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Popovics Judit

Szummer Csaba: Pszichedelikumok és spiritualitás,  
Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, Budapest, 2015.

„A modernkori pszichedelikus reneszánsz elérte a magyar berkeket” – így fogal-
maz Szummer Csaba legújabb monográfiája a Károli Könyvek gondozásában.  
A szerző célja, hogy elemezze a kutatások főáramával párhuzamos, illegalitásból és 
kényszerű moratóriumból feléledt, a pszichedelikus szerek által kiváltott módosult 
tudatállapottal kapcsolatos vizsgálatokat. A hiánypótló kötet jól illeszkedik Frecska 
Ede, Móró Levente, Bokor Petra, Demetrovics Zsolt munkáinak sorába.

A könyv fenomenológiai kalandra, eszmetörténeti, filozófiai, kultúrtörténeti 
utazásra invitálja az olvasót. Szerkezetét tekintve négy jól elhatárolt részre tago-
lódik. Az első részben a téma társadalmi és kulturális kontextusa körvonalazódik. 
Megjelenik a „nyugati ellenkultúra” világa, a hippi mozgalom. A 60-as évek Ame-
rikáját áthatja a szeretet, a spiritualitás, az immateriális értékek, és ezzel együtt a 
könnyű drogok iránti lelkesedés. „A Halak korszakából átléptünk a Vízöntőébe” 
– vallják a szinkretikus spiritualizmus és miszticizmus, illetve a New Age hírnökei. 
Az ellenkultúra szellemi központja, Esalen, vonzza mind a tudomány és a kultú-
ra nagyjait, mind pedig a szórakoztatóipar, művészvilág legendáit. Az új korszak 
azonban nemcsak térben és időben különül el, hanem filozófiai, ideológiai válto-
zások is társulnak hozzá. Változik anyag és szellem, test és lélek felfogása, a társa-
dalom szorosabb kapcsolatba kerül az ázsiai vallásokkal; megjelenik a világ feletti 
kontroll és az énhatárok felfüggesztődésének érzése. Az ellenkultúra „mágikus ér-
telemben vett felébredést” hoz, és felveti a kérdést: a pszichedelikus szerek által 
kiváltott spirituális élmény egyenértékű-e a meditációs tapasztalatokkal vagy a más 
módon elért misztikus élményekkel?

A második – talán a legizgalmasabb és legelgondolkodtatóbb – tematikai egy-
ség tapasztalati nézőpontból vizsgálja a pszichedelikus élmény, a vallás és a mitikus 
képzelőerő kapcsolatát. A szerző abból a feltételezésből indul ki, mely szerint egyes 
vallásos élmények egy éber-normál tudatállapot eltávolodását feltételezve rokonít-
hatók a szerek által kiváltott módosult tudatállapotokkal. Pozitív példaként jelenik 
meg az enteogén egyházak szakrális környezetében átélt sikeres élményintegráció 
lehetősége. A pszichedelikus „utazás” az álomhoz hasonlatos királyi útként sejlik 
fel, konstruktív alkotás a tudattalan megismerésének útján, az észlelés végtelensé-
gébe vezető tág potenciállal. A szerző hangsúlyozza a téma szempontjából az extra-
farmakológiai tényezők – vagyis a setting –, az egyén benső világának – vagyis a set –, 
illetve a szubjektív élményminőség jelentőségét.
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A harmadik fejezet üzenete a „bad tripekhez”, vagyis a pszichedelikus krízishez 
és az élményintegrációhoz kapcsolódik. A pszichedelikumok ugyanis „kétarcúak”, 
szociális, érzelmi, vagy fizikai biztonság hiányában lidércnyomásos víziókat hoz-
hatnak elő. Ez a jelenségvilág három nevezetes „pszichonauta” – James, Huxley, 
Sartre – negatív élményein keresztül jelenik meg óva intve az olvasót az öncélú 
kvázi-misztikus élmények keresésétől. Ideális esetben minden spirituális törekvés 
célja az életvezetés és életszemlélet átalakítása. E ponton a szerző rendkívül fontos 
kérdést vet fel: hitelesek-e az ilyesféle tapasztalatok? A sok éve zajló laboratóriumi 
vizsgálatok, a vallástörténeti adatok, az „utazók” beszámolói alapján a pszichede-
likus élmény illékony, privát természetű, nyilván ez az egyik oka annak is, hogy 
sok szkeptikus megkérdőjelezi spirituális értékét. Az élményintegrációs folyamat, 
a verbalizálás, a kogníciók szintjére való átültetés fontos „megmunkálási” eljárás, 
amelyek által az élmény elnyeri fejlődést segítő hatását.

A kötet konklúziója szerint a pszichedelikus szerek által a lélek azon tartományai 
nyílnak meg, amelyek a léttel kapcsolatos legmélyebb hitünket érintik. A szerző 
azt sugallja: a pszichedelikus szerek speciális terápiás eszközként, a másodlagos 
megmunkálási folyamatot követően pedig a hétköznapi tudatállapot mentális ré-
tegét kiterjesztő, „tudattágító” potenciálként alkalmazhatók önfejlesztési célokra.  
A könyv közérthető formában mutatja be a tudatmódosító szerek hatásait, haszno-
sításait, erényeit és veszélyeit, mindemellett nem buzdít kipróbálásra, és nem fog-
lalkozik egyes speciális anyagok hatásaival sem.
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Formai kérések szerzőinkhez

Formai kéréseink szerzőinkhez

Formázás
A szöveget Word formátumban, doc vagy docx kiterjesztéssel kérjük elektronikus 
úton megküldeni a következő címre: orpheusnoster@googlegroups.com. Általá-
ban maximum 1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel) terjedelmű 
cikkeket várunk, de ennél rövidebb cikkek közlését is szívesen vállaljuk. Recenziók 
esetében a várt terjedelem körülbelül 5–10 000 leütés. 

A szöveget a lehető legkevesebb formázással kérjük. A főszövegben használt be-
tűtípus 12 pontos Times New Roman legyen, a lábjegyzetben 10 pontos Times New 
Roman. Ha a szöveg különleges fontkészletet is igényel, kérjük csatolni a fontkész-
letet, valamint a cikket pdf formátumban is. A főszöveget sorkizártan, 1,5-es sortá-
volsággal, a bekezdések elején behúzás nélkül kérjük; a lábjegyzetet sorkizártan, 
szimpla sortávval.

Összefoglaló és angol absztrakt
A tanulmányokhoz kérünk kb. 8–10 soros magyar és angol nyelvű rezümét, va-
lamint kulcsszavakat magyarul és angolul a cikkel közös fájlban, a szöveg végén.  
Az angol nyelvű absztrakt előtt angolul is szerepeljen a cikk címe, a szerző nevével 
együtt. 

Képek
Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni.  
A képeket ne ágyazzák a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető legna-
gyobb felbontásban (min. 1000x1000 pixel) küldjék, és a szövegben jelöljék meg, 
hová szerkesszük be azokat.

Hivatkozások
Hivatkozásokat lábjegyzetben kérünk. Külön bibliográfia a tanulmány végén nem 
szükséges. Az első alkalommal való idézést teljes formában kérjük, utána pedig 
szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozással. Kérjük, az i. m. hivatkozást 
csak akkor használják, ha az adott szerzőtől csak egy művet idéznek. Kereszthivat-
kozások ne legyenek.

A szerző vezetéknevét kiskapitálissal (keresztnevét normál betűvel) kérjük, 
folyóiratcikk, könyvfejezet címét idézőjelek között, normál betűvel, folyóirat, 
könyv címét dőlt betűvel.

Hivatkozások teljes lábjegyzetben:

– Könyvek, könyvfejezetek esetében
Szerző: Cím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.
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Szerző: „Fejezetcím”. In Uő: Könyvcím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, 
Hivatkozott oldalak.

– Gyűjteményes kötetek és bennük megjelent írások esetében
Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám.
Szerző: „Cím”. In Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, Ki-
adó, Évszám, Hivatkozott oldalak.

– Folyóiratcikkek esetében
Szerző: „Cím”. Folyóirat címe, Évfolyam római számmal, Évszám/Sorszám. Hivat-
kozott oldalak. 

– Heti- és napilapokban megjelent cikkek esetében
Szerző: „Cím”. Lap címe, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap. Oldalszám.

Hivatkozások rövid lábjegyzetben:

– Egy szerző egy művének használata esetén
Szerző: i. m. Hivatkozott oldalak.

– Egy szerző több művének használata esetén
Szerző (Évszám): Hivatkozott oldalak.

– Az előző lábjegyzetben hivatkozott irodalom másik szövegrésze esetében
Uo. Hivatkozott oldalak.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk, megjelölve a kezdő és záró 
oldalszámot, a kettő között gondolatjellel [–]. Kérjük, az oldalszámot csak abban az 
esetben egyértelműsítsék p. (pp.) betűkkel, ha az idézett mű jellegéből (katalógus, 
képkötet) következően egyébként nem volna világos, hogy oldalszámról van szó. 
Internetes hivatkozások esetén kérjük ellenőrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e 
még, s kérjük a hivatkozás, ill. az ellenőrzés dátumát is feltüntetni.

Szerzői adatok
Kérjük, hogy szerzőink nevük mellett adják meg a következő információkat: szü-
letési év; tudományos fokozat; a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk 
szerzői” rovatban szeretnék magukat azonosítani; oktatási-kutatási hely; emailcím. 
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Recenziók
Recenziók esetében a recenzeált mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címé-
ben, ill. alcímében megadni.

Korrektúra
A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a Módosí-
tások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, az Elfogadja, ill. Elveti gombokkal az adott 
helyen jelezve kérjük vissza.

Rövidítések, betűkészletek, átírások
Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Folyóiratok, 
sorozatok, kézikönyvek címeinek rövidítése esetén csatoljanak rövidítésjegyzéket.

Az idegen nyelvű, latin betűs kifejezéseket és idézeteket kérjük dőlt betűvel szedni, 
a görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyelvű szövegeket 
is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber stb. 
betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betűket az 
alapbetűtípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype betűt ajánlunk). Dőlt 
betűs idézet elején és végén nem szükséges idézőjelet használni. Ha az idézet záró-
jelen belül szerepel, a zárójel is legyen dőlt.

A görög neveket a szerző szándéka szerint tudományos vagy magyaros (az Akadé-
miai Helyesírásnak megfelelő) átírásban, egy cikken belül következetesen kérjük. 
Kérjük, görög neveket – latin auktor idézését kivéve – ne írjanak át latinosan (pl. 
Achilles, Homerus).

Az indológusokat, tibetistákat és iranistákat kérjük, hogy magyar nyelvű cikkeik-
ben a magyar kiejtést visszaadó írásmódot válasszák.
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Guidelines for Our Authors

Authors should submit Word files (written in a recent version of MSWord) to the 
email address <orpheusnoster@googlegroups.com>. Articles and essays should not 
normally exceed 40 000 characters (including spaces, notes, and bibliography), 
however !e Editorial Board welcomes much shorter manuscripts, too. Book re-
views should be between 5 000 and 10 000 characters in length.

!e following general rules should be followed: text alignment is leE and right 
justified (centered text); non-indented paragraphs; use as little formatting as pos-
sible, and italics where appropriate; do not add extra space between paragraphs; 
if using special fonts and characters, font file(s) and a copy of the manuscript in 
PDF format should be sent to the given email address. Main text: Times New Ro-
man 12-point type; line spacing is 1.5. Footnotes: Times New Roman 10-point type; 
should not be separated by a full blank line; line spacing is single. 

Use footnotes, not endnotes (i.  e. eliminate from the main text unnecessary 
bibliographical data or parenthetical references to sources). Give complete bib-
liographical information the first time a work is referenced (opening and closing 
pages of an article, then the specific pages referred to, using the bare number only, 
no “p.” or “pp.”) and also give an individual footnote for each detail to be docu-
mented. Subsequent citations should use a short reference; decide on a standard or 
clear abbreviation for use aEer the first occurrence, but avoid complicated or ugly 
acronyms. !e title of an article in journal or collection should be in single quota-
tion marks. !e title of a journal or book (including collections) should be in italics.

Cross-references should be avoided. References should not be necessarily gath-
ered into a bibliography at the end of the manuscript. In that case the author’s name 
and the year of publication should be given in the subsequent mentions (in foot-
notes only).    

Manuscript references include the location of documents, description and folio. 
Online references should include URL and followed by the date accessed in square 
brackets.

Quotations should be given within single quotes (use double quotes only inside 
single quotes). Longer ones of more than three lines should be indented as a sepa-
rate paragraph without quotes. Foreign-language texts in Roman type should be 
in italics. For non-Roman texts (Greek, Hebrew, Coptic, Syrian, etc.) use Unicode 
fonts. 

Figures (tables, illustrations, photos and other artworks) should not be embed-
ded in the text, but submitted separately in JP(E)G or TIF format; properly cropped 
line drawings should have a resolution of at least 600 dots per inch, greyscale and 
colour of at least 300 dots per inch at their final size. Colour figures should be sup-
plied in CMYK (not RGB) colours.
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Put placeholders into the text to show where the image should appear. Type 
these placeholders on their own line, flush leE, and bracketed (e.g., [Table 1]). Fig-
ure captions (with source information) should be numbered, for easy reference, 
and listed at the end of the document.

!e manuscript should be followed by an abstract of 10 lines maximum (i.e. in 
the same document) in one of the following languages: English, German, French, 
Italian, and accompanied by some keywords, the Author’s name, year of birth, aca-
demic degree, current or preferred discipline, and place of employment/research. 
In the case of book reviews the title should be followed by full bibliographic infor-
mation.

Proofs will be sent via email to the Authors for checking. Changes to the text 
should be made by enabling Word’s change-tracking mode (under the ‘Review’ 
tab), and by accepting or rejecting the Editor’s modifications. Corrections should 
be returned to the Editorial email address.
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A folyóirat a következő boltokban kapható:

L’Harmattan Könyvesbolt
Írók Boltja
Gondolat Könyvesház
Párbeszéd Könyvesbolt
ELTE TTK-TÁTK Hallgatói Bolt
Budapesti Teleki Téka
Pécsi Antik KE. Könyvesboltja (Szent István Könyvesbolt)
ELTE Eötvös Kiadó jegyzetboltjai
Nyitott Műhely

Megrendelhető az orpheusnoster@googlegroups.com címen.
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Következő számunk tartalmából

Nagy Andrea
Az óangol költészet magyar fordításainak története és elemzése

Erzsébet Stróbl
$e Device of the Savage Irish: $e Portrait of Captain $omas Lee 

Katalin G. Kállay
$e Possibilities of Parable – the Breath of a Subtle Power: 
A Reading of Nathaniel Hawthorne’s “$e Minister’s Black Veil”

Ágnes Beretzky 
$e Two Harriets: Two Women Defying (Pre-)Victorian Conventions – 
A Comparative Analysis of the Life, $ought and Influence of Harriet Lewin Grote  
(1792–1878) and Harriet Taylor Mill (1807–1858)

Zsófia Vasadi
$e Japanese Setting in the 2006 Film Adaptation of As You Like It: Kenneth Branagh’s 
Japanese (G)Arden

Júlia Balázs
Cormac McCarthy’s Unloved Child of Southern Loneliness

Pintér Alexandra Viktória
A fóti Károlyi-kastély angolkertje

MŰHELY

Varga Katalin
A Wulf és Eadwacer című óangol elégia magyar fordítása

Nagy Andrea
Beowulf-fordítás

Péti Miklós
Milton-fordítás


