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Mick Farren an gol új ság író, ze nész tol lá ból szü le tett a Túl pö rög ve, be mu tat va az amfetamin
tör té ne tét, át sz! ve kul tu rá lis, po li ti kai vo nat ko zá sok kal. A mind ös  sze sen alig több mint 200
ol da las köny vet 13 fe je zet re oszt ja író ja. Vé gig kö vet het jük az amfetamin el ter je dé sé nek tör -
té ne tét egy olyan em ber sze mé vel, aki ma ga is ré sze se volt ezek nek a tör té né sek nek. Több he -
lyen sa ját él mény be szá mo ló i val le he tünk gaz da gab bak, be le lát ha tunk nem csak ab ba, ho gyan
lett az amfetamin – és szár ma zé kai – en  nyi re el ter jedt szer, ha nem ab ba is, hogy a hat va nas,
het ve nes évek ben mi ként vált a m" vé szek éle té nek ked velt ki egé szí t! jé vé. „…így em lé ke zett
a szpídfügg! szo ká sos reg ge li jé re: metedrin, pi rí tós és egy csé sze jó er!s ká vé. Jó ma gam inkább
egy pint Guinness-szel kezd tem a na pot, mi vel a gyom rom csak ezt tud ta be ven ni, mi köz ben
bo rot vá lat la nul, egy esze l!s gyil kos te kin te té vel, már há rom nap ja ugyan ab ban a ru há ban kó -
szál tam Lemmyvel… olyan ba rá to kat ke res ve, akik még éb ren van nak, és haj lan dók meg hall -
gat ni, mi ként szán dé ko zunk fel jut ni a di cs! ség csú csá ra, és mi kép pen óhajt juk jö v! ked dig
meg hó dí ta ni a vi lá got” (80. o.). Sze ren csé re egy jó adag iró nia szo rult a szer z! be, ami kel le -
mes han gu la tot köl csö nöz a könyv nek. 

Kezd ve az anyag szin te ti zá lá sá nak és fej lesz té sé nek tör té ne té t!l, a szer z! egy egé szen
elága zó fo na lat pró bál tar ta ni. A szer ter je dé sét il le t! en a rob ba nást az 1937-es év je len tet te,
ami kor egy gyógy szer gyár ki fej lesz tet te a tab let ta for mát „Benny” né ven. A tel je sít mény fo -
ko zá sa mi att kezd ték el nagy részt olyan mun ka he lye ken hasz nál ni, ahol az em be rek nagy
igény be vé tel nek vol tak ki té ve, így a fi zi kai mun ká sok vagy a ka mi o no sok ese té ben, vagy pél -
dá ul a fil mes ága zat ban. Ang li á ban a gyá ri mun ká sok kö ré ben vált ked velt té, akik a más na -
pos ság le küz dé sé re, míg a gép író n!k fo gyó kú rás szer ként hasz nál ták. A 2. fe je zet ben kez d! -
dik a ka to na ság ál ta li hasz ná lat tag la lá sa, ami nem is na gyon fe je z! dik be a könyv vé gé ig. 
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A le ír tak sze rint a 20. szá zad kis túl zás sal ös  szes je len t! sebb há bo rú ját „amfetaminkatonák” vit -
ték vég hez. A könyv egé szé re jel lem z!, hogy szá mos ér de kes sé get t"z a so rok kö zé, mint pél dául
a cso ki val be vont amfetamin fo gal mát, ame lyet a pi ló ták nak ad tak és „Fliegerschokolade”-nak
ne vez tek el. A ka to nák és a ci vil szfé ra mel lett a ve ze t!k szin túgy él tek a szer rel. A 3. fe je zet
hos  sza san tag lal ja Hit ler amfetamin „gyógy ke ze lés ét”; az or vo sa ál lan dó jel leg gel mel let te volt,
és adott ne ki egy in jek ci ót (ko ka in, fo lyé kony amfetamin, glü kóz, tesztoszteron, esztraidol és
kortikoszteroid kom bi ná ci ó ja), e nél kül ugyan is pa ra no i ás ro ha mot vagy düh ki tö rést ka pott.
Mel let te ki sebb hang súlyt kap Ken nedy, aki nek az Addison-kór ál ta li gyen ge sé gét pró bál ták
lep lez ni amfetamin be vi te lé vel, vagy a ze né szek „ve ze t! je”, Elvis. A 4. fe je zet ben ki fe je zet -
ten ezt a té ma kört tag lal ja a szer z!; szá mos olyan m" vészt so ra koz tat fel, akik az amfetamin -
élvez!k cso port já hoz tar toz tak. Meg kü lön böz tet ze nei ága kat drog hasz ná lat szem pont já ból,
ami vé le mé nyem sze rint igen ér de kes, bár kis sé fe lü le tes szem pont, így a speedet a rock -
zenészek drog já nak tart ja, míg a jazz m" faj so sem fo gad ta be ezt a szert. A ké s!b bi ek ben is
meg je le nik ez a faj ta lá tás mód, ami kor ar ról szá mol be, hogy a drog hasz ná lók kö zött szin túgy
meg je le nik a szno biz mus – egye sek le né zik a speedhasználókat, míg !k má so kat néz nek le.
Több ször is em lí tést tesz ar ról, ho gyan pró bál ták le nyug tat ni ma gu kat: he ro in, kü lön bö z!
gyógy sze rek, nyug ta tók. Az 5. fe je zet he lyet ad a ha mis pró fé ták nak, Charles Manson és Jim
Jo nes sze mé lyé ben, akik mind ket ten tö me ge ket buz dí tot tak ön gyil kos ság el kö ve té sé re. A könyv
egé szén ér z! dik egy faj ta bi zony ta lan stí lus, sok he lyen ár nyal tan meg fo gal ma zott mon da to -
kat ol vas ha tunk, de a szer z! ma ga is be lát ja, a könyv nem a hi te les sé ge mi att író dott. A 6. fe -
je zet a Po kol An gya lai mo to ros klub ról szól, ho gyan vál tak az el! ál lí tás és ter jesz tés klub já -
vá, amely sze re pet ké s!bb egy me xi kói test vér pár vett át. A kö vet ke z! fe je zet ben ké pet
ka punk a speed és a sze xu a li tás, il let ve a tu do mány kap cso la tá ról, ahol amfetamin- és 
ex-amfetaminfügg!k szá mol nak be a szer ha tá sa alat ti sze xu á lis él mé nye ik r!l, meg je le nik 
a szer hez kö tött ho mo sze xu a li tás és a „fe hér bu lik” is, ame lyek a kris tály szí né re utal nak. Majd
a tu do mányt il le t! en Shulginról tesz em lí tést, aki kez de mé nyez te az MDMA pszi cho te rá pi á -
ban va ló al kal ma zá sát. Több te ra pe u ta kö vet te !t e te kin tet ben 1985-ig, míg be nem til tot ták
az MDMA-t. He lyet kap a könyv ben az ár ta lom csök ken tés fo gal ma, emel lett az a nézet, hogy ha
az em be rek hasz nál ni akar nak egy szert, ak kor hi á ba a til tás. A könyv utol só fe je ze tei ki te kin tést
ad nak a jö v! pszichoaktív sze rei fe lé, és olyan ké te lye ket vet nek fel, mint a „drug” szó két ér tel -
m" sé ge. Meg je le nik az op po zí ció a drog há bo rú és a gyógy sze rek kö zött; mek ko ra ener gi át fek -
tet a kor mány a drog há bo rú ba, még is amfetamin tar tal mú gyógy sze re ket ír nak fel ADHD-s gye -
re kek nek. E mel lett kü lönb sé get tesz a hat va nas, il let ve het ve nes évek drog hasz ná lói és a mai
drog hasz ná lók kö zött; el!b bi ek a szert esz köz ként hasz nál ták, utób bi ak ön cél lal. Az utol só fe je -
zet f! kér dé se: va jon mi lye nek lesz nek a jö v! drog jai, és a mos ta ni ak ra mi lyen út vár?

Az amfetaminról mint ké mi ai szer r!l is ka punk né mi in for má ci ót, bár e te kin tet ben ér de -
me sebb a ma már ma gyar nyel ven is hoz zá fér he t! tu do má nyos for rá sok hoz nyúl ni (lásd pl.
Ujváry és Demetrovics, 2009). Szin tén szó esik a pszi cho ló gi ai ha tá sok ról, köz tük a paranoid
tév esz mék meg je le né sé r!l. Amen  nyi ben vé gig ol vas sa az em ber ezt a köny vet, fel öt lik ben ne
a kér dés: va jon a szer z! nem esett-e ma ga is ál do za tul az amfetamin hos  szú tá vú pszi cho ló -
gi ai ha tá sa i nak. Ös  sze es kü vés el mé let-gya nús so rok je len nek meg a kü lön bö z! fe je ze tek ben,
ami nek a szer z! is tu da tá ban van. Ide tar to zik a po li ti ká ról al ko tott kép, a gyógy szer vs. drog
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kér dés tag la lá sa, il let ve ami kor szó van a Po kol An gya la i ról, b! veb ben, hogy mit te he tett volna
más képp a kor mány, hogy ne ke rül jön a drog ter jesz tés me xi kói kéz be, amely sok kal na gyobb
prob lé mát je len tett a Po kol An gya lai te vé keny ke dé se i nél. Eh hez a té ma kör höz je gyez ném meg,
hogy el in dul tunk az amfetaminhasználó m" vé szek t!l kezd ve a ve ze t! kön át a ha mis pró fé tá kig,
nem be szél ve a há bo rúk és a tö meg hip nó zis fo gal ma i ról – a könyv el ol va sá sa után né mi képp
olyan ér zé se van az em ber nek, mint ha a 20. szá zad tra gé di á i nak alap ja ezen szer és szár ma zé -
kai len né nek, ami, be kell val la nunk, a je len ség je len t! sé ge je len t!s el túl zá sá nak t" nik. 

Ös  szes sé gé ben vé ve ér de kes ol vas mány a Túl pö rög ve, bár a hi te les ség, tu do má nyos ság
te rén ér zé kel he t! hi á nyos sá gok mi att meg fe le l! kri ti ká val ke ze len d!. Így, ha szi go rú an tu do -
má nyos mun ká hoz sze ret nénk hoz zá jut ni, ak kor ér de mes más for rá so kat is el! ven ni. Ilye nek
ma már ma gyar nyel ven is el ér he t!k, mind a szer hasz ná lók sze mé lyi ség pszi cho ló gi ai jel lem -
z! i nek ku ta tá sá val (Demetrovics, 2007ab), mind a szer hasz ná lat kon tex tu sá val (Demetrovics és
mtsai., 2008; Demetrovics és Rácz, 2008), mind pe dig a hasz ná lat el ter jedt sé gé vel (Demetrovics
és mtsai., 2008; Demetrovics, 2009) kap cso la to san. Je len kö tet ben azon ban a le írá sok szá mos
he lyen in kább szub jek tí vek, de min den képp „élet sza gú ak” an  nyi ra, hogy mo solyt csal ja nak
az ol va só ar cá ra. Ez oka le het an nak, hogy vé gig kí sér jük a szer z!t m" vén, e mel lett nem árt
be lát ni, hogy szí nes a szer hasz ná lat tal kap cso la tos köny vek pa let tá ja, amik a fi a tal ság ke zé be ke -
rül nek, ke rül het nek. A Túl pö rög ve kö vet ke ze te sen ve ze ti vé gig az 1. fe je zet ben meg kez det te ket,
szin te egyik fe je zet r!l gör dül a má sik ra a mon da ni va ló. „A szpíd a sem mi ért kí nál cse ré be va -
la mit, le dön ti a nor má lis ha tá ro kat, de ahogy te lik az id!, va la mi fé le ent ró pia lép m" kö dés be, 
a do log nak ára lesz, és a kö rül mé nyek mind ke vés bé t"n nek va lós nak” (194. o.). 
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