fejekben, a szociális reprezentációk szintjén éltek tovább
párhuzamosan a bűn és betegség koncepciói. A szakpolitikák a kriminalizálás (bűncselekmény) és a medikalizálás (betegség) sajátos elegye mentén formálódtak továbbra is, pontosabb egyféle hangsúlyeltolódásról, semmint érdemi ideológiai változásról beszélni. (Peyrot
1984) Az Anslinger nyugdíjaztatása (1962) és Kennedy elnök meggyilkolása (1963) közötti
rövid időszakra kinyíló rés gyorsan be is zárult; a „drogok elleni háború” amerikai mentalitásban erősen meggyökerezett ideáját az 1960-as évek reformmozgalma sem volt képes érdemben megingatni. Paradox módon, Richard Nixon, miután ratifikálta az alkoholizmuskutatást és
-kezelést bőkezűen támogató „Hughes Act” nevű törvénycsomagot, Amerika közellenségeként a drogfüggőséget nevezte meg, s 1971-ben újfent meghirdette a „háborút a drogok ellen”
(Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970).

9.5 A United Nation és a World Health Organization alkohol- és drogprogramjairól
Robin Room, aki egy ideig a WHO alkoholprogramjának tanácsadójaként működött, a WHO
alkoholkontrollal kapcsolatos szerepét – nemzetközi szerveztek és egyezmények szintjén
számba véve – azt találta, hogy a nyomok legfeljebb az 1800-as évek végéig vezetnek vissza,
mikor is a British Journal of Addiction egy fejezetet dedikált az alkoholos italok kereskedelme visszaszorítása témájának „Restrictive Measures Concerning the Traffic in Spirituous
Liquor” címmel. (Room 1984) Tágabb értelemben vett alkoholkérdéssel legközelebb a
League of Nation foglalkozott az 1920-as években, külön figyelmet szentelve a gyarmati Afrikának. Az amerikai alkoholtilalom eltörlését követően, az 1930-as években az alkoholkérdés
pedig egyszerűen lekerült a League of Nation napirendjéről.
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Az alkohol- és drogszabályozás tiltás-kriminalizálás tendenciái a huszadik század elejétől
kezdődően nagyjából párhuzamosan haladva erősítik egymást: a század elején Amerikában
szabályozzák a kábítószer kereskedelmet és –fogyasztást (Harrison Act, 1914), röviddel ezt
követően pedig 1919-ben szövetségi szinten bevezetik alkoholprohibíció intézményét, amely
egészen 1933-ig maradt érvényben. A nemzetközi drogszabályozás egyik első jelentős állomása a Hágában megköttetett, a nem orvosi célra forgalmazott kábítószerek termelését és kereskedelmét szabályozó Ópium Egyezmény (Opium Convention of Hague, 1912). A League
of Nation 1920-as megalakulásától kezdődően felügyeli az Ópium Egyezményben foglaltak
betartását, ám a jó üzletnek számító illegális drogkereskedelem – a szigorodó nemzetközi szabályozás ellenére (vagy éppen annak következtében) – az 1930-as évekre felélénkül. A United
Nations (a League of Nation utódszervezete) 1945-ös megalakulásával a drogpolitikai ügyek
e szervezet hatáskörébe kerülnek át (Commission on Narcotic Drugs 1946). A UN szervezetén belül létrejövő WHO 1948-ban alakul meg, amelynek fő céljaként az egészségügyi programok nemzetközi szintű koordinálását és fejlesztését jelölik meg. A WHO-n belül hamarosan
külön bizottságok alakulnak a drog-és alkoholügyek kezelésére. A WHO Expert Committee
on Drugs Liable to Produce Addiction (1949) fő feladata az addikciót okozó szerek orvosi és
tudományos szempontú értékelése, míg az alkoholproblémák vizsgálatára megalakul a WHO
Expert Committee on Menthal Health, Alcoholism Subcommittee (1950) elnevezésű szakértői
csoport. E. M. Jellinek az utóbbi Alkohol Albizottság titkáraként kezdi meg működését 1950ben, a WHO mentális egészséggel foglalkozó részlegét vezető brit Georges R. Hargreaves
pártfogását élvezve. Hosszú szünetet követően ekkor kerül ismét az alkoholizmus tárgyköre a
nemzetközi érdeklődés, a WHO programjának fókuszába (egészen pontosan az 1950 és 1955
közötti időszakban).

9.6 A drog- és alkoholszabályozás alternatív fejlődése és az addikció koncepció
WHO-beli alakulása
A WHO programjába bekerülő alkoholkérdés mindössze ötéves időszaka elegendőnek bizonyult az alkoholszcéna jelentős átformálására; a Jellinek irányításával zajló átfogó konceptualizáció eredményeként megszületik a WHO alkoholizmus definíciója (amely hangsúlyozza az
alkoholisták kezelésének szükségességét),88 közreadják Jellinek alkoholizmus fázisainak leAz alkoholizmust definíciója a következőképpen hangzik: „Alcoholics those are excessive drinkers whose
dependence upon alcohol has attained such a degree that it shows a noticeable mental disturbance or an interference with their bodily and mental health, their inter-personal relations, and their smooth social and economic
functioning; or who show the prodomal signs of such developments. They therefore require treatment.” (WHO
1952:16)
88
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írását, valamint a Jellinek által kidolgozott alkoholizmus kiterjedtségét mérő becslési formulát. (WHO 1951, WHO 1952) Az Alkoholizmus Albizottság mindazonáltal már az első ülésen
szembesül az alkoholizmus és a krónikus alkoholista kifejezések pontos körülhatárolásának
nehézségeivel. Nem csupán a definiálás, de az alkohol etiológiáját és az alkohol más pszichoaktív szerekhez történő pozicionálását tekintve is dilemmák merülnek fel. Az alkohol etiológiája tekintetében olyan speciális megközelítések is szóba jönnek, mint táplálkozási hiányosság, valamint bizonyos, alkoholistákat érintő endokrinológiai és anyagcsere eltérések. Az alkohol pozíciójának pontosabb meghatározásához az Alkohol Albizottság a WHO Expert
Committee on Drugs Liable to Produce Addiction által lefektetett definícióhoz fordul,89 miszerint a drogaddikció jellegzetességei a következők: 1./ellenállhatatlan vágy a drogfogyasztás folytatására, 2./a drogokkal kapcsolatos tolerancia növekedésének tendenciája,
3./pszichológiai és esetenként fizikai szerfüggőség kialakulása. Az Alkoholbizottság a fenti
definíciót áttanulmányozva jutott arra a következtetésre, hogy az nem vihető át teljes egészében az alkoholfüggőségre, tekintettel arra, hogy a szerhasználat iránti sóvárgás csupán az alkoholisták egy szűkebb körére érvényes, ráadásul azoknál is szerényebb mértékű, mint például az a morfiumfüggők esetében szokványos. Ezen túl az alkohol esetében a tolerancianövekedés sem éri el a kábítószerek esetében szokásos mértéket. Mindent összevetve megállapítható, hogy az alkohol nem sorolható sem az addikciókeltő, sem a szokásképző (habitforming) drogok körébe, inkább e két kategória közötti „szürke zónában” foglal helyet, szögezi le a jegyzőkönyv. (WHO 1954) Az Alkohol Albizottság következő évi jegyzőkönyvében
visszatér az alkohol pozícióját vizsgáló témára, lényegében hasonló megállapításra jutva; noha az alkoholizmus számos jellemzője párhuzamba állítható az ópiát függőséggel, más sajátosságaiban attól karakterisztikusan eltér. Ebből következően, határozottan különbséget kell
tenni az alkohol- és egyéb drogfüggőségek között, mind az orvosi kezelést, mind a törvényi
megítélésüket illetően, olvasható a jegyzőkönyvben. (WHO 1955)
A WHO jelentésekből kiderül az is, hogy a WHO Expert Committee on Drugs Liable to Produce Addiction egyik titkára – P. O. Wolff szintén titkári minőségben – éppen az 1953-as és
1954-es években csatlakozott a WHO Expert Committee on Mental Health, Alcoholism
Subcommittee-hez. Az alkohol és az egyéb pszichoaktív szerek elkülönböződése egyrészt
jelentette az Alkoholizmus Albizottság állásfoglalását az alkoholizmus medikalizálása mellett
szemben a kábítószer használat kriminalizálásával. Másrészt az alkohol- és drogkérdés külön89
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választásával biztosítottnak látszott (legalábbis az elkövetkezendő néhány évre) az Alkoholizmus Albizottság fennmaradása, s így tagjaik WHO-beli státuszának időleges megőrzése is.
Az 1950-es évekbeli WHO alkoholprogram egyébiránt meglehetősen integrálatlannak tűnik,
Jellinek megbízása csupán ideiglenes és a politikai színezetű téma sem illeszkedett kifogástalanul a többségében orvosi végzettséggel rendelkező stábhoz, akiktől pedig a program finanszírozása függött. Jellineket Hargreaves az alkoholizmus kérdésköre iránti érdeklődése vonzotta Genfbe az 1950-es évek elején. Hargreaves megbízatásának vége egyúttal Jellinek mandátumának megszűnését is jelentette (WHO-beli állását 1958-ig tudta megtartani). Jellinek
távozását követően a WHO alkoholtéma iránti érdeklődése is jó időre alábbhagyott, s csak
1966-ban került újra napirendre a kérdés.
Mindeközben Anslingernek – aki nem csupán az amerikai drogszabályozásban, de a nemzetközi drogkontroll egyezmények kialakításában is aktív szerepet vállalt az 1930-as évektől
kezdődően – az ópiumtermelés és -kereskedés szabályozásával kapcsolatos nemzetközi tervei
is beértek, 1953-ban hét ópium exporttal foglalkozó ország aláírta az Opium Protocol elnevezésű megállapodást. Harry Anslinger az FBN éléről történő lemondását követően (1962) is
megtartotta USA-képviselői pozícióját (Commission on Narcotic Drug of United Nation),
ahol továbbra is a drogkontroll (és nem a kezelés) szerepét hangsúlyozta. A drogkérdés megoldását a nemzetközi szabályozáson túl a drogfüggők drogoktól történő fizikai elszeparálásában, egészen pontosan elzárásukban vélte felfedezni.
Johnson megítélése szerint a WHO szakértőként működő Jellinek egyre kevésbé lelkesedett
az alkoholizmus betegségkoncepciója iránt, s az alkohollal kapcsolatos problémák kórhátterét
sem tartotta helyesnek leszűkíteni kizárólag az addikció kérdésére. Jellinek szélesebben értelmezett alkoholizmus felfogását – mint nemzetség (genus) sokféle fajtával (species) – a
„The Disease Concept of Alkocoholism” és egyéb kései munkáiban mutatta be. (Johnson
1973) Ezekben az írásokban Jellinek az őt ért WHO-beli hatásokra reflektál, szembesülve az
alkoholfogyasztás eltérő nemzeti sajátosságaival. E mögött a nézőpontbeli elmozdulás mögött
az a felismerés húzódik meg, miszerint az alkoholizmus angolszász fókuszú megközelítése
nagymértékben leszűkíti a kérdéskört, a téma más lényeges aspektusait egyszerűen figyelmen
kívül rekesztve. (Jellinek 1957) Noha Jellinek az alkoholizmust egyre inkább olyan generikus
ernyőfogalomnak tekintette, amelynek az addikció csupán egyik megjelenési formája, csapongásának határt szabtak a WHO által megszabott keretek. Room szerint Jellinek egyes kife-
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jezések használatával már az 1970-es évek alkoholfogyasztással kapcsolatos gondolkodásmódját elővételezi: az alkoholfogyasztással kapcsolatos problémák, mint a probléma közegészségügyi érdekeltségébe utalása, valamint a szűkebb alkoholdependencia szindróma, mint
az alkohollal kapcsolatos problémák kisebb része az addikciókoncepció új vonásait tükrözik.
(WHO 1980) Jellinek újszerű felvetése, miszerint az alkoholizmust közegészségügyi szempontból kisebb kiterjedtséggel bíró problémának tekinti, s az alkoholproblémák tágabb körét
javasolja a nemzetközi közegészségügyi színtér keretének, 1954-ben meglehetősen merész
elgondolásnak számított. Jellinek talán még ennél is bátrabb elgondolásában az alkoholizmus
gazdasági eredetéről beszél, s arra jut, hogy a teljes fogyasztás és az alkoholizmus előfordulási gyakorisága között összefüggés tételezhető fel. Ez utóbbi téma egyébként az 1970-es évek
közepén tűnik fel majd a WHO publikációiban.
Végigtekintve Jellinek pályáján – a korai 1940-es évektől 1960-ig bezárólag – azt láthatjuk,
hogy Jellinek három teljesen különböző alkoholizmus felfogással operál. Elsőként megkülönböztette az alkohol addikciót és a krónikus alkoholizmust. Majd az AA-val való kollaborációja idején született meg az alkoholizmus betegségkoncepciója (1952), végül 1960-ban az görög
betűkkel jelzett alkoholizmus fajtái (some of its species) elképzelése. Room úgy fogalmaz,
hogy Jellinek felszabadulva az 1950-es évek intézményi kötöttségéből, újraközeledett a pályája elejét jellemző etnografikus és biostatisztikusi nézőpontokhoz.

9.7 Az alkohol-és drogkezelés közös perspektívája: az alkohol- és drogkezelés horizontjának közeledése
WHO Expert Committee on Mental Health 1966-ban elérkezettnek látta az időt, hogy az alkoholizmus és drogfüggőség kérdését újra napirendjére tűzze. (WHO 1967) Az 1950-es évek
elején megalakuló alkoholizmusra és drogaddikcióra szakosodott albizottságok az alkohol és
a különféle drogok indukálta függőségek közötti különbségeket hangsúlyozták, s az alkoholt
valahol az addikciókeltő és a szokásképző drogok közötti zónában helyezték el. Mint említettük, ebben az időszakban a WHO Expert Committee on Drugs Liable to Produce Addiction
figyelme főképpen a nemzetközi drogkontrollra irányult és csupán az 1960-as évek elején
növekedett meg a bizottság érdeklődése a drogfogyasztás klinikai aspektusai iránt. E változást
a jegyzőkönyvek szóhasználata is jelzi, a drogaddikció helyett a drog dependencia kifejezés
kerül előtérbe. A kérdést elemző szakértők arra a következtetésre jutnak, hogy mivel maga a
drogdependencia egyfajta ernyőfogalom – és egyes szerenként eltérő képet mutat – így semmi
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nem indokolja, hogy a farmako-dinamikai lefolyásában hasonló alkohol dependenciát élesen
különválasszák a más típusú drogok okozta függéstől. Az alkoholizmus és drogdependencia
ilyenfajta kombinált modellje egy jóval szélesebb perspektívát kínál, mind a megelőzést, a
kezelést és szabályozást illetően, mint az előző években domináns alkoholizmus betegség
modellje.90 A jegyzőkönyv aláhúzza a társadalmi, kulturális, gazdasági faktorok szerepét a
jelenség kialakulásában, megelőzésében és kezelésében egyaránt, a szerre történő fókuszálás
alternatívájaként hangsúlyozva a fogyasztói és a környezeti perspektívát, az ártalomcsökkentés irányzatának jövőbeni térhódítását megelőlegezve. Az orvosi és egyéb professziók mellett
az alternatív laikus szerveződéseknek (pl. Alcoholics Anonymous) is teret tágabb teret kívánnak nyitni a probléma kezelésében, olvasható a jegyzőkönyv egy szakaszában.

90

A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos közfigyelem az 1960-as évek elejétől fogva mind inkább az illegális
drogok felé fordult, az a tendencia az utóbbi években változni látszik, amennyiben az alkoholizmus problémaköre kezd részévé válni a nemzeti drogstratégiáknak. (Molnár 2016b)

105

10. Az alkoholproblémák társadalmi kontrollja
10.1 Az alkoholproblémával kapcsolatos irányadó elképzelések
Room az alkoholproblémára olyan társadalmi bajként tekint, amely egyszerűen sem nem
megoldható, sem el nem kerülhető, amelynek speciális magyarázó modelljei szerteágazóak,
esetenként inkoherensek, s bizonyos elemeik különböző társadalmi, történeti kontextusokban
bukkannak fel újra. (Room 1978) Room az alkoholprobléma „irányadó képei” kifejezés alatt a
probléma morális-vállalkozókhoz köthető konceptualizációját, s a témáról alkotott olyan többé-kevésbé koherens összefüggésrendszert ért, amelyek a kérdésre adott válasz(oka)t is magukban rejtik, úgy a szakpolitikákra, mint az egyéni szintre vonatkozóan egyaránt. (Room
2001) A közbeszéd szintjén egy meghatározott uralkodó és egységesnek vázolt igazság elfogadtatásáért folyik a küzdelem. A morális-vállalkozók határozott elképzeléssel rendelkeznek a
problémát illetően, s jellemzően egy adott modell átfogó keretében interpretálják a mindennapok tapasztalatában gyökerező elgondolásaikat.
A magyarázó modellek sokféleségéhez képest viszonylag egyszerűen behatárolhatók azon
társadalmi intézmények és munkakörök, amelyek a probléma kezelésére és felügyeletére hivatottak. Többnyire nem kizárólag egy társadalmi intézmény felügyeli az adott problémakört, de
jellemzően valamelyikük elsőbbséget élvez a területen attól függően, hogy a társadalmi nehézséget bűnügyi, orvosi, morális problémaként vagy valamiféle fogyatékosságként értelmezik. Az uralkodó társadalmi nézőpont vagy kategória, amelynek prizmáján keresztül a közösség az adott problémát szemléli, időszakonként jelentősen változhat. Az alkoholproblémát
magyarázó modellek fogalmi keretei meglehetősen zavarosnak tűnhetnek, állapítja meg írásában Christie és Bruun. (Christie, Bruun 1969) Room e sajátos zavar enyhítésére a versengő
modellek tipizálására tesz javaslatot. A kategorizálást két tengely mentén képzeli el, egyrészt
aszerint, hogy mely intézmények és szakmák felügyelik a problématerületet, másrészt, hogy
az adott „társadalmi rubrikán” belül miképpen specializálják, hogyan fazonírozzák az adott
modellt. (Room 1978) A modellek számos jellemző mentén változhatnak tehát attól függően,
hogy azt az individuumra vagy valamilyen kollektív entitásra vezetjük vissza, módosulhatnak
a kezeléssel megbízott személyzet szakmai képzettségének és irányultságának, a kezelő intézmény profiljának megfelelően, függhetnek a különféle szakmaterületek interferenciájától,
valamint a tágabb környezettől és a területet irányító és felügyelő hatóságok felől érkező elvárásoktól. A problémát a betegség terminusain beül is többféleképpen írhatjuk le, fertőzésként,
átmeneti fogyatékosságként, krónikus betegségként vagy potenciálisan halálos kórként.
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10.2 A teljes fogyasztási modell
Az alkoholizmus klasszikus betegségkoncepciójának bevezetésével az 1950-es évektől kezdődően az alkoholistákra nem (vagy nem kizárólag) bűnösként, sőt bűnözőként tekintettek,
továbbá a modell hatására megkezdődött az alkoholistákat kezelő intézményrendszer kiépülése is. Az „új” betegségmodell másfelől a probléma bizonyos fokú leszűkítését jelentette, mivel kizárta a fogyasztásból eredő, a népesség nagyobb hányadát érintő problémák kezelésének
lehetőségét. Az „új” betegségmodell mintegy két évtizedes egyeduralmát követően egyre nagyobb teret nyert a szociológusok által már az 1960-as évek végén felvetett elképzelés, miszerint az alkoholizmus helyett inkább a problémás ivásra lenne célszerű helyezni a hangsúlyt.
(Ledermann 1956) Lényegében azt az álláspontot képviselték, hogy szerencsésebb mind elnevezésében, mind az elnevezés következményeit tekintve az alkoholfogyasztással kapcsolatba
hozható diszfunkcionális viselkedéseket tágabban, a problémás ivás vagy másképpen az ivással összefüggésbe hozható problémák kategóriájában értelmezni. (Elekes 2007) Ez a fajta
perspektívaváltás figyelhető meg Bruun teljes fogyasztási modell koncepciójának megfogalmazásában, miszerint a figyelmet nem kizárólag és nem elsősorban az alkoholistákra, hanem
a teljes népesség szeszesital fogyasztási szokásaira szükséges irányítani.91 (Elekes 2007)
Bruun felvetése óta az alkohológiai szakirodalom egyik alaptétele, hogy a nagyivás és a népesség összes alkoholfogyasztása között összefüggés van. Noha ennek az összefüggésnek a
minőségét az egyes szerzők különbözőképpen látják, Ledermann ennek az eloszlásnak a lognormális jellegét hangsúlyozza. Skog is aláhúzza az egyének közötti interakciók jelentőségét
az ivási szokások változásában, de az egy főre jutó alkoholfogyasztás csökkenését vagy növekedését nem a nagyivók számának csökkenésével vagy növekedésével rendezi ok-okozati
kapcsolatba, hanem valamilyen külső változásra vezeti azt vissza. (Skog 1980)
A teljes fogyasztási modellre (Total Consumption Model, a továbbiakban TCM) az alkoholpolitikák egy meghatározó irányzataként tekintünk. Jóllehet TCM teóriáját gyakorlati bizonyítékok támasztják alá, a modell következetes megvalósítására kevés jó példát találhatunk.
A finn Kettil Bruun (1924-1985) a „Social Research Institute of Alcohol Studies”-t igazgatta Helsinkiben 1955-1968 között és a „Finnish Foundation for Alcohol Studies” titkáraként működött 1955től
Bruun K. & Edwards, G. & Lumio, M. & Mäkelä, K. & Pan, L. & Popham, R. E. & Room, R. & Schmidt, W.
& Skog, O. J. & Sulkunen, P. & Östenberg, E. „Science policies and public health perspective”. The Finnish
Foundation for Alcohol Studies 25, Helsinki, 1975.
91
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1980-ig. 1971-ben Kettil Bruun kapta meg a „Jellinek Award” címet az elismerés első díjazottként,
amelyet az alkoholproblémákat kutató legkiválóbb tudósok és kutatók érdemelhetnek ki. A finnországi
alkoholkutatást fellendítő Kettil Bruun – az 1960-as évek radikális értelmisége és reformista köreihez
tartozó társadalomtudósként – kritikai hangvételű írásai nyomán vált ismertté. Szemléletét az alkoholproblémák tekintetében is a szituatív megközelítés jellemezte, vizsgálódása középpontjába nem az
egyén problémáját, hanem az alkoholpolitika egészét helyezte. Ez a fajta irányultság az egyén felelősségén túl a „melyek azok a körülmények és folyamatok, amelyek az egyén viselkedését befolyásolják?”
típusú kérdésekre keresik a válasz. A két eltérő perspektíva viszonya hasonlóképpen fogható fel, mint az
egészségügy párhuzamos orvosi és közegészségügyi modelljei. A vezetésével készült, 1975-ben publikált „Alcohol Control Policies in a Public Health Perspective” című, „Purple Book” néven ismertté váló
jelentés nagy hatást gyakorolt az alkoholkontroll politikák és alkoholkutatás területére. Kutatásaiban innovatív módon ötvözte a „kemény” és „puha” eljárásokat, felhasznált statisztikai adatokat, szakértői
anyagokat, készített interjúkat, támaszkodott a résztvevő megfigyelés módszerére és felkutatott archív
anyagokat egyaránt.92

A TCM kialakulásának kontextusát jellemzi, hogy az 1960-as évek végén a finnországi alkoholfogyasztás a liberálisabb szabályozást követően meredeken emelkedni kezdett, az 1969-es
2,7 literes évi fogyasztás 1974-re 8,4 literre ugrott. Az alkoholos italok hozzáférhetőséget
megkönnyítő szabályozás az előzetes várakozásokkal szemben nem hogy nem csökkentette az
illegális szeszesitalok fogyasztását, a törvénykezés hatására az összfogyasztás egyenesen nőtt.
Az alacsonyabb alkoholtartalommal rendelkező szeszesitalokhoz való könnyebb hozzáférés
nem csupán megtoldotta az addigi fogyasztást, hanem azt még tovább is növelte. Az étkezőasztalon elhelyezett üveg bor a normális fogyasztást szimbolizálta, amely következtében a
népesség a korábbinál is jelentősebb arányban intoxikálódott, állapítja meg Sulkunen. (Sulkunen 1998) Ám Kettil Bruun-t a szűken vett alkoholpolitikánál – amennyiben létezik ilyen
egyáltalán – jobban foglalkoztatta az alkoholfogyasztás szélesebb társadalmi beágyazottságának kérdése, így a hatalom, a kutatás és a hatalom, valamint a nemzetközi alkoholkontroll
témakörei. Bruun egyik legfontosabb munkája „Economic Power in Finland” címmel jelent
meg 1969-ben. A kötet megjelenése riadalmat és ellenérzéseket keltett az alkoholmonopólium
vezetői körében, akik mellesleg a „Social Research Institute of Alcohol Studies” és a „Finnish
Foundation for Alcohol Studies” szerveződések teljes működési költségét finanszírozták.
Kijelenthetjük, hogy Bruun TCM iránti rokonszenvét nem valamiféle anti-alkoholista érzület
vezérelte, sőt, tisztában volt azzal, hogy a józansági mozgalom öröksége maga is a probléma
részét képezi. Fennállt a veszélye ugyanis, hogy az 1970-es évek alkoholpolitikájának törek-
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véseit a hagyományos józansági ideákkal azonosítják. A probléma másik része az üzleti érdekekkel és az alkohol-monopóliumokkal való szövetséggel volt kapcsolatos (a kutatási finanszírozás ezúttal is az alkoholgyártóktól érkezett). Bruun világos és egyértelmű álláspontja
szerint a közjó érdeke az elsődleges. Nyilvánvalóvá vált, hogy az üzleti érdekek és a teljes
fogyasztás megregulázására irányuló alkoholpolitika zavarják egymás köreit.
A TCM témája az a pont volt tehát, ahol Bruun és az alkohol-monopóliumok képviselői egymással elkerülhetetlenül szembekerültek. Az összesen tucatnyi tanulmányt tartalmazó kötet
legfontosabb tanulsága a transzparencia hiánya a gazdasági hatalom működését illetően. Ez a
fajta színfalak mögött operáló berendezkedés pedig szükségszerűen a politikai demokrácia
terének beszűköléséhez vezet. A szerzők nézőpontja szerint a konfliktusos érdekek feloldása
csakis a „közös jó” ideája mentén képzelhető el. Elképzeléseik leginkább azokkal az elgondolásokkal mutattak rokon vonásokat, amelyek a „tervezett kapitalizmus” szociális demokráciájának lényegét a jóléti államok megvalósításában látják (mint például a Beveridge-terv). 93
Az életpolitika és az a kérdés, hogy „mit jelent az emberhez méltó élet a huszadik század végén” Foucault is foglalkoztatta az 1970-es évek közepétől kezdően. Kettil Bruun-hoz hasonlóan ő is azt az álláspontot képviselte, hogy a tudomány művelése nem lehet pusztán öncélú tevékenység, s a felesleges
szenvedés enyhítésén túl az emberi élet fejlődését is szolgálnia kell. Habár Foucault Rio de Janeiro-i
előadásaiban részletekbe menően elemezte az 1942-ben megfogalmazott Beveridge-tervet – amely a
szociális minimum-szolgáltatatások rendszerét állampolgári jogként deklarálta, s nem csupán az élethez,
de az egészséges élethez való jogot is biztosítani kívánta állampolgárai számára – majd ezt követően
mondanivalója váratlanul más irányt vett. Jóllehet, életpolitika fogalmát egyik művében sem fejtette ki
részletesen, úgy vélte, hogy ahhoz a liberalizmus eszmerendszere biztosítja leginkább az elméleti és
gyakorlati keretet. Foucault magát az életpolitika fogalmát a német szociológus-közgazdász Alexander
Rüstowtól vette át, aki a kifejezés alatt a munkások élet- és anyagi helyzetét, morális egészségét és társadalmi integrációját vigyázó igazgatást értette, az alapvetően szolidaritásra és a redisztribúcióra építő
szociálpolitikával ellentétben. Foucault az életpolitikai gondoskodás egyes célcsoportjait (pl. pszichiátriai betegek, alkoholisták, droghasználók) két pólus, a tervezett és spontán rend Polányi Mihálytól kölcsönzött szemüvegén keresztül vizsgálja, s előadásában a drogpolitika témájára részletesebben is kitér.
Érdeklődésének aktualitását a Richard Nixon által 1971-ben meghirdetett „háború a drogok ellen” programja adja. M. H. Moore és Billy J. Eatherly korabeli kutatásaira 94 hivatkozva Foucault bírálja a kínálatcsökkentésre alapozó drogháborút, amely a szerhasználók kriminalizálásához vezet. Az életpolitika
Foucault kulturális értelmiségnek nevezte azt a társadalmi igazságtalanságokra érzékeny réteget, amelyhez
Kettil Bruun is tartozott, s amelyet az 1960-as évektől kezdődően egyre inkább a szakértelmiség váltott fel.
94
M. H. Moore „Anatomy of the heroin problem: An exercise in problem definition”, Policy Analysis, 1976. 2.
639-662., valamint B. J. Eatherly „Drug Law Enforcement: Should We Arrest Pushers and Users?” Journal of
Political Economy, 1974. 83. 201-214. című írások.
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alkalmazásától Foucault a humán tőke gyarapodását, s végső soron pedig gazdasági-társadalmi fejlődést
remélte.

A következő lépés Kettil Bruun számára egy a hatalom és a tudományos kutatás összefüggéseire irányuló kutatási agenda felállítása volt. Bruun, aki mélyen hitt a demokráciában, a kutatás etikáját és a tudománypolitikákat egy tágabb keretben elhelyező perspektívát vizionált:
történészi beállítottságának köszönhetően figyelme nem kizárólag az egyes társadalompolitikai témákra fókuszálódott, a problémákat társadalmi beágyazottságukban és komplex relációikban igyekezett megvilágítani. Így az ivási szokásokról sem kizárólag az egyes ivási gyakorlatok mentén gondolkodott, hiszen úgy vélte, hogy a probléma valódi megismeréséhez a társadalom és közösségek struktúrájának, valamint az egyének e rendszerekhez való kapcsolódásának teljesebb megértésén keresztül vezet az út.
Bruun úgy véli, hogy az alkoholpolitika célja azoknak a megoldásoknak a felkutatása, amelyek segítenek a túlzott alkoholfogyasztás következtében fellépő károk enyhítésében, ugyanakkor kerülik a józansági mozgalmak moralizáló megközelítését és tiszteletben tartják az
egyén szabadságát, valamint az alapvető demokratikus értékeket. Bruun kiindulópontja nem
áll távol attól a foucault-i elgondolástól, miszerint a kormányzás célja a népesség – mint erőforrás – jól-létének, élettartamának növelése, a fegyelmezés praktikáin keresztül az összesség
boldogságának növelése. E folyamat eredményeként jön létre az adminisztratív, majd fokozatosan a jóléti állam. Jóllehet, Bruun ahhoz a generációhoz tartozott, amely a társadalmi kontroll modernizálásáért, az állampolgárok személyes autonómiájáért és jogaiért küzdöttek, alkoholpolitikájának kritikusai a piac korlátozását szocialista vonásként azonosítják és bírálják a
modellt a fogyasztó szabad választásának korlátozása okán is. Bruun rendszergondolkodású
megközelítése ugyanakkor egy sokirányú problémamegoldó folyamatot előlegez meg. Az új
látásmódok kialakítása konstruktív hatóerők felszabadulását eredményezheti és jelentékeny
fejlődési tartalékokat szabadíthat fel, akár a már meglévő eszközök újszerű alkalmazásán keresztül is. Másfelől a jóléti állam kiépítése a tervezés és tervezhetőség ideáján alapult, s azon a
feltételezésen, hogy e munkamegosztásban a tudomány helye és szerepe is pontosan behatárolható. Ebben a keretben jobban értelmezhető Bruun attitűdje is, miszerint a kutatás feladata,
hogy ellássa a szakpolitika tervezőit a szükséges információkkal és a kitűzött célok megvalósítását előmozdító segédletekkel. Az értelmes jelen felvázolására tett erőfeszítéseik közös
nevezőjén túl Bruun inkább a hatalom toxikus természetét emeli ki, míg Foucault a hatalmat a
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mindennapi élet szerves részeként értelmezve annak produktív aspektusára irányítja a figyelmet.

10.3 Kockázatos szerhasználat, biztonsági társadalom
A teljes fogyasztási modell társadalmi kontrollra törekvő alkoholpolitikája magában hordozza
a kockázatnak kitett népességre irányuló új közegészségügyi megközelítést (ártalomcsökkentés) is. Bruun az ártalomcsökkentő elgondolást és az alkohol hozzáférhetőségét szabályozó
intézkedéseket egymással összeférhető megoldásoknak tartotta. Bruun célkitűzései között
szerepelt többek között az is, hogy dekriminalizálja a nyilvános részegséget, továbbá hogy
alkoholistákat kezelő A-klinikák és alkoholistákat ellátó alacsonyküszöbű ellátó helyek nyíljanak országszerte. Ebben a vonatkozásban Bruun nézőpontja közelebb állt a tizenkilencedik
századi svéd orvos Magnus Huss által vallott elképzeléshez, mint a korabeli domináns amerikai akaratbetegség megközelítéshez (amely magára az ivását kontrollálni nem képes személyre helyezi a hangsúlyt). Huss az alkoholt az emberi testre potenciálisan veszélyt jelentő
anyagként definiálta (a fókusz a szerre helyeződik). A Huss kiindulópontja mentén felépülő,
társadalmi kontrollra építő alkoholpolitika az egyedi helyett inkább az általánosra igyekszik
összpontosítani. Bruun beállítódása ugyanakkor semmiképpen nem tekinthető alkoholellenesnek, a szabályozásra elsősorban, mint az ártalomcsökkentés egy lehetséges hatékony eszközére tekintett, mintegy megelőlegezve az 1980-as évektől elterjedő ártalomcsökkentő megközelítést. Az alkoholproblémák kezelésének módszerét illetően körülbelül a nyolcvanas évekig a
dependens szerhasználatot különválasztották az egyéb problémás fogyasztási módoktól, annak
kóroktanát önálló entitásnak tekintve. Az addiktológiai terápiás beavatkozások elsősorban a
függőségi szindrómában szenvedő kliensekre irányultak, annak ellenére, hogy az alkoholfogyasztók között a dependensnek minősíthetők aránya jóval kisebb, mint az ártalmas mennyiségben ivók száma. Pedig ez utóbbi csoport több szempontból is – közegészségügyi, szociális,
munkahelyi – arányában nagyobb gondot okoznak, mint az alkoholbetegnek nyilvánítottak
csoportja.
Az alkoholt nagy mennyiségben fogyasztók száma egy adott társadalomban relatíve kis létszámú a szeszesitalokat kisebb mennyiségben fogyasztó kiterjedtebb csoporthoz képest. Noha az első csoport tagjai
előbb-utóbb nagy valószínűséggel valamilyen alkoholproblémával fognak küszködni, a nagy létszámú,
keveset fogyasztó csoport összességében jóval nagyobb tömeget tesz ki. A brit szociológus Norman
Kreitman 1985-ben kimutatta, hogy az ittas állapothoz köthető ön- és másokat veszélyeztető magatartások (balesetek, bűnelkövetések, magzati ártalmak, stb.) többsége nem az alkoholistákkal és nagyivók-
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kal, hanem a problémamentesnek látszó fogyasztókkal hozható kapcsolatba. Paradox módon a problémamentesnek tartott szeszesital fogyasztók összességében jóval nagyobb társadalmi kárt okoznak, mint
az alkoholisták szűkebb csoportja. A jelenséget Kreitman prevenciós paradoxonnak nevezte el.

95

Amennyiben tehát a megelőzés csupán a nagyivókra irányul, úgy jelentős ráfordítással érhető el szerény
eredmény. Ellenben ha a prevenció az átlagos mennyiséget fogyasztókat célozza meg, úgy nagyságrendileg több személyt képesek elérni, amelynek következtében a beavatkozás hatékonysága számottevően
növekszik. Ugyanakkor, kizárólag kínálatcsökkentő módszerekkel nem lehetséges jelentős változást elérni, szükséges még a kérdésben érintett számos ágazat összekapcsolódása és együttműködése, valamint
az emberek önirányító, önmaga iránt felelősséget vállaló képességének, kritikus gondolkodásának fejlesztése is. (Kelemen 2006a)

Míg tehát a tizenkilencedik-huszadik század eleji klasszikus megközelítés egy jól körülhatárolható, alkoholista populációra koncentrál, addig a késő huszadik századi szemléletmód a
szélesebb populációra helyezi a hangsúlyt. A biohatalom e két megjelenési formája azonban
korántsem áll élesen szemben egymással, inkább eltérő, de számos ponton kapcsolódó nézőpontokat képviselnek. Az egyik pólus (az emberi test anatómia-politikája) a testek engedelmességét és hajlandóságát növelő rendszabályokra, a gépként felfogott test fegyelmezésére
épít, a másik pólus (a népesség biopolitikája) a testre, mint a biológiai folyamatok színterére
koncentrál; az egészségre, az élettartamra, összességében az élet folyamatainak biztosítására
és ellenőrzésére összpontosít. (Foucault 1996) A klasszikus felfogás az egyén viselkedését,
annak társadalmilag elfogadható vagy nem elfogadható aspektusait helyezi fókuszába, amelynek szabályozása morális megfegyelmezés útján tűnik biztosíthatónak. A diszciplináris társadalom céljává és feladatává a népesség normalizálása válik, a lelkiismeret és felelősségtudat
felélesztésén keresztül, immáron a külső fizikai felügyelet meghaladásával, a bűntudat kontrolljának belsővé tételével. A józansági mozgalmak egyik kiindulópontja volt, hogy az alkoholfogyasztásban (is) mértékletességre törekvő városiasodó, polgárosodó rétegek igyekeztek e
szokásukat a nagyvárosi munkásság köreiben – akár a törvény erejével is – népszerűsíteni. A
késői modern állam polgárait pedig egyre inkább a saját életük kormányzásáért felelősséget
viselő, a kockázatokat és veszélyeket autonóm módon kezelni képes hatalmi alanyként fogja
fel.
A problémás ivóknál nagyobb arányúnak becsülik az ún. kockázatos ivók számát: alacsony kockázati
ivók, kockázatos ivók, problémás ivók, alkoholisták sorrendjében, a csoportok mérete csökken. Alacsony szintű a kockázat azok esetében, akik nem fogyasztanak napi kétegységnyi italnál többet (nők
esetében ez napi egy italt jelent) és alkalomszerűen sem isznak négy italnál nagyobb mennyiséget, koc-

Kreitman prevenciós paradoxon koncepcióját az ICAA (International Council on Alcohol and Addiction)
Epidemiológiai Szekciója 1985-ben a Rómában megrendezett ülésén mutatta be először.
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kázatos helyzetekben pedig soha nem isznak. Az egy egységnyi ital alatt körülbelül egy deciliter bor,
két deciliter sör vagy másképpen 8-9 gramm etanolt tartalmazó alkoholos ital értendő. (Rácz 1999a)
Problémás ivóknak azokat tekinthetjük, akiknél életük során rendre jelentkeznek az alkoholfogyasztásból eredő gondok. Az addikció és dependencia fogalmát szinonimaként használja a szakirodalom. Az
addikció fogalma annyiban szélesebb, hogy ide sorolják az ún. viselkedési addikciókat is (játékszenvedély, kényszeres evés, vásárlási kényszer, stb.). (Rácz 1999b, Demetrovics, Kun 2007)

Míg az 1970-es évek elejéig „kannibál” módon a deviánsnak (pl. az alkoholistának) minősülő
személyek kulturális és gazdasági asszimilálását – rehabilitációját, gyógyítását, beillesztését,
stb. – tekintették a kezelőintézmények fő feladatának, addig a „bulimiás” posztmodern időszakban az igazság és okság kérdései az érdeklődésen kívül rekednek, és eluralkodik az aktuárius, a biztosítói-statisztikai szemlélet. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az előbbi a differenciát,
az utóbbi pedig a nehézséget nem tűri meg. (Young 1999) Az 1980-as évektől kibontakozó új
közegészségügyi megközelítés kulcsszavai az egészségtervezés, egészségmutatók, egyéni
életstílusok, s fontos szerepet kapnak az egészségügyi menedzserek, közgazdászok és epidemiológusok. E szélesedő addikció-politikai horizonton jelenik meg az ártalomcsökkentésnek
nevezett új irányzat is. (Rácz 2006) A kockázat közösségi szintű értelmezésével az ún. kockázati populáció kerül a problémakezelés fókuszába. A viselkedések bizonyos típusait, mint
közegészségügyi veszélyt azonosítják, a beavatkozás a kockázatosság bizonyos mértékét feltételezi. Noha ez a fajta kockázati profilon alapuló elképzelés továbbra sem zárja ki egyes
csoportok démonizálását és bűnössé nyilvánítását.

10.4 A diagnosztikai kategóriák változása
A betegségkoncepció tradicionális megközelítésében a betegség létezésére az azt kifejező
jelekből következtethetünk. A tünet önmagában ugyanakkor nem igazolja magát a betegséget.
A huszadik század közepétől a betegségnek az a fajta hagyományos értelmezése kezdett megváltozni: a betegségeket vizsgáló patológia és a betegségek osztályozásával foglalkozó nozológia addig együtt mozgó pályái elkezdtek széttartani egymástól. Míg a tizenkilencedik
századi leíró jellegű nozológia a szomatikus patológiai eredményeire épült, addig a huszadik
század végén a nozológiába behatolt a gazdasági és társadalmi érdekek szférája. A biológiai
tényeken alapuló betegséggel szemben a diagnózis szakértői megegyezésen alapuló konstrukció, amely akár a teljes biológiai alapot is nélkülözheti. (Kelemen 2007b)
Az alkoholizmusnak többféle tipológiáját ismerjük, a szakirodalomban a leginkább elterjedt a Jellinekféle kategorizálás. Eszerint alfa-alkoholizmusról beszélünk, amikor megvonási tünetek nem jelentkez-
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nek és az alkoholfogyasztás főképpen feszültségoldás céljából történik, s amely már szociális is egészségügyi ártalmakhoz vezet (Jellinek ezt nem tekinti betegségnek). Béta-alkoholizmus esetében a testi- és
idegrendszeri károsodások is gyakoriak (alkoholfüggőség nem feltétlenül alakul ki). A gamma-típusú
ivó tipikus alkoholista, aki időszakosan, de egyre rövidülő időközökkel részegedik le, jellemző rá a
kontrollvesztés, a kényszerítő ivás utáni vágy, de képes átmenetileg absztinenciát tartani. A deltaalkoholista folyamatosan részeg, kontrollvesztés nélkül. Az epszilon-típusú ivó (dipszomán ivó) epizodikusan fogyaszt nagy mennyiségű alkoholt, kontrollvesztés előfordulhat, pszichés függőség áll fenn, de
képes az absztinenciára. Jellinek a gamma- és delta típust tekintette betegségnek, míg az alfa- és béta típusú ivókat veszélyeztetettnek. Az alfa-alkoholizmus az idült alkoholizmusnak megfeleltethető állapot,
amit konfliktusos ivásnak is neveznek (neurotikus, illetve emberi kapcsolatokból eredő konfliktusok kiiktatására irányuló ivás). Az osztályozásnak gyakorlati jelentőség csekély, legfeljebb annyi, hogy rámutat a dél-európai országok eltérő ivási típusára, a rendszeres, de lerészegedéssel nem járó, úgynevezett
szintivás jellemzőire.

A Betegségek Nemzetközi Osztályozásának (BNO) egymást követő változataiban az alkoholfogyasztással kapcsolatos diagnózisok is sorra módosultak. A BNO-8 1965-ben megkülönböztette az alkoholizmust (ide sorolva az epizódikus excesszív ivást és a folyamatos excesszív
ivást), valamint az alkoholaddikciót. Az 1975-ben módosított BNO-9 a drogokkal való nemdependens visszaélések alá sorolta be az alkoholabúzus lerészegedéssel és másnapossággal
járó esetét, míg a BNO-8 alkoholaddikció kategóriáját a BNO-9 kivezeti és helyette az alkoholdependencia szindrómát nevesíti. Az 1992-ben megújított BNO-10 a drogokkal való nemdependens visszaélések tág kategóriáját akut intoxikáció és ártalmas használat rubrikákra
bontja, az alkoholdependecia pedig az egységesített dependencia szindróma kategóriájába
kerül át (a drogdependenciával együtt). (Room 1998)
Az alkoholfüggőség, illetve a dependencia egyéb típusait a BNO-10 a következőképpen határozza meg:
fiziológiai, viselkedési és kognitív jelenségek együttese, melyben a szer (vagy szerek egy bizonyos csoportja) sokkal magasabb értéket képvisel az egyén számára, mint más viselkedés. Legfőbb jellemzője a
(gyakori erős, illetve kényszerítő) vágy a pszichoaktív szer bevételére, alkohol ivására vagy dohányzásra. Absztinenciát követően a pszichoaktív szer ismételt használata esetén a dependencia egyéb tünetei
sokkal gyorsabban jelennek meg, mint nem dependensek esetében. Diagnózis három alábbi feltétel teljesülése esetén állítható fel: erős vagy kényszerítő vágy a szer bevételére; a szer használatának kontrollálási nehézsége; testi megvonási tünetek jelentkezése; a szerrel kapcsolatos tolerancia kialakulása; a
szerhasználat következtében az egyéb érdeklődési körök beszűkülése, a személy egyre több időt tölt azzal, hogy a szert megszerezze, hatását fenntartsa vagy hatásától szabaduljon; a szer használatának folytatása a káros következmények ellenére is. A DSM-V az alkohol helytelen használatának diagnosztikai
kritériumai közé sorol egy további ismérvet is, a lényeges társas- és rekreációs szerepek feladását vagy
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elvesztését az alkoholhasználat következtében. A tünetlista tartalmazza ezen kívül a sóvárgás, a felfokozott alkoholéhség terminusokat is, ami közel áll a kényszerítő vágy kifejezéshez.

A BNO-10 megjelenését megelőzően a WHO addiktológiai szakértői 1981-ben közreadtak
egy memorandumot, amelyben nem vonnak éles határt az egyes fogyasztási stílusok között.
(WHO 1981) Multidimenzionális szemléletmódja inkább egyfajta spektrum mentén helyezi el
a normális, a problémás és a dependens szerhasználatot, amelyek között fokozatos átmenetet
tételez fel. (Edwards 1982) A memorandum az alkohollal összefüggő ártalamakról és ártalmas ivásról beszél, míg a BNO betegséggel számol. A nyolcvanas évek közepétől kezdődően
terjednek el a mérsékelt ivás elsajátítását célzó önsegítő könyvek is, amelyek a problémás
ivóknak kívánnak segítséget nyújtani. (Kelemen 1996)

10.5 Az „Én” felelőssége
Az „egészségesnél is egészségesebb” társadalom modelljében az ártalomcsökkentés perspektívája tovább szélesedik és azt a népesség azon szegmenseire is kiterjesztik, akik bizonyos
valószínűséggel a jövőben beteged(het)nek meg (megelőzési paradigma). Mind a megelőzésiés ártalomcsökkentő paradigma közösségi fókuszú abban az értelemben, hogy kerülik a közvetlen beavatkozást az egyén életébe. A két paradigma ugyanakkor eltérést mutat az egyén
érzékelésével kapcsolatosan, míg az ártalomcsökkentő megközelítés szorongónak, elbizonytalanodottnak és ingatag helyzetűnek látja beavatkozása alanyát, addig a megelőzési paradigma
a kockázatokkal számoló, önmagával megfelelő módon törődni képes, autonóm individuumot
feltételez (vagy legalábbis remél). A jóléti állam az egyéni test és viselkedés felügyeletén túl
az individuum jól-létén keresztül kívánja biztosítani a rendet, s a népesség egészsége fokozottan hangsúlyos kérdéssé válik. (Foucault 1996) Az új közegészségügyi vagy új epidemiológiai
modell paradigmaváltó abban az értelemben, hogy elsősorban a népesség életmódbeli hibáival, s nem annyira a külsődleges megbetegítő tényezőkkel foglalkozik.
Marc Lalonde nézete szerint az életmódbeli tényezők egészségre gyakorolt hatása nagyobb jelentőséggel bír, mint az egészségügyi ellátó rendszer színvonala maga. Lalonde megállapításai a WHO 1986-os
egészségpromóciós programjában irányelvként fogalmazódnak meg. A modell a betegségek megelőzését az egészség társadalmasításán, annak népszerűsítésén keresztül kívánja megvalósítani. Egy később
megvalósuló, az alkoholizmuskezelések hatékonyságát vizsgáló kutatás eredménye összecseng a Lalonde jelentés tanulságaival. Az igen költséges, 1989-ben indított és nyolc éven át tartó Project MATCH
elnevezésű amerikai vizsgálat három alkoholizmus-kezelési módszer eredményességét hasonlította ös-sze (ún. 12 lépéses programok, kognitív-viselkedésterápiás metódus, motiváció fokozására irányuló
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konzultáció). A kutatás egyik fő eredménye, hogy a rövid intervenciók hatékonysága megegyezik a
bentlakásos kezelésével, továbbá, hogy számos alkoholista személy képes talpra állni egészségügyi segítség igénybevétele nélkül is. (Lalonde 1974)

Egyes vélemények szerint a józansági mozgalmak eszméje sem tűnt el, csupán átalakult – bár
szó sincs a hajdani tömegeket megmozgató társadalmi mozgalmakról – helyükbe a különféle
egészségneveléssel és egészségpromócióval foglalkozó intézmények léptek. (Alasuutari 1991)
Az 1990-es évektől felerősödő egészségpromóciós szemléletmód96 az életmód és életstílus
megbetegítő vagy éppen reziliens vonásaival egyaránt számol. Az egészségpromóció keretén
belül jön létre a lelki egészségpromóció, amely megközelítőleg a lelki egészség védelmét és
annak maximalizálását lefedő fogalom. Ez az egészségügytől, azon belül is a pszichiátria eljárásaitól abban különbözik, hogy a nem beteg vagy betegségtudat nélküli embereket is megcélozza, ökológiai perspektíváját és aktivitását a mindennapi élet színtereire is kiterjesztve. E
megközelítés implicit olyasféle emberképet és ideológiát feltételez, amely a társadalmi ön- és
felelősségtudatot, autonómiát, valamint cselekvőkészséget propagálja és igyekszik azt a gyakorlatban is megvalósítani. (Buda 1998) Az egészségprogramok az individuális értékeket,
szükségletek és döntéseket hangsúlyozzák, s kiemelik, hogy a természetes és pozitív életstílus
számos alternatív módon megvalósulhat. Lényegében abban kívánják támogatni a népességet,
hogy egészségük és életük felett nagyobb kontrollra tehessenek szert, ám az önkontrollra hivatkozás helyett a vágy manipulálásán keresztül igyekeznek minden egészségre ártalmas
késztetést, agitációt és szenvedélyt a személy cselekvési repertoárjából kivezetni. Nincsenek
többé paternalista szólamok, csupán indirekt módon sugallt kívánalom, amelynek szűkre szabott ösvényén haladva teljesítheti be az egyén önmegvalósító programját. Másképpen fogalmazva az erkölcsi eszmék által üresen hagyott helyet az egészséggondozás és megfelelő társadalompolitikák kívánják betölteni. Az egészség fetisizmus (healthyism) programadó irányvonallá válik, amelynek szélesebb jelentésébe a fizikai jólléten túl beletartozik az általános jól
neveltség, a törvénytisztelő, engedelmes állampolgári magatartás, a civilizált és társadalmilag
konstruktív viselkedés is, mely minőségekkel természetesen összeférhetetlen az aszociális
viselkedésnek minősített excesszív mértékű alkoholfogyasztás is.

Az egészségpromóció fogalmát az Ottawa Charta (1986) a következőképpen határozza meg: „… az egészségpromóció olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket, hogy fokozzák kontrolljukat egészségük felett, illetve
javítsák azt. A teljes testi, lelki és szociális jólét elérésének érdekében az egyén vagy a csoport képes legyen azonosítani és megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit, és vagy megváltoztatni környezetét, vagy megküzdeni azzal.”
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Pesszimista hangot üt meg Christopher Lash „Az önimádat társadalma” című művében, amelyben azt
fejtegeti, hogy az amerikai emberek személyisége a kapitalizmus strukturális változásainak következtében jelentősen átalakult; a munkaerkölcs helyébe a hedonista vonások, a jövőre főkuszálás helyett a jelen nyújtotta azonnali kielégülést nyújtó szórakozások kerültek. (Lash 1984) A huszadik század második felétől kezdődően fogyasztóivá alakuló társadalom már nem az ipari társadalom által preferált aszketizmusra épít, hanem a látványos fogyasztó, környezetüket hatékonyan manipulálni képes egyénekre.
Az emberek már nem a tiszteletet igyekeznek kivívni, hanem sokkal inkább mások által irigyeltekké kívánnak válni. Lasch hanyatló ívű retorikájában a pótidőtöltések, a lényeges dolgokkal való reménytelennek tűnő foglalkozástól a kevésbé fajsúlyos, de kontrollálható dolgok irányába terelődik a figyelem.
Az aszketizmus ideájától való elmozdulás a hedonizmus irányában egyúttal az állami kontroll irányából
az individuális kontroll irányába történő elmozdulást is jelenti. Ez a változás azt is jelenti, hogy az embereknek igyekezniük kell a szubjektumra bízott egyéni fejlődésüket a normalitás keretein belül realizálni. A kis különbségek nárcizmusa a huszadik század második felétől már nem csupán a fogyasztói
kultúra kellékein keresztül (öltözködés, autó, üdülés, stb.) fejeződik ki, a test maga válik az önkifejezés
eszközévé. Bauman a fogyasztói társadalom egészségfelfogását szélsőségesen egypólusúnak tartja,
amennyiben az emberek túlnyomó része a test és lélek harmóniája helyett a testedzésen és megfelelő
táplálkozáson alapuló fittségre törekszik. (Bauman 2000)

A biopolitika és biohatalom technológiájának teremtménye az önfegyelmező, produktív
egyén. A fegyelmezési technikák belsővé válása a szubjektifikáció, amely során az egyéni
viselkedés a társadalmi-hatalmi elvárásoknak megfelelően szabályozódik. Az önmagunk kormányzása kifejezés (governmentality) Foucault nyelvi leleménye, amellyel a kormányzás
technológiája helyett a reflektív és személyes tapasztalatokra helyezte a hangsúlyt. (Foucault,
2003) Az egyén feladatává immáron nem csupán a hatalom alóli, hanem a hatalom által teremtett individuációs mechaniznus befolyásától való függetlenedés válik.
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11. Összegzés és kutatási eredmények
Mi a magyarázata, hogy a modernitás az alkoholizmus betegségmodelljének értelmezését részesíti előnyben egyéb meghatározásokhoz képest? Mivel magyarázható hogy a
modern társadalom a kontrollvesztő ivással szemben vált intoleránssá?
Arra a kérdésre, hogy a modern társadalom miért éppen a kontrollvesztő ivással szemben vált
intoleránssá, Harold Levine adott elsőként átfogó magyarázatot. (Levine 1978) Az utóbbi
mintegy háromszáz évben egy korábban nem létező életforma jött létre, a Felvilágosodással
minden, amit addig természetesnek vettek megkérdőjeleződött és természetellenessé vált (habár a Felvilágosodás és modernség közé nem tehető egyenlőségjel). Az egyház és a vallás
megrendülésével az üdvözülés elvesztésétől való félelem már nem volt többé képes betölteni
viselkedésszabályozó funkcióját, az iparosodással pedig a korábbinál pontosabb, megbízhatóbb és fegyelmezettebb munkaerő iránti igény felértékelődött. A társadalmi rendre ettől fogva a legnagyobb veszélyt már nem a vallástalanság, hanem a kontrollvesztő magatartásformák
jelentették. A kontrollvesztés az önirányított, egyedi létet életstílussá tévő modernitás korában a problémás szerfogyasztásnak is legjellegzetesebb ismérvévé vált. A kontrollvesztő ivás
társadalmi, kulturális és gazdasági okokkal számoló szociológiai perspektívája mellett megjelenő alternatív magyarázat biológiai okokra vezeti vissza a jelenséget. A biológiai tényezőkre
való hivatkozás a darwinizmus megjelenésétől kezdődően vált egyre népszerűbbé. Lombroso
degeneráció elméletében a bűnözői hajlamot vezette vissza biológiai okokra, az amerikai orvoslást pedig Benedict Morel elmebajokkal kapcsolatos felfogása befolyásolta, amelynek értelmében a pszichiátriai kórképek generációról generációra öröklődő, elkorcsosulással járó
progresszív kimenetelű betegségek.
Noha a természettudományokkal való foglalkozást a középkorban haszontalan dolognak tartották, mivel
az nem vitt közelebb az üdvözüléshez (Szent-Ágoston), ennek ellenére az irántuk való érdeklődés búvópatakként akkoriban is jelen volt, s éppen a kolostorok szerzetesei művelték azt puszta érdeklődésük és
kíváncsiságuk okán. Galilei és tudóstársai lefektették a modern tudományos gondolkodás alapjait is.
Galilei megfogalmazta a tudományos kutatás módszertanának alaptételeit (pl. mérhetőség, számszerűsíthetőség, Isten nem szerepelhet hipotézisként az elméletekben), s a tudomány célját az igazság keresésében jelölte meg. Érdekességképpen megemlítjük, hogy Galilei a tiszta tudomány művelése mellett tudományos-technikai ismereteit a gyakorlatban is képes volt hasznosítani, optikai eszközöket és távcsöveket készített (Galilei csillagászati felfedezése esetében éppen a technika fejlődése járult hozzá a tudomány előrehaladásához). A reformációt követően a ráció uralomra törésével a gyakorlatias gondol-
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kodás, a munka általi evilági üdvözülés és gyarapodás már nem minősült Isten elleni véteknek. Mindazonáltal a tudomány megtartotta spirituális momentumát, öncélú maradt egészen a huszadik század
elejéig, hiszen a nagy tudományos vívmányok és technikai eredmények egymástól független pályán
mozogtak. (Polányi Mihály 1994) Így például az 1851-es londoni „A világ országainak nagy iparcikkkiállításán” a Morse távírón kívül egyetlen más újítás kidolgozása sem alapozódott tudományos eredményeken.

Miután Galilei, Newton, Boyle, Darwin, Mengyelejev és más tudósok nyomán a fizika, kémia
és biológia tudományok magas érettségi fokra jutottak, Freud a biológiához hasonló alapzaton
próbálta megszervezni a pszichológiát, a természettudományok rangjára emelni és bekapcsolni azt a modern tudomány vérkeringésébe (csakhogy az orvostudomány művelése más tudományágaktól eltérően sohasem lehet öncélú). Freud e törekvésében arra hivatkozott, hogy
bizonyos biológiai, s nem kulturális alapon szerveződő pszichológiai jelenségek (pl. ödipuszkomplexus, kasztrációs szorongás, péniszirigység) kivétel nélkül minden kultúrában fellelhetők. Az alkoholizmus alternatív magyarázata hasonlóképpen e biologizáló, örökletes tényezőkre visszavezetett freudi elgondoláson alapul. Noha nézetem szerint a kontrollvesztő alkoholizmus szociológiai interpretációja nagyobb magyarázó erővel bír, mint a biológiai magyarázatok, mégis, az excesszív ivás keltette bűntudat és stigma oldásában, valamint az alkoholisták társadalmi integrációjában inkább segíthet a korábban már más területeken is hatékonynak
bizonyuló medikalizáció.
Freud egyik hisztéria diagnózissal kezelt deviáns nőbetege például, Blanche Wittman (aki egyébiránt
Jean-Martin Charcot, a híres Salpêtrière kórház főorvosának kedvenc betege volt), sikeres talpra állását
követően a későbbi Nobel-díjas Marie Curie asszisztenseként talált munkát. Egy további példa az első
világháborúból - amikor a vonatkórházakban a pszichiátriai ellátás is egyre hangsúlyosabb szerepet kapott -, az aknamezőn elszenvedett sokk következtében ún. „rázó remegéssel” kórházba került kiskatonákat már nem dezertőrként, hanem lelki betegként kezelték. A kettős kontextus lehetővé tette, hogy a
pszichiáter immáron ne a dezertőrt, hanem a betegét támogassa a gyógyulásban. A medikalizálás hozadéka mindkét említett esetben az, hogy a beteggé nyilvánított személyek a orvosi ellátás segítségével
képesek voltak kigyógyulni betegségükből.

Az alkoholizmus betegségmodelljének feltalálásához tehát léteztek már előzetes példaadó
minták. E modell bevezetésével elsőként az Alcoholics Anonymous tagjai próbálkoztak, amely
elképzelést később szakemberek egy csoportja is felkarolta (köztük a tudományos alkohológia
atyjaként ismert Jellinek). Amennyiben tehát a tudomány művelésében az igazságra való törekvést tekintjük fő vezérelvnek, az alkoholizmus szociológiai modellje (a kultúra, társadalom
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és gazdaság szerepe, modelltanulás, stb.) mellet foglalunk állást. Ha azonban a huszadik században térhódító hasznossági elvnek adunk elsőbbséget, úgy a betegségmodell mellett tesszük
le a voksunkat, amely alapján lehetségessé válik az alkoholizmusból való felépülés. A szociológiai keret, ahova a széles társadalmat érintő prevenciós beavatkozásokat is sorolhatjuk, segíthet ugyan a teljes népességet érintő alkoholfogyasztás mérséklésében, ám nem ad támpontokat az egyes konkrét személyeknek a betegségből történő talpra álláshoz. A huszadik században a tudományos és technikai fejlődés összekapcsolódásával a tudomány teljesítményértékelése is hangsúlyt kapott, a hasznossági mutatók és indikátorok felülkerekedtek a „tiszta
tudomány” spirituális igazságkeresésén (a modernitás haladás eszméjének igazsága immáron
a tudományos-technika fejlődésében látszik igazolódni, miközben az igazságot kereső, „tradicionális tudós modellje háttérbe szorult).
Annak az elképzelésnek a keletkezése, miszerint az alkoholt fogyasztó népesség egy bizonyos
hányada nem képes a helyes alkoholhasználatra, s ez a csoport professzionális segítséget,
szervezett intézményes beavatkozást igényel, a huszadik század közepére tehető. Az alkoholisták egy speciális csoportját érintő problémát már nem az akarat betegségére, hanem valamiféle rejtélyes hajlamosító tényezőre vezették vissza (predisposing x factor), s a szubdiszciplínaként létrejövő alkohológia gyors fejlődésnek indult. Gombamód szaporodtak az alkoholistákat kezelő ellátó helyek és növekedésnek indult a személyes transzformációt kínáló Alcoholics Anonymous (AA) mozgalom is. Az eltérő irányultságú AA és a Yale Center tudósai tandemjének közös nevezője, hogy az alkoholistákra immáron nem bűnösként, hanem segítségre
érdemes áldozatként tekintettek. Amikor Jellinek 1938-ban a tudomány képviselőjeként belépett az alkohológia területére, célja az volt, hogy lefektesse a tudományos diskurzus sztenderdjeit egy a prohibíció romjain újjászerveződő, igen heterogén terepen. Ebben a törekvésében korábbi etnográfiai tanulmányai, empirikus pszichológiai és pszichoanalitikus képzettsége
segítették, kiegészülve kontraintuitív gondolkodási készségével. (Kelemen, Márk 2016) Azzal a céllal, hogy a moralisztikus megközelítést a tudományos gondolkodással helyettesítse,
felhasználta a statisztika tudományát is, amelynek alapjait még berlini és lipcsei egyetemi évei
alatt sajátította el. Az általa 1941-ben megalkotott nozológia ugyan nem tükrözte pontosan az
alkoholproblémák összességét, de megfelelt a korabeli tudományos elvárásoknak. Jellinekben
már a német egyetemeken folytatott tanulmányai idején felmerült az elképzelés, miszerint a
tudományos tényszerűség alkalmazása mind az etnográfiának, mind a pszichológiának nagyobb hitelt adhatna. Jellinek nevéhez kötődik a tudományos igényű kutatások bevezetése az
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addiktológia területén, amellyel példáként szolgáló modellt adott a problémás alkoholhasználattal kapcsolatos biológiai jellemzők vizsgálatához. Jellinek öröksége a problémás alkoholhasználat prevalenciájának mérését célzó adatgyűjtés és elemzés. Az alkoholizmus kiterjedtségének becslésére kidolgozott Jellinek-formula a módosított Fechner módszeren alapult. Míg
Fechner 1834-ben Lipcsében felfedezte, hogy az érzékelés minősége összefügg az egyéb stimulusok intenzitásának arányával, addig 107 évvel később Jellinek felismerte és számszerűsítette, hogy egy mentális kondíció (kontrollvesztés) a népesség szintjén kapcsolatba hozható
egy szervi patológiával (azoknak az esetében, akik májcirrózisban halnak meg). (Kelemen,
Márk 2016) Bizonyos patognomikus sajátosság vizsgálata (amit ma biomarkernek nevezünk)
alapvető mind az egyéni diagnózis esetében, mind a népesség szintjén megjelenő kockázatok
becslésében. Noha a Jellinek-formula, amelyet az alkoholisták számának becslésére alkotott,
érvényességét tekintve problematikus, keletkezésének pillanatában hozzájárult az alkohológia
tudományos rangra emelkedéséhez. Jellinek a pszichoanalízis felvirágzásának időszakában a
Magyar Pszichoanalitikus Társaság tagja volt négy éven keresztül, egészen 1920-ig. Lehetséges, hogy felismerte az alakuló trendeket (pl. alapideák és kategóriák formálódása, intézményesedés, integrálódás a medicinába), valamint a pszichoanalízis tudományos, társadalompolitikai és marketing aspektusainak kölcsönhatásait. Egyetértünk Szásszal, hogy a pszichoanalitikus mozgalom vezetősége alkalmazta az üzleti modellt és monopolizáló attitűdöt. (Szasz
1978) Jóllehet bizonyítani nem tudjuk, kézenfekvőnek tűnik, hogy amikor Jellinek a tudományos eredményeit később hasznosította vagy korábbi mestereihez és kapcsolataihoz folyamodott az adománygyűjtésben, létezett számára egy követendő inspiráló modell. (Szasz 1978)
Hogyan járult hozzá a klasszikus betegségmodell (a jellineki betegségkoncepció) az
alkoholizmus hagyományos, morális megközelítésétől való elmozduláshoz és az alkoholproblémák, valamint egyéb addiktológiai és viselkedési problémák kezelésének kiszélesítéséhez?
A medicinális alkoholmodell gyenge pontja, hogy nem képes egzakt módon meghatározni az
alkoholizmus és normál ivás közötti határt. Annak ellenére tehát, hogy Jellinek többször megkísérelte felmutatni az alkoholaddikció univerzális természetét, a problémás alkoholhasználat
rendszerezésével egyúttal azt is demonstrálta, hogy az alkoholfogyasztásnak nem létezik
egyetlen egységes mintázata. (Kelemen, Márk 2016) A definiálás sikertelenségét követően
Jellinek figyelme az alkoholista személyről az ivással kapcsolatos körülményekre, az alkohol-
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fogyasztás klinikai vonatkozásairól az ivás epidemiológiai metszetére, a májcirrózis halálozások vizsgálatára helyeződött. Ez a „belülről kívülre” történő hangsúly eltolódás egyúttal a
szociológia alkoholproblémákkal kapcsolatos érdeklődésének is nagyobb teret engedett. Miközben Jellinek a kontrollvesztő alkoholizmust elkülönítette az alkoholizmus egyéb formáitól,
egyben az alkoholkezelés jövőbeli, ártalomcsökkentésre irányuló vonulatát is kijelölte (habár
magát a fogalmat Jellinek nem használta). Jellinek eredetisége egyrészt abban rejlett, hogy
korának két ellentétes irányzatát, a tudományos alkoholkutatást (RCPA) és az anonim alkoholisták (AA) szubjektív tapasztalatát (pszichoszociális megközelítést), az ivással kapcsolatos
modern és hagyományos elgondolásokat kombinálta. Miközben visszanyúlt a kontrollvesztő
alkoholizmus 19. században felmerülő betegségkoncepciójához (akaratbetegség) és „feltalálta” a kontrollvesztő alkoholistát, addig epidemiológiai vizsgálataival a jövő felé mutatott,
megelőlegezve a 20. század ártalomcsökkentő-, megelőzési paradigmáit, valamint az egészséges társadalom pozitív modelljének irányzatát és kutatásait. (Valverde 1998) Jellinek programja ekképpen összegezhető, megmutatni a medicinális és a pszichoszociális megközelítés
metszéspontjait (s egyúttal bevezetni az alkoholizmus betegségkoncepcióját). Jellinek szerénynek nem nevezhető ambíciója volt az alkoholizmuskezelés koncepciójának megváltoztatása, amelyben vezető szerepet szánt a pszichiátriának, ugyanakkor szimpatizált az AA felépülés alapú megközelítésével is. Jellinek egy korai, társszerzőként jegyzett könyvében említi,
hogy a „megtérés”, amely az AA-ban történő érzelmi újjászületést jelenti, „prédikáció és
szenteskedő attitűd nélkül érhető el”. (Haggard, Jellinek 1942) Jellinek etnográfiai tanulmányai során sajátította el a perspektívaváltás képességét (az ausztrál bennszülöttek viselkedését
megérteni csak az ő saját világlátásukon keresztül lehetséges), amely készségét az AA tagjaival kapcsolatba lépve is alkalmazott. Felismerte az AA társadalmi innovácójának jelentőségét, s az a szövetség, amely a tudomány és a társadalom deviánsainak minősülő alkoholisták
kölcsönös segítségen alapuló mozgalmából létrejött, a transzdiszciplináris együttműködés
prototípusának is tekinthető. (Kelemen, Márk 2016) Abból a kísérletből amelyben Jellinek
otthonában vendégül látta, meginterjúvolta és megfigyelte az AA-ban talpra álló első nőt
(Marty Mann) két váratlan eredmény született. A közös munka egyik következménye egy
kettejük által kidolgozott politikai és szakmai cselekvésterv az alkoholisták nevében, noha
maga az AA visszautasította az ilyen fajta műveletekben történő részvételt. A másik fejlemény pedig az volt, hogy Jellinek nekilátott az alkoholaddikció fázisainak kidolgozásához,
amelynek alapját az AA Grapevine nevű folyóiratában közzétett kérdőív képezte. Jellinek e
két ellentétes irányú elgondolás – a patológia alapú progresszív betegségmodell és a felépülési
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koncepció – integrálásával igen sikeres medikalizációt hajtott végre. Az alkoholizmus mint
betegség megközelítés a nyugati világ hagyományaiban mélyen gyökerező tendencia, lásd
„régi” betegségmodell, amely jelentős magyarázó erővel bír az alkoholproblémák területén.
Az AA programjának is alapvető eleme a betegségkoncepció, az egyén saját alkoholizmusának (értsd bűnének) beismerése és megbánása. Annak az ellentmondásnak feloldása pedig,
hogy az alkoholista beteg, nem felelős a betegségéért és azt egyedül legyőzni sem képes, a
Felsőbb Erő bevonásával és a sorstársi csoport támogatásával történik. A két terület (betegségmodell és felépülési koncepció) közötti relatíve könnyű átjárhatóságot az alkoholmozgalom különféle területeiről érkező aktivistáinak network-je révén biztosította, szövetségeseket
és támogatókat találva elképzeléséhez. Az alkohológia alakuló területének alulszabályozottsága az ellentmondásos elgondolások közelítésének is terepet biztosított. Jellinek javaslatához
híven – multidiszciplináritás és interprofesszionális megközelítés – szorosan együttműködött
felépülő alkoholistákkal, s ő maga alkotta a pszichiátriai nozológia és a felépülési-józansági
mozgalom közötti hiányzó láncszemet. Jellinek számára a kezelés és a felépülés nem ugyanazon dolog két különböző aspektusát, hanem olyan kétszintű struktúrát jelentett, ahol a kezelés a talpra állás kontrollja alatt működik.

A morális és spirituális modell gyógyító-

medicinális vonatkozásaira (pl. lay-terapist, lax-expert) ugyanakkor jóval kevesebb figyelem
irányul, mert egészen egyszerűen pre-objektívnek bélyegezik azt. Míg a morális modell a pretudományos idők vallásos és babonás elképzeléseivel kapcsolódik össze, addig a Felvilágosodás érája – csupán elnevezése okán is – a józan, ésszerű és objektív gondolkodással asszociálódik. (Hamraie 2015) Az alternatív kultúraként is értelmezhető józan-, illetve sorstársi tudás
szakértői (lay-expert) mindazonáltal az alkoholizmuskezelés megkerülhetetlen tényezőivé
váltak. (Kelemen, Csákiné 2004)
Miképpen vált az intoxikáció feletti kontrollgyakorlás a társadalmi kontroll egyik eszközévé?
Miután a szexualitás feletti társadalmi kontroll fokozatosan ernyedni kezdett, a kontroll tárgya
helyén keletkezett űrt a modern társadalmak – az alkoholtilalom sikertelenségét követően – a
szerfogyasztás feletti kontroll egyre finomodó eljárásaival és metódusaival igyekeztek betölteni. (Foucault 1991) Az alkoholizmus történetét végigkísérik a különféle testre és/vagy lélekre irányuló kúraszerú kezelésformák. A bizonyos jeleknek és viselkedési formáknak szentelt
figyelem – amelyeket később az alkoholizmus szimptómáiként definiálnak – azon a meggyő-
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ződésen alapulnak, hogy valamilyen problematikus helyzettel állunk szemben. A helyzet
meghatározását az első lépesektől kezdve jellemzi az a fajta igyekezet, hogy a krónikus iszákosságot a probléma irányába mozdítsák el. Az excesszív ivás, majd az alkoholizmus olyan
szociális konstrukciók, amely jelenségeket egyúttal szabályozni is kívánják, akár a páciens
egyéni szintjén, akár a probléma társadalmi vetületében. A klasszikus kortól a bolondok, csavargók, bűnözők és krónikus iszákosok kezelése hasonló mintára, a morális meggyőzés technikájára és a szabadság korlátozására szerveződik. A kezelés vektora a természet és az erkölcsös lélek közötti harmónia helyreállítása irányába mutat, s célja, hogy az egyén degenerálódott mikrokozmoszát összhangba hozzák az univerzum és a természet ősi szabályaival. Miután a viselkedés pozitív alapjait megteremtő intézmények sikeresen ötvözték a morális kezelést
a terápiás büntetéssel, s egyidejűleg gyógyították a testet és purgálták a lelket is, a kezelés
lassanként a kontroll mechanizmusává formálódott.97
Az alakuló pozitivista pszichiátriai az alkoholizmust kezdetben valamiféle erkölcsi hiba
pszichológiai következményének tekinti. A morális modell ily módon túléli az orvoslás formalizálódását, s az erkölcsi érvelés a medicina fegyelmező kapacitása révén a hatalomgyakorlás
eszközévé válik. (Hamraie 2015) A normális és patológiás státusz dichotómiája nem csupán az
orvosi professzió látásmódjában, de a köznapi addikció felfogásban is érvényesül. A civilizált
és primitív viselkedésmód közötti különbségtétel helyét a normál és patológiás magatartások
kategóriái veszik át. (Alasuutari 1990) A normálistól való elhajlást, az egészségkárosodást
előidéző „helytelen viselkedést” többé már nem bűnként, erkölcsi hibaként, hanem patológiaként, mentális zavarként, betegségként értelmezik. A tizenkilencedik századi józansági mozgalmak erkölcsös, civilizált viselkedésről alkotott eszméje helyét a patológiás viselkedések,
így a betegségnek nyilvánított alkoholizmus veszik át. A tizennyolcadik-tizenkilencedik századtól alakuló normakoncepciók egyfelől összekapcsolódnak a statisztika tudományának pozitivista szemléleti keretével, másfelől az orvoslás patologizáló látásmódjával, amely – ahogyan említettük – igen érzékeny a normától eltérő differenciákra, a kulturális furcsaságokra és
a devianciákra, vagyis mindazon elhajlásokra, amelyek az ideáltípustól – a modern társadalmi
identitással rendelkező, önuralmat gyakorolni képes, autonóm individuumtól – különböznek.
Habár félő, jegyzi meg Lenard Davis, hogy az ideális koncepciójára építő társadalmakban
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„[meglepő, hogy éppen a racionalizmus tette lehetővé a büntetés és gyógymód, a fenyítő és ápoló kéz egybeolvadását. Olyan kezelést feltételez, amely az orvostudomány és az erkölcstan találkozási pontján elhelyezkedve
egyszerre vetítik előre az örök büntetést és igyekszik helyreállítani az egészséget. Valójában egy fortélyos orvosi
rációt igyekeznek fellelni, mely képes rosszat cselekedve jót tenni.” (Foucault 2004:128)
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végül senki nem lesz „elég jó” arra, hogy ezt a mintaszerű státuszt betöltse. (Davis 1995) Ez a
tendencia a szociológia irodalmában a deviancia, címkézés és medikalizáció koncepcióin keresztül ragadható meg leginkább. „A probléma az emberben keresendő, nem a palackban”,
hangzik az Anonim Alkoholisták egyik sokat ismételt szlogenje. A józansági mozgalmak a
krónikus ivást az egész közösséget érintő morális kérdésként fogták fel, amely azután az alkoholizmus mint betegség felfogásban az egyén patológiájává alakul. Az új józansági mozgalom
az egészségfetisizmus (healthyism), amely elképzelés az emberi természettel kapcsolatos koncepcióváltásra vezethető vissza. Lényegében bármi patológiásnak nyilvánítható, a diagnózis
alapja nem orvosi faktorok, hanem szociális és kulturális értelemben relatív kritériumok.
Újabb és újabb addikciók kerülnek azonosításra (kényszeres használat, foglalkozásbeli, kapcsolati, pénzügyi, jogi problémák), végső soron a szabad akarat betegségéről beszélhetünk.
(Kelemen, 1994) Nikolas Rose a modern szabadság genealógiáját elemezve arra a következtetésre jut, hogy a szabályozás és kontroll nem a szabadság ellenpontjaiként értelmezhetők, hanem fordítva, éppen a szabadság az, ami a huszadik századi demokráciák kormányzásának
irányadó programját alkotja. (Rose&mtsai 2006) Nem a szabadság ellenében, hanem azon
keresztül igyekeznek az embereket kormányozni (pl. ártalomcsökkentés és megelőzés irányzatai). A medikalizáció következtében felértékelődött egészséges élet vagy normalitás egyfajta
habitusformáló trendként fogható fel, növelve az individuum hajlandóságát, hogy kerülje az
egészségtelen és ártalmas szokásokat. Az új józansági mozgalom az egészséges életvezetés
„természetes” vágyát támogatja az egyénben, míg az egészségtelen élvezetek hajszolását valamilyen rendellenességre vezeti vissza. Az önkontroll hangsúlyozása helyett a vágyak manipulálásán keresztül igyekeznek féken tartani az egyénre nézve ártalmasnak ítélt viselkedésformákat. Másképpen fogalmazva, az alkoholizmus a társadalmilag nem elfogadható ivási
szokások számbavétele és újszerű interpretációja. (Alasuutari 1990)
Mi módon alakult a problémás szerfogyasztás legjellegzetesebb ismérveinek tekinthető
kontrollvesztés és sóvárgás koncepciója?
A korszerű addiktológia alapelvei döntően az alkoholizmussal kapcsolatban alakultak ki. Habár az alkoholizmus kialakulása esetében a biológiai szintű megalapozottság inkább a függőség kialakulására való hajlammal, a személy vulnerabilitásával hozható összefüggésbe (amely
azonban a kulturális és környezeti tényezőkkel kölcsönhatásban alakul), a kontrollvesztés és
sóvárgás kategóriái a kezdetektől fogva felmerülnek és végigkísérik az alkoholfüggőség te-
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matizálását. A kontrollvesztés, az önkontroll károsodásának koncepciója modern elgondolás.
(Levine 1978) A modernitás korában eszménnyé váló önirányított és független individuum
létrejöttével a problémás szerhasználat legáltalánosabb jellemzőjévé a kontrollvesztés vált. A
civilizációs folyamat során a külső társadalmi kényszerek fokozatos belsővé válásával párhuzamosan a modern ember karaktere az önmegtartóztatás és kontrollvesztés közötti feszültségben alakul. (Elias 1982) A szándékos mértéktelen alkoholfogyasztás kezdetben az elmebaj
diagnózisát kapta, s a kontrollvesztés egyúttal szégyellni való erkölcsi hibának és akaratbeli
defektusnak minősült.
Jellinek a 19. századi teoretikusok kontrollvesztéssel kapcsolatos tipikusan modern és tipikusan amerikai elképzelését nem egyszerűen csak megörökölte, hanem azt kreatív módon illesztette az alkoholizmus témájához. Az alkoholizmus mozgalom és a betegségmodell Rush és
Trotter nevéhez kötődő korai elgondolásai között az összekötő kapocs az addikció maga, továbbá a betegség lényegét megragadó kontrollvesztés és sóvárgás koncepciói. A betegség
bizonytalan meghatározása tág mozgásteret biztosított a betegség jelentéstartalmának definiálásában. Jellinek, az 1940-es évek abszolút alkohológiai tekintélye az Alcoholics Anonymous
tételét („elvesztettük uralmunkat az alkohol felett, életünk irányíthatatlanná vált”) tudományos nézetté változtatta: a kontrollvesztés az alkoholizmus patognomikus szimptómájává, tünetévé vált. (Valverde 1998)
Jóllehet Jellinek alkoholizmustípusok osztályozása tudományosan nem megalapozott, az akarat elképzelésére épülő, csupán az alkoholisták egy bizonyos csoportjára vonatkoztatható
kontrollvesztés koncepciója a medicinális modell központi elemét képezi. Az orvosipszichiátriai kezelés e kontrollvesztő, egy bizonyos pszichológia eltérésben (predisposing x
faktor) szenvedő csoport esetében alkalmazható eljárás. Egy a fiziológiaitól a pszichodinamikai aspektus irányába történő elmozdulás figyelhető meg, amikor a WHO e folyamatra reflektálva 1948-ban az alkoholizmust az általános betegségek kategóriájából áthelyezte a Mentális,
Pszichoneurotikus betegségek és Személyiségzavarok kategóriájába (Betegségek Nemzetközi
Osztályozása kézikönyve). A sóvárgás (craving) az alkoholizmus medicinális modellje speciális összefüggésrendszerében kap hangsúlyt, mint az alkoholabúzus következményeként fellépő
megvonási szindróma egyik jellegzetessége és a kényszeres ivást jellemző szubjektív tényező.
Maga Jellinek is 1946-ban még az alkohol feletti kontroll elvesztéséről beszélt, míg 1952-ben
már az alkoholizmus feletti kontrollvesztés elgondolást helyezte előtérbe (a betegségmodellt
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megerősítendő). Az alkoholista medikalizált identitás-konstrukcióját mindazonáltal időről
időre szétzilálja a viselkedés (habit) közvetítő kategóriája. Nem véletlen, hogy az 1950-es
években WHO Alkoholizmus Albizottsága úgy határozott, hogy az alkoholizmus a viselkedés
és az addikció melanzsaként valahol a morális eltévelyedés és a betegség közötti szürke zónában helyezhető el. A definíció jól mutatja, hogy még a medikalizációs projekt csúcspontján
sem volt egyszerű az ivás feletti kontroll elvesztését egyértelműen betegségnek minősíteni. A
sóvárgás, a kontrollvesztés, a megvonási tünetek az alkoholkezelés szakzsargonjának kifejezései ugyanakkor a medicina számára jól hasznosítható koncepcióknak bizonyultak.
Jellinek 1942-ben az alkoholbetegséget addikciónak nevezte és elkülönítette a krónikus alkoholizálástól. Noha a krónikus alkoholfogyasztás és számos testi-, lelki és társadalmi kárt
okozhat, nem feltétlenül jelent addikciót. Az addikció kétféle típusa közül az egyikben a kontrollvesztő sóvárgás (gamma alkoholizmus), a másikban a mindennapi alkoholfogyasztás abbahagyásának képtelensége és a fogyasztás abbahagyásakor fellépő megvonási szindróma
(delta alkoholizmus) a patognomikus tünetek. (Jellinek 1960b) Jellinek az alkoholaddikció
általa bevezetett e bináris modelljének, az excesszív alkoholfogyasztással kapcsolatos sóvárgás (és kontrollvesztés) kategóriáinak/szimptómáinak hangsúlyozásával egy azóta sem szűnő,
folyamatos kutatói érdeklődést teremtett az alkoholfogyasztás e jellegzetességei iránt. Nem
tekinthető véletlennek az sem, hogy a sóvárgás diagnosztikus ismérve ismét bekerült a DSM-5
kategóriái közé. (American Psychiatric Association 2013)
Milyen történelmi, társadalmi és politikai folyamatok vitték két vágányra az alkoholés drogproblémát, s hogyan integrálhatóak a különféle megoldási kísérletek?
Az első kérdésben részben sikerült megadni a választ arra a kérdésre, hogy a problémás szerhasználat tekintetében nagyobb magyarázó erejű szociológiai modell miért szorult hátérbe a
hasznossági elvet követő medicinális modellhez képest. Az ötödik kérdésre adott válaszunk
ezzel szemben az, hogy kizárólag biológiai alapon nem igazolható, hogy bizonyos szereket
miért tekintünk veszélyesebbnek, míg más, az egészségre bizonyítottan károsan ható szerekkel szemben toleránsan viszonyul a társadalom (pl. a dohányzás egészségromboló hatásával
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szemben a marihuána fogyasztás, az alkohol kártékony élettani és szociális hatásaival szemben a heroin fogyasztás).98
A Nagy-Britannia és Kína közötti két ópiumháborút (1839-1842 és 1856-1860 között) az ópium szabad
kereskedelmének eszménye (mint abszolút jó) jegyében vívták, az ópiumkereskedelem legalizálásáért.
A Keletindia Társaság által Kínában terjeszteni kezdett ópium (a társaság üzleti nyereségét kívánta
megnövelni az Indiában felvásárolt és Kínának továbbadott ópiummal), valamint az európai kultúra erőszakos behatolása nyomán keletkezett anómiás állapot is közrejátszhatott abban, hogy az ópiumszívás a
kínai lakosság körében valóságos drogjárványt okozott a 19. század első felében (míg Kanton város kikötőjében időző európai matrózok megelégedtek a hagyományos alkoholos italokkal is). Miután az
ópiumfogyasztást a kínai császár betiltatta, a britek a háború mellett döntöttek. A fejlett világ akkoriban
az ópiumra áldásként tekintett, s fel sem merült a szer betiltása, egészen 1912-ig (Hágai ópiumkonferencia, célja a nemzetközi ópiumkereskedelem ellenőrzése), amikorra az ópiumfogyasztás az Amerikában élő kínaiak körében is terjedni kezdett.

98

A heroin fogyasztás fő veszélyeit – a légzésdepresszió mellett – főként az illegális fogyasztásból
(kriminalizáció) és a fogyasztás módjából (intravénás használat) eredő károk jelentik. A hosszú távú
opiátfüggőség szervezetre gyakorolt hatásának klasszikussá vált, Rockefeller által támogatott vizsgálatát
idézzük az 1920-as évekből. A kutatás eredményeit az Amerikai Orvosi Szövetség (AMA) az „Archives
of Internal Medicine” (1929) című folyóiratban publikálta 1929-ben. A tanulmány konklúziója, hogy a
hosszú távú opiátfogyasztás (legalább öt év) nem jellemezhető számottevő fizikai károsodással, „hacsak
nem a függőséggel magával”. Henry Bill (AMA kábítószerügyi bizottságának elnöke) vezetésével
1963-ban 35.000 pszichiátriai beteg vizsgálata során a következőre jutott: „A túlzott mértékű alkoholfogyasztásnál gyakran találkozunk szervi elváltozásokkal, de az ópiátok esetében ilyenről nincs tudomásunk. Az a funkcionális pszichózis, amely egyeseknél az elvonási tünetek részeként véletlenszerűen találkozunk, már korábbról eredő látens körülményekre vezethető vissza.” A Harry Anslinger (USA Kábítószerügyi Irodájának vezetője) és William F. Tompkins főügyész által összeállított „Kábítószer kereskedelem” (1953) című tanulmányban egyetlen forrásra hivatkoznak a kábítószerek káros hatásait illetően,
amiben azt állítják, hogy a kábítószer fogyasztás a függők társadalmi aktivitásának csökkenését okozza,
ám kijelentésüket nem támasztják alá tudományos bizonyítékokkal.
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2. ábra: Honore Daumier (1808-1879) karikatúrája az ópiumháborúkról

A Harrison-féle kábítószertörvény 1914-es bevezetését követően (törvényes akadályok, mint
különadó, bonyolult engedélyezési folyamat gördítése az ópium és a kokain előállítása, importja és terjesztése elé) az Amerikai Egyesült Államokban 1919-ben szövetségi szinten elrendelik a szesztilalmat. Az első világháború kitörése után a közvéleményt az alkoholprobléma foglalkoztatta, az opiát- és kokain használattal szembeni intézkedések még sok évig
erőtlenek és szervezetlenek maradtak. A droghasználók továbbra is hozzájuthattak a patikákon keresztül a szerhez, a törvénynek egy kitételére hivatkozva, miszerint az orvosok „jóhiszeműen”, azaz függőségi szindrómában szenvedő pácienseiknek felírhatták drogokat. A
drogfogyasztást szabályozó törvény eredeti célja szerint a szerfogyasztók gyógykezelését támogatta, ám a gyakorlatban a konszenzus hiánya miatt a kábítószer fogyasztás fokozatosan
kriminalizálódott. A drogszabályozás további nehézségét a nemzetközi színtér összehangolása
jelentette. Harry Anslinger, aki korábban az alkohol prohibíció területén tevékenykedett,
majd az 1930-ban megalakuló Federal Bureau of Narcotics (FBN) élére került, jelentős szerepet vállalt a nemzetközi drogkontroll intézményének megteremtésében, különös tekintettel a
jogi normák megerősítésében. Az Anslinger vezette FBN démonizálva a drogfogyasztást, igen
eredményesen befolyásolta a drogokkal kapcsolatos diskurzus főirányát. Míg az Amerika Orvosszövetség (AMA) – E. M. Jellinek munkássága nyomán, aki egyébiránt, mint az alkoholterület kutatási agendájának irányadója is jelentős tekintéllyel bírt – 1956-ban betegségnek
ismerte el az alkoholizmust, addig a drogpolitika a kriminalizálás irányába tolódott el (az
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1950-es évek közepén a drogabúzus büntetéstételei jelentősen szigorodtak). Amikor Jellinek
1931-ben megérkezett és először munkát vállalt az Amerika Egyesült Államokban, a drogkereskedelem éppen fellendülőben volt. Ennek ellenére, semmi jel nem utal arra, hogy a legcsekélyebb módon involválódott volna a téma bármely aspektusában. Sőt, inkább egyfajta távolságtartás jellemezte a drogfogyasztás kriminalizálását támogatók körétől. (Kelemen, Márk
2016)
Miután 1950-ben Jellinek – Georges R. Hargreaves pártfogását élvezve – megkezdte titkári
működését a WHO Alkoholizmus Albizottságánál, az alkoholizmus témája hosszú szünetet
követően ismét a nemzetközi érdeklődés fókuszába kerül. Griffith Edwards interjúkat készítve
az addiktológia területének kiemelkedő szereplőivel, hangsúlyozza e diszciplína megteremtői
között Jellinek kiemelkedő szerepét. Jellinek innovációja a teoretikus jellegű kérdések feltalálásában rejlett, amelyek a kezelést, a rehabilitációt és az epidemiológiai kutatásokat egyaránt
érintették. Szerepe az addiktológia tudományának nemzetközi színtéren való elismertetésében
is döntő, megmutatta, hogy lehetséges az alkohollal kapcsolatos problémák kiterjedtségének
csökkentése. (Edwards 1991) Jellinek mindössze ötévnyi WHO-beli megbízatása idején átformálta az alkoholszcénát, s a rekonceptualizáció eredményeként megszületett a WHO alkoholizmus definíciója is. Az alkohol- és drogfüggőséget határozottan elkülönítették, s az alkoholt az addikciókeltő (addiction-producing) és a szokásképző (habit-forming) drogok közötti
„szürke zónába” sorolták be. A WHO jelentéseket átvizsgálva kiderül az is, hogy a WHO Expert Committee on Drugs Liable to Produce Addiction egyik titkára (P. O. Wolff) – szintén
titkári minőségben – párhuzamosan a WHO Expert Committee on Mental Health Alcoholism
Subcommittee (Alkohol Albizottság) tagjaként is működött az 1953-as és 1954-es években. Az
alkohol és az egyéb pszichoaktív szerek szétválasztásával az Alkoholizmus Albizottság az
alkoholizmus medikalizálása és a kábítószerek kriminalizálása mellett tette le a voksát. Ezzel
a lépéssel – egy időre legalábbis – biztosítottnak látszott az Alkoholizmus Albizottság fennmaradása, s így tagjaik WHO-beli státuszának megőrzése is.
Amikor Jellinek e nemzetközi környezetben dolgozott a WHO-nál, ébredt rá az alkoholizmus
érzékelésének kultúrafüggő vonatkozásaira. Azzal is tisztában volt, hogy a UN Drogbizottságának (United Nation Commission on Narcotic Drugs) elnöke Harry Anslinger, aki a droghasználat kriminalizációjának elkötelezett támogatója. Jellinek célja az alkoholizmus kezelés
terápiás és felépülési fókuszának megtartása volt, amely visszatérítette őt fiatalkora etnográfi-
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ai gyökereihez és szemléletmódjához, s nekilátott az alkoholizmus témájának generikus konceptualizálásához (alkoholizmus, mint családi probléma és nem egy meghatározott nozológiai
entitás, az alkoholizmus orvosi és közegészségügyi jellegzetességei). (WHO 1955) Mindeközben Anslinger drogkontrollal kapcsolatos tervei is beértek, 1953-ban megszületik az Opium Protocol egyezmény. Az 1961-es év több szempontból is kiemelkedőnek bizonyult. Ebben
az évben nyernek egységes formát az 1912 és 1953 között megszületett multilaterális drogkontroll egyezmények (Single Convention on Narcotics Drugs 1961, egységes nemzetközi
kábítószer egyezmény), és ezzel szinte egyidejűleg jelenik meg a gyarmatok függetlenségét
deklaráló ENSZ határozat is (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People 1960).99
1962-ben Anslinger ugyan távozik az FBN éléről, ám USA-képviselői státuszát ezt követően
megtarthatta az ENSZ-nél, az amerikai „drogok elleni háború” elképzelését kiterjesztve a
nemzetközi színtérre is. Az USA-beli alkoholizmuskezelést nagyvonalúan támogató „Hughes
Act” nevű törvénycsomag megszületésével egy időben Richard Nixon 1971-ben új lendületet
adott a „drogok elleni háborúnak”, Amerika közellenségének nyilvánítva a drogfüggőséget.
WHO Expert Committee on Mental Health legközelebb 1966-ban tér vissza az alkoholizmus
és drogfüggőség kérdésköréhez, figyelmét a drogfogyasztás klinikai aspektusaira irányítva. A
szakértők a drog dependencia ernyőfogalma alá sorolják az alkohol dependenciát is, mivel
megalapozatlannak találják az alkohol más pszichoaktív szerektől történő éles elválasztását.
E kombinált modell kínálta perspektíva jóval szélesebb, mint amelyet az alkoholizmus betegségmodellje által dominált értelmezési keret biztosíthatott. Az alkohol- és drogfogyasztás
sokrétű jelenségének magyarázatában a bizottság hangsúlyozta a társadalmi, kulturális, gazdasági tényezők szerepét, a fogyasztó és környezete perspektíváját, mintegy megelőlegezve az
ártalomcsökkentés irányzatát. A probléma kezelőinek köre is kitágult, az orvosi professzió és

99

Foucault szerint a gyarmati világ felbomlásával a kolonizáló eljárások nem szűntek meg, a „drogok elleni
háború” kolonizáció-ekvivalens jelenségnek is tekinthető. (Foucault 2003, Kelemen 2006b) Az egységes nemzetközi kábítószer egyezmény 1961. évi megszületése egybeesik a faji, nemi és generációs megkülönböztetés,
illetve kizsákmányolás elleni emancipációs törekvések 1960-as évekbeli fellendülésével is. A „szex, drog és rock
& roll” életérzésben testet öltő ízlést, öltözködést, kommunikációs stílust, szexualitást és életmódot érintő kulturális forradalom az egyenlőség illuzórikus eszményének megteremtése helyett azonban az újfajta egyenlőtlenségeknek nyitott teret (a szerfüggőség betegségként való széles körű elfogadása nyilvánvalóan egyfajta egyenlőtlenség elfogadását is jelenti, nevezetesen, hogy a szerfüggő személy valamely genetikai, kulturális eltérés vagy e
két ok kombinációja miatt vulnerábilis a szenvedélykeltő szerekkel szemben). (Kelemen 2016)
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segítő szakmák mellett a laikus szerveződéseknek (pl. Alcoholics Anonymous) is nagyobb
szerepet szántak.100

100

Az utóbbi évtized új perspektívája az 1980-as évektől kezdődően teret hódító, az élet megőrzésére orientált
ártalomcsökkentő modell és az önmagunkkal törődésre, az új életstílus és életlehetőségek kialakítására fókuszáló
felépülési modell kombinációja. Az addigi vagy-vagy (nyertes-vesztes) típusú megközelítés helyett az is-is
(nyertes-nyertes) játszmára esélyt adó perspektívaváltás azt is példázhatja, hogy lehetséges az alkohol- és drogproblémák területén uralkodó biomedicinális és a probléma társadalmi, kulturális, politikai és történelmi tendenciáit magyarázó szociológia elméletek közötti átjárás és párbeszéd. Az új felépülési modell üzenete, hogy teljes
életet élni krónikus betegséggel is lehetséges. A modell a felépülési tőke fogalmára épít, amely nem egyéb, mint
a javuló életminőség és önhatékonyság növekedésének megtapasztalása. Ez az erőforrás-központú szemlélet a
felépülés eredményességét a felépülési tőke gyarapodásával hozza összefüggésbe, amelybe beletartozik a bizalom, az önmagával törődés, társas kapcsolatok, a választás szabadsága, a méltóságteljes és reményteli élet, az
egészség és reziliens viszonyulás, s nem utolsó sorban az addiktív viselkedés féken tartásának képessége. (Kelemen 2016)
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Összefoglalás
A tizenkilencedik századtól kezdődően különböző alkoholizmust magyarázó modellek formálódtak, amelyek mindegyike egyetlen tényezőre vette vissza a probléma okát. Azt követően a
huszadik századtól az Amerikai Egyesült Államokban egy specifikus kultúr- és társadalomtörténeti jelenséget, az excesszív ivás kontrollvesztő tapasztalatát hangsúlyozó modell vált uralkodóvá. Az 1940-es évektől kezdődően az alkoholizmust individualizáló, a szociokulturális
összefüggéseket háttérbe szorító, a kontextus és környezet jelentőségét bizonyos mértékben
figyelmen kívül hagyó biomedikalizációnak lehetünk tanúi. A mennyiségi-statisztikai szemléletmóddal összekapcsolódó pozitivista megközelítés térhódításával a primitív és civilizált viselkedésmód fogalmai helyébe a normál és patológiás magatartások kategóriái léptek. Az alkoholfogyasztással kapcsolatos szociokulturális tényezők iránti tudományos és gyakorlati
érdeklődés fokozatosan a háttérbe szorult, s ez a tendencia jelenleg is megfigyelhető. Az alkohológia archetipikus alakjának tekinthető Elvin Morton Jellinek 1952-ben közreadott nagyszabású tanulmányában alkoholizmusról beszél, s annak bizonyítására tesz kísérletet, hogy az
addig társadalmi problémaként kezelt addiktív alkoholizmus az egyén betegségeként értelmezhető. Jellinek munkássága nyomán az alkoholizmus (és nem az alkohol) kérdése bekerült
a WHO agendájába is. A társadalmi problémát immáron az alkoholizmus jelentette, míg az
alkoholfogyasztás maga polgárjogot nyert. Pályája végén azután Jellinek visszatér az alkoholizmus és a társadalmi, gazdasági, politikai, valamint kulturális tényezők közötti összefüggések témaköréhez, s hangsúlyozza a betegségkoncepció konstruktív jellegét. Jellinek az 1950es éveket követően saját eredeti elképzelését meghaladva élete utolsó szakaszában már alkohollal kapcsolatos problémákról, s nem az alkoholizmus szűkebben értelmezett koncepciójáról beszél. A dolgozat főbb kérdései tehát, hogy az excesszív ivás miként vált társadalmi
problémává az Amerikai Egyesült Államokban? Melyek a főbb jellegzetességei a problémás
ivás értelmezési modelljeinek? Az eltérő értelmezések milyen történeti, társadalmi tényezőkre
vezethetők vissza? Milyen kölcsönhatások és kapcsolódási pontok fedezhetők fel az egyes
értelmezési modellek között?
A dolgozat fókuszában azok a társadalmi-történeti tényezők és folyamatok állnak, amelyek
során az alkoholizmuskezelés különféle modelljei - dinamikus és hullámzó folyamatokon
keresztül - a társadalmi megközelítés szintjéről az egyéni szintre helyeződtek át. Az értekezés
vizsgálja továbbá a biomedikális és szociális szféra közötti párbeszéd elakadását magyarázó
tényezőket, mely dialógusra való törekvés Jellinek munkásságának különböző korszakaiban,
ha nem is töretlenül, de fellelhető.
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Summary
Several explanatory models of alcoholism were developed from the 19th century onwards, all
of which traced the problem back to one single factor. Later, in the 20th century, a new model
became widespread in the United States of America; one stressing a specific phenomenon of
cultural and social history: the experience of losing control due to excessive drinking. From
the 1940s onwards a kind of biomedicalisation could be observed, which individualised alcoholism, marginalised correlation with sociocultural factors, and, to some extent, ignored the
significance of context and environment. With the growing dominance of the positivist attitude connected to quantitative-statistical approach, the concepts of primitive and civilised behaviour were replaced by the categories of normal and pathological conduct. The scientific and
practical interest in sociocultural factors relating to alcohol consumption was gradually marginalised, and this tendency can be observed to this day. Elvin Morton Jellinek, the archetypal
figure of alcohology writes about alcoholism in his extensive study published in 1952, and
intends to prove that alcohol addiction, which has always been considered a social problem,
can be interpreted as the disease of the individual. Due to Jellinek’s work the issue of alcoholism (and not alcohol) was also included in the WHO’s agenda. By then it was alcoholism that
was construed as a social problem, while alcohol consumption itself “earned civil rights”.
Towards the end of his career Jellinek returned to studying the correlations between alcoholism and social, economic, political, and cultural factors, and stressed the constructive nature
of the disease concept. After the 1950s Jellinek ventured beyond his own original vision, and
towards the end of his life started discussing alcohol-related problems instead of the narrowly
defined concept of alcoholism. The key questions of this paper are the following: How has
excessive drinking become a social problem in the United States of America? What are the
main characteristics of the explanatory models of problematic drinking? What historical and
social factors can the different interpretations be traced back to? What interactions and points
of contact can be found between the explanatory models? The paper focuses on those socialhistorical factors and processes through which, as a result of dynamic and fluctuating processes, the different treatment models of alcoholism shifted from the social approach to the level
of the individual. Furthermore, the paper studies the factors explaining the hindrance of dialogue between the biomedical and social spheres, which dialogue Jellinek was aiming for
throughout the various stages of his career, if not continuously.
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