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ismerd meg!
 

 

A kábítószerekről 

Most múlt tíz éve, hogy 1998 júniusában az ENSZ különleges ülésszakán a kábító-
szer világproblémájával foglalkozva politikai deklarációt adtak ki, amelynek megállapítá-
sa szerint : „A drogok életeket és közösségeket pusztítanak el, aláássák a fenntartható emberi fejlő-
dést és elősegítik a bűnözést. A drogok minden országban a társadalom minden részét érintik, a kábí-
tószerrel való visszaélés különösen a fiatalok szabadságát és fejlődését befolyásolja. A drogok súlyosan 
veszélyeztetik az emberiség egészségét és jólétét, az államok függetlenségét és demokráciáját, a nemzetek 
stabilitását, a társadalmak felépítését, valamint az emberek és családok millióinak méltóságát és re-
ményét. 

Régészeti leletek igazolják, hogy a ma röviden „drog”-nak nevezett anyagokat az 
emberiség nagyon rég ismeri (a MTA Magyar Értelmező Kéziszótárában drog címszó 
gyógyászati célra, ízesítésre stb. felhasználható szárított növényi vagy állati anyag, az 
Idegen Szavak és Kifejezések Szótára szerint a drog holland eredetű szó, jelentése: 1. 
gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmazó növényi és állati ere-
detű anyag 2. kábítószer, a szervezetre ártalmas, azt károsító, pszichoaktív anyag). A 
szóhasználat bővüléséből is következtetni lehet arra, hogy az emberek fokozatosan is-
merték fel ezeket az anyagokat, amelyeket először gyógyításra, majd felfrissülésre, kel-
lemes közérzet biztosítására, majd a mindennapok terhei ellen való menekülésre kezd-
tek fogyasztani nem ismerve a múló jó hatások következményeit. 

Bizonyított, hogy az ópiumot már a sumérok kb. 6000 évvel ezelőtt használták. Az 
egyiptomiak 3500 éves rovásaiból ismert, hogy gyógyításra használták. Hasonló korú a 
Cipruson előkerült ópium-pipa lelet is. Látható, hogy a kábítószer fogyasztás az emberi-
ség többezeréves problémája. A világ különböző részein kialakult kultúrák különböző 
drogok fogyasztását tekintették elfogadhatónak. Így Európában az alkoholt, majd a ni-
kotint is, melyeket a társadalmak részben eltűrnek, részben elutasítják. Az elutasítás egy-
re erősödik, ahogy a hatásaikat mind jobban megismerik. A kávét, teát „pótszernek” te-
kintik, élénkítő szerként használják a bennük levő drogokat. Ezek az anyagok kellemes 
ízűek, illatúak és a fizikai és szellemi fáradságérzetet csökkentik, mivel javítják az agyi 
vérkeringést, ezért világszerte elterjedt fogyasztásuk. 

Az iszlám világban mivel a törvénykönyvük, a Korán tiltotta az alkoholfogyasztást, 
gyógyászati és felfrissülési célra az ópiumot használták. Az indiánok a kokalevél rágásával 
a kokainnal bódították magukat. Kínában kizárólag fájdalomcsillapításra használták az 
ópiumot az 1700-as évekig. Ebben az időben ismerték fel a függőség kialakulását, s ezért 
1729-ben meghozták az első ópiumhasználat korlátozására vonatkozó törvényt. A britek 
teaélvezők, akik az ópiumot csak gyógyszerként használták. A XVIII. században a kínai-
aknak teáért csereáruként ópiumot szállítottak, amit a kínaiak szívesen szívtak, s ez veze-
tett társadalmuk nagymértékű degradálódásához. A XIX. sz. elején ennek következményei 
voltak a kínai ópiumháborúk. A kábítószerek mind szélesebb körben történő használata a 
vegyészek egy részének is motivációt jelentett a mind hatékonyabb szerek, szintetikus 
anyagok előállítására. 

1803-ban izolálták először az ópiumból a morfint, amit az álmok görög istenéről, 
Morpheusról neveztek el. A század közepén már injekció formájában használták kivo-
natát. Először az amerikai polgárháborúban használták tömegesen a sebesült katonák 
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kezelésére. A morfin-adagolás következtében kialakult függőséget „hadikatona beteg-
ségnek” nevezték. A század végén egy német vegyész előállította a morfinnak egy hatá-
sosabb származékát, a heroint. Abban az időben a híres Bayer cég kodein helyett köhö-
gés és tuberkulózis elleni szerként forgalmazta. Ekkor még nem ismerték eléggé hatás-
mechanizmusukat, hosszantartó használatuknak súlyos következményeit.  

A XX. sz. elejére a tengerentúli államokban és a nyugat-európai országokban is 
megnőtt a kábítószer függők száma, s ekkor szembesültek a hatalmi szervek a kábító-
szer-fogyasztás társadalmi problémáival. Az egészségügyi és bűnügyi esetek sürgették a 
jogi szabályozások megalkotását. A gyógyszerészeti törvények az ópium és morfin tar-
talmú gyógyszereket méregnek nyilvánították, kezelésüket, beszerzésüket megnehezítet-
ték, de ez ugyanakkor elindította az illegális kábítószer kereskedelmet 

A közép-európai országokba lassabban jutott el a kábítószer fogyasztás-divatja, de 
sajnos rohamos léptekkel igyekeznek behozni a „lemaradást”. Világszerte, s ez alól ha-
zánk sem kivétel, a fiatalok kábítószer-fogyasztása növekszik, különösen a tizenévesek 
körében riasztó a helyzet. Ma már az 1milliárdot is meghaladja a kábítószerhasználók 
száma. A világon átlagban majdnem minden hetedik ember függőséget okozó szer fo-
gyasztó. Ezeknek az anyagoknak a fogyasztása a szellemi épségét veszélyezteti, pszichés 
és fizikális függőséget okozva, képtelenné teszik a családba, társadalomba való beillesz-
kedést, ezért világméretű, súlyos járványt jelentenek. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kábító-
szer-fogyasztás tiltása, jogi szabályozása minden állam számára sorsdöntő feladat. 
Ugyanakkor a kis közösségekre (család, baráti kör, munkahely, stb.) is feladatként hárul, 
hogy megelőzze a szenvedélybetegségek kialakulását, terjedését, az esetleg már szenve-
dőknek segítsen az elviselhető életvitel kialakulásában. 

 
Hogyan vehetjük idejében észre a veszélyt?  
A drogfogyasztást testi és lelki tünetek kísérik, amelyek magatartásbeli változásokkal 

is járnak, s ezek a szülők, a pedagógusok, a barátok számára jelzésértékűek kell legye-
nek. Az idegesség, belső nyugtalanság, reménytelenség érzése, az oktalan örömkitöré-
sek, váratlan és meglepő közlékenység, oknélküli ingerlékenység, mely izgatottságig fo-
kozódik, az indokolatlan fáradság, alvászavarok, depresszió, mind-mind figyelemfelhívó 
jel lehet. A hozzátartozóknak kábítószer fogyasztás gyanújával kell élnie, ha a fiatal ösz-
szefüggéstelenül, de egy témához ragadva beszél és attól nem lehet eltéríteni.  

A többszöri kábítószer fogyasztáskor testi tünetek is észlelhetők: az ismeretlen ere-
detű tűszúrások sora, beesett arc, látási zavarok, fényérzékenység, túl szűk pupilla, test-
hőmérséklet jelentős ingadozása, szédülés, bizonytalan járás, miközben a leheletben 
nem észlelhető alkoholszag. 

Jelentős magatartásbeli változások is fellépnek kábítószer fogyasztás következmé-
nyeként. Így csökken az ifjú korábban meglevő érdeklődése, romlik a tanulmányi ered-
ménye, váratlanul megromlanak a családon belüli kapcsolatai, zárkózottabbá válik, tit-
kolja új kapcsolatait, barátait. 

A kábítószer használata egyértelművé válik, ha a fiatal dolgai között addig nem 
használt következő tárgyak jelennek meg: színes, préselt, láthatóan nem gyári készítésű 
tabletták, kockacukor darabkák, injekciós felszerelés: fecskendők, tűk, elszorításra al-
kalmas gumiszalag, vagy cső, esetleg véres vattacsomók, szeszégő, ismeretlen eredetű 
növényi törmelék. Kábítószer élvezetére utalhat, ha a lakás valamelyik helyiségében 
szokatlan szag rendszeresen észlelhető. A kicsavart citromhéjak, citromlés flakonok, 
szőlőlevet tartalmazó dobozok felbukkanása heroin fogyasztásra utalhatnak, mivel a cit-
rom és szőlő segíti a heroin felszívódását a vérben. 
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A törvénytiltotta kábítószereken kívül nagyon sok olyan anyag található esetleg a fia-
talok környezetében, melyek beszerzése nem törvénytelen, azonban használatuk ugyan-
olyan veszélyekkel járhat. Ezek az anyagok sokszor a háztartásban is, vagy a ház körül is 
előfordulnak, tehát olcsón hozzájuthat akár gyermek is, s ez az oka sajnos, hogy mind 
nagyobb népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében. Ezért nő meg a jelentősége a 
felvilágosító és tudatosító tevékenységnek.  

Ismert, hogy a lakkok, ragasztók szerves oldószerei már több évtizede használt bódítószere 
a „szipósok”-nak. Újabban a csavarlazító Spray vált divatossá. Ennek töltete igen erős ha-
tással van a központi idegrendszerre: izgatottságot majd nyugtalanságot eredményez, ké-
sőbb görcsös állapotot. Légzési és keringési elégtelenséget kiváltva halát is okozhat. 

A habszifon patronok töltete, a dinitrogén-oxid (kéj gáznak nevezték feltalálásakor) 
kellemes érzet keltése közben csökkenti az agy oxigénellátását, ezért elbutulást, valamint 
súlyos csontvelőelváltozást okozhat. 

A szerecsendió, a levesek, mártások ízesítésére használt fűszer is tartalmaz erős kábító-
szerként ismert anyagokat, melyek nagyobb mennyiségben fogyasztva a szkizofréniára 
jellemző tüneteket okozhatnak. 

A virágoskertek gyakori virága, a hajnalka, már az azkétok számára is kábítószerként 
szolgált. Magját rágva, „feldobottnak” érzi magát a fogyasztó, de rövid idő után félelem 
érzése uralkodik el rajta, hasi fájdalom és hányinger kínozza. 

A kábítószer-fogyasztás következményei: 
1.  amelyek motiválják a használatukat: kellemes közérzet, gondoktól való szaba-

dulni akarás, csábító látási és hallási téveszmék, hallucinációk, a környezettől, a 
valós viszonyoktól való elszakadás, az elvonási tünetektől való félelem okozta 
kényszer érzés. Mindezek általában rövid ideig hatók (sokszor az eufória egy 
percnél kevesebb ideig tart) 

2.  amelyeknek kellemetlen következményei vannak: álmosság, kimerültség, szoron-
gásos állapot, memória zavar, vérnyomás emelkedés, pupilla tágulás, paranoiás 
tünetek, vágy az újra fogyasztásra nagyobb mennyiségben, amely a fizikai állapo-
tot mind jobban rongálja. A túladagolás halál beálltát is kiválthatja, járványok ki-
alakulása másodfertőzéssel (hepatitis B, AIDS, tetanus, stb.), bűnözés (a kábító-
szer beszerzés nagy anyagi terhet jelent a fogyasztónak, amit gyakran csak bűn-
cselekmény elkövetésével, csalás, lopás, rablás során tud felvállalni). 

Azt kell tudatosítani a gyermekekben, fiatalokban, hogy a kábítószer fogyasztó nem 
boldogabb ember, hanem a múló, rövid ideig tartó örömérzésért súlyos, esetleg élet-
fogytig tartó betegséggel fizető, szerencsétlen ember lesz. 

 
A boldogságérzet kialakulásának mechanizmusa 
A XX. sz. második felében és az elmúlt években végzett agykutatások járultak hozzá a 

kábítószerek hatásmechanizmusának részleges tisztázásához. Ebben jelentős szerepe van a 
magyar agykutatóknak is (Vízi E. Szilveszter, Gulyás Balázs). Tisztázódott, hogy az elülső 
homloklebeny kéregben, a limbikus rendszerhez ha eljutnak a középagy egyik területéről 
(VTA) kiinduló dopamin termelő pályák, akkor az itt felszabaduló dopamin elégedettség- 
illetve boldogságérzetet vált ki. A limbikus rendszerben a dopamin felszabadulás helyét 
boldogságközpontnak is nevezik. Az itt felszabaduló dopamin más ideghálózatokban je-
lenlevő dopamin-jelfogókra is hat, ezzel befolyásolva az ideghálózatok működését. 

Kísérletileg igazolták (a boldogságközpontban mérve a dopaminfelszabadulás mérté-
két), hogy az egykoron kellemes érzésekkel társult emlékképek felidézése az érzelmi éle-
tünkért felelős agyterületünk ismételt izgalmát válthatja ki, aminek következményeként 
örömet, boldogságot érzünk. A kábítószerekről bebizonyosodott, hogy dopamint szabadí-
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tanak fel a boldogságközpontban, ami a függő viszony kialakulását is magyarázza. A nagy 
baj csak az, hogy ez a boldogságérzet előzetes ingert nélkülöz, álboldogságot kínál, csak az 
emberi életminőség rombolását eredményezi, míg a természetes ingerek (egy finom étel, 
kellemes szag, egy szép látvány, a szeretett személy simogatása) kiváltotta 
dopaminfelszabadulás a fajfenntartás, a létfenntartás, a minőségi élet biztosítékai. 

Forrásanyag 
Vízi E. Szilveszter, Mindentudás Egyeteme, 2005.FIRKA 2ooo/2oo1, 4,6 sz. 

 
M. E. 

 

A Naprendszer keletkezése 

 
A magyar csillagászati irodalom régi adóssága a Naprendszer keletkezéséről szóló 

átfogó, korszerű beszámoló. Az utolsó ilyen jellegű, magyar nyelvű összefoglalók há-
rom-négy évtizede íródtak, s jobbára a tudománynak még ennél is régebbi, 1960 körüli 
állását tükrözik. Pedig bolygókozmogóniai elképzeléseink azóta több tekintetben gyöke-
resen átalakultak. 

A témától való húzódozás egyik oka talán a terület „gazdátlansága”, vagyis 
multidiszciplináris jellege. A Naprendszer eredetének vizsgálata jártasságot igényel az ás-
vány- és kőzettanban, a geokémiában, az izotópos vizsgálatok alapját jelentő atomfizikában, az űr-
felvételek alapján történő kormeghatározást megalapozó planetológiában, a nap- és űrfiziká-
ban, az égi mechanikában, az exobolygó-rendszereket és más csillagok proplidjait vizsgáló 
észlelő asztrofizikában, a csillagkeletkezés és csillagfejlődés elméletében, és nem utolsósorban a szoláris 
köd fejlődését meghatározó hidro- és magnetohidrodinamikában. Hogy most mégis egymagam 
megpróbálkozom e régi adósság törlesztésével, annak oka az illő szerénység hiányán túl 
egyetemi oktatói tapasztalataimban keresendő. Ha az ember még államvizsgázó csilla-
gászhallgatóktól is ősrégi jegyzetekben talált, rég elavult, ködös kozmogóniai koncepci-
ókat hall, előbb-utóbb elszánja magát a helyzet orvoslására. 

A Naprendszer kozmogóniájának régi ismertetései hagyományosan történeti felépí-
tést követtek: voltaképpen egyes tudósok időben egymást követő elméleteinek felsoro-
lásából álltak. Ezzel a hagyománnyal ezúttal szakítunk. Az utóbbi négy évtizedben 
ugyanis az űrkutatás, az izotópos vizsgálatok és a modern számítógépeken végzett elmé-
leti modellezés eredményeképpen a Naprendszer eredetének kutatása minőségileg új 
korszakba lépett, „normálisabb tudományterületté lett, amit nem csak egymás elmélete-
ivel hadakozó, különc öregurak űznek” (Wetherill 1990). Ez a fejlemény szempontunk-
ból irrelevánssá teszi az 1960-as éveket megelőző Naprendszer-kozmogóniai elméletek 
zömét, melyekre legfeljebb mint zseniális korai megsejtésekre utalunk majd futólag. Má-
sik gyakori vonása az efféle ismertetéseknek, hogy az elemzést egy sor alapvető empiri-
kus tény ismertetésével kezdik, amelyekre magyarázatot kellene találni. E hagyomány-
hoz alkalmazkodva tekintsük át mindenekelőtt mi is az ilyen megfigyelési tényeket! 

 
1. táblázat Megfigyelési tények 
 

[MT1] A Naprendszer égitesteinek többsége nagyjából egy síkban, körhöz közel álló pályán kering. (Ki-
vételt képeznek az üstökösök.) 

[MT2] Bolygórendszer a csillagok igen nagy hányadához tartozik. 


