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ban sikerült gyártania Parkernek. Termékét ő nevezte el római (vagy román) cementnek. 
J. Aspdin, kőműves mester Portland környéki szürke mészkövet használva kötőanyag 
keverékként, amit portland cement néven (színe hasonlított a portlandi szürke mészkő-
ére) szabadalmaztatta (1824-ben). Azóta is törekednek a cement minőségének javítására. 

Annak ellenére, hogy a fémek egy részét (arany, réz, vas, bronz, ezüst) az ember 
az ősidőktől megismerte (vaskorszak, rézkorszak, bronzkorszak), kezdetben csak dí-
szítőelemként és szobrok készítésére használták. A Chan chan vályogházakon is 
arany díszítéseket találtak. A vasnak az építészetben szerkezeti anyagként való alkal-
mazására sokkal később került sor, csak a középkor végén, újkor kezdetétől. A 
nyersvasat kovácsoltvasként az építőelemek összekapcsolására, falsarkok megerősí-
tésére, ajtópántként és ajtóborításra használták. 

 
11. ábra 

Iron Bridge 

Az öntött- és kovácsoltvasnak az építészetben való 
alkalmazása az után lendült fel, miután rájöttek arra, 
hogy a nyersvasnak faszénnel való hevítésekor a 
mechanikai tulajdonságai javulnak (acéllá alakul). 

Elsősorban a hídépítésben terjedt el, felhasználá-
sa. Ilyenek az 1781-ben felépített 30 m nyílású híd 
(11. ábra), ami a Világörökség védelmét élvező, a 
Severn folyót áthidaló építmény, a Temzén 1801-ben 
épült 183 m fesztávú londoni híd, az 1815-ben épí-
tett vasszerkezetű függőhíd Philadelphiában.  

Később más építmények készítésénél is használták a kezdetleges acélféleségeket. 
Az acélgyártás kezdete (1740-ben B. Huntsman nyersvasat olvasztott fedett tégelyben, az 

olvasztáshoz szükséges hőt faszénnel biztosította), majd az acélgyártás ipari méretekben való 
elterjedése (a Bessemer-, Siemens-Martin eljárások), a cement ipari termelésének megvalósí-
tása a XIX. század közepétől forradalmasították az építőipari tevékenységeket.  

 

Forrásanyag:  
Balázs Gy.: Építőanyagok és kémia, Műegyetemi Kiadó, 2002 
Molnár V.: A vályog és a favázas vályogépítészet, Doktori dolg., 2004 
Laczovics P.: Építőanyagok és kémia, egyetemi jegyzet, 2012. 
 

Máthé Enikő 
 

Kábítószerekről 
Drogok, dizájner-drogok 

A drog – holland eredetű szó – magyar jelentése fűszer, illetve növényi vagy állati 
eredetű gyógyhatású anyag. Angol nyelvterületen drug – gyógyszer, hatóanyag. 

Drogok alatt mai értelmezés szerint  azokat az anyagokat, szereket érjük, amelyek szer-
vezetünkbe jutva elsősorban az agy és a központi idegrendszer befolyásolásával gondolkodá-
sunkat, érzelmeinket, viselkedésünket módosítják. Drognak minősül a szesz (az alkohol), a 
nikotintartalmú cigaretta, a koffeintartalmú kávé, a szerves oldószerek is. A magyar nyelvben 
használatos kábítószer kifejezés egy jogi tartalmat takar, szó szerint véve a drogok csak egy 
szűk csoportjára, a narkotikumokra vonatkozik. 
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A drogok használatának történelmi áttekintése: 
Kb. 4500 évvel Kr.e. opiátok fogyasztására már vannak régészeti bizonyítékok: 

mákgubó leletek. A sámánok, jósok vallási szertartásoknál növények (kokacserje levele-
ket, peyote kaktusz az inkák, khatcserje leveleket az afrikaiak, arabok) füstjét, növényi 
főzeteket használtak.  

A drogokként használt anyagok osztályozása: 
 Központi idegrendszert gátló (depresszánsok) és serkentő (pszichostimulánsok) 

szerek 
 Hallucinogének 
 Összetett hatásmechanizmusú szerek (kannabinoidok, szerves oldószerek,  

disszociatív szerek) 
A drogok előállítására használt növények: – kender (cannabis, marihuána, hasis), máknö-

vény (morfium és származékai), koka cserje (coca, kokain), anyarozs (LSD), kat cserje 
(cathinon), peyote (több mint 60 alkaloida, pl. meszkalin), gombák. 

A drogozás, a hozzászokás (addikció), a függőség (dependencia) kialakulásának közvetett okai 
és gyökerei:  

 genetikai hajlam, familiáris halmozódás (felmenőknél gyakori előfordulás)  
 sérült gyermekkor, serdülőkor (diszfunkcionális család)  

A drog tudat-módosító hatásának következményei lehetnek a démonizálódás és a 
bűnözés elkövetésére kialakuló hajlam. 

A drogkereskedelemben elterjedt népszerű anyagok és hatásaik: 
Fű: kender, marihuána, hasis, cannabis. A világon a legelterjedtebb kábítószer, évente 

kb. 174 millió ember fogyasztja. Hallucinogén, a hatóanyaga a (−)-trans-Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC). Hatása elszívása után 10 másodpercen belül jelentkezik: bi-
zsergető hullám érzése, enyhe izgatottság, később nyugodtság, pupillatágulás, emelkedett 
vérnyomás, szaporább pulzus, csökkent vércukorszint. Veszélyei: légúti panaszok, irritá-
ció, allergia, az immunrendszer hanyatlása, szorongás, zavartság, pánik alakulhat ki, agyká-
rosodás, férfiaknál csökkent spermium termelés, erős lelki függőség. A hasis 5-8-szor erő-
sebb hatású, mint a marihuana, a hasisolaj pedig ennél is, 8-10-szer erősebb. 

Ópiátok: mákszármazékok, ópium, morfium, heroin, kodein, metadon, kb. 17 millió 
ember fogyasztja. A morfium nyugtató, ill. kábítószer. Csökkenti a szorongást, a fájda-
lomtól való félelmet, jó közérzetet, kellemes hangulatot biztosít. Veszélyei: légzésbénu-
lás, erős fizikai és lelki függőség.  

LSD: az anyarozsból fél-szintetikus úton előállított hallucinogén termék. Hatás: kis 
mennyiségben tudatmódosulás, nagyobb mennyiségben hallucináció (100-200mg), mely 
kb. 4-12 órán át tart. Kellemetlen hallucinációs élmények (bad trip) esetén jelentős szo-
rongás, halálfélelem, paranoid gondolkodás, üldözési mánia, pánikreakció is kialakulhat. 
Veszélyei: a realitásérzék, motivációk, érdeklődés elvesztése, vesekiválasztás csökkenése 
és lassulása, a májfunkciók csökkenése, lappangó pszichés betegségek felszínre törhet-
nek (pánikbetegség, skizofrénia, paranoia, halálfélelem), ön- és közveszélyes magatartás 
léphet fel. Pszichikai függőség, addikció alakulhat ki, maradandó pszichés károsodáso-
kat eredményez. 

Szerves oldószerek: az orron át lélegzik be, az agyba kerülve kábító vagy enyhén hallu-
cinogén hatást váltanak ki („szipuzás”). Oldószerek: festékhígító, jégoldó, lakk, ragasztó, 
öngyújtógáz, körömlakk-lemosó stb. Hatásuk: szinte azonnali részegségi állapot. Veszé-



18 2015-2016/1 
 
 
 

lyei: erős zavarodottság, önkontroll- és eszméletvesztés, vese- és májkárosodás, agy-, 
tüdőödéma, szellemi leépülés, oxigénhiány, fulladás, halál. Erős lelki függőség. 

 
 

A fizikai ártalom  
és a függőség mértéke  
közötti összefüggés  

 

 
A különböző drogok ártalmának mértéke  

A XIX. században széles körben elterjedt droghasználat káros következményei szüksé-
gessé tették a társadalomra kiterjedő szabályozások, törvények megalkotását a drogfogyasz-
tás visszaszorítása céljából. Ezek pl. a Hágai Nemzetközi Ópiumegyezmény (1912. január 
23.), Ópium gyártására, belső kereskedelmi forgalmára és felhasználására vonatkozó megál-
lapodás (1925. február 11., ennek módosításai 1931, 1948, 1953, 1961–ben); ENSZ Egysé-
ges Kábítószer Egyezmény (New-York 1972, módosítva 1988.); Ugyanakkor regionális és 
országos szervezetek működnek e célból, mint pl. az Európai Kábítószer- és 
Kábítószerfüggőség Megfigyelő Központ (EMCDDA); az United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC); az Agentia Natională de Antidrog (RO); a Nemzeti Kábító-
szer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (HU) stb. 

A nemzetközi egyeztetések eredményeként az ellenőrzött vegyületeket (beleértve a dro-
gokat is) veszélyességük szerint csoportosították, különböző listákba sorolva: 

I. Lista (K1) – nagymértékű a visszaélés lehetősége, erős fizikai és pszichológiai függő-
ség, nincs elfogadott gyógyászati alkalmazás, a vegyületek szigorú, teljes ellenőrzése: heroin, 
LSD, marihuana, ecstasy, methaqualon, és peyote  

II. Lista (K2) – nagy a visszaélés lehetősége, erős fizikai és pszichológiai függőség, de 
kevésbé veszélyesek mint az I. Lista (K1) anyagai, különleges esetekben gyógyszerként fel-
írható, szigorú ellenőrzés mellet: kokain, methamfetamin, methadon, hydromorphone 
(Dilaudid), meperidine (Demerol), oxycodone (Oxycontin), fentanyl, stb.  

III. Lista (K3) – kevésbé veszélyes anyagok, közepes/alacsony fizikai és pszichológiai 
függőség kialakulásának valószínűsége: termékek, adagonként kevesebb mint 90 
milligramot tartalmazhatnak a köv. vegyületekből: kodein, ketamin, anabolikus szteroidok 

IV. Lista – kismértékű függőség és visszaélés esélye, gyógyszerek, nyugtatók pl. Xanax, 
Soma, Darvon, Darvocet, Valium, Ativan, Talwin, Ambien, Tramadol  

V. Lista - kevésbé veszélyesek, korlátozott mennyiságű narkotikumot tartalmazó 
gyógyszerek: köhögés elleni, fájdalomcsillapító, stb., kevesebb, mint 200 milligram kodein / 
100 milliliter (Robitussin AC, Lomotil, Motofen, Lyrica, Parepectolin) 
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A dizájner drog néven megjelent új kábítószerek egy ismert, központi idegrendszerre 
ható tiltott anyag szerkezetének kisebb módosításával előállított anyagok, amelyeknek az 
eredeti, tiltott anyaghoz hasonló hatásuk van, de mivel a listákon nem jelennek meg 
ezek a vegyületek, a forgalmazását legálisnak tekintik a drogforgalmazók. 

A dizájner drogok csoportosítása: 
 Katinon-származékok (Mefedron, 

MDPV, Flefedron, Pentedron stb.) 
 Amfetamin-származékok (4FA, 5ABP, 

benzo-fury)  
 Triptamin-származékok (pl. AMT, 5-

Meo-AMT) 
 Methoxetamin  
 Szintetikus kannabinoid receptor 

agonisták. Szintetikus opiátok 
(Fentanyl stb.)  

Ezeknek a vegyületeknek a hatása sokkal 
erősebb lehet, mint az alapvegyületéé, ezért na-
gyon veszélyes anyagok. Például a Fentanyl 80 - 
100-szor hatékonyabb mint a morfium, kb. 40 - 
50–szer mint a 100% tisztaságú heroin. 

  
Az alvilági kereskedelemben előforduló tíz legveszé-

lyesebb drog listája: 

 
Az új pszichoaktív anyagok száma  
és fontosabb csoportjai, 2005-2012  

10. Barbiturátok: Fenobarbital, Pentobarbital stb. Hatásai: zavartság és kockázatos 
viselkedés, hosszú távon memóriavesztés, máj- és szívkárosodás, légzőszervi problémák 
és kóma. Súlyos függési potenciál.  

9. Ketamin: erős érzéstelenítő szer, mesterséges kóma előidézésre is használja az or-
vostudomány. Negatív hatások: emlékezetkiesés, depresszió, hallucináció, és légzési za-
varok, a vérnyomást növeli. Nemierőszak-drogként is használják, az áldozatot lelassítja, 
közömbössé teszi. Erős fizikai függőség. 

8. Mefedron: Kati, Fürdősók, Zene, Partidrog (vetkőző drog). Hatása a heroin és az 
amfetamin ötvözésére, illetve az extasy-ra emlékezet, meztelenre vetkőzött őrültekről 
számolnak be olykor a híradások.  

7. Oxikodon: félszintetikus opiát, 80-szor erősebb a morfiumnál, erős fájdalomcsil-
lapító. Gyógyszerként is alkalmazzák. Erős fizikai függőség. Negatív hatások: eufória, 
székrekedés, fáradság, hányinger, viszketés, izzadás. 

6. Angyalpor (Fenciklidin, vagy PCP, Wet, Rocket Fuel, Ashy Larry, Shermans 
Tank, Wack, Halk Hogan, Ozone, HannaH, Hog és Embalming Fluid.): hallucinogén 
hatású drog. Hatásuk: kényszerképzetek, kiszámíthatatlan viselkedés, zavart gondolko-
dás, agykárosodás. 

5. Kokain: crack. Évente 14 és 21 millió ember használja. Helyi érzéstelenítő, a leg-
erősebb pszichikai függőség okozója. Eufória már 10-7 – 10-5 mol/L vérbeni koncentrá-
ciója is okoz. Negatív hatások: légzési, keringési zavarok, szívritmus-zavar, szívinfark-
tus, máj- és vesefunkciók csökkenése, az orr nyálkahártyájának szétroncsolódása, pánik-
roham, paranoiás tünetek, fokozott ingerlékenység. 
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4. Metamfetamin: Meth, Crank, Speed, Ice, Crystal, Glass, Tweak, Poor Man's 
Cocaine, Yaba vagy Snot. Kb. 13 millió fogyasztója van, „disco-drog”-ként ismert. Erős 
izgalmi állapot, cselekvési kényszer, álmatlanság okozója. Gyorsan hat, 3,5-ször erősebb, 
mint a kokain. Veszélyei: kiszáradás, vesekiválasztás, ill. májfunkciók csökkenése, ingerlé-
kenység, pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek kialakulása, szívhalál. Hosszú távú 
hatások: agressziónövekedés, ingerlékenység, cukorbetegség, fogszuvasodás, látásromlás, 
mániás depresszió. A metamfetamin-függők negyede öngyilkosságot követ el. 

3. Az ördög lehelete: alapanyaga a szkopolamin, a memóriát törli, megszünteti a 
szabad akaratot. Túladagolása bénulást és halált is okozhat. 

2. Heroin: az egyik legdrágább és legveszélyesebb, félszintetikus drog (35 - 350 
US$/g). Kb. 15 millió ember fogyasztja. Hatásai: eufórikus állapot (flash), túlzott önér-
tékelés, csökkent nyugtalanság, félelem és szorongás. Testi tünetek: a légzés, keringés le-
lassulása, a pupilla beszűkülése, viszketés, rosszullét, hányás. Hosszú távú hatások: álta-
lános leromlott testi állapot, vitamin- és kalciumhiány, gyomor- és bélműködési zava-
rok, májfunkciók csökkenése, szívproblémák, tüdőbetegségek és vérrög kialakulása (int-
ravénás droghasználat esetén fekély, tályog kialakulása, Hepatitis B, C, D, AIDS). Na-
gyon magas fizikai, lelki függőségi potenciál.  

1. Krokodil: dezomorfin-származék, félszintetikus. Nyugtató és fájdalomcsillapító, 
hatása 8-10-szer erősebb a morfinénál, és 3-4-szer erősebb a heroinénál. Oroszország-
ból ered, heroin helyett forgalmazzák. Húsevő drog néven is emlegetik, szöveti károso-
dást, visszérgyulladást, és üszkösödést okoz. Gyorsan, rövid ideig ható nyugtató. Jódot 
és vörösfoszfort is tartalmaz. Nagyon magas fizikai, lelki függőségi potenciál, a drogo-
sok élettartama 2-3 év. 

Több drog együttes használata (polidroghasználat) nagyon veszélyes. A következő 
kombinációkban fordulnak elő a „piacon”: 

 Marijuána + MDMA: tompítja az ecstasy mentális hatását.  
 Speed, Kokain + MDMA: veszélyes lehet, a két szer stimuláns hatása összeg-

ződik. 
 LSD + MDMA: a Candyflipping 
 Alkohol+MDMA: Veszélyes lehet, fokozza a folyadékvesztést, gátolja az ecs-

tasy hatását is.  
 LSD + marijuána: Tripla Candyflipping, vagy rubikkocka 
 Pszilocibin és ecstasy: hippy flipping 
 Ketamin és ecstasy: kitty flipping 

 

Forrásanyag:  
FIRKA 2000/2001. 4.sz. (152-156 old.) és 6. sz. (246-249 old), a következő évfo-

lyamok Hír rovataiban is. 
Drug abuse handbook, Washington, 1998; Raport Național privind situația drogurilor, 

2014, România, Noi evoluţii şi tendinţe, Agenția Națională Antidrog, București, 
România; J. R. Sevick, Precursor and Essential Chemicals in Illicit Drug Production: 
Approaches to Enforcement, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, 
National Institute of Justice, Jefferson Research, Inc. October 1993; UNODC, World 
Drug Report, 2014, United Nations, New York, 2014; C. Cole, L. Jones, J. McVeigh1et 
al., Adulterants in illicit drugs: a review of empirical evidence, Drug Testing and 
Analysis, 3 (2), p. 89–96, 2011 

Dr. Kékedy Nagy László 


