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h a V a s r É t i  J ó z s e f

a korai kádár-korszak 
irodaLMi PszichonaUtái

Bevezető 

a droghasználat és a hallucinogén anyagokkal történő kísérletezés kapcsolata a szépiro-
dalommal (és általában véve a művészetekkel) jól ismert kérdéskörnek tekinthető, külö-
nösen a 19. század, majd a századforduló és századelő dekadens-szimbolista törekvéseit 
illetően, lásd többek között baudelaire, gautier, de Quincey, később stanisław Witkiewicz, 
havelock ellis, W. b. Yates munkásságát, írásait. a második világháború után, az ötvenes 
évek beatmozgalma, majd a hippi világ – theodore roszak szavával az „ellenkultúra” 
(counter culture) – térhódítása idején e színtér immár parttalanná válik, az ismert irodal-
mi pszichonauták és híres drogfüggők között jelen vannak az akkori angolszász irodalmi 
élet legkiválóbbjai: William s. burroughs, ken kesey, aldous huxley, truman capote, 
robert anton Wilson, hunter s. thompson, Philip k. dick. a magyar mezőny ennél sok-
kal szűkebbnek mondható: a „polgári” időkből említhetjük csáth géza hírhedt morfium-
függőségét, kosztolányi kokainfogyasztását, vagy éppen rejtő Jenőt, aki egy akkoriban 
kapható olcsó és brutális amfetamin-készítmény agyserkentő hatása alatt írta (nemritkán 
csak néhány nap leforgása alatt) egyes regényeit.1 az említetteknél sokkal kevésbé ismert 
és irodalomtörténeti szempontból feldolgozatlan kérdéskör az 1956 és 1959 között 
budapesten, a lipótmezei pszichiátriai intézetben folytatott modellpszichózis-kísérletek tör-
ténete, valamint néhány ismert író és költő (abody béla, nemes nagy ágnes, Juhász 
ferenc) részvétele ezekben.2 

1. A budapesti kísérletek fontosabb szereplői, célkitűzései

a kísérletek 1957 és 1959 között a budapesti országos ideg- és elmegyógyintézetben zaj-
lottak.3 a program vezetője böszörményi zoltán pszichiáter, a korabeli elmegyógyászat és 
pszichofarmakológia jelentős alakja, legközelebbi munkatársai pedig szára istván, 
brunecker györgyi és sai-halász andrás voltak. az 1957-es emigrációja után amerikában 
jelentős karriert befutó szára elsősorban mint biokémikus-orvos szerzett nevet a prog-
ramban, az eredmények terápiás alkalmazásával, a kísérletek módszertani kérdéseivel, 
kulturális vonatkozásaival leginkább böszörményi cikkei foglalkoztak. a program során 
többféle vegyülettel kísérleteztek: pszilocibint, meszkalint, Lsd-t, valamint az akkor új-

1 Lásd ehhez: szajbély Mihály: Csáth Géza élete és munkái. budapest, Magvető, 2019, 293–300., 381–
384.; kosztolányi dezsőné: Kosztolányi Dezső. budapest, aspy stúdió, 2004, 309. skk.; thuróczy 
gergely: rejtő Jenő alkotói pályaíve. in: Uő. (szerk.): Az ellopott tragédia. Rejtő Jenő emlékkötet. 
budapest, PiM, 2015, 16-169., 139. 

2 Lásd ehhez: sirokai Mátyás – havasréti József: a kádár-korszak irodalmi pszichonautái. Jelenkor 
Online, 2021. 03. 31. köszönöm sirokai Mátyásnak, hogy felhívta figyelmemet nemes nagy 
ágnes amerikai naplójára, melyben a költő visszaemlékezik az 1957-es kísérletekre. 

3 az intézmény 1867 és 2007 között számos névváltoztatáson esett át, az egységesség kedvéért 
mindenhol az oPni (országos Pszichiátriai és neurológai intézet) rövidítést használom. 
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donságnak számító dimetil-triptamint (dMt), illetve dietil-triptamint (det) egyaránt 
használtak. szárának sikerült meggyőznie a program fontosságáról gimesné hajdu Lilit, 
az oPni akkori igazgatóját, akinek az engedélyével 1956-ban elkezdődhetett a munka.4 a 
kísérletek 1956 késő őszén még meglehetősen drámai körülmények között zajlottak: 
böszörményi egyik önkísérletes jegyzőkönyve még utcai harcokról, rendőrségi házkuta-
tásról, a házukat ért belövésekről számol be.5 

szára 1953-ban kezdett érdeklődni a hallucinogének alkalmazása iránt, amikor a bu-
dapesti orvosi egyetem biokémiai tanszékéről átkerült az oPni-ba. először Lsd-t rendelt 
a sandoz intézettől (ennek munkatársa volt az Lsd-t 1943-ban felfedező albert hofmann 
is), de kérését a svájciak elutasították.6 Érdekesség, hogy míg 1955-ben nem voltak hajlan-
dók teljesíteni szára kérését, nem sokkal ezt követően irányi Jenőné és fráter rózsa igény-
lését a sandoz elfogadta.7 Így szára érdeklődése rövid időre a bufotenin („varangymé-
reg”) irányába fordult, de ezt nem sikerült előállítania.8 1955-ben egy friss külföldi 
publikáció nyomán felfigyelt a közép-amerikában használt cohoba szippantópor egyik 
összetevőjére, amit aztán önállóan szintetizált is.9 ez volt a dimetil-triptamin (dMt), mely 
később komoly karriert futott be a pszichedelikus drogok kutatásában.10 az ugyancsak 
akkoriban szintetizált dietil-triptamint a budapesti kísérletek során azonban gyakrabban 
használták, ugyanis a dMt által kiváltott fizikai tünetek olyan kellemetlenek voltak, hogy 
a kísérleti személyek tiltakoztak ellene.11 

a kutatásokat ösztönözte, hogy az elmegyógyászat közel száz év erőfeszítései ellenére 
sem tudott semmi bizonyosat a skizofrénia kialakulásának okairól. a kutatók részben e 
betegségnek az anyagcserezavarokkal összefüggő (feltételezett) eredetének tisztázásához, 
részben pedig terápiájához szerettek volna segítséget kapni.12 de a skizofrénia kutatásától 
függetlenül is elmondható, hogy az orvostudomány akkoriban még nagy reményeket fű-
zött a révületkeltő anyagok (egyéb kifejezésekkel: hallucinogének, psychomimeticumok, 
psychedelicumok, phantasticumok, psychoticumok) pszichoterápiás alkalmazásához.13 a 
kísérleti elmezavarok tanulmányozása a terápiás célok és remények mellett a különféle 
kognitív folyamatok (alkotásvágy, emlékezés, képzelet, kreativitás, látomások) működé-
sének alaposabb megismerésével is kecsegtetett.

a kísérletekről beszámoló tanulmányok részletesen tárgyalták a program során hasz-
nált vegyületek sajátosságait. „a hallucinogén (révületkeltő) anyagok, illetve pszicho-
tikumok által előidézett úgynevezett kísérleti elmezavarok az össz-személyiség funkciói-
nak átmeneti, tehát időleges megváltozását eredményezik. ez együtt jár a többnyire 
kisebb-nagyobb fokban megnyilvánuló szorongás mellett több-kevesebb szemléletzavar-
ral, az asszociációk fellazulásával, az élmények intenzitásának fokozódásával, sőt, minő-

4 stephen szára: dMt at fifty. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2007, iX/4, 201–205., 202. 
5 böszörményi zoltán: a kísérleti pszichózisok egyes kérdései. Pszichológiai Tanulmányok 1. 

budapest: akadémiai, 1957, 311–317, 315.
6 stephen szára: i. m., 202. 
7 irányi Jenőné – fráter rózsa: Lysergsavas diaethylamiddal (Lsd) kiváltott kísérletes psychosisok. 

Orvosi Hetilap, 1957/41, 1115–1119., 1116.
8 böszörményi zoltán: a kísérleti pszichózisok egyes kérdései…, 312.
9 stephen szára: i. m., 202; lásd még: böszörményi: i. m., 313. 
10 Lásd rick strassman: DMT: The Spirit Molecule. rochester (Vt Usa): Park street Press, 2000. 
11 böszörményi zoltán: egyes hallucinogén anyagok pszichoterápiát elősegítő hatásáról. Magyar 

Pszichológiai Szemle, 1962/1, 47–51., 47–48. 
12 Lásd: böszörményi zoltán – brunecker györgyi – déri Piroska – nagy tibor: Megfigyelések egy 

új révületkeltő (hallucinogen) anyag, a diaethyltryptamin hatásáról. Orvosi Hetilap, 1959/18, 
641–647., 641.; irányi – fráter: i. m., 1116.; avar Pál: a „lélek gyógyszerei”. Világosság, 1965/7–8, 
461–467., 464.; issekutz béla: bepillantás a pszichofarmakológia vegykonyhájába. Élet és 
Tudomány, 1967/2, 1410–1413., 1412. 

13 böszörményi: egyes hallucinogén anyagok…, 47–48. 
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ségének megváltozásával stb. is. sokan szinte kinyilatkoztatásszerűen élik át a pár órás 
révületet, illetve e sajátos felajzottsági és kábultsági keverék-állapotot, úgy érzik, hogy 
most közelednek a dolgok igazi megismerése felé”.14

a „most közelednek a dolgok igazi megismerése felé” fordulat feltételezhetően aldous 
huxley 1954-es Az észlelés kapui című bestsellerének egyik megállapítását visszhangoz-
za.15 huxley könyve a magyar kutatók és egyéb szerzők körében (böszörményi, szára, 
avar Pál, király József, abody béla, Juhász ferenc) meglehetősen ismertnek számított. 
szára istván később megemlíti, hogy Az észlelés kapui a hallucinogén anyagok iránti érdek-
lődésének kialakulásában fontos szerepet játszott, noha azt is hozzátette, hogy a könyv 
tartalmának kilencven százalékát inkább huxley szépírói teljesítményének, mintsem a 
meszkalin hatásának tartotta.16

böszörményi egyik cikke a következőképpen összegzi a dMt, illetve a det hatásait: 
„e modell-psychosist élénk vegetatív tünetek, szorongás, egyeseknél főleg az un. nem-
domináns félteke átmeneti funkciózavarára utaló neurológiai jelek, hangulati és észreve-
vési zavarok, elsősorban látási illúziók és víziók, tér- és időszemléleti zavarok, fellazult 
asszociációk és egyeseknél enyhe [paranoiás] vonatkozások jellemzik. Legtöbb vonásá-
ban ez a zavartság az Lsd bódulathoz, a paranoid reakciók felbukkanásával a meszkalinhoz 
hasonlított, de sem a skizofrén, sem egyéb endogen pszichotikus állapotképre nem emlé-
keztetett”.17 a kellemetlen testi-fizikai tünetek, valamint a hatás gyors lefolyása miatt 
böszörményiék arra jutottak, hogy a dMt önkísérletek végrehajtására kevésbé alkalmas. 
ezzel szemben „a det modellpszichózis az enyhébb meszkalin-bódulathoz hasonlítható: 
szemlélődésre hajlamosító kellemes eufórikus állapot jön létre, mely tér-, időszemléleti, 
valamint testvázlat-zavarokkal, továbbá víziókkal jár együtt. a det alkalmasnak látszik 
orvosi-önkísérleti felhasználásra” is. a programban közreműködő önkéntesek motivációi 
változatosak voltak: „nálunk díjtalanul vállalkoztak a kísérletre, többségük kíváncsiság-
ból, az orvosok pedig bizonyos pszichopatológiai belátást szerzendő, írók s költők pedig 
ihletet akartak meríteni egyes további munkájukhoz stb. […] többen fenyegető élethely-
zeteik elől, illetve egyes kínos döntések szüksége elől akartak pár órára belefeledkezni a 
toxikus állapotba”.18 

a modellpszichózissal kapcsolatos kísérletek különféle módszertani problémákat is 
felvetettek. a felhasznált vegyület nem okozhatott egészségkárosodást, nem okozhatott 
rászokást, továbbá nem okozhatott olyan fokú tudatzavart, ami megakadályozta volna, 
hogy a tesztalanyok beszámoljanak róla.19 a modellpszichózis igen gyakran egyénenként 
eltérő formában jelentkezett, ez akadályozta az egyes adatok és megfigyelések általánosí-
tását. sokat számított a kísérleti szituációba vetett bizalom, a kísérleti környezet pontos 
struktúrája, de az előzetes információktól függő elvárások jellege is.20 a dokumentumok-
ból kiderül, hogy a sivár intézeti körülmények zavarták a kísérleti személyeket, különö-
sen az egészségeseket. a „szomatikus, de főleg az elektropszichológai vizsgálatokat a kí-
sérleti személyek többsége terhesnek érzi, az eeg-regisztrálásnál a szükséges immobilitás 
hat kedvezőtlenül […] de a kérdőívek, projektív tesztek, sőt, egyszerű logikai feladatok is 

14 böszörményi zoltán: adatok a kísérleti pszichózisok és az alkotási vágy összefüggésének 
kérdéséhez. Pszichológiai Tanulmányok 2. budapest, akadémiai, 1959, 335–343., 335. 

15 Lásd: „a new direct insight into the nature of things”. aldous huxley: The Doors of Perception. 
London, ghatto and Windus, 1954, 20.; vö. aldous huxley: Az észlelés kapui. ford. kollár János. 
budapest, göncöl, 1997, 29. 

16 stephen szára: i. m., 202. 
17 böszörményi: a kísérleti pszichózisok egyes kérdései, 313. 
18 böszörményi: egyes hallucinogén anyagok…, 49–50.
19 irányi – fráter: i. m., 1115.; böszörményi zoltán: Psychomimeticumok vizsgálata emberen. 

Orvostudomány (19), 1968, 355–358., 355.
20 böszörményi: Psychomimeticumok…, 356.
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gyakran elutasítást váltanak ki, mert a vizsgáltak szívesebben merülnének el kóros per-
cepcióik misztikus világába, vagy némelyek egyszerűen introvertáltan meditálnának. a 
több önkísérleten átesett munkatársak többsége jobban értékelte a kényelmes lakásokban 
rendezett experimentumot”.21 a kísérletsorozat irodalomtörténeti szempontból két legje-
lentősebb figurája, nemes nagy ágnes és Juhász ferenc egyaránt kiábrándító élményként 
emlékezett vissza a történtekre; nemes nagy fanyalogva, rezignált-csalódott hangon, 
Juhász pedig szorongásait, sőt, halálfélelmét hangsúlyozva.

2. Kulturális kontextusok 

a kísérletekről beszámoló publikációkban a pszichiátriai kérdéseken túlmenően számos 
egyéb kontextus megjelenik: alkotáslélektani-esztétikai, etnográfiai, vallástörténeti szem-
pontok formájában. Meghatározó előfeltevésnek számított, hogy a droghatás fokozza az 
esztétikai-művészeti kreativitást; az alkotóművész résztvevők jellemzően ezen előfeltevés 
birtokában csatlakoztak a programhoz. a kísérletek során megfigyelhetővé vált a tudatalat-
ti rétegek felszínre hozása, az emlékezés folyamatainak beindulása: a visszatérés a gyerek-
korba, a primitív ősvilágba, az archetípusok birodalmához. a beszámolók sokat foglalkoz-
tak a bizarr formákban jelentkező érzékelési folyamatokkal (szinesztéziák, idő- és térillúziók, 
elszabadult asszociációk), valamint a drog hatására megjelenő fantáziaképekkel, látomá-
sokkal. többen remélték, hogy a drogok hatása alatt mintegy „kívülről” figyelhetik meg a 
fantáziamunka egyébként rejtett folyamatait. „a det modellpszichózisban tehát a regresz-
szióval együtt ősi vágyak és késztetések törnek fel, melyek a kísérlet lezajlása után is rész-
ben fennmaradnak, arra kényszerítve a k. sz.-t [a kísérleti személyt], hogy azokat a képző- 
vagy írásművészeti alkotás aktusával – esetleg szublimálva – kiegészítse. e késztetések 
hátterében valószínűleg élénk érzékletességű, erős emocionális töltésű, de fogalmilag és 
logikailag kevéssé feldolgozott, illetve elhatárolt élmények állanak, melyek éppen differen-
ciálatlanságuk miatt átütőbb erejűek. a hivatásos költők és képzőművészek kifejező-képes-
ségeiket egyébként is felhasználják, egyéniségük intuitív oldala így szükségszerűen fejlet-
tebb, a pavlovi első jelzőrendszer érzékenysége náluk megtartottabb”.22

e kísérletek elvi-szemléleti alapjai meglehetősen távol álltak a korabeli magyar pszi-
chológiára rákényszerített szovjet „hivatalos tanítás”: a Pavlov-féle reflexológia 
redukcionizmusától.23 ennek ellenére a programról cikkező kutatók szívesen használták a 
pavlovi „első és második jelzőrendszer” fogalmát az ösztönös, csak-biológiai, kultúra-
előtti, úgymond „primitívebb”, illetve a tudatos, racionális, nyelvi, fogalmi kommuniká-
ció közötti különbségek megnevezésére.24 de nemcsak a korabeli lélektanászok éltek ezzel 
az álcázó, a korszak szovjetbarát tudományosságához színlelve vagy meggyőződésből 
igazodó gyakorlattal, hanem olyan irodalomtudósok is, mint például Marót károly és 
Lukács györgy.25 kevésbé ismert példa gyanánt itt Marót károlyt idézem, akinek 1956-os 
könyve egyúttal kiváló példa a pszichológiai regresszió, az archaikus létállapot, a költői 
ihlet, a vallásos transz és a modellpszichózis diskurzusait vegyítő, majd némi pavlovi 
frazeológiával színező gyakorlatra, különösen ott, ahol a neves klasszika-filológus az első 

21 Uo., 358. 
22 böszörményi: adatok…, 339; 
23 Pavlov korabeli szerepéről lásd: Pléh csaba: a pszichológia szimbolikája egy slampos totalitárius 

rendszerben. in: Uő.: Hagyomány és újítás a pszichológiában. budapest, balassi, 1998, 91–108., 96. 
24 király József: szinesztéziás élmények mesterséges pszichózisban. (Önészlelés). Pszichológiai Ta-

nulmányok 2. budapest: akadémiai, 1959, 355–361., 359.; böszörményi: adatok…, 339; böszörmé-
nyi: egyes hallucinogén anyagok…, 48.

25 Marót károly: A görög irodalom kezdetei. budapest, akadémiai, 1956, 206. skk.; Lukács györgy: Az 
esztétikum sajátossága. 1–2. ford. eörsi istván. budapest, Magvető, 1978 (2. kötet: 11–38., 102–164.). 
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jelrendszernek a „normális” elmeműködésen felülkerekedő uralmáról értekezett, az „in-
toxikációk, részegség, trance, révület, mámor, álom, ihlet” tudatformáinak alkotáspszi-
chológiai jelentőségét hangsúlyozva.26 

a publikációk többször utaltak a dekadens és a szimbolista irodalomban előforduló 
pszichedelikus élményleírásokra, és a kísérleti személyek beszámolói is sok esetben  
emlékeztettek ilyenekre.27 nem kizárható, hogy egyes résztvevők látomásait-élményeit 
valóban preformálták (többek között) baudelaire, gautier, de Quincey és mások drogví-
ziókkal foglalkozó színpompás leírásai; azt látták, hallották, érezték, amire olvasmányél-
ményeik felkészítették őket. „Élénkvörös spirálok forognak, kígyószerű színes szalagok 
hullámoznak, színes csillogású drágakő-törmelékek kaleidoszkópjai vibrálnak. egy szí-
nes márványlapokból épült tündöklő csarnok tűnik fel polcok hosszú sorával, s e polco-
kon végnélküli sorban színekben izzó neoncsövek sorakoznak. […] színes szalagok eresz-
kednek alá egy láthatatlan zsinórpadlásról. a szalagíveken hírtelen piciny gúla-alakú, 
élénk-kékben sziporkázó drágakövek tűnnek elő…” – írta egyik cikkében király József 
pszichológus, nem fukarkodva a dekadens irodalom ornamentális zsúfoltságát, szimboli-
kus túlterheltségét idéző képekkel és fordulatokkal.28 

hasonlóan jellemző a beszámolók szövegének az archaikus kultúrák köréből vett ké-
pekkel való erős telítettsége. a korabeli publikációk állandó motívuma, hogy a gyermeki 
világkép, az álmok világa, a pszichózis állapota, a primitív gondolkodás és a hallucinogé-
nekkel előidézett regresszív tudatállapotok, valamint a modern absztrakt művészet kö-
zött valamiféle belső rokonság figyelhető meg. e gondolatkör ugyanakkor általánosnak 
mondható a történeti avantgárd irányzatok „primitivizmusát” értelmező diskurzusok-
ban.29 itt benedek istván pszichiáter sorait idézem: „a modern képzőművészet absztrakt 
ága – és valószínűleg a modern zene is, valamint az irodalom expresszionista-abszurd 
irányzata – rokon vonásokat mutat az elmebetegek és a hallucinogén hatás alatt állók al-
kotásaival. ebből nem az következik, hogy a modern művészet elmebaj, hanem: a modern 
művészet a tudattalannak olyan szféráját tárja fel, amely egyébként csak hallucinációs 
állapotban szokott megnyilatkozni”.30

a kísérletekhez köthető publikációk többsége áttekintette a törzsi népek varázslóitól a 
kortárs pszichiátriai kutatásokig vezető kalandos utat, egyrészt racionalizálva és tudomá-
nyos fogalmi eszközökkel magyarázva (Mircea eliade szavait idézve) az „extázis archai-
kus technikáit”, másrészt felmutatva, hogy a kortárs orvosi-biokémiai kutatásoknak mi-
lyen elgondolkodtató kultúrtörténeti-etnográfiai előzményei voltak.31 ezek a fejtegetések 
gyakran párhuzamosak voltak egy további – az etnográfiát és a pszichiátriát egyaránt 
foglalkoztató – történeti kérdéssel: miféle kapcsolatok rekonstruálhatók a táltosok, sámá-
nok, varázslók, boszorkányok, halottlátók extatikus tudatállapotai, illetve a pszichózis 

26 Marót: i. m., 206.
27 király: szinesztéziás élmények…, 356.; issekutz: i. m., 1411. 
28 király József: egy kísérleti személy elmondja. Ország Világ, 1958/2, 6–7. (király det- és 

pszilocibin-kísérletben egyaránt részt vett, utóbbihoz lásd: Önkísérlet psilocybinnel. Pszichológiai 
Tanulmányok 3. budapest: akadémiai, 1961, 519–529.) 

29 a kérdést szótár-monográfia formájában dolgozza fel Joachim schultz munkája (Wild, Irre und 
Rein. giessen, anabas Verlag, 1995); lásd az „ethnologie”, „geisteskrank”, „kind-kindlich”, 
„rausch-rauschgift” címszavakat. 

30 benedek istván: a torz jelentkezése a művészetben. Természet Világa, 1968/182–186., 186. benedek 
maga is érdeklődött a rituális droghasználat kérdései iránt, lásd: benedek istván: Varázslás és 
orvoslás az azték, maya és inka birodalomban. budapest, Magvető, 1976, 144–174. 

31 ehhez lásd: Paul deveroux: The Long Trip. A Prehistory of Psychedelia. London, Penguin/arkana, 
1997; Mike Jay: Mescaline. A Global History of the First Psychedelic. new haven and London, Yale 
UP, 2019. 
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„modern” megjelenési formái között.32 ebben a diskurzusban egyfelől a rituális drogfo-
gyasztás elvarázstalanodását érhetjük tetten, másfelől e droghasználati módok újjászületését 
a különféle, jellemzően a hatvanas-hetvenes évek amerikai ellenkultúrájában népszerű 
ezoterikus-spirituális, sőt, okkult tudatfilozófiai konstrukciókban.33 

avar Pál (ugyancsak az oPni pszichiátere) például Az Úr teste? Az ördög teste? című 
írásában a közép-amerikai indiánok rituális gombafogyasztásával kapcsolatos ismeretek 
bővülését ismerteti, a konkvisztádorok spekulációitól kezdve az etnomikológián keresz-
tül a modern biokémiáig. „a teonanacatl pogányul = az istenek húsa, keresztényül = az Úr 
teste, a hittérítők nyelvén = az Ördög teste vagy a sátán gombája, az orvosok és a vegyészek 
nyelvén pedig = pszilocibint, pontosabban 4-hidroxi-dimetiltriptamin foszforsavésztert tartal-
mazó gomba. az emberekkel foglalkozó természettudományok, az antropológia, a lélek-
tan, az elmekórtan, a gyógyszervegytan, az etnobotanika, stb. történetébe úgy vonult be 
teonanacatl, mint melynek felfedezése az említett szakágakon kívül még egy sereg speci-
ális (humán és természetrajzi) tudományágat foglalkoztatott (például néprajz, mitológia, 
irodalomtudomány, művészettörténet, földrajz, geológia stb.). s csak ezek – majdnem va-
lamennyi tudományág – legkiválóbb specialistáinak szoros együttműködésével sikerült 
tisztázni végül: mi is a teonanacatl”.34 

avar cikke e ponton a „varázs alóli feloldás” történeti folyamatának mintegy allegori-
kus rajzát vagy tanmeséjét alkotja meg: érzékeltetve az utat, ahogy az érintettek a teofágia 
(istenevés) ősvilági-barbár képzetkörétől indulva eljutnak a kortárs biokémiai kutatáso-
kig. de az ismeretterjesztő írások másféle ideológiai üzeneteket is tartalmazhattak, így 
például a materialista valláskritika szellemében kiemelték, hogy a szakrális tapasztalatok 
mögött csupán különféle biokémiai hatásmechanizmusok rejtőznek: „amit azonban ők 
természetfölötti eredetű bűvöletnek tartottak, az valójában nem más, mint e vegyületnek 
[bufotenin] az agyra, a lelki működésre gyakorolt sajátságos hatásai. nem a »természetfe-
lettibe« vagy a jövő eseményeibe pillantásról van tehát szó, hanem a drogok által izgatott 
agy különös káprázatairól”.35

3. Abody Béla, Nemes Nagy Ágnes, Juhász Ferenc

„Huxley tévedéseit ki kell igazítanunk…”

a kádár-korszak irodalmi életében és médiájában évtizedeken át igen népszerű, noha a 
kísérletek idején még csak első könyvének – Indulatos utazás (1957) – kiadására készülő 
író: abody béla ugyancsak feltűnik történetünkben. „a. b. 26 éves, író […] piknikus test-
alkatú, kissé elhízott, cykloid, gyakorlatias személyiség, igen élénk intellektuális érdek-
lődéssel, bohém életvezetéssel”.36 abody tapasztalatai a pszichedelikus élménykör  
jellegzetes sztereotípiái voltak: szeme előtt mikroszkopikus lények úszkáltak, szivár-
ványszínek fénylettek, majd bomlottak le, a szoba falai közeledtek és távolodtak, köny-
nyűnek és euforikusnak érezte magát, húsvéti harangszót, orgonazenét hallott.37 nem 
sokkal később, 1961-ben abody egy huxley-ellenes vitairatot közölt az akkor vezető ér-
telmiségi fórumnak számító Valóság folyóiratban, ahol fölényes és elítélő hangon foglalt 

32 Lásd: avar Pál: akinek megnyílt a menny… Világosság, 1966/4, 209–215. 
33 ehhez lásd: erik davis: High Weirdness. Drugs, Esoterica, and Visionary Experience in the Seventies. 

London – cambridge (Mass. Usa): strange attractor – Mit Press, 2019. 
34 avar Pál: az Úr teste? az ördög teste? a hallucinogén gombákról. Világosság, 1970/6, 364–369, 

367. 
35 király József: Varázsszerek tudományos szemmel. Élet és Tudomány, 1960/2, 971–974, 973. 
36 böszörményi és mások: Megfigyelések…, 642. 
37 Uo.
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állást az efféle kísérletek és tapasztalatok jelentőségével kapcsolatban. beszámol arról 
(kritikájának hitelességét ezzel is erősítve), hogy Magyarországon is folytak hasonló 
drogkísérletek, és ezeknek ő is résztvevője volt: „s ebben a bozótban, nem tagadjuk, odá-
ig követtük a jeles szerzőt, hogy mindazokat a kísérleteket, amelyeket huxley végigpró-
bált, mi magunk is végigpróbáltuk”.38 

cikke egyrészt Az észlelés kapuiban foglaltak esztétikai és alkotáspszichológiai tanulsá-
gaival, másrészt a brit író nézeteiből levezethető világnézeti általánosítások veszélyeivel 
foglalkozik. „huxley szellemi életünk legjelentősebb tetteit biokémiai jelenségekre vezeti 
vissza, ezeket tartja érzelmi, értelmi tevékenységünk, az emberiség művészete, a vallás-
alapítások, az ideológiai munka legfontosabb okának”.39 abody túlzásnak tartotta azt a 
gondolatot, mely szerint a pszichedelikus tapasztalat releváns magyarázatot képes nyúj-
tani az irodalmi alkotások létrejöttének körülményeire: „az író egy kábítószer, az úgyne-
vezett mescalin használatából, hatásából véli megmagyarázni a mű alkotásának, keletke-
zése körülményeinek, sőt, befogadásának, élvezetének legfontosabb elemeit”. ezzel 
szembehelyezkedve abody – a korabeli hivatalos ideológiával összhangban – a „valóság 
tükrözésén” alapuló marxista-leninista esztétika érvényességét hangsúlyozta. huxley né-
zeteit az esszé szerzője „biokémiai determinizmusnak” nevezte, és szót emelt az ellen, 
hogy tiszteletre méltó szaktudományos eredményekre egyes felelőtlen írók ezoterikus fi-
lozófiai koncepciókat építsenek: „a hazai, úttörő jelentőségű, biokémiai vizsgálatok nem 
léptek, és most sem lépnek fel efféle kozmikus, a tudomány partjait elmosó igénnyel. 
Maradnak választott feladatuknál, ugyanakkor nem tűrik módszereik »lírizálódását«, a 
túlságosan merész, önkényes következtetéseket”.40 Írása azt sugallja, hogy a pszichedeli-
kus drogok efféle népszerűsítése végső soron a racionalitáson alapuló világnézeti model-
lek prioritását, valamint a megtévesztett olvasók helyes ideológiai tájékozódását fogja 
veszélyeztetni. a kádár-korszak ismert irodalmi bohémfigurájától meglehetősen szokat-
lan volt ez az iskolamesteri hang. 

„A kísérlet alatt magam is kísérleteztem”

nemes nagy ágnes 1957-ben vett részt a kísérletekben, majd több mint húsz év múltán, 
észak-amerikai naplójában idézte fel emlékeit. szavaiból kiderül, hogy sem az 1957-es 
budapesti Lsd-triptől, sem az 1979-es iowai Írótáborban elszívott marihuánától nem volt 
elragadtatva; megjegyzései az amerikai ellenkultúrával kapcsolatos ellenérzéseit is jól 
tükrözik, ez a fanyalgó hangnem egyébként az amerikai napló teljes egészét áthatja. 
„[1979] Október 28., vasárnap […] elszívok egy fél marihuána cigarettát. Mintha nagy me-
legben felhörpintenék egy nagy pohár sört, gyorsan. kis szédülés, enyhe hülyeség, álmos-
ság. de hol van a kellemes érzés? ezért csapnak akkora zajt? na most már ezt is megta-
pasztaltam. Mint ahogy elég volt abból az Lsd-ből is, amit kísérleti célból kaptam 
1957-ben. akkor is csalódást okoztam a pszichológusoknak. bizony, egy vers írásakor jó-
val nagyobb az ember vízionálóképessége, mint ajzószerekkel. És sokkal koncentráltabb; 
haladványa van, tevőleges”.41

1957-ben így számolt be akkor friss tapasztalatairól: „a tudatom alapvető képei, motí-
vumai úsztak végig ezen a két órán, ezek is ismerősek, vissza-visszatérőek, csak persze 
mindig másképpen színeződnek. Lényeges dolgokat mozgatott meg ez a vegyi hatás. azt 
hiszem, mindenkiben folyik ez a belső film, csak időként kiélesedik. nekem persze ez az 

38 abody béla: egy legenda nyomában. Valóság, 1961/3, 51–58., 52.
39 Uo., 51.
40 Uo., 54.
41 nemes nagy ágnes: amerikai napló. iowa 1979. in: Uő.: Magyarul és világul. budapest, helikon, 

2014, 139–316., 230.
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anyag a vers-plazmám. a kísérlet alatt magam is kísérleteztem. amit a szer hatásáról hal-
lottam, valószínűvé tette előttem, hogy az úgynevezett ihletettséghez hasonló állapotot 
idéz elő. […] Úgy gondolom, ez igaz is, meg nem is. az »ihlet«-hez hasonlít ez az állapot 
az idegek felvontságában, a képsorok áramlásában, élénkségében – de különbözik inten-
zitásában, és minőségében is. egy verssel való foglalkozás intenzívebb, hevesebb indulat, 
mint amit a szer ad. a minőségi különbség pedig: az ember írás közben sokkal koncent-
ráltabb, egy dologra figyelőbb. olyan élesen irányul valamire, olyan boldog harapással 
fogja, hogy végül azt hiszi: nem ő fog, hanem őt fogják, »diktálnak« neki. itt más az eset: 
az ember sokkal szétfolyóbb, lazább, passzívabb…”.42

nemes nagy mind az 1957-es kísérleti beszámolóban, mind 1979-es naplójában szem-
beállítja egymással a drog tudattágító hatását, illetve a versírás, az ihlet ennél sokkal kon-
centráltabb-intenzívebb lelki folyamatait. Megjegyzéseiben az önmegfigyelés eredményei 
összekapcsolódnak olyan tudatfilozófiai és költészetesztétikai fogalmakkal-motívumok-
kal, melyek egyértelműen a költőnő nagy példaképe: babits Mihály ifjúkori írásait idézik. 
az olyan kifejezések, mint a tudati képek „úszása”, a „képsorok áramlása”, illetve vala-
miféle „belső film” folytonosságának szemlélése babits azon nézeteit visszhangozzák, 
melyeket a költő az ezerkilencszázas évek elején William James és zalai béla tudatfilozó-
fiájának hatására alakított ki.43 nemes nagy ágnes példáján is megfigyelhető, hogy az 
introspekció, a teoretikus általánosítás igénye, az elméleti előfeltevések és az irodalmi-fi-
lozófiai inspirációk miként rétegződnek egymásra, egyszerre közvetítve a droghatás érzé-
ki fenomenológiáját, az alkotáspszichológiai felismeréseket, de a kísérlet bizonyos mérté-
kű, ráadásul egyből fogalmi szinten is értelmezett kudarcát is. 

„Nem féltem, de a szerveim féltek”

Juhász ferenc ugyancsak részt vett a programban; a kísérletre 1957. november 19-én ke-
rült sor; közreműködése eredményeként jött létre a költő Diethyl-kísérlet című esszéje is.44 
esszéjének bevezetőjében utalt arra, hogy nem érkezett felkészületlenül, jól ismerte pél-
dául henri Michaux és aldous huxley pszichedelikus élményekkel, drogkísérlettekkel 
foglalkozó írásait. a kórházban talált fizikai-tárgyi körülmények nem voltak ínyére; erő-
sen nyomasztotta a „kattogó, zörgő, állandóan-vibráló neon-lámpa, a szomszéd teremből 
a betegek hangos beszéde, cívódása, hörgése, jajongása, könyörgése, sírása, átkozódása és 
sikoltozása”, de a tolakodóan csörgő telefonkészülékek hasonlóképpen zavarták, irritál-
ták. de Juhász nemcsak lámpalázáról, idegeskedéséről, illetve a kellemetlen melléktüne-
tekről számolt be, hanem halálfélelméről is: „szememet behúnyva legtöbbször aludni 
vágytam, de mindíg fölriasztott vad dühével egy utolsó lángcsóva: hátha végleg elalszom 
[…]. nem féltem, de a szerveim féltek”. 

Végül megjelentek a látomások; itt a terjedelmes leíró szövegnek csak egy jellemző rész-
letét idézem: „szememet behúnyva egymással dúcokkal-összekötött színes fémgömböcs-
kéket láttam, néha rajzó színkarikákat, a gömbök színe nem volt éles, a tűzgyűrűké és fény-
karikáké viszont élénkpiros, tüzes, izzó, gyűrűsen lobogó, mint a lángkoszorú, amelyen 
átugratják a tigriseket, oroszlánokat a cirkuszban”. később: „ősi indián-maszkok rakódtak 
egymásra, álarcok, áldozati pofák, majd moszatos mélytengeri lebegés keveredett össze szög-
letesen-ugráló mozaik-mintákkal, közben piros tengeri csillagok és zöld hólyag-medúzák, 
ember-szemű, piros-szemhéjas, pislogó csikóhalak lebegtek. […] szememet kinyitva az ős-

42 böszörményi: adatok…, 338.
43 James és zalai hatását a fiatal babitsra részletesen elemzi: rába györgy: Babits Mihály költészete, 

1903–1920. budapest, szépirodalmi, 1981, 54. skk (valamint lásd a bőséges jegyzeteket). 
44 Juhász ferenc: diethyl-kísérlet (1957). in: Uő: Mit tehet a költő? budapest, szépirodalmi, 1967, 

135–140.
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lét-gomolygás, a csoda-áradás eloszlott és ilyenkor már csak azt vártam, hogy fölszabadúljak a 
rettenetes szenvedésből, újra a saját világomban legyek…” (kiemelések tőlem – h. J.).

elgondolkodtató, hogy ezek a részletek mennyire azonosak Juhász ferenc költészeté-
nek és prózájának eredendően vizionárius karakterével: költői alkat, költői gyakorlat és a 
pszichedelikus élmény itt valóban egymást magyarázzák. szövege számos archaikus, et-
nográfiai, rituális utalást és díszletet mozgósít; feltűnő, hogy a szövegbe épített szcenikus 
jelenetek egyrészt olyan látványosságokat idéznek, melyek önmagukban is rendkívül in-
tenzívek, expresszívek, szinte sokkolóan tarkák (cirkusz, ünnep, rítus, felvonulás), más-
részt amelyek gyakran beépültek az „izmusok” archaizáló-primitivista, nemritkán zsigeri 
hatásokra építő vizuális eszköztárába is.

a Diethyl-kísérlet nem nyers élmények felvázolása, hanem tudatosan kidolgozott, stili-
zált, rétegzett szöveg: az ősvilág szimbólumai és jelenetei, a biológiai metaforák, a külső 
és belső mikrokozmosz képei összekeverednek – mint Juhász írásaiban mindig. igen jel-
lemző továbbá, hogy az Lsd hatását Juhász kifejezetten halálélményként – lásd: „nyers 
halálfélelem és fuldoklás” – örökítette meg. itt joggal utalhatunk Juhász erősen neuroti-
kus, depresszív személyiségére (a kísérlet évében depressziója miatt kórházba is kénysze-
rült), továbbá az egész életművet uraló, a kritikusok által gyakran szóvá tett halálmániá-
ra, halálkultuszra is.45

Összegzés 

a fent vázolt kísérletek idején sajátos átmeneti időszakban vagyunk. Még nem volt jellemző 
a hallucinogén anyagok iránti olyasféle elementáris érdeklődés, mint amilyet a hatvanas-
hetvenes évek pszichedelikus kultúrája idézett elő.46 az egyesült államokban még nem 
kezdődött el a pszichedelikus szerek kriminalizálása, a kutatók viszonylag szabadon kísér-
letezhettek, továbbá ekkoriban még komoly reményeket fűztek a drogok (különösen az 
Lsd) pszichoterápiás alkalmazásához is. a mából visszatekintve igen erős kontrasztot fi-
gyelhetünk meg a nyugati pszichedelikus irodalom (aldous huxley, timothy Leary, carlos 
castañeda, terence Mckenna, charles Lilly és mások) egzaltált, színes, olykor szinte már 
karneváli világképe-világlátása, illetve az ötvenes évek budapestjének szürkesége között. 
böszörményiék programjának igen nyomasztó hátterét képezte egyrészt az 1956-os forrada-
lom leverése, másrészt a körülmény, hogy a droghasználat Magyarországon részben a bű-
nözés és a deviancia, részben pedig az elrettentő példaként lefestett dekadens-lezüllött nyu-
gati életmód részének számított; morfinista orvosok és tablettákon tengődő kiélt jazzdobosok 
népesítették be a korabeli bűnügyi irodalmat, így például szamos rudolf és fóti andor 
írásait. a budapesti kísérletsorozat egyszerre volt tudományos program és – kuriózum.47 a 
közreműködő irodalmárok azonban egyedülálló lehetőséget kaptak arra, hogy olyan lélek-
tani-spirituális tapasztalatokra tegyenek szert, melyek a korszak Magyarországán egyéb-
ként teljesen hozzáférhetetlenek voltak. talán Lengyel Péter Cseréptörés című, a hatvanas 
évek közepén játszódó regényének azon részletét is, melyben a hős az elveszített gyerekko-
ri emlékeit egy Lsd-re emlékeztető „enyhe hallucinogén” befecskendezésével óhajtja visz-
szahozni, a böszörményi-féle kísérletek távoli visszhangjaként olvashatjuk.48 

45 bodnár györgy: Juhász Ferenc. budapest, balassi, 2005, 49. skk.; valamint 173. 
46 ehhez lásd: Jay: Mescaline, 225–246; davis: High Weirdness, 45–88. 
47 Lásd: hegyeshalmi zoltán: a rákosi-korszak Magyarországán vígan folyt a kísérletezés a 

pszichedelikus szerekkel. Qubit, 2020. 09. 18.; sárosi Péter: Így trippelgetett hatvan éve egy 
magyar pszichológus a Lipótmezőn. 444 / Drogriporter, 2019. 08. 25.

48 Lengyel Péter: Cseréptörés. budapest, szépirodalmi, 1972, 201. skk. 


