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Albert Hofmann: LSD

A magyar gyógyszeripar történetében je-
lentõs szerepet játszottak az anyarozs-alka-
loidák. A Richter Gedeon Rt.-nél az ergotamin
tartarát termelése 1979-re meghaladta a 600
kg-ot. Az anyag jelentõs része exportra ment,
itthon Gynofort néven került forgalomba.
További jelentõs magyar készítmények: a
Redergam és a Bromokriptin. A svájci Sandoz
gyógyszergyárral együtt e területen a ma-
gyar ipar jelentõs világpiaci tényezõ lett.

Mindezek a készítmények az ún. lizerg-
sav származékai, amint a kábítószerként el-
terjedt lizergsavdietilamid, röviden LSD is.

A Sandoz AG gyógyszergyárnál dolgozott
a könyv ma kilencvenhét éves szerzõje,
Albert Hofmann, aki 1943-ban felfedezte az
LSD-t.

„Vannak olyan élmények, amikrõl a leg-
több ember fél beszélni, mert nem illeszked-
nek a hétköznapi valóságba, és kibújnak az
értelem alapján történõ magyarázat alól” –
írja a vegyész szerzõ könyve elõszavában.
Õ nem fél beszélni. Leírja, hogy a lizergsav
számos származékának elõállítása során, töb-
bek között a dietilamidra is sor került. Amikor
az anyag tisztítását végezte, haza kellett
mennie, ugyanis furcsa, könnyû szédüléssel
párosuló nyugtalanság szállta meg. Otthon
lefeküdt és bódulatszerû állapotba merült,
amire rendkívül élénk fantáziálás volt jel-

lemzõ, szakadatlanul fantasztikus, rendkívül
plasztikus képek és intenzív, kaleidoszkóp-
szerû forgatag lepte meg, Körülbelül két óra
múlva ez az állapot megszûnt.

Nehezen tudta elképzelni, hogyan jutha-
tott a szervezetébe bármennyi is ebbõl az
anyagból, hiszen az anyarozsból származó
anyagok közismerten mérgezõ volta hozzá-
szoktatta a kínosan tiszta munkához, de talán
egy kevés LSD az ujjhegyén keresztül mégis
a szervezetébe kerülhetett. Tehát eddig is-
meretlen erejû pszichoaktivitással rendelke-
zõ anyagról lehet szó. Hogy a dolog végére
járjon, önkísérletnek vetette alá magát.  Most
már bemért mennyiséget, összesen alig lát-
ható 0,25 mg-ot vett magához. Ezúttal a ko-
rábbinál sokkal erõsebb volt a hatás, a látó-
terében minden hullámzott és torz volt, mint-
ha görbe tükörben látna mindent. A szobában
minden forogni látszott, a jól ismert tárgyak
groteszk, fenyegetõ alakot öltöttek, minden
bútor folyamatosan mozgásban volt, mintha
élne. Azonban a külvilág ilyen groteszk je-
lenségeinél sokkal rosszabbak voltak azok a
változások, amiket saját magában, belsõ lé-
nyében érzett. Hiábavalónak tûnt akaratának
minden megfeszítése, hogy feltartóztassa a
külvilág széthullását és énjének felolvadását.
Egy démon költözött belé, és átvette a hatal-
mat a teste, az érzékei és a lelke felett. Átvet-
te felette a hatalmat az anyag, amivel kísérle-
tezni kezdett. Az anyag volt az a démon,

alapprobléma: a termelés hogyan fokozható
és hogyan tehetõ emberibbé a gép segítsé-
gével” (Glatz F. 1996-1997. 453. p.)

Honvári könyve hiánypótló és persze
hiányokat is hordoz. Nem sokat, pótolható-
kat. Megjelenése önmagában utal a mai nagy
gondra, „hiányra”: a korszerû, komplex gépe-
sítés és géphasználat megoldatlanságára
mezõgazdaságunkban. Aminek szintén kö-
vetkezménye, ára van. Akár a mai aratásnak.

A Magyar Mezõgazdaság címû hetilapban
jelent meg 2003 májusában: „Aratást válla-

lunk Claas kombájnokkal az egész országban,
10e Ft/ha. Fizetni gabonában is lehet.” (Tel.
stb.) Egy másik ajánlat: „Aratást vállalok 10
db nagyteljesítményû kombájnnal, valamint
szántást… és egyéb szolgáltatást.” Ez lenne
a megoldás, a gépesítés jövõje? Vándorbri-
gádok, fél évszázaddal Móricz Zsigmond,
John Steinbeck leírásai után? (Honvári János:
A gépállomások története 1947-1964.
Távtan Kft., Budapest, 587 old.)

Romány Pál
az MTA doktora
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Könyvszemle

ami gúnyosan gyõzedelmeskedett az akara-
ta felett, iszonyú félelem szállta meg, hogy
megbolondult. Másik világba érkezett, ahol
más volt a tér és más volt az idõ.

Olyan felfedezõ beszámolóját olvashat-
juk a könyvben, akinek leírásai nem mások
beszámolóin, hanem saját, mélyen átélt ta-
pasztalatain alapulnak, és ez a tény teszi
rendkívül érdekfeszítõvé és mindenki szá-
mára melegen ajánlhatóvá a mûvet.

Az LSD kémiai szempontból és pszichikai
hatása alapján a mexikói varázsdrogok cso-

portjába tartozik. Felfedezésének kalandja
tizenöt évvel késõbb meglepõ folytatáshoz
vezetett, nevezetesen a varázsnövények iz-
galmas kutatásához, amelyek bemutatásá-
nak ez a könyv is jelentõs teret szentel.

Az anyarozs-alkaloidák, a lizergsav-szár-
mazékok kutatása hazánkban is tovább fo-
lyik, többek között a jelen recenzor aktív
részvételével. (Albert Hofmann: LSD. Edge
2000 Kft., Budapest, 2003. 195 p.)

Szántay Csaba
az MTA rendes tagja

Emigráció és identitás
Szerkesztette Kanyó Tamás

Az iskoláit Svájcban végzett Kanyó Tamás
huszonegy egykori ötvenhatos magyar disz-
szidenssel folytatott hosszú beszélgetést. A
többnyire magyar nyelvû, de olykor schwi-
tzerdütsch szövegeket eleve bizonyos té-
mákra bontotta szét (miért kivándorlás, miért
Svájc, mit tudtak korábban az országról, stb.).
Ez a szerkesztett anyag teszi ki a kötet na-
gyobb felét. A végén rövid formában meg-
található az ellenpár: Kanyó Tamás beszél-
getett azokkal a svájciakkal, zömmel akkori
egyetemi hallgatókkal, akik a menekültek-
nek többféle segítséget nyújtottak. A kérdést
2001-ben Budapesten kisebb konferencián
(manapság workshopnak kell mondani) vi-
tatták meg magyar szakértõk, zömmel szo-

ciálpszichológusok vagy szociológusok (Pléh
Csaba, Ehmann Bea, Gyáni Gábor, Kónya
Anikó, László János, hogy a kötet sorrendjéhez
tartsuk magunkat). A kötet néhány itt elhang-
zott elõadás szövegét közli. Az elõadások a
mûfaj, vagyis az úgynevezett oral history
szempontjait érvényesítették a szövegekre,
ezért került a kötet a kiadó történeti soroza-
tába, de a szociálpszichológia, a szövegelem-
zés, egyéb tudományszakok elméletét is alkal-
mazták, a laikus számára olykor messzire me-
nõ következtetéseket vonva le a szövegbõl.
A kötet persze elsõrendûen az 1956-os forra-
dalom és következményei iránt érdeklõdõk
figyelmére tarthat számot, de a módszertani
kérdések iránt fogékony olvasónak is számos
tanulsággal szolgál. (Kanyó Tamás szerk.
Emigráció és identitás. L’Harmattan–MTA
Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2002. 189 p.)
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