
1 
1 
1 • 

j 

í 
! 

1 

1 

DROGOK 
, 
ES EMBEREK 

-

MÚLT, JELEN, JÖVŐ 



© Bayer István, 2005 

Sprinter Kiadói Csoport 
www. sprinterkiado hu 

Felelős kiadó: Radván Sándor 
Művészeti vezető, design: Radván Xénia 
Műszaki vezető: Karácsony Orsolya 

Olvasószerkesztő: Fehér Ildikó 
Nyomdai előkészítés: Guttmann Károly 

Nyomdai munkák: Worldwide Kft 

ISBN: 963 9468 41 x 

Megjelenik a Focus (Sprinter Kiadói Csoport) 
és a Magyar Gyógyszerésztudományi I ár saság közös gondozásában 
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 

anyagi támogatásával 

4 

ELŐSZÓ 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
BEVEZETÉS 

Kábítószer, vagy pszichotrop anyag, vagy egyik sem .. ? 
Drog vagy gyógyszer? 

A múltban 
A jelenben 

Uzus vagy abúzus? 
Lehet-e egy drog „lágy" vagy „kemény"? 
A drogabúzus „mérete" 

ÓPIUM ÉS OPIÁTOK 
ÓPIUMTÓL FENTANILIG 

Ópium 
Morfin 
Morfingyártás 
Kodein 
Kabay és a mákszalma-eljárás 
Heroin 
Szintetikus opioidok 

ÓKOR 
Mezopotámia 
Egyiptom 
Görögország 
Róma 

KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELET 
Egyiptom 
Iszlám 

Az alkoholtilalom 
Az ópium mint gyógyszer 
Az arab kereskedők szerepe 

Európa kapuja: Törökország 

NYUGAT-ÁZSIA 
Irán 
Pakisztán 
Afganisztán 

KÖZÉP-ÁZSIA 

5 

11 

14 

15 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
20 

23 

24 
24 
25 
26 
27 
29 
35 
39 

56 
56 
56 
58 
59 

60 
60 
60 
60 
61 
63 
64 

72 
72 
80 
87 

90 



DÉL-ÁZSIA 
India 

Nemesi élvezetből tömegcikk 
A Kelet-indiai Társaság 

A brit indiai kormány 
Az „antiópium-liga" 
A királyi különbizottság 

A brit ópiumpolitika 
A független India 

TÁVOL-KELET 
Kína 

Európai hajók Kina partjainál 
Az ópiumszívás 
Az ópiumháboruk (1840-1858) 
Hongkong 
Kína a 19. és 20 század fordulóján 
Kína a 20 században 

Kínai Népköztársaság 

DÉLKELET-ÁZSIA 
Az ópium hagyomány? 
Az ópium - a gyarmatosítás következménye? 
Az ópium - gazdasági kérdés? 
Az ópium - kisebbségi kérdés? 
Az ópium - politika? 
Heroin az őserdőből 
Az örökség 

EURÓPA 
Európa ujra felfedezi az ópiumot 

Paracelsus 
Sydenham 

19. század 
20 század 

„Szerkezetváltás" 
Nyugat-Európába „beköszön" a heroin 
Az 1 tonnától 10 tonnáig vezető út 
Az „egyesült" Európa 

AMERIKA 
Egyesült Államok 

Kínaiak 
„Gyógyszer-kulönlegességek" 
Gyógyítás. 

szabályozás 
.. büntetés 

6 

95 
95 
95 
96 
96 
97 
98 

100 
103 

108 
108 
108 
109 
118 
123 
125 
128 
134 

137 
139 
140 
141 
143 
147 
151 
153 

156 
156 
156 
158 
158 
166 
170 
171 
174 
178 

179 
179 
179 
181 
185 
186 
187 

Kábitószer = heroin 
A maffia heroinüzlete 
Heroin = fekete gettó 
Fehér serdülők ... 
.. és Vietnamba küldött katonák 

.. Első számú közellenség" 
Elvonás helyett konzerválás 
Megjelenik a „konkurencia". 

STIMULÁNSOK 
KOKALEVÉL ÉS KOKAIN 

Kokalevél 
A kokalevélrágás 
Gyógyborok és üdítőitalok 
Kokatea és kaka „gyógytermékek" 

Kokain 

KHAT 

A kezdetek: helyi érzéstelenítő, 
csodagyógyszer és élvezeti szer 

Ellenőrzés 

Kokaingyártás - legálisan 
Uj hullám kezdete 
Kokaingyártás - illegálisan 
Kokapaszta 
Európa felzárkózik 
„Mellékhatások" a tranzitutakon 

Közép-Amerika és a Karib térség 
Afrika 
Ázsia kimarad 

EPHEDRA, EFEDRIN ÉS EFEDRON 
Ephedra 
Efedrin 
Efedron (metkatinon) 

SZINTETIKUS (AMFETAMIN-TÍPUSU) STIMULÁNSOK 
Koncentrációkészség és teljesítmény fokozása 

Diákok. 
sofőrök 

sportolók 
. katonák 

Fogyasztószerek 
Kedélyállapot-javitás 
Intravénás amfetaminabuzus 
Illegális gyártás és forgalom 

Észak-Amerika 

7 

188 
189 
193 
196 
197 
197 
199 
203 

207 

208 
208 
208 
215 
217 
218 

218 
221 
221 
223 
229 
232 
234 
237 
237 
238 
239 

240 

244 
244 
245 
246 

248 
250 
250 
250 
251 
251 
253 
255 
256 
258 
260 



Európa 
Délkelet- és Kelet-A. . 
Afrika zs1a 

i)özel-Kelet 
. Oceánia 

Uj terápiás lehetöségek: fellendül a legális gyártás és forgalom 

KANNABISZ 
KANNABISZ 

Kender vagy kannabisz? 
Mi az, hogy „kannabisz"? 
Mi az, hogy „marihuána"? 
India · 
Ázsiai szemelvények 
Egyiptom 
Marokkó 
USA 
Európa 
Hol tartunk ma? 
Ellentmondások 
Problémák 

Kendertermesztés 
Kannabisztermékek a . . .. 

Egy ujra feltett ké d . . . gyogyszerterap1aban r es. m1 az, hogy „kannabisz"? 

HALLUCINOGÉNEK 
VARÁZSSZEREK 

AMANITA MUSCARIA- S · . . . . 
Aztékok és inkák öröksége z1bena mag1kus gombája 

PEYOTL - a félisten 

~~~6~~~EO - Szent Péter kaktusza 
. - az istenek husa 

Sz1ppantószerek - YOPO és YAKEE 
OLULIUQUI - a zöld kígyó 
AYA~UASCA- a lélek bora 

BOSZORKANYMÉRGEK - MANDRAGOR . TULVILÁ~I KAPCSO,LAT - FÖLDI ÉLVEZE~ es DATURA 
B~TEL -. am1tol véres lesz a föld 
KAVA-KAVA- az istenek itala 

S
IBAOGA- az ősökhöz vezető drog 

LVIA DIVINORUM . . TÖMJÉN _ ki . - a pasztorlany levele 
• a assz1kus fustölőszer 

SZERECSENDIO - füszer és drog 

8 

261 
263 
265 
266 
266 
266 

287 

288 
288 
292 
296 
297 
302 
303 
305 
307 
319 
325 
325 
326 
326 
326 
328 

331 

332 
333 
336 
336 
340 
341 
348 
350 
352 

353 

370 
370 
375 
378 
378 
380 

389 

ANYAROZS - a középkorból a 20 századba 
MISZTIKUMTÓL A OISZKÓBÁRIG (HALLUCINOGÉN 

ANYAGOK HASZNÁLATA A 20 SZÁZADBAN) 
LSD - a pszichedelikus kultusz szimbóluma 

Az LSD-mítosz véget ér 

Uj hallucinogének 
Amfetaminszármazékok 
Az „ecstasy" diadalútja 

Bövul a diszkódrogok köre 
Mágikus gombák 

ALTATÓK, NYUGTATÓK, SZORONGÁSOLDÓK, 

ANTIDEPRESSZÁNSOK 
SZERVES OLDÓSZEREK 
A 20. SZÁZAD DROGMÉRLEGE 
OROGLELTÁR-1900 
Ml TÖRTÉNT AZ OPIÁTOKKAL ÉS A KOKAINNAL? 

Ópium 
Ópiumszívás 
Ópiumevés 

Mákszalma 
Morfin, heroin, kokain (néhány közös vonás) 

Kína 
Gyógyszer-különlegességek 
Tudatos élvezeti használat 

Morfin 
Heroin Ópium és opiátok:Kína, 1906 - a világ, 1997 

Kokain 

KANNABISZ 
Régi drog és uj probléma 
India, 1900 - Európa, 2000 

SZINTETIKUS ÚJ VILÁG 
Stimulánsok és nyugtatók 
Stimulánsok 
Nyugtatók 

HALLUCINOGÉNEK 
ILLEGÁLIS OROGKUTATÁS 
OROGLELTÁR- 2000 

9 

392 

396 
396 
403 
405 
407 
408 
415 
417 

421 

437 

445 

446 

447 
447 
447 
447 
449 
449 
449 
449 
450 
450 
451 
452 
453 

454 
454 
455 

456 
t56 
456 
458 

459 

460 

460 



A NEMZETKÖZI KÁBÍTÓSZER-ELLENŐRZÉSI 
RENDSZER TÖRTÉNETE 
A NEMZETKÖZI KÁBÍTÓSZER-ELLENÖRZÉSI RENDSZER 
KIALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLÖDÉSÉNEK VÁZLATA 

1912, Hága: Nemzetközi Ópiumegyezmény 
1925, Genf: (Második) Nemzetközi Ópiumegyezmény 
1931, Genf: A kábítószerek gyártásának korlátozására 

és elosztásuk szabályozására vonatkozó egyezmény 
1936, Genf: Illegális kábítószer-kereskedelem elleni 

Egyezmény 
1948, Párizs: Az 1931-es Egyezmény hatálya alá nem eső 

kábítószerek nemzetközi ellenörzés alá vonására 
vonatkozó Jegyzökönyv (Protokoll) 

1953, New York: A máktermesztés, valamint az ópium 
termelésének, nemzetközi kereskedelmének, nagybani 
kereskedelmének és használatának korlátozására 
és szabályozására vonatkozó Jegyzökönyv (Protokoll) 

1961, New York: Egységes Kábítószer-egyezmény 
1971, Bécs: Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény 
1972, Genf: Az 1961-es Egységes Kábítószer-egyezményt 

módosító Jegyzökönyv (Protokoll) 
1988, Bécs: Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Illegális 

Kereskedelme elleni Egyezmény 
További feladatok 

A „PÁRHUZAMOS" PIAC 
A „PÁRHUZAMOS" PIAC 

„Párhuzamos" piac a fejlödő világban 
„Párhuzamos" piac a fejlett világban 
A legkorszerűbb „párhuzamos" piac: az internetgyógyszertár 

MIT HOZ A JÖVŐ? 
IRODALOM 

10 

463 

464 
465 
167 

468 

468 

469 

469 
470 
471 

47.3 

47.3 
474 

477 

478 
478 
480 
484 

487 

495 

Mottó. A probléma nem a drog, 
hanem az ember: 

lehet, hogy a tiltott gyümölcs nem alma volt? lehet, hogy Ádám és Éva 
nem is tudták, hogy milyen az a gyümölcs, amelyet megkívántak? 

Ezek a kérdések leginkább akkor merülnek fol bennem, amikor a dro
gokkal kapcsolatos, minden drogot egy kalap alá vonó politikai nyilatko

zatokat olvasom 
A káosz azzal kezdődik, amikor valaki „a" drogról beszél Tudomásul 

kell venni, hogy a „drog" szó olyan gyűjtőfogalom, mint például a gyü
mölcs A kör négyszögesítése egyszerűbb feladat, mint olyan „drogdefi
níció" megfogalmazása, amely egyaránt alkalmazható a heroinra és az 
LSD-re, a marihuánára és a kokalevélre vagy az „ecstasy" tablettára és a 
mágikus gombákra Akik a „drogcsomagot" nem bontják fel, és nem ve
szik figyelembe az egyes drogok vagy drogcsoportok közötti különbsége
ket, azok zsákutcába tévednek 

Ma már minden értelmes ember tisztában van azzal, hogy a „drogmen
tes társadalom" megvalósításának ideája - mítosz. A mai társadalomban 
a drogok jelenléte tény, és a jövő társadalmában is az lesz, azzal a különb
séggel, hogy néhány év múlva egy ma összeállított tilalmi lista nem egy év 
alatt, hanem már egy hét alatt avul el 
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Könyvem közreadásával az a célom, hogy a múlt, a jelen és a jövő ob
jektív analízisével segítséget nyújtsak azoknak, akik el akarrtak igazodni a 
„drogrengetegben", és nem azzal akarják tölteni az időt, hogy a drog, a fo
gyasztó, a termelő ország, a fogyasztó ország, az ellenség, a kapitalista tár
sadalom és a sátán „sorozatból" kiválasszák a ,,felelőst" 

Nem áll szándékomban senkit oktatni, csupán azt ajánfom minden
kinek, hogy kerüljék el azokat, akik azt hirdetik, hogy ők megtalálták 
a „drogprobléma" megoldásának az egyedül üdvözítő módszerét Nem 
„megoldást" kell keresni, hanem szervezni a megelőzést, és segíteni min
denkinek, aki arra rá van szorulva 

Ehhez a múlt ismerete segítséget nyújthat 
A probléma nem ismerete vagy félremagyarázása nem erősíti, hanem 

éppen gyengíti a megelőzés esélyeit, éppen ezért az egyes drogok és drog
c,soportok ismertetésével nem az a célom, hogy kedvet csináljak kipróbá
lasukhoz, ,hanem az, hogy a „tiltott gyümölcsöt" ne akkor ismerje meg 
Adám és Eva, amikor már beleharaptak 

Első drogkönyvem („A kábítószer") 1989-ben jelent meg, ezt követte 
2000-~e~ „A drogok történelme", és ennek a két könyvnek az anyagából 
sokat eprtettem be a „Drogok és emberek" című új kötetbe. 
.. A vi~ág és a ~rogspektrum állandó mozgásban van. 1989-ben könyvem 
UJdonsagnak szamitott, a drogokról nem illet beszélni, és több mint 10 évet 
kellett várn,i, amíg az „illetékesek" hozzájárultak ahhoz, hogy megjelen
hessen. Azota megfordult a világ: tabutémából slágertémává alakultak a 
sajtót, rádiót, televíziót és internetet elárasztó „szenzációs" droghírek. En
nek következtében a drogokkal kapcsolatos bábeli zűrzavar, az érzelmi ká
osz és a féligazságok közlése súlyos társadalmi - és társadalmat megosztó -
problémává váltak 

A témakör újbóli áttekintését az is szükségessé tette, hogy a drogok köre 
2000 óta is jelentősen bővült: új drogok jelentek meg, és régi drogok „kel
tek új életre" 

Gombamódra szaporodnak az „ecstasy"-típusú szintetikus vegyületek 
Az Európai Unió központi problémának tekinti ezeknek az új drogoknak 
a fogyasztását, de ebben a kérdésben nem csak Európa érdekelt: példá
ul Hongkongban - a listavezető heroin után - a ketamin a legnépszerűbb 
drog, melyet többen fogyasztanak, mint ahányan kannabiszt szívnak 

A régi drogok „korszerűsített" újjászületésére a legjobb példával a má
gikus gombák szolgálnak, melyekkel el van árasztva az USA (és több euró
pai ország) piaca, és melyek interneten történő hirdetésével és terjesztésé
vel szemben tehetetlenek a hatóságok 
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Kialakult egy újabb „párhuzamos" piac Ez úgy értendő, hogy a fejlődő 
országok többségében, ahol alig van gyógyszertár, a lakosság a gyógysze
reket, köztük a kábítószer-tartalmú gyógyszereket is, az angolul „parallel 
market"-nek, 'párhuzamos piac'-nak nevezett piacokon szerzi be. Ma már 
az iparilag fejlett országokban is működik egy- gyógyszertárhálózaton kí
vüli - „párhuzamos" piac, amely az ellenőrizhetetlen információáramlás 
folytán rendkívül „hatékonyan" működik, és sokszor válik legális és ille
gális drogok beszerzési forrásává. 

Ritkán esik szó azokról a drogokról, melyek nem Európában népsze
rűek, ugyanakkor ezeket a világ különböző tájain százmilliók fogyasztják 
(pl. bétel vagy káva-káva) Ezeket a tradicionális (sokszor szakrális célok
ra is használt) drogokat elsősorban a „Túlvilági kapcsolat - földi élvezet" 
című fejezetben ismertetem 

Külön fejezet foglalkozik a szerves oldószerek gőzeinek belélegzésével, a 
„szipózással" A fejezet azért rövid, mert ez a problémakör inkább az alko
holfogyasztáshoz kapcsolódik, mint a drogélvezethez. Ennek dacára szük
ségesnek látszott erre a rokon jelenségre felhívni a figyelmet, mivel ennek 
létezéséről sokszor még a hatóságok is megfeledkeznek Persze ebben a „fe
ledékenységben" szerepet játszik az illegális kereskedelemnek, a látványos 
foglalásoknak és üzérek letartóztatásának a hiánya, valamint az is, hogy ez 
ellen nem lehet sem „anyagellenőrzéssel", sem kábítószer-rendészeti mód
szerekkel eredményt elérni. Ugyanakkor a szipózás világjelenség, a problé
ma Brazília nagyvárosaiban a legsúlyosabb, ahol ez összefügg 7 millió ut
cagyerek nyomorával és reménytelen helyzetével 

Igyekeztem felhívni a figyelmet arra is, hogy az „illegális" és „legális" 
jogi kategóriák nem azonosak az „ártalmas" és „ártalmatlan" kifejezések
kel. Szakemberek és gyógyszerfogyasztók sokszor feledkeznek meg arról, 
hogy az illegális drogok mellett milyen jelentős a legális drogokkal törté
nő visszaélés, milyen sok a függőségi eset, és az sem tűnik fel, hogy altatók, 
nyugtatók és szorongásoldók - persze az „éllovas" alkohol után - sokszor 
nagyobb szerepet játszanak a közlekedési balesetekben, mint az illegális 
drogok 

Bizonyára lesznek, akik kifogásolni fogják néhány világszerte használt 
„drog", elsősorban az alkohol, esetleg a dohány kihagyását A kihagyást 
nem elvi, hanem gyakorlati szempontok indokolják: mindkét anyag jól is
mert Magyarországon, használatukról bőséges szakirodalom á!i rendelke
zésre, és tárgyalásuk rendkívül nagy mértékben megnövelte volna köny
vem terjedelmét 
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Köszönettel tartozom mindazoknak, akikkel ENSZ-tisztviselőként, 

majd Magyarország képviselőjeként az ENSZ Kábítószer Bizottságában 

és 3 nemzetközi kábítószer-egyezmény kidolgozása során évtizedeken át 
együtt dolgozhattam, és akiktől sokat tanultam. Közülük csupán két bará
tom - Serge Sotirojj és Mervyn Manby - nevét említem, akiktől szaktudást 

és - francia múveltséggel, illetve brit pragmatizmussal ötvözött - emberi 

bölcsességet egyaránt lehetett tanulni; sajnálom, hogy már nincsenek köz
tünk, és ezt a könyvet nem velük együtt írhattam meg 

Külön köszönettel tartozom a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv

nek (International Nárcotics Control Board - INCB) azért, hogy a kilenc

venes években hat alkalommal bízott meg évi jelentéseihez a világhelyzetet 
elemző fejezet tervezetének megfogalmazásával Az e munka során szer

zett tapasztalatok - és az azóta is fenntartott kapcsolat - sokat segítettek 
könyvem megírása során. 

Nagy segítséget nyújtottak azok a hivatalos dokumentumok és statiszti
kák, melyeket nemzetközi szervezetektől (ENSZ, Interpol, WHO, Európai 

Unió) és egyes nemzeti hatóságoktól kaptam 
A könyv képanyagának összeállításához sokan nyújtottak önzetlen se

gítséget, és remélem, hogy senkit sem fogok megbántani, ha közülük csu
pán az ENSZ bécsi irodájának munkatársait - akik az ENSZ archívumá

nak anyagát rendelkezésemre bocsátották-, valamint Bernard Frahi, Gene 

R .. Haislip, Alain Labrousse, Nagy Gábor, Szendrei Kálmán és Vermes Mar

git nevét említem meg, akik saját felvételeik felhasználását engedélyezték 
Köszönettel tartozom múzeumoknak, hogy hozzájárultak gyűjtemé

nyük felhasználásához A teljesség igénye nélkül emelem ki ebből a körből 
az Iparmúvészeti Múzeum, a Musée d'art et réligieux (liege, Belgium), a 

Museum national d'histoire naturelle (Párizs) és a Semmelweis Orvostör

téneti Múzeum nevét Ugyancsak köszönettel tartozom azon gyógyszer
gyáraknak, melyek hozzájárultak archívumukban tárolt képeik közlésé
hez; elsősorban a svájci Novartisnak (CIBA és Sandoz archív anyagok) és 

a holland Organonnak (az Organoramában megjelent képek) engedélye
zéséért 

Bayer István 
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A drog szónak az európai gyógyszerészeti terminológiában más az ere

deti értelme, és ma is a gyógyszerként használt szárított növényrészek (pl 
belladonnagyökér) vagy növényi, illetve állati termékek (pl. ópium, méh

viasz) megjelölésére szolgál, ahogy azt a farmakognóziát oktató egyetemi 
tanszékek „gyógynövény- és drogismereti intézet" megnevezése is jelzi Az 

utóbbi évtizedekben azonban Európában is általánosan elterjedt az angol 
drug szó Amerikában szokásos - a penicillint és a heroint, az Aspirint és a 

marihuánát egymással „sikeresen" összekeverő - használata Ebből alakult 

ki Európában a francia, német, magyar és más nyelvekben a „drog" szónak 

egy újfajta értelmezése Még az a szerencse, hogy ezekben a nyelvekben -

az angoltól eltérően - a „drog" szó nem azonos a „gyógyszer" kifejezéssel 
Ma már nem fenyeget az a veszély, hogy ha a magyar újságolvasó a „drog" 

szóval találkozik, akkor először a kamillateára vagy a szennalevélre gon

doljon, és csak később jusson eszébe, hogy hátha hasisról vagy heroinról 
akart valamit közölni a cikk szerzője .. (A „drog" kifejezés - Faure szerint 

- a görög tragema (=ropogós) szóból ered, mely a ropogós nyalánkságok, 

édességek megjelölésére szolgált Valószínűleg ugyanebből a görög szóból 
származik a „drazsé" szó is . .) 

Könyvem esetében a „drog" szó használatának van egy rendkívül nagy 
előnye: a „drog" kifejezésnek (az angol ,,drug" vagy a magyar „kábítószer" 

szavakkal ellentétben) nincs olyan - néha többféle - definíciója, ami meg

nehezítené egyes anyagok vagy anyagcsoportok tárgyalását Nem hiszem, 

hogy bárki azt igényelné tőlem, hogy olyan definíciót találjak ki, amely a 
történelem során, a sumeroktól a diszkóbárig használt drogok mindegyi

kére alkalmazható lenne Ezért könyvem megírása során azokat az anya
gokat tekintettem „drogoknak", melyeket kábulat előidézésére használtak, 

függetlenül attól, hogy kábítószernek, pszichotrop anyagnak, gyógyszer
nek, varázsszernek, élvezeti szernek vagy valami egyébnek nevezték, illet

ve nevezik, és függetlenül attól is, hogy a nemzetközi (vagy akár nemzeti) 
ellenőrzési rendszer hatálya alá tartoznak vagy nem 
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A drogokkal foglalkozó nemzetközi szakirodalomban, a jogszabályok
ban, a médiában és köznyelvben egyaránt bábeli nyelvzavar uralkodik 
Ennek meg- vagy feloldására nem vállalkozom, és az alábbiakban csupán 
néhány alapvető fogalmi, illetve terminológiai kérdést próbálok meg tisz

tázni 

Kábítószer, vagy pszichotrop anyag, 
"k ? vagy egy1 sem .... 

Nagyon sok felreértés forrása a „kábítószer" és „pszichotrop anyag" ki
fejezéseknek a nemzetközi egyezményektől eltérő használata Tudomásul 
kell vennünk, hogy a nemzetközi egyezmények nem tartalmaznak kábító
szer, valamint pszichotrop anyag definíciókat, ezért ezek a kifejezések jogi 
fogalmak: kábítószernek az az anyag számít, amely az 1961-ben New York
ban aláírt Egységes Kábítószer-egyezmény hatálya alá esik, pszichotrop 
anyagnak pedig az, amelyik az 1971-ben Bécsben elfogadott Pszichotrop 
Anyagokra vonatkozó Egyezmény jegyzékein szerepel* Ennek a helyzet
nek előnyei és hátrányai egyaránt vannak; az előnyök közül a nemzetkö
zi és nemzeti jogszabályok közötti harmonizáció lehetősége emelkedik ki; 
a hátrányokat a következő néhány példa minden magyarázat nélkül jól il
lusztrálja: a kannabisz kábítószer, de hatóanyaga, a tetrahidro-kannabinol 
(IHC) az pszichotrop anyag, a kokain kábítószer, de a metamfetamin az 
pszichotrop anyag, a pszilocibin pszichotrop anyag, de az ezt tartalmazó 

Psilocybe gomba nem az 

' ~lsős~rban a ~za~e1nberek ~gyelm~t szeretném felhívni arra, hogy az Egységes Kábítószer-egyez
meny k1dolgozasa es elfogadasa soran a nen1zetközi közösség (tehát a kormányok) ne1n gondoltak 
arra, hogy az angol szöveg egyszerűsítése" a későbbiekben bonyodahnakat okozhat Annak érde
kében, hogy ne kelljen .az Egyezn1ény szövegében mindenütt kiírni a, narcotic drug' kifejezést, ezt 
mindenütt a drug" szaval helyettesítették A probléma kettős: 
l Az Egyezmény szüvt:géből vett idézetek és hivatkozások esetén sokszor elfelejtődik az, hogy nem 

a sokkal széles<:bb fogalmat jelentő „drug' -okról van szó hanem kizárólag az Egyezmény I és 11 

jegyzékén szereplő narcotic drug' -okról a kábítószerekről 
2 Az Eg,rezmény angol és francia (valamint többi hivatalos nyelvű) szövege nen1 teljesen egyezik 

egymassal. mivel az utóbbi szövegben nincs ilyen , egyszerűsítés' a kábítószer pl. a francia szö
vegben mindenütt „stupéfiant" (Nem elméleti kérdésről van szó. nemzetközi konferenciák során 
sze1né\yesen tapasztaltam az ebből fakadó terméketlen vitákat A félreértésre jó példa az, hogy az 
Európai Unió lisszaboni központjának a „Eu1opean Monitoríng Centre far Drugs and Drug Ad
diction"-nak az elnevezését sokszor fordítják - a Drogok ls Drogfüggőség Európai Megfigyelő 
Központja" helyett - Európai Kábítószerek és Kábítószer-függőség Megfigyelő Központjá''-nak 
an1i pedig - tévesen - azt jelentené hogy a Központ tevékenységi köre csupán a már kábítószer

ellenörzés alatt álló anyagokra terjed ki) 
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Drog vagy gyógyszer? 
''~----------------------

A tradicionális drogok gyógyászati célokra való használatának felisme
rését nehezítette, hogy néha még kutatók sem vették észre, hogy egyes dro
gok kultikus vagy mágikus használata sokszor terápiás célokat (is) szolgált 
Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a természeti népek körében nem 
lehet különbséget tenni varázsszer és gyógyszer között, mivel ezek azonos 
fogalmak voltak A primitív társadalom a betegséget és a természetes halált 
természetfeletti erők befolyásának tulajdonította, ezért keresett és használt 
olyan - főként növényi eredetű - anyagokat (drogokat), melyek a gyógyí
tó ember, a varázsló, a sámán számára lehetővé tették, hogy hallucináci
ók, víziók révén kapcsolatba lépjen a betegséget és halált okozó rosszindu-

latú szellemekkel 
A középkori Európában sem volt egyértelmű, hogy egy adott betegség 

vagy haláleset „természetes" okokból következett be, illetve a boszorká
nyok, más gonosz emberek, valamint démonok praktikái idézték elő, vagy 
egyszer úen Isten büntetéséről van szó (Az utóbbi ok főként a - különben 
„érthetetlen" - járványok esetében merült fel: Isten haragjának a csillapí
tására ekkor vezették be az engesztelő körmenetek szokását) Az általános 
felfogást legjobban Umberto Eco mutatja be „A rózsa neve" című közismert 

regényében, Baskerville-i Vilmos alábbi szavaival: 
„,, Tudod, ismertem én igen remek orvosokat, akik pompás szereket 

kotyvasztottak, a beteg egykettőre meggyógyult tőlük Ők azonban a ke
nőcsükkel vagy a főzetiikkel mindig úgy látták el az együgyűeket, hogy 
közben szent szavakat mormoltak, és imádsághoz hasonló mondókákat 
kántáltak Nem mintha ezeknek az imádságoknak gyógyító erejük lett vol
na, de ők azt akarták, hogy az egyugyüek, abban a hiszemben, hogy a gyó
gyulás az imádságok műve, szépen nyeljék le a főzetet, vagy dörzsöljék be 
magukat a kenőccsel, oda sem figyelvén annak igazi hatására " 

Azt hiszem, e7 az idézet világosan mutat rá aIIa, hogy a középkor "111' 

bere még mindig inkább hitt a mágiában, mint a betegségek gyógyszerek 
segítségével való gyógyításában, és arra is, hogy a felvilágosult orvosok
nak „fehér mágiába" kellett burkolniuk ismereteiket, természetesen ügyel
ve aIIa, hogy ezt a tevékenységüket ne azonosíthassa az inkvizíció 2, bo

szorkányok által múvelt „fekete mágiával" 
A multban a világ számos országában nehéz volt egy anyagot egyértel-

műen „drog" -nak vagy „gyógyszer" -nek deklarálni A legjobb példát ene 
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India szolgáltatja, ahol az ópiumkérdés tanulmányozására kiküldött brit 
királyi bizottság annak idején nem tudott éles határvonalat húzni az ópi
um gyógyászati és nem gyógyászati célú használata között, mivel az or
szágban az ópium volt a legfontosabb gyógyszer, amelyet emellett „drog
ként" is használtak Ennek következményeként a brit pragmatizmus a 
„quasi-medical use" kifejezéssel gazdagította az angol nyelvet 

A „drog" és „gyógyszer" közötti megkülönböztetés csak azokban az 
esetekben egyszeiű, amikor egy adott szernek nincs terápiás indikációja 
(pl LSD vagy „ecstasy", vagy azért nem alkalmazzák gyógyszerként, mert 
könnyen helyettesíthető más gyógyszerekkel (pL heroin morfinnal) Min
den más esetben lehetetlen a szereket különböző „címkékkel" ellátni, mi
vel a különbség nem az anyagok között, hanem használatuk célja és módja 
között van. A kérdést tehát újra kell fogalmazni: mi számít használatnak 
és mi visszaélésnek? 

- ------~ -----------. ' 
Uzus \'~~~ abúzu~_) 

~-----------

Tisztán „rendészeti" szempontból nézve, a visszaéléseknek csupán két 
formája létezik: 

1 egy „illegális" drog (heroin, LSD, kannabisz stb) használata vagy 

2 egy „legális" gyógyszer (morfin, kokain, amfetamin stb) „illegális" 
(nem gyógyászati) használata. 

Ez a felelet büntetőjogi szempontból igaz, de egyrészt túlságosan leegy
szerűsíti a kérdést, másrészt - és ez a nagyobb probléma - feltételezi, hogy 
minden egyes visszaélésre alkalmas szernek (valamint használatának) jog
szabályban „rendezett" a helyzete Arról nem is beszélve, hogy ezek szerint 
egy nem ellenőrzött anyaggal nem is lehet visszaélni. 

Azt hiszem, hogy ha a kérdést „társadalmi megítélés" szempontjából 
nézzük, akkor a visszaéléseket nagyjából a következő kategóriákba sorol
hatjuk: 

a) a szer használatát sem gyógyászati, sem élvezeti célokra nem fo
gadta el a társadalom; a használat minden egyes esete visszaélés 
(példa: LSD), 

b) a szert a gyógyászatban csak orvos alkalmazhatja, mások általi 
használata visszaélésnek számít, függetlenül a motivációtól (példa: 
morfin), 
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c) a szert kizárólag gyógyszerként használják; visszaélésnek két telje
sen különböző formája létezik: helytelen öngyógyítás és nem terápi
ás használat (példa: altatók), 

d) a szert gyógyászati és élvezeti célokra is használják; a társadalom 
által elfogadottól eltérő fogyasztás visszaélés (példa: az ópium hasz
nálata néhány ázsiai országban), 

e) a szert élvezeti célokra használják, tűlzott használata visszaélés 
(példa: khat fogyasztása néhány közel-keleti és kelet-afrikai or
szágban), 

f) a szert ipari és/vagy háztartási célokra használják; élvezeti célokra 
való használata visszaélés (példa: oldószerek inhalálása) 

/---------------------- ------ --------

Lehet-e egy drog „lágy" 
vagy „kemény"? 

Őszintén bevallom, hogy erre a kérdésre nem tudom a választ. Ennek 
elsősorban az az oka, hogy a szakirodalomban nem találkoztam olyan de
finícióval, ami lehetővé tenné a két kategória közötti különbségtevést Za
varó körülmény az is, hogy ez a két kifejezés főként azoknak a szótárában 
jelenik meg, akik az általuk veszélytelennek tekintett lágy drogok szerin
tük felesleges ellenőrzésének megszüntetését akarják elérni Ezt maga a 
szóhasználat is alátámasztja, mivel a tömény szeszes italok („hard drinks") 
és az üdítőitalok („soft drinks") közötti - erősen sántító - különbséget ve
szi analógiának 

füdomásom szerint Hollandia az egyetlen ország, ahol a lágy drog ki
fejezést hivatalosan is használják, éspedig a kannabisz, a kannabiszgyanta 
és más kannabisztermékek megjelölésére, melyekre a többi drogtól eltérő 
rendelkezések vonatkoznak Néha egyes európai országok statisztikáiban 
is előfordul ez a kifejezés, elsősorban a kannabisztermékek szinonimája
ként, de van, ahol más drogokat is idesorolnak, ami egyértelműen jelzi a 
szubjektivitást (és tovább fokozza a terminológiai káoszt) 

Egyesek a fizikai dependenciát (függőséget) okozó szereket tekintik „ke
mény" drogoknak Ez újabb zsákutcába vezethet, hiszen ebben az esetben 
nem csak a függőséget nem okozó kannabisz és más hallucinogén anyagok 
(pl LSD), hanem a csupán pszichikai (lelki) függőséget okozó stimulán
sok (kokain, amfetaminszármazékok stb) is a „lágy drog" kategóriába ke
rülnének, a fizikai dependenciát előidéző szerek, tehát az alkohol és a niko-
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tin viszont az ópiummal, az opioidokkal és az altatókkal együtt képeznék 
a „kemény drog" kategóriát A jogi, rendészeti és egyéb következmények 
átgondolását az olvasó fantáziájára bízom 

A drogabúzus „mérete" ! 

:-------- -----·----- / 
Az emberek egy jelentős része csak akkor érzékel vagy értékel egy jelen

séget, ha azt számokkal ki lehet fejezni. Ez alól a „drogprobléma" sem ké
pez kivételt, pedig ezen a területen a megbízható statisztika olyan ritka, 
mint a fehér holló Természetesen erről elsősorban a drogfogyasztók te
hetnek, mivel nem hagyják magukat standardizálni Amíg nem sikerül 
megoldani azt, hogy valamennyi drogfogyasztó ugyanazt a drogot hasz
nálja, ugyanabban a dózisban, ugyanolyan gyakorisággal és ugyanazon 
módon, addig a drogokkal való visszaélésektől megbízható statisztikákra 
nem lehet számítani Sokan vannak, akik nem akarják tudomásul venni 
azt, hogy használatot (úzust) lehet mérni, de visszaélést (abúzust) nem. 

Ennek a helyzetnek a szomorú következménye az, hogy nemzeti ha
tóságok és nemzetközi szervezetek mégis megpróbálnak a visszaélések
ről „számszerű" képet adni .. Őszintén állítom, meg vagyok győződve arról, 
hogy ritka kivételnek számít a tudatos félrevezetés, sokkal inkább olyan 
- tapasztalatom szerint alapvetően jó szándékú - törekvésekről van szó, 
melyek ezt a „számigényt" próbálják kielégíteni. Ennek persze groteszk 
következményei vannak, melyekből csupán néhányat mutatok be: 

a) Amfetamin-típusú stimulánsokkal a világon legkevesebben abban 
az országban éltek vissza, amelyik csak lábjegyzetben említette 
meg, hogy a jelentésben csupán azok szerepelnek, akiket az orszá
gos rendőr-főkapitányság bűncselekmény miatt letartóztatott 

b) Nem sokkal az 1961-ben elfogadott Egységes Kábítószer-egyez
mény életbelépése után - amely a kokalevelet kábítószernek nyil
vánította - kiderült, hogy a drogprobléma a világon Bolíviában és 
Peruban a legsúlyosabb, mivel ott milliók rágcsálnak kokalevelet, 
ami ,,kábítószer" . 

e) A világon a legtöbb drogot annak az országnak a hatóságai foglalták 
le, amelyikben összeadták az LSD-t, a marihuánát, a mákszalmát 
és az illegális laboratóriumban lefoglalt oldószerek mennyiségét. 

d) Ennél szerényebb mennyiség gyűlt össze egy másik országban, ahol 
a lefoglalt opiátok mennyiségéről derült ki, hogy az a mákszalma + 
ópium + morfin + heroin~ x kg opiát képlet alapján született 
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e) Érdekes összehasonlítani az illegális termesztésre vonatkozó ada
tokat; időnként több hektáron irtanak ki kokacserjét, mint ameny
nyin termesztettek; ezen csak az nem lepődik meg, aki nem tudja, 
hogy a „termesztett" adat légi felvételek alapján áll össze, a „kiir
tott" hektár viszont a repülőgépről bepermetezett területet jelenti, 
így a háromszor bepermetezett 1 hektár hói automatikusan .3 hek
tár lesz 

f) Egy kérdőíves felmérésben arra a kérdésre, hogy fogyasztott-e ma-
rihuánát az év folyamán, háromféleképpen lehetett válaszolni: 

1.. legalább egyszer, 

2 legalább 12-szer vagy többször, illetve 

3 .. legalább 51-szer vagy többször 

Anélkül, hogy magyarázatokba bonyolódnék, azt javasolom a ma
gyar olvasónak, hogy gondolja át, hogy az erre a három kérdésre 
adott feleletek mennyire adnának képet a szeszes italok fogyasztá
sáról vagy a dohányzásról? 

g) Egyre gyakrabban jelennek meg számszerű adatok arról, hogy a vi
lágon illegálisan előállított drogok hány százalékát foglalták le a ha
tóságok (Ez az arány - az „interception rate" - 1998-ban a heroin 
esetében 17%, a kokain esetében 40% volt ) 

Ezekkel a példákkal csupán arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ren
geteg a csapda, és ezekbe könnyen beleesnek azok, akiket arra szorítanak 
rá, hogy minden jelenséget számok segítségével mutassanak be még olyan 
esetekben is, amikor megbízható számszerű adatok nem állnak rendelke
zésre. Említettem, hogy sajnálatos módon az emberek jelentős része igény
li a statisztikákat; még sajnálatosabb, hogy ezek között sok olyan van, akik 
annyira bíznak a számok „igazságában", hogy azokat kritikai mérlegelés 
nélkül bizonyítékként elfogadják 

A „hivatalos" statisztikák esetében nem szabad elfeledkezni arról sem, 
hogy a drogprobléma nagyon sok országban politikai kérdés, ezért ezek
nek az országoknak a „hivatalos" statisztikáit számos esetben jobban befo
lyásolja a „wishful thinking" (a vágyálom szemlélet), mint az objektivitás
ra való törekvés. Más szavakkal fogalmazva: a hivatalos statisztikák néha 
jobban tükrözik egy adott kormány drogpolitikáját, mint a valóságot 

Könyvemben igyekeztem egyes „droghelyzeteket" és trendeket statisz
tikákkal megvilágítani anélkül, hogy ezeket a számadatokat „abszoluti
zálni" óhajtanám, továbbá arra törekedtem, hogy csak egymással összeha
sonlítható adatokat és mennyiségeket állítsak egymás mellé 
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ÓPIUM és OPIÁTOK 



Ópium 
A_z ópium a máknöv.ény tejnedve, amelyet az éretlen mákfejek bemetszé
se;el nyern~k (A mak eredeti görög neve, a mekon a görög népnyelvben 
me.g ma 1s el makosz alakban Az ópium megnevezés is göiög eiedetű: az 
oposz mekonosznak, azaz a mák levének a rövidítése) A cehe' ·s ' " f. 1 · k · " · " r zmu, o ye-

ony tejnedv a levego hatására megbarnul és megszikkad Ez a nyeis ó i-
um, am:lynek_f~ldolg?z~sát a felhasználás módja határozza meg. Arányk 
egyszern l!sztllas1 eljarasnak vetik alá azt az ópiumot amel t · g · fi , ye a gyogy-
sze1'.?ar mor .ngyártásr.a.használ, ebben az esetben ugyanis a szennyezé
s~ho!, a kivonas1. es 1~olalasi műveletek során úgyis megszabadulnak Több 
~is.eroanyagot tavohtanak el, ha közvetlenül gyógyszer ( ópiumtinktúr 
opmmpor stb) készítésére alkalmas ópiumot állítanak elo" A · · a'. , . . . , . .. gyogyaszat1 
opmmot standard1zaltak: 1929-ben a Népszövetség tagállamai tek abb h . . megegyez-. an, ogy a gyogyaszati ópiumot 10% morfintartalomra állítják be. 
A ,;:iult~a~ nagy gondot fordítottak a szívásra alkalmas, finomított ópium 
~loalhtas.ar.a, de ez ma már történelmi kategória, nemcsak azért, mert az 
opmmsz1vast csaknem minden országban betiltották, hanem azért is mert 
kiment a divatból. ' 
d' Ieki~,tettel ana, hogy az ópiumtermelés és -kereskedelem „keleti kér-
°.s~ent szerepel a k~ztudatban, valószínűleg sokan nem tudják, hogy az a 

~oveny, amel)T a m1 retesünkhöz elengedhetetlen mákszemeket szolgáltatja 
es az, amely.Azsi~ban az ópium fonása, ugyanaz a Papaver somniferum r' 
Az azonossag megsem teljes, mivel a növény minden válfaja tartalmaz 
ugyan kisebb _vagy nagyobb mennyiségben morfint és más alkaloidokat 
~e a has_zno'.llas módjától függően más mákfajtákat termesztenek Európá'. 

an es Azsiaban Európában főként olyan mákfajtákat nemesítettek ame
lyeknek _szemtermése olajtartalom, íz és külalak szempontJ"ából é;k z · · 
celokra f 1 1 A "'b . . e es1 e e meg, zsia an es a Tavol-Keleten viszont azok a fajták terjed-
tek el; amelyekn~k a „feje" jól bemets_zhető és kellő mennyiségű ópiumot 
szol~altat Europaban a szemtermés, Azsiában pedig az ópium volt a mák-
noveny termesztésének célj·a és értelme· Európa legto""bb · 'b '11' " , . , . . , orszaga an nen1 

a llottak elo opmmot, az azsiaiakat viszont nem érdekelték a magok mivel 
nem fogyasztották azokat. Az igény meghatározta a fajtakiválasztásL ezért 
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annak dacára, hogy minden esetben Papaver somniferumról van szó, még
is indokolt a „mák" és „ópiummák" közötti kulönbségtevés 

Az előbb említett két véglet között találjuk Törökországot és a Balkánt, 
ahol az ópiumtermelés és a mákszem egyaránt fontos volt A múlt idő hasz
nálata teljesen indokolt, mivel Bulgária, Görögország és Jugoszlávia, majd 
végül Törökország is beszúntette az ópiumtermelést 

A máktermesztés és az ópium-előállítás bölcsőjének általában a Közel
Keletet, elsősorban Kis-Ázsiát tekintik, és nagyon valószínű, hogy tényleg 
itt fedezték fel - a történelem előtti időkben - a máknövény tejnedvének 
kinyerési módszerét Ami a máktermesztést illeti, e tekintetben már meg
oszlanak a vélemények, de arra bizonyítékok vannak, hogy egy ugyancsak 
morfintartalmú máknövényt, a Papaver setigerumot már a hallstadti kor
szakban termesztették a mai Csehország, Ausztria és Svájc területén Azt 
viszont nem tudjuk, hogy hogyan és mire használták a mákot Bizonyíté
kok vannak arra, hogy az ókori Keleten a máknövényt gyógyászati - és fel
tehetően - élvezeti célokra is használták, de lehetséges, hogy nem ópiumot 
állítottak elő, hanem az összezúzott zöldmák kivonatát használták 

Morfin 

A 19 század jelentős változásokat hozott a gyógyszerészet területén Ezek 
közé sorolható, hogy megkezdődött a növényi eredetű drogok hatóanya
gainak kutatása Az ópiumnak ebből a szempontből is történelmi szerep 
jutott: az egyik első növényi alkaloidot belőle vonta ki és állította elő tisz
ta állapotban 1805-ben egy német gyógyszerész, Friedrich Wilhelm Adam 
Sertürner Az új anyagot morfinnak nevezte el (a görög mitológiában 
Morpheus volt az álmok istene) 1816-ban Sertürner részletes beszámolót 
közölt a morfin kémiai és farmakológiai tulajdonságairól A farmakológiai 
kísérleteket saját magán végezte - majdnem bele is halt 

A történeti hűség kedvéért megemlítem, hogy a morfin ,,létezésére" 
Ludwig már 1688-ban utalt, és „Dissertatio de Pharmacia" című munkájá
ban magisterium apiinak nevezte el Sertűrnerrel pedig csaknem egyidejű
leg - és tőle teljesen függetlenúl - állította elő a morfint két francia kuta-

tó is, Seguin és Derosne 
Serturner kutatását főként francia tudósok (Robiquet, Pelle.tier, Ihi-

bouméry) és a német Merek felfedezései követték, akik az ópiumból előállí
tották a morfin legfontosabb tár salkaloidjait Az idők folyamán több tucat 
további alkaloidot fedeztek fel az ópiumban, de ezek mennyisége annyira 

25 



csekély, hogy nyugodtan állíthatjuk, az ópium hatóanyagait a morfin (10-
14%), noszkapin (eredeti nevén: narkotin) (4-8%), papavelin (0,5-1%), 
kodein (0,2-0,8%) és narcein (0,1-0,4%) alkotják (Gyógyszerészeti szem
pontból a morfin és a kodein az ópium két legfontosabb hatóanyaga, a töb
bi ópiumalkaloid gyógyászati jelentősége - a köhögéscsillapításra alkal
mazott noszkapin és a szintetikus úton olcsóbban előállítható görcsoldó 
papaverin kivételével - elhanyagolható ) 

Morfi ngyártás 
A különböző ópiumalkaloidok ipari előállítását 1820-ban E Merek kezd
te meg Darmstadtban. A legracionálisabb morfingyártási eljárást azon
ban a skót W Gregory dolgozta ki. Érdemes megemlíteni, hogy Gregory 

olyan családból származott, amelynek tagjai között már előtte tizenöten 
voltak professzorok skót egyetemeken Gregory orvos volt, de elsősorban 
a kémia érdekelte, és ez vezette őt a kémia területén vezető szerepet ját
szó Németországba, ahol Giessenben Iiebig tanítványa lett 1831-ben egy 
publikációjában közölte annak a tiszta, fehér, kristályos terméknek az elő
állítási módját, amelyet még ma is „Gregory-sónak" neveznek Ez a morfin 
sósavas sója, amely kodein! is tartalmaz. Üzemi gyártását a Macfarlan cég 
1832-ben kezdte meg, és 1833-ban forgalomba is hozta ezt a terméket. Ez a 
lépés több szempontból is forradalmi változásokat jelentett 

A morfint nagyon gyorsan alkalmazni kezdték a gyógyszerterápiában 

1820-ban Hoppe Lipcsében („Dissertatio de morphio et acido meconico"), 
1824-ben pedig Vasal Párizsban („Considérations médico-chimiques sur 
l'acétate de morphine etc..") tette közzé első-tapasztalatait a morfin terá
piás alkalmazásáról. Ipari gyártása pedig lehetővé tette, hogy az ópium 
helyett morfint tartalmazó gyógyszereket állítsanak elő, és a napi orvosi 
gyakorlatban ezeket használják Az addig bizonytalan hatáserősségú ópi
umkészítményeket igen gyorsan kiszorították a piacról a pontosan adagol
ható, tisztán morfint tartalmazó gyógyszerek A 19. században bevezet
ték a Charles Gabriel Pravaz által feltalált injekciós technikát az általános 
orvosi gyakorlatba, és ez óriási lendületet adott a morfin terápiás alkal
mazásának Morfininjekcióval - melyet 1844-ben Rynol, majd csaknem 
egyidejúleg A Wood vezetett be - sokkal hatásosabban lehetett fájdalmat 
csillapítani, mint szájon át adagolt gyógyszerrel, ezért az injekciós (paren
terális) gyógyszer bevitel és a morfin terápiás használatának az elterjedése 
egymástól elválaszthatatlan 
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Mint minden társadalmilag hasznos eredménynek, a morfininjekciónak 
is rövidesen észlelték az árnyoldalait vagy - divatos szóval élve - mellék
hatásait A morfin fájdalomcsillapító és euforizáló hatása nem választha
tó el egymástól, ezért a morfininjekció nemcsak a szenvedőknek jelentette 
a csaknem azonnali enyhülést, hanem a toxikománok számára is lehető
vé tette, hogy az áhított mámor pillanatok alatt bekövetkezzék, méghoz
zá igen intenzíven Nemsokára az is nyilvánvalóvá vált, hogy az injekciós 
technika meggyorsítja a függőségi állapot kialakulását A morfin izolálá
sa, a morfingyártás megindulása, a morfininjekció bevezetése a terápiába 
olyan „szerkezetváltozás!" idézett elő a toxikomániában, amely a Távol
Keleten - elsősorban Kínában - már néhány évtized múlva drámai követ
kezményekhez vezetett, és amelynek a hatását Európa egy évszázaddal ké
sőbb ugyancsak látványosan elszenvedte. 

A szerves kémia és a kísérleti farmakológia kialakulása és fejlődése a 19. 
században megalapozta a gyógyszerkutatást és a gyógyszeripart. A mor
fin felfedezését sorban követte más növényi hatóanyagok izolálása, kémi
ai szerkezetének megismerése, szintézise és üzemi méretű előállítása .. En
nek a fejlődésnek természetes velejárója volt, hogy számos gyógynövény és 
drog - köztük az ópium is - fokozatosan elvesztette közvetlen gyógyászati 
szerepét A modern gyógyászatban az ópium csak jelentéktelen szerepet ját
szik Az orvosok ma ritkán rendelnek ópiumtartalmú gyógyszert, de ebből 
korántsem következik, hogy az ópium jelentősége megszűnt volna .. Pusztán 
arról van szó, hogy szerepe megváltozott: évszázadok gyógyszeréből fon
tos gyógyszeripari nyersanyaggá „alakult át"; elsősorban a gyógyszerterá
pia számára nélkülözhetetlen morfin és kodein előállítására szolgál 

Kodein 

A gyógyszerkutatás eredményeként nagyon sok, kémiai szintézissel előál
lított, morfinhoz hasonló fájdalomcsillapító (pl petidin, metadon) került 
forgalomba a 20 században és ezek forgalmának növekedésével csaknem 
arányosan csökkent a terápiás célokra alkalmazott morfin mennyisége. 
látszólag ellentmondásnak túnik, hogy ez nem járt együtt a morfingyár
tás méretének csökkenésével. A magyarázat egyszerű: nemcsak az ópium 
„alakult át" gyógyszerből gyógyszeripari nyersanyaggá, hanem a morfin is 
átment ugyanezen a folyamaton, és ma elsősorban a kodeingyártás kiin
dulási anyaga 
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A kodein (melynek neve a görög kodeion = mákfej szóból ered) kémi
ailag a mm fin metilésztere, tehát egy egyszerű mmfinszármazék, amely 
megtalálható ugyan az ópiumban, de csak kis mennyiségben Az ópium
ból közvetlenül kivont kodeinmennyiség a világ szükségletének csupán el
enyésző töredékét fedezi. Európában a kodein a leggyakrabban használt 
köhögéscsillapító, de gyakran használják fájdalom csillapítására is (leg
többször más gyógyszerekkel kombinálva); Észak-Amerikában főleg fáj
dalomcsillapítóként ismert Függetlenül attól, hogy köhögés vagy fájda
lom esetén alkalmazzák-e a különböző mszágokban, a világon emelkedik 
a kodein fogyasztása, annál is inkább, mert viszonylag enyhe toxicitású, és 
mellékhatások is aránylag ritkán lépnek fel 

A fogyasztás emelkedésének persze nem az a fő oka, hogy az emberek 
többet köhögnek vagy többször van szükségük fájdalomcsillapítóra, ha
nem az, hogy a betegbiztosítás kiterjedésével és az életszínvonal növekedé
sével a gyógyszer fogyasztás is emelkedik 

Amikor a gyógyászatban az ópium és az ópiumtartalmú gyógysze
rek (ópiumtinktúra, ópiumkivonat stb.) helyett áttértek a természetes és 
félszintetikus alkaloidok használatára, alapvetően megváltozott Kelet és 
Nyugat „ópiumviszonya": mivel gyógyszeripara csak Európának volt, In
dia, Perzsia és Törökország gyógyszer-előállító országból gyógyszeripari 
nyer sanyagszállítóvá vált India, amely brit gyarmat volt, új függőségbe ke
rült az anyaországgal, az indiai ópium átvételi árát ugyanis a brit gyógy
szeripar szabta meg 

Megkezdődtek az ópium-előállítási kísérletek azokban a nyugat- és kö
zép-európai országokban is, amelyeknek nem voltak olcsó ópiumot terme
lő gyarmataik Ezek a kísérletek különösen az első világháború után váltak 
jelentőssé, a hábmú alatt ugyanis - elsősorban természetesen a központi 
hatalmak számára - igen nehézzé vált a gyógyszergyártáshoz elengedhe
tetlenül szükséges ópium beszerzése. Ezek a kísérletek azonban csupán tu
dományos érdekességek maradtak, mivel a túl magas európai munkabérek 
miatt nem volt rentábilis a művelet Ez volt a helyzet hazánkban is, ahol 
Deér Endre aszódi kísérleti telepén a harmincas években eredményes ku
tatást folytatott, a hazai ópiumtermelés mégsem indult meg, mivel arány
talanul olcsóbb volt a szükséges ópiummennyiséget imponálni, mint Ma
gyarnrszágon előállítani 
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Kabay és a mákszalma-eljárás 

Sertürner felfedezése óta sokan próbálkoztak azzal, hogy a morfint ópium 
helyett közvetlenül mákgubóból állítsák elő Ezek a kísérletek a múlt szá
zad végén eredménnyel is jártak: Tilloy Franciaországban, F L Winckler 
pedig Németmszágban állított elő mákgubóból mmfint Eljárásaik csupán 
történeti szempontból érdekesek, mert egyik sem volt versenyképes az ópi
umból való morfingyártással 

Az első próbálkozások után 100 évvel, 1925-ben egy fiatal magyar 
gyógyszerész, Kabay János módszert dolgozott ki a zöld máknövényből 
való morfingyártásra, és 1927-ben „Alkaloida" elnevezéssel szulőfalujá
ban, Büdszentmihályon, a mai Tiszavasváriban, egy kis vegyészeti gyá
rat alapított Az éretlen máknövény feldolgozásáról, „a morphin magyar 
módszerű gyártásáról", 1930 .. március 14-én számolt be a Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság előadóülésén 

Ez az eljárás drága volt és nehézkes (sok gondot okozott pi a mákolaj és 
a klornfill), és időszakhoz kötött: csupán a máknövény virágzása és érése 
között lehetett alkalmazni. A módszert az tette elsősmban gazdaságtalan
ná, hogy a mák értékes szemtermésének elvesztésével já1t együtt Kabay 
továbbfejlesztette módszerét, és zseniálisan oldotta meg az összes prob
lémát: felfedezte, hogy a közhiedelemmel ellentétben a már learatott, ki
csépelt és kiszáradt máknövényből is kitermelhetők az ópiumalkaloidok 
193L november 30-án kelt szabadalmi bejelentése - „eljárás ópiumalkaloi
dák előállítására" - új korszakot nyitott a morfingyártás történetében 

A Kabay család szerény méretekben kezdte meg a gyártást, de hogy ez 
mit jelentett gazdaságilag Magyarország számára már néhány év leforgá
sa alatt, azt az alábbi táblázatban feltüntetett imp01t-exp01t adatok érzé
keltetik 

1 táblázat A magyar morfingyártás kezdete 
(Halmai adatai alapján) 

( 
1-~ 

Év 
Magyarország morfin 

importja (kg) exportja (kg) 

1 1927 
y--1928 -
'~ i 

991,0 

145,0 

12,6 1930 49,7 
i~ 
1'--1_9_3_3 __ ------ 19,2 63,2 ) ________ / 

2,6 79,6 

29 



Kabay Jánosnak kezdetben nemcsak technológiai és gazdasági nehézsé
gekkel kellett szembenéznie, hanem azzal a váddal is, hogy Magyaror szá
gon a morfingyár tás elősegítené a kábítószer-élvezet terjedését A technoló
giai nehézségek leküzdése után, állami segítséggel, a gazdasági nehézségek 
is megoldódtak; a kábítószer-terjesztés vádját pedig, Magyarországon és 
külföldön egyaránt, a gyártási eljárás ismertetése cáfolta meg Az ENSZ 
Kábítószer Bizottság jogelődjében, a Népszövetség illetékes bizottságában 
1934-ben ismertette a magyar küldöttség a mákszalma-eljárást A Nép
szövetség által kiküldött bizottság Magyarországon tett látogatása és a bi
zottság osztatlan elismerése jelentette az erkölcsi sikert Kabay számára 
Ekkor már minden szakember világosan látta, hogy a Kabay-eljárás nem
csak gazdaságilag nagy jelentőségű, hanem közegészségügyi szempontból 
is Az előállítás menetében az ópiumfazis kimarad, ezzel mód nyílik arra, 
hogy egy, kábítószer-élvezetre alkalmatlannak tartott kiindulási anyagból 
tökéletes ellenőrzés mellett lehessen a morfint és a többi mákalkaloidot 
előállítani Kabay Jánost a túlfeszített munka és a rendkívül kemény küz
delem a meg nep-i értéssel szemben 40 éves korában sírba vitte. Még ele
get tudott tenni a Népszövetség megbízásának, amely a mákgubóból való 
megfelelő morfinanalízis kidolgozására szólt, de Genfben már nem tudott 
előadást tartani munkájáról. 

A módszer jelentőségét hamar felismerték külföldön is. Svájcban a Hoff
man-LaRoche kezdte meg a mákgubóból való morfingyártást, Lengyelor
szágban, majd Csehszlovákiában pedig Kabay szabadalma alapján indult 
meg a gyártás 

Háttér 
[Részlet Bayer István: „Kabay János és a mákszalma-eljárás" című, Kabay 
születésének 100. évfordulója alkalmából tartott előadásából Gyógyszeré
szet 40, 607-609 (1996)] 

„ .A felít:dezés kiernelkedő jelentősége 111ialt 1itkán esik szú arról, hogy 
hogyan illeszkedik be Kabay munkássága azon törekvések sorába, melyek 
a két világháború között a hazai gyógynövényügy korszerűsítésére irányul
tak 

Köztudott, hogy a magyar gyógynövényflóra rendkívül gazdag volt, az 
ország drogexportja pedig rendkívül jelentős A külkereskedelmi mérleget 
két körülmény befolyásolta hátrányosan: 1 a gyógynövényexport minősé
ge nem volt biztosítva és 2 az exportból származó bevétel egy jelentős ré
szét az ezekből a drogokból előállított hatóanyagok, illóolajok és készítmé
nyek importjára fordították 
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Nagyságrendekkel emelte a drogexport értékét és folyamatosságát az, 
hogy 1923-ban kötelezővé tették az exportált drogok minőség- és tisztaság
vizsgálatát A vizsgálat és az állami garanciát nyújtó bizonylat kiadása a 
Gyógynövény-kísérleti Állomás feladata volt. 

Szisztematikussá vált egyes gyógynövények kultúrába vétele (Digitalis, il
lóolajnövények stb.). Megvalósult Békésy Miklós ugyancsak zseniális eljárá
sa: a rozs mesterséges fertőzése, ami lehetővé tette az anyarozs kis területen 
való biztonságos tcr1nc.sztését 

Megkezdődött a terápiában akkor nélkülözhetetlen, biológiailag standar
dizált Digitalis-por gyártás, ezzel feleslegessé vált annak költséges importja 

Megindult több illóolaj hazai előál/{tása Ezzel megszűnt az az állapot, 
hogy Németországból importáljuk pi a magyar mentából előállított men
taolajat 

Megkezdődött a gyógynövények hatóanyagainak hazai előállítása is. El
sősorban Richter Gedeon gyára foglalkozott ezzel, amit - többek között -
anyarozs-alkaloidok, tropánalkaloidok és kristályos Digitalis-glikozidok 
gyártása jelez, de a Chinoin is forgalmazott saját gyártmányú Digitalis-ké
szítményeket 

Jóval később IUzson Pál létesített :- a Hangya segítségével - karotinüze
met 

Ezek az eredmények nem véletlenül születtek. Ehhez szükség volt - töb
bek között - arra, hogy kiemelkedő, iskolateremtő kutatók természetes 
anyagokkal foglalkozzanak Zemplén Géza Budapesten a cukor kémia, Zech
meister Pécsett a karotinoid-kémia (és a kromatográfia), Szent-Györgyi Al
bert pedig Szegeden a növény-biokémia területén ért el világraszóló kutatá
si eredményeket. 

Szükség volt ana is, hogy a magyar gyógynövényügynek legyen egy olyan 
koncepciózus egyénisége, mint amilyen Augustin Béla volt. Augustin a mo
dernizációs folyamatnak valóságos „karmestere" volt A magyar gyógynö
vényügy modernizációjának, elsősorban az export minőségbiztosításának, 
továbbá Augustin nemzetközi tekintélyének köszönhető, hogy 1928-ban a 
II. Nemzetközi Gyógynövény Kongresszust Budapesten rendezték meg 

Kabay érdemeit egy jottányival sem csökkenti az, ha arra hívom fel a fi
gyehnet, hogy ő Augustin munkatársaként itatódott át azzal a szemlélettel, 
melyhez élete végéig híí man:idt A teljességhez az is hozzátartozik, hogy Au

gustin volt az, aki kezdettől fogva támogatta Kabay munkásságát és törek
véseit 

A gyógyszeripari növénykémiai eredmények megszületéséhez az akkori 
magyar iparpolitika is hozzájárult A harmincas években komoly adóked
vezményben részesült az, aki az ország termelőbázisát bővítette. Konkrét 
példával illusztrálva: a gyógyszerkészítmények zöme kombinált készítmény 
volt, a legtöbb előállító importálta azt a 3-4 vagy még több vegyületet, me
lyek keverékéből azután tablettát vagy más gyógyszerformát készített Je
lentős adókedvezményben részesült az, aki a hatóanyagot maga állította elő 
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Az iparpolitika anól is gondoskodott, hogy ne lehessen ezzel a lehetőséggel 
visszaélni: 1936-ban azért kapta meg az Országos Közegészségügyi Intézet, 
az akkori gyógyszer ellenőrző hatóság, a gyógyszergyártás helyszíni ellenőr
zésének jogát, hogy meggyőződhessen arról, hogy a hatóanyagokat tényleg 
itthon gyártják " 

Az 1 ábrán látható, hogy néhány év alatt hogyan emelkedett a gyár ter
melése és hogy ez hogyan vált - a háborút követő nyersanyagproblémák 
leküzdése után - rendkívül jelentőssé. Ennek gyümölcseit viszont már 
nemcsak Kabay János nem élvezhette, hanem családja sem, mivel a gyá
rat államosították Kabay János özvegye és gyermekei - miután Magyar
országon mindenüket elvették - emigrációba kényszerültek Tisztelet ille
ti a családot azért, hogy ennek dacára nem tagadták meg szülőföldjüket új 
hazájukban, az őket befogadó Ausztráliában sem, ahol emléktábla hirde
ti Kabay János emlékét 

tonna 

10 

8 

6 

4 

1. ábra. Morfrntermelés Magyarországon, 1927-1952 
[Herczog és Oros (1959) adatai alapjánJ 
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Sárkány Sándor és munkatársai nemesítési kísérletei nyomán emelke
dett a mákszalma morfintartalma, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy Ma
gyarország előkelő helyet vívott ki az opiátokat exportáló országok sorá
ban 1957-ben Magyarország a nyersmorfingyártás terén a világon hatodik 
helyen állott 7,9%-kal, a mákszalmából való morfingyártás terén pedig az 
első helyen 37%-kal, közel kétszeres mennyiséget termelve, mint a máso
dik helyen álló Hollandia 1958-ban a világ morfinexportjának 24,6%-át, 
kodeinexportjának 15,5%-át, etilmorfinexportjának pedig 29%-át bonyo
lította le 

A második világháború után egyre több ország tért át a mákszalma-el
járásra, ezt a folyamatot meggyorsította, hogy egyre több állam megszün
tette a legális ópiumtermelés! Így tett Jugoszlávia, majd a Szovjetunió is 
A világpiacot - és főként az importált ópiumot feldolgozó országokat -
még nagyobb mértékben befolyásolták a közel-keleti változások Az első 
lépést az iráni ópiumprohibíció jelentette, majd ezt követte a török ópium
termelés és -export leállítása Ezekre a lépésekre több ország a hazai mák
termesztés fokozásával (pl. Franciaország) vagy annak megkezdésével (pi 
Ausztrália) reagált · 
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2 .. ábra. A világ morfintermelése, 1975-2001 
(A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv adatai alapján) 

'-------

33 

év 
~ ~ ~ 00 
~ ~ ~ ~ 

~ :e: ~ ~ 



Az emléktábla szövege Kabay János arcképe és szobra 
(Tiszavasvári Alkaloida gyár} 

Ausztráliában felállított emléktáblájának felavatása 

Ezek a változások nagymértékben hozzájárultak a mákszalma-eljárás 
általános elterjedéséhez, illetőleg az ópiumból való morfingyártás vissza
szorulásához A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv adatai szerint a 
hetvenes évek elején már évente több mint 30 ezer tonna mákszalmából 
gyártottak morfint, az évtized végére ez a mennyiség meghaladta a 40 ezer 
tonnát 1977 fordulópontot jelentett a morfingyártás történetében: 1977-
ben több morfint állítottak elő mákszalmából, mint ópiumból A 2. ábra 
mutatja be ennek a trendnek a látványos folytatását 

Kabay emlékét Tiszavasvárin szobor, Ausztráliában - ahol a Kabay-el
járást alkalmazzák - emléktábla őrzi, melyet halálának 50. évfordulója al
kalmával állították fel. De szobornál és emléktáblánál is többet és tényle
gesen „ércnél maradandóbb"-at jelent az általa kidolgozott eljárás, ami a 
technológiai változtatások ellenére a világ minden táján Kabay-eljárás né
ven ismert 

A szerves kémia, a farmakológia, a gyógyszerészet fejlődése, valamint a 
gyógyszeripar kibontakozása megteremtette a szisztematikus gyógyszer
kutatás alapjait A gyógynövények hatóanyagainak izolálását követte a ter
mészetben előforduló vegyületek kémiai átalakítása. Ez történt az ópium 
fő hatóanyagával, a morfinnal is. A fő cél az volt, hogy a morfinmolekula 
módosításával olyan gyógyszereket állítsanak elő, amelyek rendelkeznek 
a morfin fájdalomcsillapító hatásával, de használatuk nem vezet függő
séghez. Ezt a célt az elvégzett „molekulamanipulációval" nem lehet elér
ni, de ezt abban az időben még nem tudhatták, ezért sorban jelentek meg a 
gyógyszerpiacon az úgynevezett félszintetikus opiátok Közülük az egyik, 
az 1898-ban Németországban felfedezett diacetil-morfin azonnal rend
kívül népszerűvé vált A heroinnak elnevezett vegyület hatásosabb volt, 
mint a morfin, és úgy vélték, hogy ha ezt alkalmazzák morfin helyett, sike
rül a morfinizmust visszaszorítani, sőt gyógyítani is: a heroint eleinte úgy 
hirdették, mint a morfindependencia gyógyszerét Rövid időn belül ki
túnt, hogy ez csupán vágyálom, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy a függő
ségi állapot még gyorsabban kialakul, mint a morfin esetében. Az orvosi 
szakirodalomban egymást követték a közlemények a heroin veszélyességé
ről, de több évtizedbe telt, amíg ez a felismerés gyakorlati intézkedésekhez 
vezetett. Ma, amikor a gyógyszer ellenőrző hatóságok még ritkán előfordu
ló mellékhatások miatt is gyorsan (néha talán túl gyorsan is) kivonnak egy 
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gyógyszert a forgalomból, talán érthetetlennek túnik, hogy miért kellett 
erre a lépésre ilyen sokáig várni A magyarázat egyszerű: 

1 hatósági gyógyszer-ellenőrzési rendszer az első világháború előtt 
még nem létezett (ezt a legtöbb európai állam csak a harmincas 
években alakította ki); 

2 a kor filozófiája - és a kormányok politikájának az alapja - a keres
kedelem „szabadságának" tiszteletben tartása volt; 

3. a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer ugyancsak az első vi
lágháború után alakult ki, és csak fokozatosan szerezte meg azt a 
beavatkozási jogkört, amellyel ma rendelkezik 

Időbe telt tehát, amíg az egészségügyi hatóságok és a gyógyszeripar tudo
másul vette a heroin veszélyességét, és a nemzetközi szervezetek javasla
tainak megfelően a heroint a gyógyszerkincsből törölték Ma már jófor
mán sehol sem használnak heroint fájdalom- vagy köhögéscsillapításra, és 
a legtöbb országban illegalitásba került ez az anyag Az illegális használat
nak viszont - elsősorban Észak-Amerikában és Európában - az intravénás 
beadási mód lett a jellemzője. 
Az intravénás technika elterjedésének okai összetettek - mint mindennek, 
ami a toxikomániával összefügg -, közirlük két tényezőt azonban ki kell 
emelni 

1 A gyógyszerek használatának általános terjedésével megszűnt az 
intravénás injekció „műtéti beavatkozás" jellege, ezzel párhuzamo
san pedig a heroinisták egyre nagyobb csoportja tapasztalta, hogy 
ezen a módon beadva a heroin gyakorlatilag azonnal hat, méghoz
zá a legintenzívebben. 

2 Az amerikai feketepiacon egyre nagyobb méreteket öltött a hero
in „hígítása" .. Azt szokták mondani (és ez igaz is), hogy minél ke
vesebb heroint tartalmaz az „áru", annál többe kerül Az illegá
lis heroinlaboratóriumtól a fogyasztóig vezető hosszú úton ugyanis 
mindegyik láncszem meg akarja keresni a maga maximális hasz
nát, és a „nagykereskedői", „kiskereskedői" és „utcai" árkülönbsé
geket még fokozni lehet a „vágással" 

Az a fehér por, amit a New York-i utcasarkon plasztikzacskóban vásárol 
meg a heroinista, annyi kininnel, prokainnal, tejcukor ral vagy mannittal 
van már keverve, hogy legfeljebb 5% heroint tartalmaz Ez a hígított he
roin már nem elégíti ki pilulában bevéve vagy szippantással a kábítószer
élvezőket, intravénásan viszont igen, e technika elterjedése tehát logiku
san következett be 
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Ezt az állítást közvetve alátámasztja, hogy a Távol-Keleten, ahol arány
lag tiszta (hígítatlan) heroinhoz könnyen hozzá lehetett jutni, még az ame
rikai katonák körében sem terjedt el olyan mértékben az injekciós tech
nika, mint az Egyesült Államokban. Murphy és Steele jelentése szerint 
1971-ben a Vietnamban állomásozó heroinista amerikai katonák 40-45%
a heroinszippantó volt, körülbelül 50%-uk heroincigarettát szívott, és csak 
5-10%-uk injekciózta magát 

Az intravénás technikának megvan tehát a magyarázata, de ez megvá
laszolatlanul hagyja azt az alapkérdést: miért a heroin terjedt el ennyire? 
Részben azért, mert az összes morfinszármazék közül a heroin váltja ki a 
legintenzívebb eufóriát, másrészt pedig azért, mert a kábítószer-kereske
dők számára a legkönnyebben előállítható, hozzáférhető, csempészhető, és 
rendkívül nagy haszonnal értékesíthető portéka 

A heroinista pályafotásának kezdetén az élvezetet keresi Sokan váltak 
úgy heroinistává, hogy előtte már sok más anyagot „megkóstoltak", de a 
heroin adta számukra a legteljesebb kielégülést, és ennél kötöttek ki. Szán
dékosan használom a „kielégülés" kifejezést: a heroinisták nagyon szíve
sen hasonlítják össze a heroininjekciót a szexuális aktussal, az injekciós tű 
vénába hatolását a nemi közösüléssel, és a szervezet orgazmusáról beszél
nek Az agyban „fellobbanó" heroinhatás („heroin f!ash") pillanatok alatt 
árad szét a szervezetben, a világ megszúnik létezni a fehér mámor idején, 
és fekete-fehér víziók, alvás nélküli álmok vagy pontosabban egy nirvána
állapot és „lebegés" veszi át a valóság helyét 

Nem véletlen, hogy a heroinisták szótárában nagyon sok kifejezés ered a 
szexuális életből: életükben a heroin helyettesíti a nemi életet A heroinis
ták ugyanis gyakorlatilag aszexuális lények: a heroinhasználat az önkaszt
rálás egyik radikális formája. Opiománok és heroinisták csak ponyvare
gényekben erőszakolnak meg nőket A valóságban nagyon sok közöttük a 
prostituált (nő és fér fi egyaránt) - azért, hogy a heroin megvételéhez szük
séges pénzhez hozzájusson -, de a szexuális aktusban csak passzív szere
pet tud játszani 

A néhány perces heroinmámort hosszú ideig tartó depresszió követi, 
amely alatt a heroinista megfogadja: „soha többé" Ez azonban csak addig 
tart, amíg nem vágyik arra, hogy újra átélje a néhány perces bódulatot, és a 
folyamat végzetszerűen halad a maga útján A „kísérletező" csakhamar fel
fedezi, hogy a szokásos mennyiségű heroin befecskendezése mfr nem adja 
ugyanazt az élvezetet, mint korábban, de rájön arra, hogy nagyobb heroin
adaggal mégis elő tudja ezt idézni. A tolerancia gyorsan alakul ki, és a he-
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roinista ennek arányában állandóan és rendszeresen emeli a heroinadago
kat Hetek múlva észleli, hogy amit alkalmi élvezetnek szánt, az életének 
középpontjába került, rádöbben, hogy csapdába esett, ezzel az anyaggal 
nem lehet „kísérletezni". De mire ezt felismeri, többnyire már késő: a rend
szeres heroinhasználat megszakításakor jelentkeznek az elvonási (abszti
nencia) tünetek - kegyetlen viszketés, fájdalmas görcsök, könnyezés, orr
csöpögés, hasmenés stb. -, amelyeket csak egy újabb adag heroinnal lehet 
megszüntetni A szer vezet fizikailag heroindependenssé vált E függőség 
rendkívül gyorsan fejlődik ki, és amint kialakult, a heroinista már nem az 
eufóriát, a mámort, az élvezetet keresi a következő adaggal, hanem a faj
dalmas és őrjítőnek tűnő absztinenciatünetek elől menekül. A kör bezárul, 
és ezzel a heroinista nemcsak egy kábítószernek vált rabjává, hanem függő 
helyzetbe került a világ leglelkiismeretlenebb üzéreitől, a kábítószer-keres
kedőktől is, mert csak tőlük tudja azt a heroint megkapni, amit szervezete 
naponta vagy inkább naponta többször ellenállhatatlanul igényel 

2 .. táblázat Mibe kerül a heroin? 
(Preble és Casey 1969-es adatai alapján) 

„európai piac" 

3. „kilo connection" 

5 dealer" 

6. „street dealer" 

7 „juggler" 

„junkie", aki már nem 
tovább, csak na>;zrnu1a 

heroin
tartalom 

80 

80 

40 

20 

6,7 

3,3 

eladási ár 

5 OOO 

1+1 40 OOO 

1+2 215 OOO 

1+1 
750 OOO-

A kábítószer-kereskedők könyörtelenül kizsákmányolják áldozataikat; 
nincs a világon még egy olyan üzletág, amellyel ennyit lehetne keresni. A 
2. táblázat a heroin 1969-es „hígulási" és áremelkedési folyamatát mutatja 
be. Az adatok jól illusztrálják, hogy mibe került abban az időben az ame
rikai heroinistának a drogélvezet 
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A toxikomán, a „junkie" tehát körülbelül 1 millió dollárt fizetett azért 
a heroinért, amelyet az „importer" 5000 dollárért szerzett be külföldön. 
A táblázat azt is világosan mutatja, hogy az amerikai heroinkereskedelem 
jól meg van szervezve .. Erre utal, hogy az egyes „lépcsőknek" a New York-i 
zsargonban külön elnevezése van (pl. „kilo connection" vagy „weight 
dealer"), valamint, hogy aránylag pontosan lehet tudni az áru hígításá
nak fokozatait Szervezetlenséget csak a táblázat 7 lépcsőjénél találunk: a 
„juggler" már rendszerint maga is toxikomán, aki a „street dealer"-től vett 
heroin egy részét (esetleg még tovább hígítva) csak azért adja el, mert ez az 
üzlet az egyedüli anyagi forrása újabb heroinkészlet vásárlására 

1969 óta eltelt ugyan három évtized, és az árak jóval magasabbak, de 
Prebble és Casey lépcsőfokai ma is helytállóan illusztrálják a hígítás mérté
ke és az áremelkedés közötti fordított arányt 

Szintetikus opioidok 
Mielőtt a lényegre térnék, kénytelen vagyok - a félreértések elkerülése ér
dekében - egy terminológiai kérdéssel is foglalkozni: azokat a morfin/ko
dein típusú vegyületeket, melyeket 1. az ópiumból vagy a máknövényből 
kivontak, vagy 2. ezen természetben előforduló vegyületekből egysze
rű módszerekkel, ún. félszintézis útján állítottak elő (legjobb példa erre a 
morfin heroinná alakítása egyetlen lépésben) és 3. kémiai szintézis útján 
állítottak elő (pi petidin, metadon) egyaránt opioidoknak nevezzük Az 
opiát elnevezést viszont csak az első két kategóriára - tehát a természetes 
és félszintetikus alkaloidokra - alkalmazzuk 

Mint már korábban említettem, a 19. században megkezdődött a termé
szetben előforduló hatóanyagok „manipulálása", az úgynevezett félszinté
zis Ennek eredményeként tucatjával jelentek meg a gyógyszerpiacon az 
ópiumalkaloidok különböző származékai (pl. a heroin vagy a dihidroko
dein) abban a reményben, hogy az új vegyületekkel ugyanúgy lehet majd 
fájdalmat vagy köhögést csillapítani, mint a morfinnal vagy a kodeinnel, 
anélkül hogy használatuk függőséghez vezetne .. Mivel ezek a próbálkozá
sok sikertelenek voltak, a 20 század harmincas éveiben az érdeklődés az 
erős hatású fájdalomcsillapítók kémiai szintézissel való előállítása felé for
dult Az elsőként szintetizált vegyület a petidin volt (ezt az lJSA-ban álta
lában meperidin néven szokták említeni), melyet rövidesen követett a me
tadon (nálunk leginkább Depridol márkanéven ismert) A fö cél ugyanaz 
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volt, mint _a félszintézis esetén, és az eredmény ngyanúgy elmaradt, az új, 
telJ~sen szrntetrkus_ vegyületek esetében sem lehetett a fájdalomcsillapító 
hatast a dependencra kialakulásának veszélyétől elválasztani. Ebben a ku
tatásban a német gyógyszeripar végzett úttőrő munkát, ami nem a véletlen 
műve, hiszen egészen a második világháborúig a német gyógyszerkutatás 
volt a legfejlettebb a világon, másrészt stratégiai fontosságú kérdés is volt 
Németország már készült a második világháborúra, és a felkészülés során 
figyelembe vette az első világháború keserves tapasztalatait, amikor a köz
p~nti hatal',"ak tengerentúlról való elzártsága ópiumhiányhoz vezetett A 
nemetek szamoltak azzal, hogy a hábotús sérültek ellátásához sok morfin
t.a lesz szükség; ennek nyersanyaga - akkor még - csaknem kizátólag az 
oprum volt Ezt az ellátási nehézséget lehetett kiket ülni új, ópium nélkül is 
elöállítható, szintetikus fájdalomcsillapítókkal 

A metadon_ az elmúlt évtizedekben világhímévte tett szett az úgyneve
zett metadonfenntattó tetápia („methadone maintenance therapy") révén, 
de ezzel a speciális kétdéssel a későbbiekben foglalkozunk (lásd a 199 ol
dalon) 

A ?etidint és a metadont sok száz mestet séges opioid követte, de olyan 
vegyuletet nem siketült találni, amely a morfinnak csak az előnyös tu
lajdonságait mutatja, hátrányait nem Az ENSZ Kábítószet Bizottsága az 
utóbbi fél évszázad során tucatjával vonta kábítószer-ellenőtzés alá ezeket 
az új vegyületeket, amelyek nagy része nem is ketült fotgalomba. 

Eközben a szintetikus modinhelyettesítő vegyületeknek nemcsak a szá
m_a emelkedett látványosan, hanem a hatáserőssége is Erre a legjobb pél
dat a fentanil és származékai szolgáltatják 

1979 decembetében két különös haláleset foglalkoztatta a kaliforniai 
Orange County rendőrségét. Először egyik eset sem tűnt rendkívülinek, 
hiszen Kaliforniában abban az időben „rutinesetnek" számított az, ha két 
ismett herninista túladagolás következtében meghal. A holttestek mellett 
m_~gt~láhák az injekciós fecskendőt, a boncolás során megállapították a tii
doodemat, vrszont a toxrkologiai analízis során sem heroint, sem más ká
bítószert nem lehetett a testnedvekben kimutatni. 1980-ban 8 további ha
s~n~.óval folytatódtak a tejtél,yes halálesetek Egyidejűleg a tendőrség egyre 
surubben kobozott el utcai arnsoktól egy „China White"-nek vagy szinte
trkus herornnak nevezett fehét port, amelyben a vegyészek szintén nem ta
láltak heroint 

Ekkor vonták be a vizsgálatokba a California-Davis egyetem farmako
lógiai tanszékét, ahol kotábban egy nagyon étzékeny módszert dolgoz
tak ki egy tendkívül etős hatású fájdalomcsillapító gyógyszet, a fentanil 
farmakokinetikai vizsgálatához A kutatók szakértelmét mát 1976-ban 
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igénybe vette a tendőrség, amikor folmetült az a gyanú, hogy versenylovak 

doppingolásárn fentanilt használnak . , 
A China White" áldozatainak testnedvvizsgálata megoldotta a reJtelyt: 

a ve~~észek egy fentanilszármazékot, a-metil-fentanilt talált~k .a vét- és 
vizeletmintákban. A vegyület tendkívül alacsony koncentrac1oban volt 
a testnedvekben: millilitetenként 1 és 10 nanogrnmm közötti mennyisé
get mértek 1 nanogramm a gramm millio',"odtésze_ (azaz 0;000001 g), 
ezért egyáltalán nem meglepő, hogy a szokasos ana!üika1 mod~;erek~el 
nem sikerült a mintákban kábítószert kimutatm A „Chma Wh1te -mmtak 
grammonként 1 milligramm a-metil-fentanilt tattalmaztak, a pornk hígí

tására általában tejcukrot vagy mannitot használtak 
A China White" árnsítása tovább folytatódott Kalifornia várnsaiban; 

elein;~ csak az elnevezések változtak: „Petsian White", „Mexican Brnwn" 
és „synthetic heroin" minták ugyancsak a-metil-fentanilt tar'.alm~ztakhe
roin helyett 198.3-ban - abban az évben, amikot már 50 halal.os aldo_zat~t 
szedett az új kábítószer - kidetült, hogy más fentanilszarmazekokat is ke
szítenek az illegálisan működő vegyészek Egyes esetekben .3-metil-fenta
nilt, más esetekben benzil-fentanil és fentanil keverékét sikeri.ilt azonosí-

tani 
A hatóanyagokat kísérő minimális „szennyező" anyagokból siketült azt 

a következtetést levonni, hogy a lefoglalt termékek hatóanyagait más szin
tetikus módszerekkel állították elő, mint amelyeket a legális gyógyszer
gyárak alkalmaznak, ezét! a diverzió! ki lehetett zárni Az. illegális labo
ratóriumok felderítését viszont nagymértékben megnehez1tette az, hogy 
ezekben egy hét alatt le lehetett gyártani annyi fentanilsz~tmazékot,_ami 
hatáserősség szempontjából egyenértékű lett volna az USA oss.zes herom1'.
tájának egyévi szükségletét fedező heroinmennyiséggeL ,Egy siket e.s tende
szeti akció viszont, melynek során 1986-ban ket vegyeszt letattoztattak, 
még mielőtt forgalomba tudták volna hozni a~ által~k előállítot; .3-metil
fentanilt, tendkívül elszomorító jelenségre dentett fenyt: mmdket vegyesz 
egy tisztességes vegyészeti gyár alkalmazottja volt, ahol „szabad idejük
ben" a gyár laboratóriumában állították elő illegálisan a kábítószert 

Ezek a „designer drug" -ok természetesen megjelentek más országok k~
bítószetpiacain is, a kilencvenes évek során például Oroszország nagyva
rosaiban lettek rendkívül népszerűek különböző fentanilszármazékok 

2004-ben a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv jelentése arról szá
molt be, hogy Ukrajnában megkezdődött a fentanil illegális gyártása, és 
ebből a drogból egyre többet csempésznek a balti államokba és Oroszor-

szágba 
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3. táblázat„ Fentanilszármazékok morfinhoz viszonyított hatáserőssége 
(Rágcsálókon mért fájdalomcsillapító-hatás) 

~~.JL·---··-··-··--· ------~--·" ---- ----·--··- ---------- --- ·---·--------- ---------------------. 
morfin 

alfentanil 70 

p-f!uoro-fentanil 100 

fentanil 300 
------·-·------ -- -- - " ---- --------------~ ------------ -------------" . 

a-metil-fentanil 900 

3-metil-fontanil 1100 

szufentanil 4500 

lofentanil 5000 

kar fentanil 7500 

A 3 táblázat azt mutatja be, hogy hogyan emelkedett tovább a fentanilszár
mazékok hatáserőssége 

Természetesen nemcsak a fentanilszármazékok abúzusa terjed. A fél
szintetikus opiátok közül a hidrokodonról és az oxikodonról érkezik a leg
több jelentés, elsősorban az Egyesült Államokból. Ez nem a véletlen műve, 
mivel az USA-ban az oxikodon az egyik legnépszerűbb fájdalomcsillapító; 
legális forgalma évről évre emelkedik, és azt is figyelembe kell venni, hogy 
a világ legális oxikodontermelésének 90%-a ott kerül felhasználásra. Az il
legális kipróbálók száma 3 év alatt a négyszeresére emelkedett, és 2001-ben 
csaknem elérte az 1 millió főt (Valószínűleg az USA feketepiacán értéke
sítették azt a 900 OOO tablettát is, melyek 2001-ben egy mexikói gyár rak
tárából tűntek el) 

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 2002 évi jelentése jelezte, 
hogy az előző 5 évben világszerte látványosan emelkedett egy szinteti
kus opioid, a buprenorfin gyártása és terápiás használata. A buprenorfint 
(mely az indiai gyógyszerkutatás eredménye) nemcsak fájdalomcsillapítás
ra használják, hanem heroinisták kezelésére is, elvonókúrára vagy - a me
tadonhoz hasonlóan - helyettesítő (szubsztitúciós) terápia során is (főként 
Franciaországban és néhány ázsiai országban) A legális forgalom mellett 
világszerte emelkedett az illegális kereskedelem és az abúzus mérete is .. (Az 
ellenőrzést sokszor nehezíti az a körülmény, hogy a nemzetközi egyezmé
nyek szerint a buprenorfin nem kábítószernek, hanem pszichotrop anyag
nak minősül, és így számos nemzeti hatóság nem alkalmazza a kábítósze
rekre vonatkozó szigorú követelményeket) 
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Az előzőekben azt vizsgáltuk, hogy az ópium és az opioidok szerepe és 
jelentősége hogyan változott az idők folyamán, de ezeknek a változások
nak a kihatásai a világ egyes tájain egymástól annyira eltérő módon je
lentkeztek, és olyan történelmi eseményeket is kiváltottak, mint például 
az ópiumháborúk, hogy célszerű ezt a komplex problémakört - az ókor is
mertetését követő fejezetekben - a világ különböző térségeire bontva tár
gyalni. 
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A gyógyszerek évszázadokon át a gyógyszertárak laboratóriumai
ban készültek Ezeket szép állványedényekben tárolták, a kábítósze
reket - például ópiumkivonatokat - méregszekrényben őrizték 

A 19. század elején Kassán készült 
állványedény a budapesti Iparművészeti 
Múzeumban 

18. századi üvegszekrény 
a győri Széchényi 
gyógyszertárban 

Az ókor gyógyászati tudását az arab és perzsa orvosok és 
gyógyszerészek mentették át az emberiség számára. Erre 
emlékeztet egy arab gyógyszerészkongresszus alkalmával 
kiadott tuniszi bélyeg 

A debreceni „Arany Egyszarvú" gyógyszertár (1772) 
a debreceni Déri Múzeumban 

Az ,Arany Sas" gyógyszertár laboratóriuma (16-17. század) 
a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban 

.
( A 19 század elején kezdődött meg az a folyamat, melynek eredmé

nyeként a 20 század végére a gyógyszertárakban az állványedények 
helyét a gyógyszeriparban gyártott injekciókat és tablettákat tartal-
mazó dobozok foglalták el 



Mezopotámia 
Az ópiumrnák ismerete és használata a történelem előtti időkből ered, és 
végigkíséri az emberiség kultúrtörténetét Lehetetlen megállapítani, ki 
és mikor jött rá arra, hogy a mákfejek bemetszésével ópiumot lehet elő
állítani, de minden jel arra mutat, hogy ezt először Kis-Ázsiában alkal
mazták Feltételezhető, hogy a sumerok már 5000 évvel ezelőtt használták 
az ópiumot és adták át ismereteiket az őket követő népeknek; az Assur
ban folytatott ásatások során feltárt és a világ legrégibb (Kr e 7. századi) 
gyógyszerkönyvének tekinthető agyagtáblák valószínúsítik, hogy az Asz
szír Birodalomban széles körben használták gyógyszerként az ópiumot, és 
innen terjedt tovább Egyiptomba, Perzsiába, Görögországba és más köze
li és távolabbi országokba 

Egyiptom 
Az ópium egyiptomi használatával kapcsolatban a legtöbb kutató a Kr e. 
kb 1550-re datált, Georg Moritz Ebers, német egyiptológus által 1872-ben 
felfedezett és közzétett Ebers Papyrus adataira támaszkodik, mivel ezek az 
előiratok egyértelműen bizonyítják az ópium gyógyászati használatát Füg
getlenül attól, hogy azoknak a tudósoknak van igazuk, akik igazolva lát
ják az ópium elterjedtségét, vagy azoknak, akik szerint az ópiumot csupán 
a görög vagy római időszakban ismerték meg az egyiptomiak, az biztosra 
vehető, hogy a Nílus völgyében már a XVIIL dinasztia korában - tehát ép
pen az Ebers Papyrus keletkezése idején - nemcsak ismerték a különböző 
Papaver-fajokat, hanem a Papaver somniferumot Théba (luxor) környékén 
termesztették, és gyógyszerek készítésére is felhasználták Feltehető, hogy 
az ópiumot is ismerték, mivel a XVIII dinasztia idején az Egyiptomi Biro
dalom egészen az Eufráteszig terjedt, és rendszeres kereskedelmi kapcso
latai voltak Ciprussal, Krétával és Kis-Ázsia partvidékével Valószínűtlen, 
hogy ezekkel az ópiumtermelő és -használó népekkel való tartós kapcso
lat ne vezetett volna e gyógyszer átvételéhez. Egy Kr. e. kb 1500-ból eredő 
sírban talált ópiumminta is ezt a nézetet támasztja alá 
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Mákgubókat ábrázoló ókori egyiptomi ékszer 

Minószi istennő mákgubókkal 
ékesített hajviselettel, Kr e 
1250 körül (Kréta) 



Mükénéi leletek 

Pecsétgyűrű, közepén mákfejek Attikai váza mákgubó-dekorációval 

+-' E 
tb 

Brosstű, Kr e. 1600 körül 

Az ókori Görögországban a mágikus tulajdonságokkal felruházott mák
növény nagy szerepet játszott a gyógyításban és a vallási ceremóniákban 
egyaránt A máktermesztés központja a „mákváros'', Mekoné volt, a legen
da szer int Démétér istennő itt ajándékozta a mákot az emberiségnek. A 
mákgubók bódító, altató, mérgező hatásának ismeretét bizonyítja, hogy az 
alvás (Hüpnosz), az éjszaka (Nüx) és a halál (Thanatosz) isteneit gyakran 
ábrázolták máknövénnyel a kezükben Démétér, Aphrodité, Kübelé, Ízisz 
és más istenek mákgubókkal való ábrázolása és a mákgubódíszítés alkal
mazása domborműveken, vázákon és kisplasztikákon a vallási szertartá
sokban betöltött szerepét tükrözi e növénynek Gyógyszerként való hasz
nálatát már nemcsak az bizonyítja, hogy a gyógyítás istene, Aszklépiosz 
(a római Aesculapius) szobrain ugyancsak megjelenik a mákgubó, hanem 
Hippokratész, Theophrasztosz és más orvosok írásaiból is egyértelműen ki
tűnik az ópium gyógyászati jelentősége 
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Róma 
A római orvosok görög elődeiktől tanulták meg az ópium alkalmazását, 
és terjesztették el a birodalom egész területén. A kis-ázsiai Dioszkoridész 
öt különböző Papaver-fajtát írt le, köztük a Papaver somniferumot A mák
növényt a rómaiak nevezték el papavernek, és Seefelder az ópium kultúr
történetével foglalkozó könyvében azt írja, hogy ez „eredeti" név, a római
ak előtt ehhez hasonló megnevezés nem létezett (Ő fedezte fel azt is, hogy 
Cicero egyik írásában a szenátorok bíborvörös tógáját a mákvirág színére 
utalva nevezte toga papaveratának.) A római orvosok valószínűleg legin
kább a pergamoni görög Galenus tanait követték, aki nagyon sok betegség 
esetében gyógyszerként javasolta az ópiumot, de arra figyelmeztetett, hogy 
ne adják gyerekeknek és ne használják huzamosan, mert azzal megmérge
zik a szervezetet Ópiumot háziszerként is meg lehetett találni minden te
hetősebb római háztartásban, és hosszabb utazásra el sem indultak nélkü
le. A Közel-Keletről importálták Rómába, és a birodalom államkincstára 
szép jövedelemre tett szert a Martianus által is említett ópiumvám-bevé
telből 

Seefelder szerint az ópium a római császárok körében is igen népszerű 
volt: feltételezhető, hogy Titus ópium-túladagolás következtében halt meg, 
Nerva, Traianus és Hadrianus is ópiumélvezők voltak, utóbbi - szeretett fia 
halála miatti bánatában - ópiummal követett el öngyilkosságot Marcus 
Aureliusról háziorvosa, Galenus le is írta, hogy rendszeres ópiumfogyasz
tó, ez adja magyarázatát közismert sztoikus nyugalmának és ezért „hagy
ták hidegen" még felesége, Faustina kicsapongásai is. 
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Egyiptom 
Az egyipton1i 111ákte1111esztés és ópiu111tern1elés a tör té11elen1 folyan1án 
többször játszott komoly szerepet a nemzetközi kereskedelemben. A gö
rög-római időszakban a thébai ópium exportja igen jelentős volt, és a je
lenség megismétlődött a középkmban, amikor az ópium használata az ara
bok körében is terjedni kezdett A 19 .. század végén és a 20 .. század elején 
pedig az Európába importált úgynevezett levantei ópium jelentős része 
volt egyiptomi eredetú 

Egyiptomban 1929-ben betiltották a máktermesztést és az ópiumterme
lést Ettől kezdve az egyiptomi hatóságok kemény küzdelmet folytattak a 
térség más mszágaiból - elsősorban Törökországból - illegálisan érkező 
ópiumszállítmányok ellen .. 

A közelmúltban az egyiptomi kormány többször számolt be a nemzet
közi szervezeteknek a Sínai-félszigeten folyó illegális máktermesztésről és 
az ott lefoglalt nagy mennyiségú máknövény megsemmisítéséről 

Iszlám 
Abból a tényből, hogy a Közel-Kelet el tudta látni ópiummal a Római Biro
dalmat, egyértelmúen következik, hogy Kis-Ázsiában üzemi méretekben 
folyt a máktermesztés és az ópiumtermelés. Történelemtudományunk Eu
rópa-centrikussága miatt és adatok hiányában elég nehéz képet alkotni ar
ról, hogyan is alakult az ópium használata a Közel-Keleten, de az megálla
pítható, hogy Mohamed megjelenése és az iszlám tanok elterjedése idején 
Kis-Ázsiában és Perzsiában az ópiumot gyógyászati célra és élvezeti szer
ként egyaránt széles körben használták 

Az arab terjeszkedés kétféleképpen járult hozzá az ópium ázsiai terjedé
séhez: az alkoholtilalommal és a kereskedelemmel 

Hogy az iszlám miért tiltotta az alkoholfogyasztást, és a Koránban mi
ért nem történik említés sem az ópiumról, sem a hasisról, annak rendkí-
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vül egyszerű a magyarázata: az arab törzsek körében az alkohol - főként 

a pálmabm - mértéktelen fogyasztása általános volt, az ópiumot és a ha
sist viszont a civilizált világtól izoláltan élő primitív törzsek gyakorlatilag 
nem ismerték Ezekkel a drogokkal csak a hódítások során találkoztak az 
arabok, és legalább két évszázad telt el, mire használatuk annyira elterjedt, 
hogy az már problémákat is okozott 

Mohamed világosan látta, hogy nagyszabású társadalmi és vallási re
formjának megvalósításához alapfeltétel a részegeskedés felszámolása, de 
tisztában volt azzal is, hogy egy általános, tradicionális szokást nem lehet 
azonnali tilalommal megszüntetni Az animista hitek, a kegyetlen, primi
tív törzsi hagyományok felszámolását, az új társadalmi-vallási rend beve
zetését szisztematikusan és fokozatosan valósította meg, és ez vonatkozik 
a tilalomig vezető „alkoholpolitikájára" is 

Közép-Ázsiában, Perzsiában és az egyre növekvő arab birodalom terüle
tén jól ismerték és használták az ópiumot gyógyszerként A Közel-Kele
ten sokkal elevenebben élt tovább a klasszikus görög orvosok tudása, mint 
Európában Kis-Ázsiában, Szíriában és Egyiptomban Dioszkoridész és Ga
lenus munkáinak görög és szír nyelvú kiadásait a közel-keleti orvostudo
mány alapműveinek tartották, és Paulus Aegetina, Galenus tanain alapu
ló, 7. századi „hét könyvét" a 8. században már a görög szerzők műveinek 
arab fordításai követték Görög, perzsa és arab mvosi tudás és tapasztalat 
eredménye Al-Tabari 850-ben írt arab nyelvű mvosi enciklopédiája, ame
lyet számos más, főként arab és perzsa mvos múve követett Szabur 22 fe
jezetből álló orvosi kézikönyve a 10. és 11 században a világ legmodernebb 
kórházában, a bagdadi Adudi kórházban működő gyógyszertár és gyógy
szer-előállító labmatórium manuálisául szolgált (Az európai olvasó sok
szor felejtkezik el arról - vagy lehet, hogy nem is tudja -, hogy a 9 század 
elején, Hárún al-Rasíd uralkodása idején, a bagdadi kalifatus lett a világ 
leggazdagabb és legmodernebb állama. Az egészségügy fejlettségére jel
lemző, hogy az Adudi kórházban ingyen ápoltak minden beteget, a kalifa
tusban ezer okleveles orvos működött, és Bagdad kiváló vízvezetékrend
szenel és szennyvízcsatorna-hálózattal rendelkezett) Al-Razi és Al-Majusi 
múveiben igen részletesen és pontosan leírja az ópium hatását és 01vosi al
kalmazásának módját A középkori szerzők közül legismertebb és legjelen
tősebb a tádzsikAvicenna (Ibn Szína), aki az ókmi ismereteket átörökítette, 
és a perzsa és arab mvosok, valamint saját tapasztalatai alapján fejlesztette 
tovább a 10 és 11 században. 
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Az ópiummal való visszaélés veszélyeire Avicenna kortársa, Al-Biruni 
(973-1048) hívta fel a figyelmet, aki a mekkai zarándokok között észlel
te és pontosan leírta az ópiumhoz való hozzászokással együtt járó tünete
ket. Megfigyelte a tolerancia és az addikció kifejlődését Valószínűleg iga
za van Sami Hamarnehnek abban, hogy ő volt az első a világon, aki ezen 
jelenségeket leírta, csaknem egy évezreddel megelőzve Európát . Al-Biru
ninak nemcsak a klinikai tünetek megfogalmazását köszönhetjük, hanem 
az opiománia terjedésének leírását is. Az iszlám térhódításának következ
tében megszaporodott a mekkai zarándokok köre és száma .. Főként a Per
zsiából és a mai Irak területéről érkezett zarándokok hozták magukkal a 
mértéktelen ópium- (és hasis-)fogyasztás szokását, ami a 10 századtól kez
dett terjedni az arab birodalom egész területén. 

A terjedést feltétlenül elősegítette az, hogy a Korán - a már említett 
okokból - nem tiltotta a kábítószer használatát, ezért ezt összeegyeztethe
tőnek tartották a mohamedán vallással. Mekkába a zarándokok importál
ták az opiomániát, ezt követően viszont Mekka vált a továbbterjedés kiin
dulópontjává, innen jutott el az ópiumhasználat keleten Indiáig és Kínáig, 
nyugaton Marokkóig és Spanyolországig .. Az iszlám aranykorát követő po
litikai és vallási széthúzás szintén hozzájárult a toxikománia terjedéséhez: 
a szunniták és síiták közötti szakítás és háborúskodás közismert, de az eu
rópai olvasó nem nagyon ismeri azokat a szektákat, amelyek a 10. század
ban már gombamód elszaporodtak Közöttük sokan csak látszólag voltak 
vallási szervezetek, valójában a kalifa.tusok megdöntésére törekedtek, vagy 
más csoportok ellen irányuló politikai tevékenységüket leplezték ily mó
don Egymás után alakultak igen jelentős szerzetesrendek is, amelyek kö
zül különösen a szufik és a dervisek ugyancsak hozzájárultak a mértékte
len kábítószer-használat fokozódásához és terjedéséhez. 

Az egymással szemben álló szekták és a hatalomra törő politikai cso
portok a kábítószereket harcosaik fanatizálására is felhasználták, és ennek 
következményeként a Közel-Keleten a következő századokban általánossá 
vált a katonaság „moráljának" ópiummal való fenntartása 

Kábítószer-használatot korlátozó intézkedésekről csupán a 13 század
ból tudunk, azok is inkább a hasisélvezetre vonatkoztak A szultánok kö
zül egyedül IV Murád lépett fel 1638-ban az ópiumevés szokása ellen, még
hozzá ugyanolyan erélyesen, mint a dohányzás és kávézás ellen.. Halála 
után viszont utódai nem folytatták politikáját 

Joggal lehet feltételezni, hogy az iszlám alkoholtilalom a Közel-Keleten 
két tradicionális iparágat szüntetett meg: a mezopotámiai sörgyártást és 
az anatóliai bortermelést Valószínú, hogy ez hozzájárult a Kis-Ázsiában 
és Perzsiában ugyancsak tradicionális ópiumtermelés további fellendülésé-

62 

hez, és az ópium (és a hasis) vette át azt a társadalmilag elfogadott élveze
tiszer-szerepet, amelyet Európában az alkohol töltött be. 

Nehéz világos képet alkotni arról, hogy a századok folyamán hogyan 
alakult az ópiumfogyasztás a Közel-Keleten Nem maradtak adatok, sem 
objektív leírások, az európai utazók feljegyzéseit fenntartással kell fogad
nunk, mivel számukra az ópium élvezeti szerként való használata szo
katlan volt, és ezért beszámolóik végletesek, és többnyire nélkülözik az 
objektivitást Európában az ópium nem gyógyászati célra való használa
ta visszaélésnek (abúzusnak) minősült, ezzel szemben egyes ázsiai orszá
gokban a századok folyamán társadalmilag elfogadták az ópium mérsékelt 
használatát, ellentétben túlzott használatával, amelyet a helyi társadalom 
is abúzusnak tekintett Hasonló ez ahhoz, ahogy egy magyar faluban is 
különbséget tudtak tenni azok között, akik esténként megittak néhány po
hár bort, vagy akik az alkohol rnbjaivá váltak 

Az ópiumhasználat mérséklődésében feltétlenül szerepet játszott az, 
hogy a Koránt egyre inkább nem betű szerint, hanem szellemében értel
mezték Ma már az iszlám követői a Próféta tilalmát ugyanúgy alkalmaz
zák az ópiumra, mint az alkoholra. · 

762-ben Bagdad lett az Abbaszida Birodalom új fővárosa, és ez lehetősé
get adott arra, hogy a kalifa.tus kereskedelmi kapcsolatai kelet felé bővülje
nek Az előző főváros, Damaszkusz, földrajzi helyzete folytán, a Földközi
tenger felé orientálódott, a bagdadi kalifak, elsősorban a 786 és 809 között 
uralkodó Hárún al-Rasíd és közvetlen utódai viszont ki tudták használni a 
Perzsa-öböl közelségét is. Bászra és Siraf rendkívül jelentős kikötővárossá 
vált, és fellendült a már a 7. század óta folytatott kereskedelem India part
vidékével, valamint Kínával is Kínában már Kr .. u. 300-ban 100 főre volt 
tehető a Kantonban tartózkodó arab kereskedők száma; Daj Zong császár 
uralkodása idején (76.3 és 778 között) viszont már 100 OOO-re emelkedett 
a kantoni arab kolónia létszáma. Kantonban ma is áll még az akkor épült 
impozáns mecset Azt is tudjuk, hogy Kanton kikötőjében évente csaknem 
4000 külföldi hajó fordult meg, és ezek többsége arab volt 

A rendszeres kereskedelmi kapcsolatok valószínűleg katalizálták Kíná
ban az ópiumhasználat és ópiummák-termesztés terjedését, melyről·- jóval 
később - 12 .. századi európai utazók számoltak be. Bizonyítékok vannak 
arra, hogy a 15. században Arábiából rendszeresen érkeztek ópiumszállít-
mányok, tengeren és szárazföldön - a nehezen járható burmai utakon -
Kínába 
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Az arab-perzsa kereskedelem Kelet felé fordulásában számos tényező 
játszott szerepet, melyek közül - a teljesség igénye nélkül - csak néhányat 
említek 

Mindenekelőtt figyelembe kell vennünk azt, hogy a villámháborü jel
legű arab hódítást északon a Kazár Birodalom, Közép-Ázsiában pedig a 
kínai behatolás és a Pamír megállította A hódítást a kereskedelmi kap
csolatok kiépítése váltotta tel. Európa északi részével a kereskedelmi kap
csolatot a vikingek biztosították, de ez a kapcsolat a 11 században megsza
kadt Ezt a folyamatot Brönsted így írja le: 

„Az oroszországi svéd érdekszféra sokat változott a 11 század során. 
A két rusz kagánság - a kijevi és a novgorodi - egyetlen, vagyis a keresz
tény nyugatorosz birodalommá olvadt össze, amelyben a svéd elem foko
zatosan átadta helyét a szlávnak, a bizánci hatás pedig tovább erősödött A 
Volga menti keleti kereskedelmi út a bagdadi kalifátusban folyó ezüstkiter
melés visszaesése miatt veszített fontosságából.. A svédek számára a fő ke
reskedelmi utat addigra a Fekete-tengerhez és a Bizánci Birodalomba ve
zető Dnyeper jelentette." 

Az északi kereskedelem elvesztése valószínűleg kevésbé érintette az ara
bokat, mint a közép-ázsiai mongol invázió, amely az Ázsián átvezető, tra
dicionális kereskedelmi „selyemutat" és a többi karavánutat bizonytalanná 
vagy teljesen használhatatlanná tette. 

A világpolitika, illetve a kereskedelmi utak változása, valamint a nyílt 
tengeri hajózás által nyújtott új lehetőségek feltétlenül hozzájárultak ah
hoz, hogy az arab és perzsa kereskedők India és a Távol-Kelet felé vezető 
tengeri utakat választották, elősegítve ezzel az ópium elterjedését ebben a 
térségben is 

e---~ --------------------------------------------- - -------------

Európa kapuja: Törökország ) 
----- ------------------~-------------- ---- -- - -~-~ -- -- ______ / 

Törökország európai ország, az „ópiumtörténelemben" játszott különleges 
helyzete és szerepe folytán mégis célszerű, ha kiemelten és a Közel-Kelet
hez kapcsolva tárgyaljuk 

Anatóliában valószínűleg a történelem előtti időkig vezethető vissza a 
máktermesztés és az ópium-előállítás Tudjuk, hogy a Római Birodalmat 
elsősorban innen látták el ópiummal, de arra nincsenek adataink, hogy az 
ópiumfogyasztás hogyan alakult az évszázadok során a mai Törökország 
területén. Az ópiumszívás - minden valószínűség szerint - Iránnal ellen
tétben - nem terjedt el Anatóliában, de a 16. századi útleírások arról szá-

64 

moltak be, hogy az ópium fogyasztása a törökök körében általánosan elter
jedt, a 18. és 19 századi utazók pedig azt emelik ki, hogy Törökországban 
az ópiumot főleg különböző fűszerekkel keverve fogyasztják 

A máktermesztés és az ópiumtermelés folyamatos volt. 1546-ban Pierre 
Belon leírta azt is, hogyan indultak innen útjukra az ópiumot szállító te
vekaravánok Az anatóliai ópiumtermelés igazi konjunktúrája a 19 szá
zadban kezdődött, amikor Keletre az ópiumszívók, Nyugatra a gyógyszer
gyártás számára megindult a nagyarányú export Ekkor vált az ópiummák 
az egyik legfontosabb gazdasági növénnyé, és az ópium kulcsfontosságú 
külkereskedelmi termékké. A török ópium-előállítás rohamos felfutásáról 
a 4. táblázat ad képet 

4 .. táblázat Az ópiumtermelés fellendulése a 19. században Törökországban 
(Poroy adatai alapján) 

Az Oszmán Birodalom helyzete a 19 .. század elején már válságosra fordult: 
egymást érték a felkelések az óriási területű birodalom meghódított tarto
n:án_raiban, fokozódtak a külső támadások, elsősorban Oroszország részé
rol, es palotafonadalmak sorozata tette csaknem lehetetlenné a birodalom 
kormányzását Ez a társadalmi háttér magyarázatát adja annak, hogy mi
ért ~ált az ~pi~m;ermelés és még inkább az ópiumexport fontos gazdaság
P?lrtrkar kerd~sse,_melynek alakulásában Nagy-Britannia több szempont
bol rs meghatarozo szerepet játszott 

Anglia már a 18. században is importált ópiumot Törökországból, de 
ennek mennyisége az 1790-es évek elején még nem volt jelentős: évi 4 ton
na könil mozgott Az import a századfordulóra elérte a 12,5 tonnát, majd a 
morfingyártás megkezdése után ugrásszerűen emelkedett, és már az 1830-
as. évek. sorá~ évi ~O tonna _volt ~ mákalkaloidok előállításához Nagy
Bntanma, mas europa1 orszagok es az Egyesült Államok egyre nagyobb 
mennyiségben vásároltak török ópiumot Az emelkedés mértékét tükrözi 
az a re?delkezésünkre álló adat, hogy 1870-ben Törökország már kb 140 
tonna opmmot exportált Nagy-Britanniába és az USA-ba 
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A török ópium Kínába irányuló exportjában is találunk brit érdekelt
séget, de ebben az esetben nem a gyógyszeripar által igényelt nyers ópi
umról vagy a terápiában használt gyógyászati ópiumról, hanem szívásra 
alkalmas, finomított, „kikészített" ópiumról van szó Erről az exporttevé
kenységről és ennek alakulásáról Poroy részletes adatokat fedezett fel a Jar
dine-Matheson and Company archív anyagában, melyet a Cambridge Uni
versity Library őriz. Ugyanarról a Jardine-Mathesonról van szó, akiknek 
oroszlánrésze volt a kínai piac „felnyitásában" és az ópiumháborúk kirob
bantásában India brit gyarmat volt, ezért talán meglepőnek tűnik, hogy 
brit kereskedők miért a sokkal távolibb Törökországból szállítottak ópiu
mot Kínába. A magyarázat egyszerű: az indiai ópiumtermelés és -export 
a Kelet-indiai Társaság monopóliuma volt, más vállalkozó tehát nem jut
hatott hozzá indiai ópiumhoz és azt nem vihette Kínába, ezért más for
rást kellett keresniük A török ópium Kínába szállítása - brit kereskedelmi 
szempontból a Kelet-indiai Társaság megszűnéséig (1834) - „illegális" és 
„erkölcstelen" tevékenységnek minősült (ellentétben az „erkölcsös" brit in
diai ópiummal. .. } Ennek ellenére a Kelet-indiai Társaság tiltakozása nem 
akadályozta meg Mathesonékat abban, hogy nagy tételekben és busás ha
szonnal szállítsanak török ópiumot Kínába, különböző cégér alatt Poroy 
szerint a Magniac and Co., az Yrissari and Co., a Matheson and Co. és a Jar
dine-Matheson and Company ugyanaz a cég volt A brit kereskedők 1824-
ben exportáltak először ópiumot Törökországból Kínába; a szerény kezdet 
látványos emelkedését az 5 táblázat mutatja be 

5 .. táblázat. A Jardine-Matheson cég által Kínába exportált 
török ópium mennyisége 

Év 

1824/25 

(_ 

kg 

423 

8 186 1825/26 

1826/27 61 925 

1 
~ 

j 
A következő évek során erősen ingadozott az export mennyisége, de az 
megállapítható, hogy 1824-től 1834-ig (a kínai ópiumimport szabaddá vá
lásáig) több mint 275 tonnára nőtt 

A Jardine-Matheson and Company mellett számos más brit, amerikai és 
egyéb vállalat is foglalkozott török ópium Kínába exportálásával, de ezek 
forgalma lényegesen kisebb volt 

66 

Az állandó pénzzavarral küszködő Porta ki akarta használni az ópium 
nyújtotta pénzszerzési lehetőségeket, és ennek érdekében 1828-ban állami 
ópiummonopóliumot állított fel, melyből sikerült is némi bevételre szert 
tennie 

Az állami monopólium tiszavirág-életű volt: a brit ópiumkereskedők 
szabad kezet akartak Anatóliában és az Oszmán Birodalom más ter űlete
in is, hogy minél jobban ki tudják használni a Kelet-indiai Társaság kínai 
monopóliumának megszűntével korlátlan lehetőségeket nyújtó távol-keleti 
piacot A török kormány léte Nagy-Britanniától függött: az egyiptomi láza
dás leveréséhez és az orosz hadsereggel szembeni harchoz csak a brit kor
mánytól várhattak politikai és pénzügyi segítséget. A brit „barátság" egyik 
első ellentétele az 18.38-ban kötött kétoldalú kereskedelmi egyezmény volt, 
melynek értelmében az állami monopólium megszűnt, és a török ópium 
vétele és eladása a brit és az őket követő más külföldi kereskedők szabad 
prédájává vált A kínai piac lehetőségei és az európai gyógyszeripar egyre 
növekvő ópiumszükséglete folytán a következő évtizedekben még tovább 
emelkedett a török ópiumtermelés, az Oszmán Birodalom pedig továbbha
ladt a megsemmisülés felé A hanyatlás egyik mérföldkövét 1881 jelentet
te, amikor az adósságok olyan mértékűvé duzzadtak, hogy a hitelezők, el
sősorban Anglia, átvették a birodalom pénzügyeinek felügyeletét (az első 
világháború kitöréséig) 

Az Oszmán Birodalom összeomlása és a Török Köztársaság megszüle
tése (1923) alapvetően megváltoztatta az ország életét, de nem befolyásol
ta a máktermesztés és ópiumtermelés folyamatosságát Az ópium megma
radt a falusi lakosság házi gyógyszerének, és az ópiummal való visszaélés 
továbbra sem okozott problémákat, ugyanakkor az ebből származó jöve
delem csaknem 100 OOO család (közel 1,5 millió fő) megélhetését biztosí
totta. A török ópiumnak jóval magasabb volt a morfintartalma, mint az 
indiainak, ezért a gyógyszeripar inkább ezt vásárolta. A különbség az el
térő előállítási módszer bői adódott Indiában csak az ópiumot hasznosí
tották, ezért a szemtermés elvesztésével nem törődve, a zöld mákfejeket 
egymás után többször (néha hatszor is) bemetszették, hogy minél több tej
nedvet tudjanak egy-egy növényből kinyerni .. Az első bemetszésnél ma
gasabb morfintartalmú tejnedv csurgott ki, mint az azt követő alkalmak
kor, ezért az egyesített végtermék az első tejnedvnél természetesen hígabb 
volt Törökországban viszont, ahol a szemtermésnek ugyanolpn értéke 
volt, mint Magyarországon, a mákfejeket csupán egyszer metszették be, 
ezzel biztosítva a növény kettős hasznosítását és az ópium magasabb ható
anyag-tartalmát 
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A 20 század elején 56 vilajetből .32-ben foglalkoztak ópiumtermeléssel; 
19.34-ben közülük 15-ben beszüntették a termelést 1941-ben Törökország 
megszüntette a szívásra szolgáló kikészített ópium általános exportját, és 
ettől kezdve kizárólag az európai és amerikai gyógyszeripar részére szál
lított. 19.38 és 1947 között 13 vilajetben körülbelül .30 OOO hektáron évente 
átlagosan 200 tonna ópiumot állítottak elő erre a célra .. A tényleges terme
lés természetesen ennél több volt, amelyet nagyrészt a csempészek vásárol
tak fel, de a máktermesztő parasztság is félretett egy kis „aranytartalékot" .. 
Az aranytartalék kifejezés használata teljesen indokolt, mert Ázsia ópi
umtermelő országaiban mindenütt kialakult az a gyakorlat, hogy ópiumot 
tartalékoljanak egyrészt a következő év esetleges terméskiesésének vagy 
gyenge hozamának ellensúlyozására, másrészt azért, hogy legyen olyan ér
ték a háznál, amit szükség esetén bármikor készpénzre lehet váltani. A 
csempészés méretéről nehéz világos képet alkotni Kemal Atatürk újra be
vezette ugyan azt az állami ópiummonopóliumot, melynek feladás ár a egy 
évszázaddal korábban Anglia kényszerítette rá Törökországot, de a mák
termesztés és ópiumtermelés szabad volt, és azt nem nagyon lehetett ellen
őrizni, hogy a termelők tényleg az állami monopóliumnak adták-e el ter
méküket Mivel Egyiptomba főként Törökországból csempésztek ópiumot, 
a második világháborút követően az ENSZ Kábítószer Bizottság ülésein a 
két ország között kialakult az azóta már világméretekben folytatott vita 
arról, hogy ki a nagyobb „búnös": az az ország, ahol a kereslet van, vagy 
az, amelyik ezt kielégíti? 

Nemzetközi fórumokon sokszor vádolták Törökországot azzal, hogy le
hetővé teszi a heroingyártáshoz szükséges ópium illegális exportját Ezek 
a vádak - elsősorban az Egyesült Államok részéről - 1955 után mind gya
koribbá váltak. Ekkor vezette be Irán az ópiumprohibíciót, s ezzel a maf~ 
fia ügynökei számára megszűnt a nyersanyagforrás. Abban az időben első
sorban Marseille környékén működtek illegális heroinlaboratóriumok, és 
az USA erőfeszítései, hogy a francia kormány számolja fel ezeket, nem sok 
eredményt hoztak A franciáknak akkor még nem okozott gondot a hero
inabúzus, és nem voltak hajlandók nagyobb áldozatokat hozni egy „ame
rikai probléma" megoldása érdekében. Ezért az USA a nyersanyag oldalá
ról próbálta a kérdést megközelíteni a „ha nincs ópium, nem lehet heroint 
gyártani, és Amerikában nem lesznek heroinisták" primitív képlet alap
ján. Az iráni kérdés „megoldása" után ezért az amerikai kábítószer-ellenes 
politika következő célországa Törökország lett 

A hatvanas években Törökország gazdasági csődbe jutott, az ország jó
formán az amerikai segélyekből és hitelekből élt A politikai helyzet ugyan
csak válságos volt, a politikusok korrupciója és a terrorakciók csaknem 

68 

megbénították az ország életét Ilyen körülmények között nem meglepő, 
hogy az illegális ópiumkereskedelem felerősödött, és 1970-ben már több 
ópium került a csempészekhez (kb 100 tonna), mint az állami monopóli
umhoz ( 63 tonna) Ez a helyzet az USA nyomását tovább növelte, amihez 
hozzájárult az is, hogy az időpont egybeesett a heroinizmus látványos el
terjedésével az amerikai serdülők körében. Az amerikai közvélemény sze
r int a kábítószerkérdés Amerika első számú problémájává vált, és 19 71-
ben vezető USA-politikusok már nyíltan fenyegették Törökországot azzal, 
hogy ha nem szünteti meg az ópiumter melést, akkor megvonják az ame
rikai segélyeket. Az USA-segély Törökország számára létfontosságú volt, 
ezért az új katonai kormány - Ni.xon elnök kívánságának megfelelően -
bejelentette, hogy 1971-től betiltja a máktermesztést az ország egész terü
letén. Az USA kormánya vállalta a prohibíció okozta költségeket, beleért
ve az ópiumter melő parasztok kártalanítását is 

Miközben Amerika Nix;ont ünnepelte - és újraválasztotta -, Törökor
szágon belül fölöttébb vegyes érzelmekkel fogadták egy több ezer éves me
zőgazdasági tevékenység felszámolásának bejelentését A döntés körül
belül 100 OOO parasztot fosztott meg tradicionális termékétől, ezek majd 
telmillió olyan családtagot tartottak el, akik zömmel részt vettek a terme
lésben. A prohibíció közvetve körülbelül 1 millió fő munkáját és kerese
tét érintette 

A kényszer hatására hozott politikai döntés elhamarkodottsága gyor
san kiderült, és a súlyos következmények is nagyon hamar jelentkeztek 
Az ópiumtermelés kiesése tisztán gazdasági probléma volt, de a mákter
mesztés megszúnése az egész mezőgazdaságot felborította. A máknövény 
nemcsak az ópium előállítását szolgálta, hanem sok más fontos szerepet is 
betöltött a mezőgazdaságban A mák szemter mését ugyanúgy használták 
a háztartásokban és az élelmiszeriparban, mint Magyarországon, de ezen 
kívül még a mákolajat is felhasználták sütéshez és főzéshez. A mákter
mesztés kiesése takarmányozási hiányt idézett elő, ennek következtében 
csökkent a tejhozam és az állatállomány is, és felborult a hagyományos, ki
alakult vetésforgórcndszcr 

E tényeket figyelembe véve a török kormány 1974-ben - most már át
gondoltan - megváltoztatta .3 évvel korábban hozott döntését, és - az ópi
um-előállítási tilalom fenntartása mellett - újra megengedte a mákter
mesztést Az ENSZ Kábítószer-alapítványának segítségét is igénybe véve 
megfelelő engedélyezési és korszerű, hatékony ellenőrzési rendszert dol
goztak ki, és - ugyancsak ENSZ-segítséggel - Bolvadinban, az ópium ne
vét viselő Afyon vilajetben, Kabay eljárásán alapuló mákszalma-feldolgo
zó alkaloidgyárat létesítettek 
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Az ópiumtermelés leállítása nem okozott belső fogyasztási problémákat, 
mivel- Iránnal ellentétben - Törökországban az opiománia nem terjedt el, 
az ópiumot exportra és nem hazai fogyasztásra állították elő a török pa
rasztok Ezért nem követte az ópiumprohibíciót nagyméretű illegális be
hozatal a szomszédos ópiumtermelő országokból, ami 1955 után Iránban 
katasztrofális következményekkel járt Ennek a helyzetnek köszönhető az 
is, hogy az ópiumtilalmat követően nem jelent meg a heroin a török pia
con 

Az amerikaiak elérték azt a céljukat, hogy Törökországból ne ke1ülhes
sen ópium az illegális heroinlaboratóiiumokba, de ezzel nem okoztak na
gyobb gondot az illegális kábítószergyártás sze1vezőinek, mivel ezt a hi
ányt bőségesen pótolta az afganisztáni és pakisztáni ópiumte1melés Erről 
az Arany Félholdnak is nevezett te1ület1ől - a délkelet-ázsiai Arany Há
romszög mellett - má1 nemcsak ópium, hanem helyben előállított hero
in is mázsás tételekben jutott az európai feketepiacrn, amelynek egy 1észét 
Iö1ökországon át szállították. A „nagy ugrás" 1986 és 1987 között követ
kezett be: a török hatóságok által lefoglalt heroin mennyisége egy év alatt 
170 kg-1ól 1290 kg-ra emelkedett 

A kilencvenes évek során Törökország lett az Európába vezető heroin
csempész-ütvonal kulcsországa. Szakértők szerint 1995-ben az ün .. „Bal
kán-út" forgalmának 50%-a, az Európa feketepiacain értékesített heroin 
mennyiségének .30%-a Törökországból indult, illetve Törökországon ke
resztül jutott oda Ezt támasztja alá a foglalások alábbi összehasonlítása 
is 

6„ táblázat„ Az összes európai országban lefoglalt heroin mennyiségének össze
hasonlítása az ebből Törökországban lefoglalttal 
{ENSZ-adatok alapján számítva) 
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A tö1ök 1endészeti sze1vek teljesítményének é1tékét növeli az is, hogy a 
heroinszállítmányok kiszűrését rendkívüli mértékben megnehezíti az or
szágon áthaladó óiiási tranzitforgalom: évente legalább 400 OOO IIR-ka
mion halad át Törökországon 

Az Afganisztánban te1melt ópiumból kivont nyersmorfint zömmel Tö-
1ökországban működő illegális laboratóiiumok alakítják át heroinná. A 
heroinforgalom, valamint az emópai heroinkereskedelemben játszott tö
rök 1észesedés mé1etét illuszt1álja az, hogy pi 1994-ben Törökországban 
több mint 2 tonna heroint foglaltak le és csaknem ugyanekkora mennyisé
get találtak török csempészek birtokában Emópa más országaiban. 

A „török" kifejezésnél meg kell állnunk egy pillanatra: Tö1ökországban 
nagy számban élnek aze1bajdzsániak, csecsenek, grúzok és ö1mények, akik 
közül sokan rendelkeznek családi és baráti kapcsolatokkal Nyugat-Ázsia 
országaiban, de Iö1ökország számára a legfőbb gondot a legnagyobb, te
hát a kurd kisebbség jelenti 

Talán nem minden magyar olvasó tudja, hogy a kmd-probléma kiala
kulásában jelentős szerepet játszott az, hogy az első világháború után a 
győztes hatalmak Törökországgal két békesze1ződést kötöttek Az elsőt a 
Magyarnrszággal kötött trianoni szerződéssel pá1huzamosan dolgozták ki 
és 1920 augusztusában, Sev1es-ben írták alá Ez a szerződés - az 1918 ja
nuári Wilson-prngram 12 pontjának megfelelően (mely az Ottomán Bi
rndalom nem török nemzetiségű lakosainak autonómiájárn vonatkozott) 
- Hezsaz (mely ma Szaúd-Arábia 1észe), Szüia és Irak államok létesítése 
mellett Örményország és Kmdisztán lét1ejöttét is ta1talmazta. Atatürk for
radalma után viszont Törökország ezt a sze1ződést nem ratifikálta, és az 
1923-ban lausanne-ban aláírt üj szerződésben már sem Ö1ményország1ól, 
sem Kurdisztánról nem volt szó 

A PKK, a kurd munkáspá1t, tevékenységének megítélése politikai kér
dés; kétségtelen, hogy - mint számos más, autonómiáért vagy független
ségért küzdelmet folytató sze1vezet (pL a koszovói albánok szervezete) - a 
PKK is felhasználta az illegális kábítószer-kereskedelmet - ugyancsak ille
gális - fegyvervásárlás finanszírnzására. Ugyanakkor azokat a török nyi
latkozatokat, amelyek azt próbálják valószínűsíteni, hogy Törökországban 
hernin-előállítással és Európában herninkereskedelemmel csak kmdok 
foglalkoznak, „igazi" törökök nem, némi fenntartással kell fogadni 

Németországban 1,7 millió török él, közöttük sok a kmd nemzetiségű, 
és az kétségtelen, hogy az európai heroinpiac szervezésében a Törökor
szágban és Németországban egyaránt „otthonosan mozgó" török „vállal
kozások" meghatározó szerepet játszanak A Bundeskriminalamt szerint a 
kábítószer tör vényt megsértő külföldiek között kimagaslóan sok a török ál
lampolgár (1998-ban 31,6%) 
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Említettem, hogy a Közel· Kelet kiemelt fontosságú szerepet játszott az ópi. 
um történetében, az ópium használatának múltja és jelene szempontjából 
mégsem lehet a térség országait „egy kalap alá" venni Az egymással szom· 
szédos Irán és Törökország például egyaránt mohamedán ország, mind· 
két országban történelem előtti időkre nyúlnak vissza a máktermesztés és 
ópiumtermelés hagyományai, és hosszú időn át a világ legjelentősebb ópi· 
umexportőrei közé tartoztak A legújabb kor történetében is van hasonló· 
ság a két ország között, mivel mindketten beszüntették az ópiumtermelést 
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Perzsa ópiumvásár a 20 század elején 

1 

i} 

Az ópiumhasználat és a toxikománia szempontjából azonban a két ország 
homlokegyenest különbözik: Iránban az opiománia évszázadokon át nem. 
zeti betegség volt, ezért a prohibíciós kísérletek válsághelyzeteket terem· 
tettek, ezzel szemben Törökországban - ahol az ópiumabúzus nem jelen· 
tett súlyos problémát - az ópium ·előállítás beszüntetése tisztán gazdasági 
problémát jelentett 

Adatok hiányában túl nagy merészség lenne ezen alapvető különbségek 
okainak elemzésére és magyarázatára vállalkozni, de egy tényezőt ki lehet 
emelni: Perzsia, a mai Irán volt az az ország a nyugat· és dél·ázsiai térség· 
ben, ahol az ópiumszívás szokása a legjobban elterjedt és általánossá vált 
Az ópiumpilulák szedése, az ópiumevés vagy ·ivás más formái és az ópi· 
umszívás között óriási a különbség. Ópiumszívás esetén sokkal gyorsab· 
ban - és igen súlyos formában - alakul ki a dependencia, annak összes 
egészségi és társadalmi következményével. 

Az iráni ópiumtermelés és opiománia méreteit nehéz lenne számokban 
kifejezni, mivel 1928·ig - amikor a kormány állami ópiummonopóliumot 
létesített - a máktermesztés, ópiumtermelés és ·kereskedelem teljesen sza· 
bad volt 

Érdekes olvasmány a Népszövetség által Perzsiába küldött vizsgálóbi· 
zottságnak 1926·ban készült jelentése. A bizottság feladata az volt, hogy 
vizsgálja meg, milyen más mezőgazdasági termékekkel lehetne helyette· 
síteni az ópiummákot oly módon, hogy a máktermesztőknek érdemes le· 
gyen más mezőgazdasági növények termesztésére áttérni A bizottságot a 
perzsa kormány arról tájékoztatta, hogy 1923-1924·ben 26 tartomány kö· 
zül 18·ban, körülbelül 30 OOO hektár területen termesztettek mákot, és 891 
tonna ópiumot termeltek A bizottság jelentésében igen diplomatikusan fe. 
jezte ki kételyeit a termesztés méreteit illetően, mivel kiderült az, hogy az 
ország területének csupán egyharmada alkalmas növénytermesztésre, de a 
891 tonna ópiumot valós számnak találta, amikor erről kiderült, hogy ez 
arra az ópiummennyiségre vonatkozott, amelyet az állami raktárak vásá· 
roltak meg .. (A ter mékhelyettesítési programból nem lett semmi, ugyan 
úgy, mint azon előző hasonló programból, mellyel Peru spanyol alkirálya 
próbálkozott a kokacserje esetében - a 16. században . ) 

Érdekes információkat tartalmaz A R. Neligan, brit orvos 1927·ben 
megjelent könyve; a szerző 20 évet töltött az országban és részletesen leír
ta az ópiumszívás különböző formáit Szerinte 1914-ben Teherán 25() OOO 
lakosának 10%-a volt ópiumszívó; ez az arány ugyan magasabb volt az 
országos átlagnál, de egyes tartományokban jóval meghaladta még ezt a 
10%-ot is Neligan szerint Kermánban volt a helyzet a legrosszabb: állító
lag a város 60 OOO lakosa köziil 25 000-en voltak opiománok 
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Az ópiummonopóliumok felállításának célja kizárólag állami jövede
lemszerzés volt, és nem korlátozta az ópium forgalmát, sőt 19.31-ben a kor
mány „kezelő otthon" elnevezéssel ópiumszívó helyiségeket létesített az 
ország egész területén C Lamour és M. C Lamberti szerint Gorgan és 
Khorassan lakosságának 90%-a ópiumszívó volt, és akadtak olyan 600 la
kost számláló helységek, amelyekben 16 nyilvános ópiumbailang műkö
dött 

Ilyen körülmények között természetesen fenntartással kell fogadni a 
Népszövetségnek küldött kormányjelentésekből származó „hivatalos" ada
tokat, mivel ezek a tényleges termelésnek, fogyasztásnak és exportnak csak 
egy részét jelentik A „hivatalos" termelés és kereskedelem mellett nagy 
méretekben folyt a „nem hivatalos" termelés, fogyasztás és export A legá
lis export kétirányú volt: egyrészt az európai gyógyszergyárak vásároltak 
jelentős tételeket az ópiumalkaloidok gyártásához, másrészt a távol-kele
ti piacokra - elsősorban Kínába és Francia Indokínába - szállítottak nagy 
mennyiségben ópiumot 

Az 1945 és 1955 közötti helyzetnek az alábbiak a fő jellemzői: 

1 évente 700-1200 tonna ópiumot termelnek, 

2 a belföldi fogyasztás évente kb. 700 tonna, 

3. a „hivatalos" (állami monopóliumból származó) hazai fogyasztás 
kevesebb mint évi 100 tonna (tehát a tényleges fogyasztásnak leg
feljebb 15%-a), 

4. a legális export kb. évi 100 tonna, 

5. az ópiumszívók számát 1,5 millióra becsülik, Teheránban több 
mint 500 ópiumdíván működik 

Az ENSZ Kábítószer Bizottságának 1949-ben tartott ülésén folytatott vita 
során az amerikai és brit szakértők kételyeiket fejezték ki az 1948 évi „hi
vatalos" .34 tonna tekintetében. Véleményük szerint az évi termelés 1500 
tonna körül lehetett Irán képviselője ezt túlzottnak tartotta és kijelentet
te, hogy legfeljebb 350-400 tonnát érhetett el . 

Az ötvenes évek első felében tovább növekedett az ópiumforgalom Irán 
és Délkelet-Ázsia között, de ezt a forgalomemelkedést nehéz lenne szá
mokkal illusztrálni, mivel illegális volt A konjunktúrát a kínai forradalom 
győzelme váltotta ki (1949-ben), gyakorlatilag véget vetve a Kínából Dél
kelet-Ázsiába irányuló nagyméretű ópiumcsempészésnek Az így jelent
kező hiányt az Iránból érkező szállítmányok pótolták, amit az is bizonyít, 
hogy a célországokban a vámhatóságok által lefoglalt ópium ezekben az 
években főként iráni eredetű volt (pL 1953-ban Szingapúrban: 47%) 
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Éppen ezért keltett világszenzációt 1955-ben a sah hihetetlennek hang
zó döntése a máktermesztés, ópiumtermelés és -használat betiltásáról. 
Minden józanul gondolkodó ember tisztában volt azzal, hogy ezt a prohi
bíció! lehetetlen végrehajtani, ezért azonnal megindult a találgatás, mi az 
oka ennek a döntésnek, és követik-e gyakorlati lépések a bejelentést, vagy 
az egész csupán szemfényvesztés 

A legvalószínűbbnek az tűnt, hogy a sah Irán „becsületét" akarja megvé
deni ezzel a nyilatkozattal Ha Iránban tilos a máktermesztés és az ópium
előállítás, akkor meg fognak szűnni azok a vádak, hogy zömmel Irán látja 
el ópiummal a távol-keleti feketepiacot és a Franciaországban és Olaszor
szág déli részén működő illegális heroinlaboratóriumokat egyaránt Azt 
kevesebben tételezték fel, hogy az uralkodó a toxikomániát akarta volna 
felszámolni abban az országban, ahol legszűkebb környezetében, sőt csa
ládja körében is szép számmal akadtak ópiumszívók 

Nagy a valószínűsége annak, hogy ez a képtelen döntés az Egyesült Ál
lamok ösztönzésére született Az USA a világ több táján vívta - politikai 
eszközökkel - fordított előjelű ópiumháborúját, és egyesek tudni vélték, ez 
a lépés feltétele volt annak, hogy a nagymértékben eladósodott Irán újabb 
hiteleket kaphasson 

Rövidesen kiderült, hogy az iráni kormány bejelentése nem szemfény
vesztés volt: az új törvényt, a máktermesztési tilalmat, kemény rendésze
ti eszközökkel végrehajtották, felszámolva ezzel a legális és illegális export 
lehetőségét egyaránt, és - ezzel egyidejűleg - megszüntetve az opiománok 
ellátását is, akiknek számát pedig legalább 1 millióra becsülték A toxi
kománoknak 6 hónap haladékot adtak arra, hogy szenvedélyűkből kigyó
gyuljanak, ha ez nem járt eredménnyel, akkor 1 hónaptól .3 évig terjedő 
börtönbüntetésre ítélték őket 1957-ben - hivatalosan - 300 OOO-re becsül
ték az opiománok számát, bár ténylegesen ennél jóval többen voltak En
nek a helyzetnek az első, közvetlen, katasztrofális következménye az lett, 
hogy a környező ópiumtermelő országokból (Törökország, Afganisztán, 
Pakisztán) megindult az ópium illegális beáramlása az országba Ekkor 
már nem Iránt vádolta a világ az illegális ópiumexport miatt, hanem Irán 
vádolta szomszédait ugyanezért a tevékenységért A csempészáruért ne
mesfémmel vagy devizával kellett fizetni: az az ország, amelynek évtizede
ken át az ópium volt a legjelentősebb devizaforrása, és amelynek a legális 
ópiumexport még az ötvenes évek elején is évente 40 millió dcllár bevételt 
jelentett, nemcsak elvesztette ezt a jövedelmet, hanem évente 10-15 millió 
dollárt adott ki a becsempészett ópiumért 
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Kétségtelen, nem lehetett könnyű feladat Irán határállomásain felderí
teni a teveháton vagy IIR-kamionon csempészett ópiumot, de az is tény, 
hogy a sah uralma idején a k01rupció általános volt Az ópiumcsempészést 
a sah közvetlen környezetéhez tartozók és magas rangú k01mánytisztvi
selők szervezték, jórészt saját maguk ellátására is. Ilyen körülmények kö
zött nem meglepő, ha a vámellenőrzés során egy- rendkívül rosszul fize
tett - tisztviselő „elnézett" egy szállítmányt egy olyan összegért, amely az 
áru értékének még 1%-át sem érte el, de számára több volt, mint egyévi fi
zetése. 

A tilalmi rendelet másik következménye talán még súlyosabb volt, mint 
a devizakiáramlás az országból: röviddel az ópiumprohibíció bevezetése 
után a bazárokban megjelent a heroin, és használata futótűzként terjedt a 
jómódú ifjúság körében, melynek jelszavává vált az, hogy a bivaly vontatta 
szekér és az ópium az öregeké, a modem ifjúság már amerikai autót és he
roint igényel A heroint Iránban állították elő titkos laboratóriumok az or
szágba csempészett ópiumból vagy nyersmorfinból. Az iráni heroinabúzus 
csupán annyiban hasonlított a tradicionális ópiumhasználathoz, hogy az 
országban nem az injekciós technika terjedt el, hanem a heroinszívás Né
hány év elteltével már a legkonzervatívabb becslések is legalább 10 OOO he
roinistát említettek, anélkül, hogy az opiománia méretei csökkentek vol
na. 

A hatvanas évek közepére világossá vált az elrendelt prohibíció teljes 
csődje. 1966-ban 20 tonna ópiumot és 19 kg heroint foglaltak le a hatósá
gok, 1968-ra pedig 91 kg-ra emelkedett a lefoglalt heroin mennyisége Eh
hez még hozzá lehet adni azt a 28,5 kg morfint, amit heroingyártási szán
dékkel csempésztek be az országba Ekkor már 13 OOO embert tartottak 
börtönben kábítószer-üzérkedés miatt, ők alkották a börtönbüntetésre ítél
tek 70%-át 

Ez a helyzet végül 1968-ban újabb döntést kényszerített ki, és olyan tör
vény született, amelynek értelmében 1000 hektáron 1969-ben ismét meg
kezdték a máktermesztést és - k01mányellenőrzés mellett - az ópiumter
melés!, belföldi használatra. Ezzel párhuzamosan ópiumelosztási rendszert 
vezettek be. A jegyrendszer megszervezése az egészségügyi minisztérium 
feladata volt; ennek alapján a 60 év felettieknek, valamint azoknak, akik
től egészségi okokból nem lehetett az ópiumot elvonni, az orvosok napi 2, 
illetve 5 g ópiumot rendelhettek, aszerint, hogy ópiumevők vagy ópium
szívók voltak 

Az új törvények végrehajtása ugyancsak a sah rendszerére jellemző mó
don történt Az engedélyezett mákvetés területe 1970-ben már 4000 hek
tárra emelkedett, 1972-ben pedig elérte a 20 OOO hektárt; az ópiumtermelés 
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1969-ben 12 tonna volt, 1972-ben 400 és 500 tonna között lehetett 1971-
ben 70 000-en kaptak orvosi rendeletre „ópiumfejadagot", számuk 1974-re 
160 OOO-re emelkedett Ha napi 5 g-os adaggal számolunk, az évi szükség
let akkor is legfeljebb .300 tonna, ami azt bizonyítja, hogy a termelés 100-
200 tonnával meghaladta a szükségletet 

Az ópiumadagok rendelésének okait elemezte Mehryar és Mohareri 
egyik közleménye, melyben a szerzők Fars tartományban és annak fővá
rosában, Shirazban végzett felmérésükről számoltak be. Az első meglepő 
adat országos érvényű, ebből kitűnik az, hogy 1974-ben a 160 OOO nyilván
tartott és „ópiumfenntartó adagra jogosult" személy közül közel 87 OOO 
(tehát 54%) 60 évnél fiatalabb A szerzők megvizsgálták, hogy Shiraz
ban milyen indokok alapján döntöttek az orvosok az ópiumadag megíté
lése mellett Tanulmányukból kitűnik, hogy mind a diagnózist, mind a 
fejadag megállapítását kissé nagyvonalúan kezelték: Shirazban a nyilván
tartott opiománok 43%-ának napi fejadagja meghaladta az 5 g-ot (5%-uk 
15 vagy 20 g ópiumot kapott naponta) .. A szerzők szerint Fars tartomány
ban jobb volt a helyzet, mint az ország többi részében, és véleményük sze
rint az ország lakosságának valószínűleg a 2%-a részesült napi legális ópi
umellátásban 

Sagedhi és Behmard a dél-iráni Nemazee kórházban 1969 és 1976 kö
zött felvett páciensek körében végzett felmérés során azt állapították meg, 
hogy az ópiumhasználók átlagos napi adagja 5,7 g volt; 55%-uk ópiumszí
vó volt, 43%-uk ópiumevő és -szívó volt, és csupán 25%-uk volt kizárólag 
ópiumevő 

Az illegális kereskedelem elrettentésére bevezették a halálbüntetést; 2 
kg ópium vagy 10 g heroin birtoklása esetén halálra lehett ítélni az el
követőt A törvény bevezetését követő első két évben 280 kivégzésre ke
rült sor; természetesen a sahrendszer ismeretében mindenkiben felmerül 
a kétely, hogy tényleg azokat végezték-e ki, akik ezt a vétséget elkövették 
Mindesetre az tény, hogy nem a „nagy halak" kerültek bitófára. Helyszí
ni tapasztalataim csak arról vannak, hogy hogyan „szűrték ki" az állami 
tisztviselők közül az ópiumszívókat: a listát nem a vizeletvizsgálatot végző 
laboratóriumban állították össze. 

A sah bukását követően az iszlám forradalom 1979-ben súlyos kábító
szer-problémát örökölt, melynek felszámolását sürgős feladatnak tekintet
ték Már 4 hónappal a forradalom után Khomeiní imám egyházi utasítás
ban fogalmazta meg az új politikai irányelveket: L kábítószerek és más 
függőséget előidéző anyagok nem gyógyászati célokra való használata ti
los, 2 a toxikománokat kötelezni kell a kábítószer-élvezet feladására 
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1980-ban már szervezett program keretében, koordináltan, minden ál
lami és társadalmi erőforrás felhasználásával kezdődött meg ezeknek az 
elveknek a gyakorlati megvalósítása Az első év során 

1 a mák termesztését betiltották az ország egész területén; 

2 mivel az ópiumfenntartó adagok elosztási rendszere a toxikománia 
terjesztését szolgálta, a fejadagokat napi 2 g-ra csökkentették, majd 
ezt is beszüntették; 

3 a toxikománok kezelésére átfogó programot szerveztek, amelyet az 
illegális kereskedelem elleni akcióval egyidejűleg indítottak; 

4. 40 tonna lefoglalt és évek óta tárolt drogot megsemmisítettek; 

5. 30 OOO hektár illegális mákvetést megsemmisítettek 

A toxikománok hat hónap haladékot kaptak, hogy felhagyjanak a kábító
szer-használattal, és ehhez kezelési lehetőséget biztosítottak Irán nem tesz 
különbséget az alkohol- és drogfogyasztás között: értelmezésük szerint a 
Korán tilalma ugyanúgy vonatkozik a drogokra, mint a szeszre, ezért a ká
bítószer-használat az iszlám (és az ország) törvényeinek megsértését jelen
ti A toxikománok kényszerkezelésben részesülnek, mely addig tart, amíg 
az egyén újból be tud illeszkedni a társadalomba. 

Irán radikális programjának végrehajtását számos körülmény gátolta, 
melyek között jelentős szerepet játszott az, hogy amikor Irak megtámad
ta Iránt, a kormány kénytelen volt a határ menti rendészeti erők létszámát 
jelentősen csökkenteni egy olyan időszakban, amikor Afganisztánból és 
Pakisztánból tonnaszámra csempésztek ópiumot, morfint és heroint Irá
non át Törökországba, illetőleg Törökországon át Nyugat-Európába. Irán 
tulajdonképpen csak az óriási vérveszteséggel járó iraki háború befejezé
se után tudta kábítószer-ellenes stratégiájának megvalósítására koncent
rálni az ehhez szükséges anyagi és emberi erőforrásokat Azt hiszem, hogy 
az az egyetlen statisztikai adat, hogy 1989 és 1992 között a határellenőrző 
rendészeti szervek munkatársai közül 369-en vesztették életüket és 467-en 
sebesültek meg, jól illusztrálja Irán eltökéltségét a kelet felől beömlő drog
áradat feltartóztatására. Ezekben az években - iráni sajtójelentések szerint 
- több mint 2000 kábítószerügynököt végeztek ki. 1992-ben Irán - kb 1 
milliárd dollár ráfordításával - valóságos Maginot-vonalat épített ki 2000 
km hosszú keleti határán; 840 km-es övezetben betonépítményekkel zár
ták le a völgyeken átvezető csempészutakat, a rendészeti szervek mozgá
sának elősegítésére 4000 km aszfaltozott utat építettek, 70 rendőrállomást 
és 140 megfigyelőállomás! létesítettek Ezek után már több sikerrel tud
ták felvenni a harcot a nehézfegyverekkel és rakétákkal felszerelt és vé
dett, sokszor 60 teherautóból álló csempészkonvojok ellen. 1993 márciu-
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sában például repülőgépek, páncélozott jármúvek és tüzérség bevetésével 
sikerült több napon át folyó harcok során 3,3 tonna ópiumot úgy lefoglal
ni, hogy közben a csempészek közül 20-at lelőttek, ll-et megsebesítettek 
és több százat letartóztattak Az Observatoire Géopolitique des Drogues tu
dósítói szerint 1994-ben 46 OOO drogkereskedő ült börtönben (ez az elítél
tek 53%-a volt) 

Az iráni hatóságok ma is súlyos problémának tekintik a hazai kábító
szer-fogyasztást, 1993-ban .350 ezerre becsülték az opiománok számát és 
150 ezerre a heroinistákét, de az kétségtelen, hogy Irán számára a kábító
szer-tranzit jelenti az ennél még súlyosabb problémát 

Az Afganisztánban termelt ópiumból kivont nyersmorfin jelentős részét 
a nyolcvanas években Pakisztánban működő laboratóriumokban alakítot
ták át heroinná, de mivel egyre nehezebben és egyre drágábban lehetett az 
ehhez szükséges ecetsavanhidridet Pakisztánban beszerezni, a kilencvenes 
évek során egyre nagyobb tételekben kezdték a nyersmorfint - elsősorban 

Irán kurdok lakta területein át -Törökországban működő illegális heroin
gyártó laboratóriumokba szállítani A forgalom emelkedését egyértelmű
en tükrözi a foglalások növekedése: -az iráni hatóságok 1992-ben 8 tonna 
nyersmorfint foglaltak le, 1993-ban pedig 25 tonnát Azóta is évente ll-13 
tonna nyersmorfint foglalnak le Iránban. Ez nem jelenti azt, hogy az ópi
umcsempészés mérete csökkent volna, sőt a 3 ábrán bemutatott grafikon 
adataiból látványos emelkedésre lehet következtetni 

r-------
1

1. tonna 
250 

225 

20-0 

!75 

ISO 

lOO 

75 

50 

25 

0 

52,8 

. ''"" 
Drdn 

SS,2 

63,9 

38,3 

n 

--------~ 

\ 
245,6 

239,4 

213,0 

178,8 
!72,S 

162,4 

144,6 
149,6 

ll/ l 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

3 .. ábra. Ópiumfoglalások a világon és Iránban (1992-2000) 



A foglalások emelkedésének több oka is lehet: 1 növekvő ópiumter me
lés Afganisztánban, 2 jelentős belföldi feketepiac Iránban, .3. a mákter
mesztés és ópiumtermelés tilalma, 4. az iráni hatóságok sikeres fellépése 
a tilalom végrehajtása érdekében és 5 nem utolsósorban az, hogy az iráni 
rendészeti szervek hatékonyabban tevékenykednek, mint más országokéi 
A 3 ábrán jól látható, hogy a világon lefoglalt ópiummennyiség 80-90%
át évek óta rendszeresen Iránban foglalják le. 

Az iráni hatóságok dolgát persze nem könnyíti meg, hogy az ország 64 
milliós lakosságának nagyjából felét jelentő arab, azerbajdzsáni, baktiári, 
baludzs, kurd, török, turkmén stb kisebbségek zöme a határvidékeken él 
Talán még ennél is súlyosabb probléma a 2 millió menekült (főként afgá
nok és iraki kurdok) jelenléte az országban 

Irán csempészet elleni kitartó akcióinak egyik következménye az, hogy 
az elmúlt években felerősödött az Afganisztánból induló nyersmorfin 
tranzitforgalom a közép-ázsiai és kaukázusi volt szovjet köztársaságokon 
át Ezekben az országokban ugyanis jóval könnyebb a csempészek élete, 
mint Iránban, könnyen lehet megfelelő „kapcsolatokat" teremteni és a ha
tárellenőrzés laza (vagy egyáltalán nem működik) Jelei vannak annak is, 
hogy - kihasználva azt a lehetőséget, hogy a heroin előállításához szüksé
ges ecetsavanhidridet Oroszországból és Kazahsztánból aránylag könnyen 
be lehet szerezni - megkezdődött az illegális heroingyártás Közép-Azsiá
ban is. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, akkor elképzelhető, hogy 
csökkenni fog az Iránra nehezedő nyomás, Közép-Ázsia viszont az illegá
lis heroin-előállítás egyik központjává válik 

Pakis~tán~I 
Az ópiumhasználat múltja a mai Pakisztán területén gyakorlatilag egye
zik a perzsa (iráni) és indiai hagyományokkal A fő problémát ma már vi
szont nem a tradicionális ópiumfogyasztás, hanem a heroinabúzus jelenti 
Pakisztánban 1980-ig a heroin gyakorlatilag ismeretlen volt, de 1983-ban 
egyes szakértők már legalább 100 ezerre becsülték a heroinisták számát, 
és azt jósolták, hogy ez a szám évente körülbelül 40 ezerrel fog emelked
ni Nos, ez a jóslat nem vált be: 1986-ban a pakisztáni hatóságok felmérése 
szerint a heroinisták száma már meghaladta a 650 ezret, anélkül, hogy ez a 
helyi fogyasztás csökkentette volna a Nyugat-Európába és Iránba irányu
ló csempészet mennyiségét 1988-tól felgyorsult a helyi fogyasztás emelke
dése és 1993-ban a heroinfogyasztók száma meghaladta a 1,5 milliót, akik 
kb 80 tonna heroint szívtak el. 
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A heroinforgalom emelkedését jól tükrözi a foglalások alakulása: 1980-
ban a pakisztáni hatóságok nem egészen 10 kg heroint foglaltak le, 1984-
ben pedig már több mint 2000 kg-ot 1986 és 1996 között évente 5-10 ton
na között volt a lefoglalt heroin és morfin együttes mennyisége 

A nyolcvanas években Pakisztánt - Afganisztánnal és Iránnal egyetem
ben - az „Arany Félhold"-ként kezdték emlegetni. Mivel ez a terület a he
roin-előállítás egyik központja volt, indokolt, hogy a nyolcvanas évek „he
roinrobbanásának" hátterét és indítékait megvizsgáljuk 

Kezdjük a vizsgálatot az ópiummal, amelynek nincs különálló indiai 
és pakisztáni története, hiszen mindkét ország Brit India része volt A kü
lönbség csupán az, hogy a Kelet-indiai Társaság, illetve később a brit indiai 
kormány monopóliumát képező „legális" ópiumot főként a mai India terü
letén termelték, máktermesztéssel és ópium-előállítással viszont azokon a 
vidékeken „szabadon" foglalkoztak, amelyek nem álltak brit uralom alatt, 
így a mai Pakisztán területén létezett hercegségekben („nativt states"), to
vábbá az Északnyugati Határtartománynak („North West Frontier Pro
vince") abban a részében, amelyet a brit hatóságok sohasem tudtak ellen
őrzés alá vonni .. Ezt a térséget a britek „kívülről" kormányozták a tényleges 
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hatalmat jelentő törzseknek nyújtott rendkívül jelentős pénzösszegekkel 
vagy - bombázással. Pakisztán függetlenné válása (1947) után - Indiához 
hasonlóan - fokozatosan felszámolta a hercegek, a maharadzsák uralmát, 
de az említett határvidék ellenőrzés alá vonása komoly nehézségekbe üt
között Ennek megértéséhez figyelembe kell vennünk a földrajzi, néprajzi, 
társadalmi, gazdasági és politikai körülményeket egyaránt 

Földrajzi szempontból a Himalája és a Karakoram hegyvidéke határoz
za meg ezt az afgán határ mentén elnyúló tartományt, amelynek fővárosa, 
Pesavar, a tötténelemben és a világkereskedelemben egyaránt nagy szere
pet játszó Khyber-hágóra vezető út bejárati kapuja A Himalája hegyvonu
latai csupán a térképen látszanak a Pakisztánt és Afganisztánt egymással 
jól elválasztó határnak: a főútvonalat, a Khybet-hágót mindig a helyi tör
zsek tartották ellenőrzésük alatt, ők pedig nem annyira a tevekaravánok, 
inkább a hadseregek áthaladását nehezítették meg. A nomadizáló patán 
törzseknek általában nem kellett más, tekervényesebb hegyi utakat igény
be venniük ahhoz, hogy nyájaikkal ősszel Pakisztánba vonuljanak, és ta
vasszal visszatérjenek Afganisztánba Szigeti (1979) szerint a határon me
netrendszetúen átvonuló - és évente 800, sőt 1500 kilométert vándorló 
- nomádok száma mintegy 150-300 ezer fő 

Ezt a vándorlást nagymértékben elősegítik a néprajzi tényezők A no
mádok a patu (vagy pastu) nyelvet beszélő patánok, akik Afganisztán et
nikai többségét alkotják Kb. 55%-uk él Afganisztánban és kb 45%-uk Pa
kisztán területén (elsősorban az Északnyugati Határtartományban és az 
ettől déhe fekvő Beludzsisztánban) Ezért az Afganisztán és Pakisztán kö
zötti határt jelző, a biitek által az 1878-as gandamaki szerződésben Afga
nisztánra kényszerített és Sir Mortimer Durand nevét viselő Durand-vo
nal nem jelent semmiféle néprajzi határt Ez a körülmény is hozzájáml a 
határ „petmeabilitásához" (és egyben magyarázatát adja a szovjet invázi
ót követő hatcok elől Afganisztánból Pakisztánba menekültek óriási nagy 
számának is) 

Társadalmi és gazdasági szempontból figyelembe kell vennünk azt, hogy 
a pakisztániak - a közigazgatási felosztástól függetlenül - az Északnyuga
ti Határ tartományt három kategóriára bontják: 

1 „settled districts" („telepített körzetek") azok a területek, 
amelyek Brit Indiához tartoztak, és ahol letelepült lakosság él, 
atánylag rendezett közigazgatási viszonyok között; 

2 „metged areas" („beolvasztott térségek") a volt hercegségek, 
melyekben folytatódott a máktetmesztés és ópiumtermelés; 
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3. „tribal areas" („törzsi tétségek") az afgán hatát mentén húzódó 
sáv, ahol az életet az ősi, törzsi szokásjog határozza meg, és 

ahol a köztörvények alkalmazására nincs lehetőség. 
A volt hercegségek tekintélyes mennyiségű ópiumot termelnek, de a kábí
tószer-kereskedelem szempontjából a tötzsi térségek játsszák a fő szerepet, 
mivel az itt élő patán lakosság évszázadok óta - a fegyvetgyártás mellett 
- főként ópiumtermelésből és -keteskedelemből él. Egy olyan társadalom 
esetében, amelynek 78%-a még ma is analfabéta, és életét saját ősi törzsi 
értékrendje határozza meg, csak „kívülről nézve" lenne lehetősége annak, 
hogy ezen tevékenységek elé a „legális" vagy „illegális" jelzőt odaillesszük 
Ezeket a köt ülményeket és viszonyokat kitűnően világítja meg L amour és 
Lamberti 1972-ből származó helyszíni tanulmánya és filmje 

Az előbb említett földrajzi, néprajzi, társadalmi és gazdasági tényezők 
mát önmagukban elegendőek a pakisztáni kormány gondjainak megérté
séhez és annak magyatázatára, hogy miért nem lehetett ellenőrzés alá von
ni a „törzsi tétségeket", amivel a biit gyarmatosítók meg sem próbálkoz
tak. De a felsorolt tényezők mellett még rendkívüli politikai problémák is 
nehezítették a helyzetet, közülük a leglényegesebbek a következők: 

1 A mestetséges határok és a gyarmati örökség csődtömege követ
keztében a függetlenséget nyert India és Pakisztán között azonnal 
háborúskodás tört ki, ami tömeges mészárláshoz vezetett 

2 Pakisztánt két országrészből hozták létre, amelyek között lehetet
len volt kapcsolatot tattani; ez a helyzet végül polgátháborúhoz és 
Banglades különválásához vezetett 

3. Az Indiával folytatott burkolt, de állandó háborúskodás, ami Bang
lades kapcsán újabb tömegmészádással járt együtt, Pakisztán szá
mára katasztrófahelyzetet teremtett 

4. Az összeomlás után úgy tűnt, hogy a néptömegekte támaszkodó 
Bhutto vezetésével, a régi társadalmi rend felszámolásával egy új 
Pakisztán születik. Ezt a külpolitikai viszonyok és az uralkodó asz 
tály, valamint a tisztikar ellenállása nem tette lehetővé A végered
mény katonai diktatúra lett 

5. A külső körülmények közül a legjelentősebb az iráni sah bukása és 
a Khomeini vezette iszlám forradalom győzelme, amelynek Pakisz
tánban két döntő következménye volt: egyrészt felerősödtek az or
szágban az iszlám fundamentalista mozgalmak, másrészt - Irán 
kiesése folytán - a térségben Pakisztán lett az USA legfontosabb 
stratégiai partnere 
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6 Az iszlám mozgalmak és az USA katonai vezetői egyaránt aktívan 
támogatták a szovjetbarát afgán kormány ellen harcoló gerillákat, 
és elősegítették, hogy Afganisztánból óriási számban menekülje
nek át az emberek Pakisztánba. A korábban már említett etnikai 
azonosság miatt a meneki.rltek csupán „áttelepültnek" tekintették 
magukat, és függetlenül attól, hogy a becslések közi.ti a másfél mil
liót vagy a hárommilliót fogadjuk el reálisnak, jelentősen hozzájá
rult Pakisztán különben is nyomasztó népesség-növekedéséhez és 
az összes ebből eredő probléma súlyosbodásához. 

7 Az Északnyugati Határtartomány nemcsak a menekültek fő befo
gadási területe lett, hanem hadműveleti térséggé is vált, ami távol
ról sem segítette elő a konszolidációt 

De térjünk vissza az ópiumhoz. Pakisztán függetlenné válásakor a kor
mány a helyi ópiumfogyasztást nem tekintette problémának Akárcsak In
diában, itt is sokkal inkább használatról, mint visszaélésről lehetett beszél
ni Az ország egészségügyi és gyógyszerellátásában az ópiumnak sokkal 
nagyobb jelentősége volt, mint az európai, korlátozottan hozzáférhető 
gyógyszerkincsnek, és az Unani-szisztémát követő 65 OOO hivatásos „gyó
gyító" legfontosabb gyógyszere még ma is az ópium, amely emellett a leg
használatosabb és legolcsóbb „háziszer" is. Nyugodtan lehet állítani, hogy 
az ópiummal visszaélők száma elhanyagolhatóan alacsony volt az évszá
zados gyakorlatot követő, az ópiumot gyógyászati célra használó fogyasz
tók arányához viszonyítva Kivételnek számít az Északnyugati Határtar
tomány, ahol - Kínához és Iránhoz hasonlóan - elterjedt az ópiumszívás 
szokása is Pakisztánnak csak ebben a térségében múködtek „ópiumbar
langok", és Masood szerint 1979-ben 43 ilyen „intézmény" működött, kö
zülük 21 Pesavarban 

Pakisztán jelentős ópiumtermelése főként akkor keltette fel az illegá
lis kábítószer-kereskedelem szervezésével foglalkozók figyelmét, amikor 
az iráni, majd ezt követően a török ópiumforrások kiapadtak Már a hat
vanas évek vége felé megjelent Nyugat-Európában a pakisztáni nyersmor
fin és az ebből készített tabletta. Az ópiumprohibíció által teremtett óriási 
iráni piaci lehetőségek fellendítették a pakisztáni illegális kábítószer-ter
melést Mivel Iránban nemcsak az ópiumnak volt piaca, hanem a heroin
nak is, ezért logikus, hogy megkezdődött annak előállítása is. A csaknem 
korlátlan mennyiségben hozzáférhető afgán ópium és az átmeneti délke
let-ázsiai ópiumhiány fellendítette a heroingyártást A hetvenes években 
pedig, amikor ugrásszerűen emelkedett Nyugat-Európában a heroinisták 
száma és ezzel kibővültek a piaci lehetőségek, a pakisztáni heroin-előállí-
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tás nagyüzemi tevékenységgé vált. Abban az országban, ahol tonnaszám
ra állítják elő a heroint, elkerülhetetlen, hogy helyi fogyasztásra ne jusson 
Az Északnyugati Határtartományban nagyon gyorsan felfedezték, hogy 
a heroin szívása intenzívebb eufóriát okoz, mint a vesződségesebb és ne
hézkesebb ópiumszívás Az ópiumról heroinra való átállás ezért nagyon 
hamar bekövetkezett, és a heroinisták száma rövid időn belül már meg
haladta az ópiumhasználókét Pakisztánban A nyolcvanas évek közepé
re kialakult helyzetet mutatja be - Fazlí nyomán - a pakisztáni hatóságok 
adatainak felhasználásával összeállított 7 táblázat. (Az arányok azóta - a 
ma már több mint 1,5 millió heroinista „jóvoltából" - természetesen a he
roin „javára" változtak) 

7. táblázat.. Visszaélések száma és aránya Pakisztánban (1986) 

(„drogok" 

[·-. -~-=~~--~~-~~~~~-~~~-------
vissz~élők száma (ezer) 

összesen városiak vidékiek 

heroin 
657 355 302 

31,8 ' 
------------------~-------------------------------~----- -------~~--------------+ ------------
csarasz (= kannabiszgyanta, hasis) 

582 
. 28~2____ - ---- --~ --------

184 398 

299 76 223 

262 67 196 

alkohol 
14,5 
ópium 
12,7 _ 

---- -- - ----' -------------------~------------~-'------------~-

bhang* ( = kannabiszlevél) 
126 26 100 

trankvillánsok 56 19 37 

84 42 42 

2066 768 1298 
------ __ , ________ -----·------------------'-------

,_ a bhang alkalon1szcrű (és a frnro évszakban rendszeres) használata ennél nagyságrendileg na
gyobb, dc adatokkal nun renddke1:nek 

A táblázat adatainak értelmezésére még vissza kell térnünk a kannabisz, 
valamint a nyugtatók tárgyalása során. Az európai olvasót viszor;l valószí
nűleg meglepi az alkohol szerepeltetése a „drogok" között Ne felejtsük el 
azonban, hogy olyan országról van szó, ahol az ópium és a kannabisz hasz
nálatát a társadalom évszázadokon át elfogadta, a szeszfogyasztás viszont 
vallási tilalomba ütközött Európához viszonyítva „fordított világról" van 
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szó, amely az ópium vagy a kannabisz mér sékelt fogyasztásában nem ta
lál kivetnivalót, de az alkoholfogyasztás minden egyes esetét visszaélésnek 
tekinti Ez alól csak az orvosi rendeletre, tehát a receptre fogyasztott alko
hol képez kivételt Ezen háttér ismeretében semmi meglepő sincs abban, 
hogy az ópiummal és heroinnal visszaélők együttes száma háromszorosa 
a szeszfogyasztókénak 

Az Afganisztánban folyó háború következményeként a nyolcvanas évek 
elején alaposan és ellentmondásosan keveredett össze egymással a politika 
és a kábítószer-termelés A szovjet segítséggel hatalomra jutott afgán kor
mánnyal szemben álló különböző antikommunista mohamedán alakula
tok már 1979-ben megkezdték a harcot Köztudott, hogy ezek a csapatok 
külföldről komoly támogatást kaptak; a fegyverek és más katonai segélyek 
szállítását - a CIA segítségével - a pakisztáni titkosszolgálat, az ISI (Inter 
Services Intelligence) szervezte, amely egyidejűleg rendkívül aktív szere
pet játszott az afgán ópium Pakisztánba szállításában is (többen állítják, 
hogy azok a leplombált kamionok, amelyek a muhadzsehidek által ellen
őrzött területekre a fegyvereket szállították, ugyancsak leplombáltan tér
tek vissza Pakisztánba ópiummal megrakodva) (A CIA minden bizonnyal 
tudott erről, de hát két rossz közül kellett választania . ) Az Északnyuga
ti Tartományban gomba módjára szaporodtak az illegális heroinlabora
tóriumok; szakértők véleménye szerint 1986-ban a Khyber-hágó közelé
ben már 150-200 laboratórium gyártotta Pakisztánban a heroint az afgán 
ópiumból A pakisztáni laboratóriumokban gyártott heroin árának emel
kedését a 8 táblázat mutatja be Alain Labrousse „Drogues un marché de 
dupes" című könyvében közölt adatok alapján 

8 .. táblázat A Pakisztánban gyártott 1 kg heroin árának emelkedése a kilencvenes 
évek közepén (Afain Labrous.se adatai) 

:~-~'-~- ----------------- --~ 

a pakisztáni laboratóriumban 3000 dollár 
,--------
' a pakisztáni határon 5000 dollár 

törökországi nagybani ár 12 OOO dollár 

( hollandiai nagybani ár 50 OOO dollár 

„fogyasztói" ár 1 500 OOO dollár 

Ebben az időben kezdte meg az indiai kormány az ecetsavanhidrid ellenőr
zését, és ennek hiányában ezek a laboratóriumok fokozatosan beszüntették 
a heroin előállítását; az ópiumból kivont nyersmorfint I örökországba szál
lították további feldolgozásra. Időnként kísérletek történtek Pakisztánban 
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- pl Benazír Bhutto hatalomra kerülésekor - a kábítószergyártás és -ke
reskedelem elleni fellépésre: például 1995-ben néhány hónap alatt 26 ille
gális laboratóriumot és több mint egy tonna heroint foglaltak le Pesavar 
körzetében (ugyanakkor 165 tonna hasist is lefoglaltak), de a pakisztáni 
laboratóriumok száma csak akkor csökkent erősebben, amikor ezek Af~ 
ganisztánba kezdtek áttelepülni 2000-ben a tálibok már 25 illegális hero
inlaboratórium lefoglalását jelentették, Pakisztánból viszont nem érkezett 
jelzés illegális laboratóriumok működéséről 

(.---------------" -------

\ Afganisztán 
'"----

Ópiumot - a térség többi országához hasonlóan - emberemlékezet óta ter
meltek és fogyasztottak Afganisztánban, de az ország csak a 20 század 
vége felé vált az ópiumtörténet egyik föszereplőjévé 

Az köztudott, hogy a két világháború közti időszakban is folytatódott 
az országban a tradicionális ópiumtermelés, és a lakosság széles körei
ben el volt terjedve az ópium gyógyszerként, valamint élvezeti szerként 
való használata is .. A Népszövetségnek Afganisztán csupán egyszer kül
dött jelentést; 1937-ben arról számolt be, hogy 1932-ben 3846 hektáron 
folyt ópiummák-termesztés és 74,5 tonna ópiumot termeltek az országban 
Népszövetségi dokumentumokból azt is tudjuk, hogy 1934 és 1943 között 
Franciaország, Németország, a Szovjetunió és az USA importált afgán ópi
umot, a két legnagyobb tételt a Szovjetunió (1938-ban kb. 50 tonna) és az 
USA (1943-ban 22 tonna) vásárolta. 

Amikor 1953-ban nemzetközi egyezményben rögzítette az ENSZ, hogy 
ezentúl csak hét ország (Bulgária, Görögország, India, Irán, Jugoszlávia, 
Törökország és a Szovjetunió) jogosult ópiumot exportálni, Afganisztán is 
kérte felvételét ezek sorába, azzal érvelve, hogy közvetlenül vagy közvet
ve a parasztcsaládok 90%-a érdekelt az ópiumtermelésben Ezt a kérelmet 
elutasították, mivel Afganisztán nem volt „tradicionális" ópiumexportőr 
(ugyanez történt Burmával 1964-hen) 

1958-ban Afganisztán ópiumtilalmat vezetett be, melynek jóformán 
semmilyen gyakorlati következménye nem volt, mivel az ópiummákot ne
hezen megközelíthető hegyi falvakban termesztették, ahová nem nagyon 
merészkedtek a rendészeti szervek 

A hatvanas évek végén és a hetvenes években már többször lehetett hal
lani az afgán ópiumról a hippik révén, akiknek kedvelt úti célja lett Kabul, 
az ország fővárosa. Ebben az időszakban szakértők évi 200-300 tonnára 
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becsülték azt az ópiummennyiséget, amelyet Afganisztánból Iránba és Tö

rökországba csempésztek 

A hetvenes évek során Afganisztán sokszor szerepelt az újságok címlap

ján: a királyság bukása, majd a szovjetek által támogatott katonai puccs, az 

ezt követő véres harcok azt eredményezték, hogy Afganisztán mint állam 

19 79-ben megszűnt létezni. · 

Az országba11 uralkodó káosz és exlex állapot természetesen kedvezett a 

kábítószer-kereskedőknek, és Pakisztánnal kapcsolatban már említés tör

tént anól, hogy az afgán ópium még a nagypolitikában is szerephez ju

tott 
A Pakisztánban működő heroinlaboratór iumok szükségletének kielé

gítésére már a nyolcvanas évek során látványosan emelkedett az ópium

termelés .. A szovjet csapatok kivonulása után néhány év alatt legalább 1,5 

millió menekült tért vissza Afganisztánba, ahol elsősorban máktermesz

tésbe és ópiumtermelésbe fogtak Figyelembe kell venni azt a körülményt, 

hogy a hazatérő parasztok számára jóformán ez volt az egyetlen olyan me

zőgazdasági termék, melyet gyorsan és biztosan értékesíteni lehetett Az 

ópiumtermelés látványos emelkedésének következtében Afganisztán a ki

lencvenes évek során megelőzte az addig vitathatatlanul világelső Burmát 

1994 rekordévnek számít: 80 OOO hektáron termesztettek máknövényt és 

kb 3200 tonna ópiumot termeltek A legtöbb ópiumot (1500-1500 tonnát) 

valószínűleg a Khyber-hágóhoz közeli Nangarhár tartományban, valamint 

az ország déli részén fekvő Helmand tartományban termelték (ezek mel

lett még a Helmanddal szomszédos Kandaharban és a tadzsik és üzbég ha

tár közelében fekvő Badaksánban termeltek ópiumot) 

Az ópiumtermelés felfutása természetesen fokozta a hazai fogyasztást is: 

1994-ben szakértők 250 ezene becsülték az ópiumszívók számát és beszá

moltak arról, hogy a heroin megjelent a hazai piacokon is. 

Pakisztánnal kapcsolatban már említés történt arról, hogy ott az utóbbi 

évek során nagymértékben csökkent a heroingyártás, Afganisztánban vi

szont látványosan emelkedett A laboratóriumok, melyek - ecetsavanhid

rid hiányában - nem heroint, hanem inkább csak morfint gyártanak, ele

inte inkább a pakisztáni határ közelében, az ország déli és keleti térségében 

voltak találhatók, de később számuk egyre szaporodott északkeleten, a tá

dzsik és üzbég határ szomszédságában .. A közép-ázsiai volt szovjet köztár

saságokon át egyre intenzívebb az illegális kábítószer-forgalom, és több jele 

van annak, hogy ezek az országok egyre nagyobb szerepet játszanak a he

roin-előállításban is 
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Túl messzire vezetne (vagy talán sehová . ) az a kísérlet, hogy a világ

politika, valamint az afgán politikai, vallási és etnikai csoportosulások bo

nyolult szövevényéből kiderítsük azt, hogy Afganisztánban hogyan alakult 

a kábítószer-politika a tálib uralom idején Az kétségtelen, hogy a tálibok 

már akkor, amikor az afgán kormány elleni katonai akciójukat megkezd

ték, azt hirdették, hogy az országban folszámolják a máktermesztést és az 

ópiumtermelés! Az ENSZ által 2002-ben közzétett ad~tok és a Nemzetkö

zi Kábítószer-ellenőrző Szerv 2002-ben kiadott jelentese egyarant azt br

zonyítják, hogy a tálibok 2000 júliusában bevezetett tilalmi rendelkezései 

látványos eredményekhez vezettek A tálibok 2001-ben gyakorlatrlag fel

számolták az ópiumtermelés! az országban, hiszen az előző évi 3276 ton

nával szemben 2001-ben 185 tonnára becsülték a szakértők a termelést, 

ami 94%-os csökkenést jelentett 
2001-ben viszont a nemzetközi közösség ugyancsak sikeresen számol

ta te! az ország életét középkori szintre süllyesztő, képromboló, fanatikus 

és diktatórikus tálib rendszert A rendszer összeomlásával viszont együtt 

járt a máktermesztés tilalmának a megszúnése, amit Afganisztán lakossá

ga azonnal ki is használt: az ország számos területén látványosan kezdett 

emelkedni az új mákültetvények száma Az új, ideiglenes afgán kormány 

ugyan 2002-ben újra bevezette a máktermesztési tilalmat, de ennek a hatá

sa nem érezhető, hiszen 2003-ban 80 OOO hektáron termesztettek mákot, és 

3600 tonna ópiumot termeltek, de 2004-ben a számok tovább emelkedtek: 

a termőterület elérte a 130 OOO hektárt, az ópiumtermelés a 4200 tonnát Ez 

a mennyiség a világon illegálisan termelt ópium kb 80%-át jelenti , 

A máktermesztés újrakezdésének a magyarázata nagyon egyszeru: Af~ 

ganisztán lakossága meg akar élni. Az ENSZ 2002-ben megjelent „Global 

Illicit Drug Trends 2000" címú kiadványa részleteket közölt abból a tanul

mányból, melyet más nemzetközi szervezetek 2001 májusában készítettek 

a máktermesztési tilalom kihatásairól Ebből elegendő azt kiemelni, hogy 

2001-ben az ópiumból származó jövedelem kiesése több mint 500 OOO csa

lád (vagyis több mint 3 millió személy) számára jelentett súlyos anyagi 

veszteséget és megélhetési problémát A1 ópiumtermelés újbóli fellendülé 

se megváltoztatta ezt a helyzetet: 264 OOO család (1,7 millió személy) ismét 

ebből él (ENSZ-szakértők szerint az ópiumból származó 1 milliárd dollár 

az afgán GDP 23%-át jelenti) 
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KCJZEP~AZSIA 
Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán 
neve a 20 .. század utolsó évtizedében egyre gyakrabban fordult elő az ópi
ummal és heroinnal foglalkozó jelentésekben és közleményekben. A Szov
jetunió összeomlása és szétesése vadonatúj helyzetet és új lehetőségeket 
teremtett az illegális kábítószer-kereskedelem számára A problémát már 
egyetlen példa jól illusztrálja: a közép-ázsiai országok egyikének sem volt 
saját vámszervezete: a Szovjetunió nemzetközi határain a KGB felügyele
te alatt működő szövetségi vámőrség látta ezt a feladatot, és az egyes köz
társaságoknak nemcsak ezt kell pótolniuk, hanem gondoskodniuk kell az 
egymás közötti „új" nemzetközi határok ellenőrzéséről is. Türkmenisztán, 
Üzbegisztán és Tádzsikisztán déli határáról jóformán az egyik napról a 
másikra eltűnt a szovjet határvédelmi rendszer, és ezzel gyakorlatilag sza
baddá vált az út az Afganisztánból érkező ópium és heroin előtt. A kö-
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zép-ázsiai köztársaságokban teljesen szétesett a politikai, közigazgatási és 
rendészeti struktúra; ezek helyére újak létrehozása nagyon nehéz és idő
igényes folyamat lesz, melynek még csak a kezdetén tartanak ezek az or
szágok 

De nemcsak a határok permeabilitása és a rendészeti apparátus szerve
zetlensége, illetve hiánya kedvez az illegális drogkereskedőknek, hanem az 
egyes köztársaságok közötti határvonalak- szovjet állambiztonságot szol
gáló - elképesztő kialakítása is. 

Az Observatoire Géopolitique de.s Drogues helyszínen dolgozó munka
társainak beszámolóiból kiemelt alábbi adatok jól jellemzik a helyzet ab
szurditását 

A határok átjárhatóságának fő oka a tádzsik, üzbég és kirgiz területek 
egymásba átnyúlásában rejlik Ezeket a - kábítószer-kereskedők számára 
rendkívül kedvező - „bevágásokat" Sztálin határozta el az etnikai kisebb
ségek védelmének ürügyén; az eljárás valójában arra szolgált, hogy ezek
nek a köztársaságoknak még a legártalmatlanabb függetlenségi törekvését 
is meg lehessen akadályozni Ezt a célt szolgálta az is, hogy az egyes köz
társaságok fővárosai a szomszédos köztársaságok határai közelében van
nak és így annak közelfekvő fővárosából vagy kaszárnyájából jól ellenőr
zés alatt tarthatóak Taskent csupán 15 km-re van a kazah határtól, melyet 
jól kiépített út köt össze a Taskenttől 100 km-re elhelyezett csimkenti ka
szárnyávaL Biskek és Almati, valamint Dusanbe és Termez viszonylatában 
hasonló a „konfiguráció" Ennek a helyzetnek a legperverzebb, és ugyan
akkor legkevésbé feltúnő következménye az, hogy egyik köztársaság sem 
tudja megvédeni területi integritását Mindegyik köztársaság fővárosát 
vagy egy nemzetközi határ, vagy egy leküzdhetetlen geofizikai korlát vá
lasztja el a második legnagyobb várostól: a Taskent-Szamarkand autópá
lya 40 km-es szakasza kazah területet keresztez; Kodsendet, Tádzsikisz
tán második városát, két párhuzamos hegylánc választja el Dusanbétől, és 
ráadásul, mivel a hegyeken átvezető, 3200 m magasságban fekvő két hágó 
csak júniustól szeptemberig járható, a két város közötti forgalom coak üz
bég területen át bonyolítható A Dusanbéból Taskentbe vezető út hétszer 
„vált" országot Ferganától délre 3 üzbég enklávé nyúlik be kirgiz terület
re. Az a kirgiz, aki Osból az ország fővárosába akar eljutni, először Üzbe
gisztánon (Andizsan, Fergana), majd Iádzsikisztánon (Kodsend), azután 
újra Üzbegisztánon (Taskent), végül Kazahsztánon (Csimkent) át érkez
het Biskekbe 

Az etnikai kisebbségek problémája sem könnyíti meg a függetlenségü
ket várntlanul elnyert köztársaságok - és azok rendészeti szervei - közötti 
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kommunikációt és együttműködést Az öt köztársaság etnikai összetéte
léről - a kisebb népcsoportok mellőzésével - az alábbi, 1989. évi statiszti
kák adnak képet: 

Kazahsztán kazah .36,0% orosz 40,8% 
Kirgizisztán kirgiz 40,7% orosz 22,0% üzbég 10,.3% 
Tádzsikisztán tádzsik 58,8% üzbég 22,9% orosz 10,4% 
Türkmenisztán tlirkmén 68,4% orosz 12,6% üzbég 8,5% 
Üzbegisztán i.rzbég 68,7% orosz 10,8% 

Túlságosan messzire vezetne a 19. század hetvenes éveiben megindult 
orosz hódítás, valamint a 20. században kialakított szovjet rendszer követ
kezményeinek az elemzésébe bocsátkozni, de nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt a jelentős orosz kisebbséget (sőt Kazahsztán esetében többsé
get), amely alig több mint száz év alatt települt be, és az állami és pártappa
rátus gerincét képezte A zömmel török eredetű, mohamedán lakosság és 
a - szovjet időszakban a kulcspozíciókat betöltő - jórészt keresztény orosz 
lakosság közötti feszültség nem könnyíti meg az új köztársaságok kialakí
tását és fejlődését 

Már szó volt arról, hogy az afganisztáni Badaksánból (melynek észa
ki fele, Gorno-Badaksán, I ádzsikisztánhoz tartozik) I ádzsikisztánon át 
megindult az ópium Kirgizisztán felé. Szakértők már 1994-ben napi 100 
kg-ra becsülték a tádzsik Korogból a kirgiz Osba vezető út napi ópiumfor
galmát A tekervényes 800 km-es út megtételére és néhány kilogramm ópi
um szállítására bőven lehetett 5 vagy 10 dollárért „hangyákat" találni, hi
szen ez jelentős összeg olyan országokban, ahol a havi minimálbér nem éri 
el az 5 dollárt A tranzakció szervezői természetesen jóval többet kerestek, 
mivel 1994-ben az az 1 kg ópium, melyet Afganisztánban 40 vagy 60 dol
lárért meg lehetett venni, Osban 1300 dollárt, Biskekben pedig már 3000 
vagy 4000 dollárt ért Biskekből érdemes volt az ópiumot Moszkvába vin
ni, ott ugyanis 1 kg ópiumnak abban az évben 8000 dollár volt az „ár folya-
111a" Tern1észetesen T ürkn1enisztán és Üzbegisztán területe sem maradt ki 
ebből az üzletből és a - Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán között 
a „szokott módon" megosztott - Fergána-völgyön át is egyre emelkedett a 
forgalom Ugyancsak természetesnek tekinthető, hogy az ópium mellett 
megkezdődött és fellendült a heroin forgalma is: 1998-ban az Afganisztán
ban működő laboratóriumokban 7000 dollárért lehetett megvenni 1 kg he
roint, melyet Kirgizisztánban már ennek a duplájáért lehetett eladni 

2000-ben jelentősen növekedett az Afganisztánból - Közép-Ázsián át -
Oroszországba irányuló illegális heroinkereskedelem volumene Afganisz-
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tánban 2001-ben látványosan csökkent az ópiumtermelés és a heroin-elő
állítás, ennek ellenére változatlanul áramlott a heroin Oroszországba. Eb
ben a folyamatban Kirgizisztán szerepe kulcsfontosságú volt: éveken át 
Kirgizisztánon át vezetett a tranzitútvonal Oroszország felé, de úgy lát
szik, hogy az előző években Afganisztánból érkezett heroin nagy részét 
itt elraktározták Ezt valószínűsítik azok a 2001-re vonatkozó jelentések, 
amelyek anól számoltak be, hogy az országban nagy mennyiségű heroint 
foglaltak le a kirgiz hatóságok 

A kazahsztáni ópium- és heroinüzletről még kevesebb információval 
rendelkezünk, mint a szomszédos köztársaságokból, de annyit lehet tud
ni, hogy a hatóságok 1998-ban 125-re becsulték az országban a szervezett 
bűnszövetkezetek számát, melyek közül 30 „szakosodott" kábítószer-ke
reskedelemre. 

Egyes országokban és régiókban a kábítószer-foglalások alakulásából 
következtetéseket lehet levonni az illegális kereskedelem trendjéről. Kö
zép-Ázsiában erre nincs mód, mivel az említett hiányosságok miatt (nin
csenek megfelelő rendészeti szervek, a határok és utak ellenőrizhetetlenek 
stb) csak nagyon ritkán érkeznek jelentések kábítószer-foglalásokról, és 
többnyire nevetségesen kis mennyiségekről A problémát legjobban az az 
összehasonlítás világítja meg, hogy 1994 és 1996 között Törökországban 
kb 10 tonna heroint foglaltak le, az 5 közép-ázsiai köztársaságban ezen 
időszakban viszont 40 kg volt az „eredmény" annak dacára, hogy ezen az 
útvonalon nagyobb volt a forgalom, mint Törökországon át 

Az Afganisztán és a közép-ázsiai országok, valamint Oroszország kö
zötti ópium- és heroinszállítmányokkal szemben megindult és fellendült 
az „ellenforgalom" is: Oroszországból és Kazahsztánból óriási tételekben 
csempésztek és csempésznek vegyszereket, elsősorban ecetsavanhidridet 
az Afganisztánban működő illegális heroinlaboratóriumokba Újabban ar
ról is érkeznek jelentések, hogy ezeknek a szállítmányoknak egy része már 
helyben marad: úgy tűnik, hogy a Fergana-völgyben is megkezdődött a 
heroin előállítása 

Magától értetődő, hogy a nagyarányú kábitószer-forgalom mellett meg
kezdődött és rohamosan terjed a helyi drogfogyasztás. Szakértői vélemé
nyek egyeznek abban, hogy nem a szovjet rendszer előtti, nagyon elterjedt 
tradicionális kannabisz-szívás visszatéréséről (melyet elsősorban az orosz 
lakosság vodkával „helyettesített") és nem is a 20 századot a 1wgyi falvak
ban „túlélő", ugyancsak tradicionális ópiumfogyasztás kiterjedéséről van 
szó, hanem a heroinabúzus esetek számának rohamos emelkedésével ál
lunk szemben, sajnos és természetesen elsősorban az ifjúság körében A 
Nemzetközi Kábitószer-ellenőrző Szerv szerint Közép-Ázsiában 2002-ben 
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750/100 OOO lakos volt a drogokkal visszaélők aránya; az átlagnál jóval 
magasabb volt az arány Kirgizisztánban (1644/100 OOO) és Kazahsztánban 
(1100/100 OOO) Egyre többen térnek át az intravénás droghasználatra, en
nek következtében látványosan emelkedik a HIV-fertőzöttek száma 

Tragikus és elszomorító, hogy az illegális kábítószer-kereskedelem és 
-fogyasztás terjedése idején katasztrofális helyzetbe került a közép-ázsiai 
(és más volt szovjet) köztársaságok fájdalomcsillapítókkal való ellátása A 
helyzetet 1992-ben - az ENSZ megbízásából a helyszínen szerzett tapasz
talatok alapján - az alábbiakban foglaltam össze: 

„A Szovjetunió egyetlen morfingyára Kazahsztánban volt; Csimkent
ben morfint, kodeint és etilmorfint állítottak elő Az alkaloidokból nem 
készítettek gyógyszerformákat, hanem a gyógyszer anyagokat innen Khar
kovba (Ukrajna) és Tomszkba (Oroszország) szállították, ahol - a több 
mint 2000 km-es »utazás« után - ezekből injekciókat és tablettákat készí
tettek Említettem már, hogy a morfingyártás egyedüli nyersanyaga az In
diából importált ópium; ennek beszerzéséhez a devizát a központi költ
ségvetés biztosította A központi költségvetés megszűnt, Oroszország ezt 
nem hajlandó átvállalni, a gyárnak viszont nincs devizája. Az eredmény: 
nyersanyaghiány miatt 1991 szeptembere óta szünetel a termelés A csim
kenti gyár igazgatója ezt a tényt különösebb izgalom nélkül adta elő, mi
vel az opiátok a gyár termelésének csupán 1/3-át jelentették, és az is kide
rült szavaiból, hogy ez a tevékenység nem volt nyereséges Figyelembe véve 
a szovjet termékszubvencionálási rendszert (melyet Magyarországon nem 
kell bemutatni), feltehető, hogy a morfingyártás deficites volt, de ezt a hi
ányt a központi költségvetés pótolta Ma már senki sem tudja ezt a gyakor
latot követni, ezért marad a legegyszerűbb megoldás: nem lesz sem mor
fin, sem kodein . " 

Ez be is következett: Tádzsikisztánban két éven át egyetlen morfinam
pulla vagy kodeintabletta sem volt beszerezhető a gyógyszertárakban 
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India 
Indiában ugyanúgy nyilvántartja mindenki az 1526-os évszámot, mint 
Magyarországon, a különbség csupán az, hogy nem a mohácsi vészről, ha
nem a panipati ütközetről van szó. Babur - a nagy mongol fejedelmek, 
Dzsingisz kán és Timur (Tamerlán) leszármazottja - még nem tudta győ
zelmével uralmát megszilárdítani. Ez csak Akbárnak sikerült, pontosan 30 
évvel később, ugyancsak PanipatnáL 1526 mégis történelmi dátum, mert 
az indopakisztáni szubkontinensen a Mogul Birodalom kezdetét - és egy
ben az ópiumélvézet bevezetését jelenti. 

Nem volt teljesen ismeretlen a mogul uralkodók előtti időkben sem az 
ópium Indiában, hiszen bizonyítékok tanúsítják, hogy a 15 .. században 
Cambayben és Malwában már termesztettek ópiummákot, de függetlenül 
attól, hogy a világnak ezen a részén ősidők óta ismerték-e az ópiumot, 
esetleg Nagy Sándor hadseregének, vagy a 8.. században az arab invázió
nak köszönhető-e az „import", tény, hogy csak a 16 században vált általá
nos élvezeti szerré 

Nemesi élvezetből tömegcikk 
Babur fia, Humájún opiomán volt, és részben ezzel magyarázzák azt, 

hogy apja győzelmét nem tudta kihasználni.. Az ő fia, Akbár viszont már 
nem volt ilyen gyenge akaratú, és bár ő is kedvelte az udvarában szokásos
sá vált, ópiummal és indiai kenderrel fűszerezett bort, ez nem akadályozta 
meg abban, hogy korának egyik legnagyobb uralkodójává váljék 

A mogul udvar nemesei általánosan fogyasztottak ópiumot, amelyet az 
„egyszerű nép" fokozatosan átvett Akbár uralkodása alatt a lakosság kö
rében egyre inkább elterjedt az a szokás, hogy napjában egyszer-kétszer 
ópiumos vizet igyanak, vagy egy-két ópiumpilulát nyeljenek le. Fellendült 
az ópiummák termesztése, főként a mai Uttar Pradés tartomány területén, 
ezenkívül Bengálban és Orisszában, és megindult az export is kelet felé. A 
nagyszerű szervezőkészséggel megáldott Akbár a 16 század vége felé be is 
vezette az állami monopóliumot 
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A Kelet-indiai Társaság 

A Mogul Birndalom bukása egyben az állami monopólium megszúnését 
is jelentette. Az ópiumtermelés és -kereskedelem patnai kereskedők kezébe 
került egy időre, akiktől 1757-ben - kereken 100 esztendőre - a Kelet-indi
ai Tár saság vette át ezt az üzletágat 

A Kelet-indiai Társaságot 1594-ben alapították vállalkózó kedvú brit 
üzletemberek azzal a célkitűzéssel, hogy a hasonló portugál és holland vál
lalkozásokkal felvegye a versenyt a keleti és távol-keleti piacokon A Kelet
indiai Társaság már 1599-ben megkezdte múködését Indiában, de az első 
100 év során elég szerény eredményt ért el: korabeli okmányokból kitúnik, 
hogy 1698-ban (mikor egy azonos elnevezésú másik vállalkozással fuzio
nált) teljes tőkéje összesen .30 OOO font sterling volt 1757-ben viszont már 
nem a véletlen múve volt, hogy meg tudta szerezni az ópiummonopóliu
mot: Bengál és Bihár jövedelmét már a kezében tartotta, és hagyományai 
voltak már mind az indiai, mind a külföldi ópiumüzlet területén. 

Nehéz pontosan nyomon követni az ópiumtermelés és -fogyasztás emel
kedését Indiában, de a Kelet-indiai Társaság bevételéről némi fogalmunk 
lehet akkor, ha tudjuk, hogy az „üzletzárást" megelőző években egyedül 
Kinába évi 95 OOO láda, azaz kb 1 millió kg volt az indiai ópiumexport, és 
hogy Kínán kívül Indokínában, Malájföldön, Ceylonban, Indonéziában, 
Hongkongban és Makaóban milliók fogyasztották az indiai ópiumot, a he
lyi - indiai és burmai - fogyasztásról nem is beszélve. 

1857 jelentös évszám az indiai ópium történetében, mert ekkor vette át a 
brit indiai kormány az ópiummák-termesztés és az ópiumtermelés irányí
tását és ellenőrzését a Kelet-indiai Társaságtól 

Mi volt a brit ópiumpolitika lényege? Túlzás lenne azt állítani, hogy ez 
a 18 század kezdetétől egészen India függetlenségéig nem változott volna, 
de az sem vitás, hogy ez a politika a 20. század elejéig konzekvensen köve
tett néhány elvet, amelyek közül a leglényegesebbet Warren Hastings, India 
első főkormányzója, már 1735-ben kifejtett: az ópium nem létszükséglet, 
hanem ártalmas luxuscikk, melynek használatát nem szabadna megen
gedni, ezért a kormánynak óvatosan fel kell számolnia az indiai belföldi 
fogyasztást. Ez az elv egyébként kifejezi azt, hogy az angolok célszerűnek 
vélték a sajátjuknak tekintett Indiában az ópiumfogyasztás csökkentését, 
ugyanakkor biztosítani kívánták a nagy jövedelmet jelentő ópiumexportot 
olyan országokba és területekre, melyekhez „semmi közük" Warren Has
tings ez irányú tevékenysége a gyarmatosítás történetének legsötétebb lap-
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jaira tartozik; saját maga is érdekelt volt a Kelet-indiai Társaság jövedel
mezőségében, melynek teljhatalommal rendelkező felügyelői és ügynökei 
könyörtelenül kizsákmányolták a „tejjel-mézzel folyó" Bengált Tej és méz 
helyett ekkor csak az ópiumot szolgáltató tejnedv folydogálhatott Bengál
ban 

Az angolok tisztában voltak azzal, hogy Indiában az ópiumfogyasz
tás csökkentését prohibíciós politikával nem lehetne elérni, mert az ópi
umhasználat olyan arányú volt, mint a szeszes italok fogyasztása Európá
ban (ami viszont Indiára nem volt jellemző). Ezért a fokozatos csökkentés 
módszerét vezetÍék be - lassan és nagyon óvatosan. A brit indiai kormány 
csak 1813-ban hirdette meg ezt a politikát, amikor az ópiumfogyasztásra 
vonatkozó első Bengal Regulation kibocsátásakor bejelentette a „minimá
lis fogyasztásból maximális bevétel" elvét Meg lehet állapítani, hogy a brit 
uralom alatt a 19. század végére jelentősen lecsökkent Indiában az ópium
fogyasztás A belső fogyasztás csökkenése nem jelentette viszont az ópi
umtermelés csökkentését, sőt éppen a brit indiai kormány volt az, amely 
Burma gyarmatosítása során - ópium boltok nyitásával - az ópiumélveze
tet bevezette .. A brit indiai ópiumexpört a 19 .. század vége felé érte el csúcs
pontját Ghazipur ban és Patnában - a két ópiumüzemben - a termelés 
úgy fellendült, hogy az már meghaladta a keresletet A felesleg elhelyezését 
roppant egyszerúen oldották meg az angolok: Calcuttában és Bombayben 
évente nyilvános árverést rendeztek 

Az „antiópium-liga" 
A kínai ópiumháborúk és a Kelet-indiai Társaság múködése (lásd a Kí
nával foglalkozó fejezetet) komoly visszatetszést keltett az angol közvéle
ményben, ópiumellenes akciók kezdődtek meg. Ezek 1874-ben szervezett 
formát öltöttek az Earl oj Shaftesbury által szervezett ópiumkereskedelem 
eltörlésére alakított társaság (Anglo-Oriental Societyfor the Suppression oj 
the Opium Trade) vagy más néven „antiópium-liga" megalakításával. A kö
vetkező évtizedekben a liga felvilágosult, őszinte, bátor fellépése és a ke
reskedelmi és politikai érdekek összeütközése jegyében zajlottak az ese
mények A parlamentet petíciókkal bombázták: a liga aktivitását jellemzi, 
hogy 1882-ben - egy éven belül - 489 petíciót nyújtottak be. A sajtóban, 
elsősorban a liga által kiadott The Friend oj China magazinban sorozatban 
jelentek meg cikkek arról, hogy a brit ópiumkereskedelemnek milyen tra
gikus következményei vannak Kínában. Az ópiumkereskedőket természe
tesen nyugtalanította, hogy a „szentek" (ahogy ők a kellemetlenkedőket 
nevezték) igyekeznek a közvéleményt ellenük és a kormány ellen fordíta
ni. Ennek ellensúlyozására sorozatban írattak cikkeket az ópium és az ópi-
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umkereskedelem előnyeiről Martin Booth vette a fáradságot és kiszámí
totta, hogy a korabeli brit sajtóban minden 1000 ópiumellenes szóra 5000 
ópiumpárti szó volt a válasz Az ópiumkereskedők a kmmány támoga
tását is élvezték; ennek két oka is volt: egyrészt kormánykőrökben az volt 
a vélemény, hogy „ha mi nem szállítanánk ópiumot Kínába, akkm má
sok tennék ugyanezt", másrészt - és ez talán még fontosabb volt - ebben 
az időszakban a brit indiai GNP 17-20%-a ópiumból származott A liga 
1890-ben memorandummal fordult a kmmányhoz, és konkrét lépéseket 
követelt az ópiumkereskedelem eltörlésére .. A memorandum eredménye
ként 1893-ban egy királyi különbizottságot küldtek ki az ópiumtermelés
sel és -kereskedelemmel összefüggő kérdések kivizsgálására. 

A királyi különbizottság 
A héttagú bizottság 1895-ben kiadott jelentését sokan bírálták (és joggal), 
elsősorban azért, mert a brit indiai kormány politikáját erősítette meg, és 
nem az antiópium-liga nézeteit Túlzás lenne ezt az egyoldalúságot azzal 
elintézni, hogy a jelentés egyszerűen gyarmatpolitikai érdekeket szolgált 
Figyelembe kell venni, hogy az adott időpontban még nem voltak olyan 
tudományos vizsgálati módszerek, amelyekkel egy ilyen komplex köz
egészségügyi és szociológiai felmérést el lehetett volna végezni, továbbá az 
ópiumélvezet egészségügyi és szociális következményeiről sem álltak a bi
zottság rendelkezésére tudományos adatok és tények 

Számunkra igen értékes az a beszámoló, amelyet a bizottság 700 sze
méllyel folytatott beszélgetése alapján készített Jóformán ez az egyedü
li dokumentum, amely képet ad a 19 század végi India ópiumfogyasztá
sáról 

A beszámoló első jelentős megállapítása az, hogy - a kínai helyzettel el
lentétben - az ópiumszívók száma rendkívül alacsony volt az ópiumevők 
az ópiumivók számához viszonyítva A második megállapítás talán még 
fontosabb: a bizottság jóformán nem tudott határvonalat húzni az ópium 
terápiás és nem terápiás alkalmazása között Ez a 20 században majdnem 
hihetetlenül hangzik, de a 19 .. században Indiában tény volt A gyógyszer
ellátást és az egészségügyi ellátást még ma sem lehet India egész terüle
tén európai mértékkel mérni, és a 19. században még Európában sem állt 
a mai gyógyszerkincs az orvosok rendelkezésére Ezenkívül India lakos
ságának zöme nem is nagyon tudhatott arról, hogy orvosok vannak a vi
lágon Innen ered az a meglepő tény, hogy a legnagyobb fogyasztócsopor
tot a csecsemők és a négy éven aluli gyermekek jelentették Szó sincs arról, 
hogy az indiai anyák mérgezni akarták volna gyermekeiket, éppen ellen
kezőleg, ópiummal akarták gyógyítani őket Mi baja lehet egy csecsemő-
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nek? A leggyakoribb az, különösen trópusi területen és egészségtelen élet
körülmények között, hogy hasmenése van - ezt az ópium megállítja; az is 
előfordulhat, hogy fáj valamilye - az ópium megszünteti a fájdalmat; ha 
nem alszik a gyermek - megint csak az ópium a legjobb altató .. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy nem volt orvos, nem volt szervezett gyógyszerellátás, 
a helyi gyógyszerkincs szegény volt, az ópiumnak mint gyógyszernek ha
gyományai voltak, és a helyi ópiumboltban könnyen és olcsón hozzáférhe
tő volt, akkor igazán nem tűnik abszurdnak az a fenti állítás, hogy a leg
több ópiumot a csecsemők fogyasztották Indiában a 19 század végén és a 
20. század elején. Zárójelben hozzáteszem, hogy Európa máktermesztő m
szágaiban, így Magyarországon is, ugyancsak a csecsemők voltak a legna
gyobb „fogyasztói" a szárított mákfejből házilag készített fonázatoknak és 
füzeteknek, mivel ezzel lehetett leghatásosabban biztosítani a gyermek (és 
a család) éjszakai nyugalmát Európában Anglia jelentette a kivételt, ott 
ugyanis - Virginia Berridge dokumentált adatai szerint - ugyanúgy az ópi
umot használták erre a célra, mint Indiában (Az eredmény - sajnos - szá
mos esetben az örök nyugalom volt .. ) 

Volt még egy nagy fogyasztócsopmt: a kornsabb férfiak, akik csaknem 
általánosan napi rendszerességgel szedtek kis adagokban ópiumot A „ko
rosabb" kifejezésnél meg kell állnunk egy pillanatra, mert mi már Euró
pában nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy az átlagos életkm 70 év kör ül 
van Indiában a századforduló táján viszont nagyon kevesen érték el az 50 
évet, ezért a „kornsabb" jelzőt itt olyan férfiakra vonatkoztatjuk, akik el
érték a 40 életévüket Ök erősítőszerként vagy mai kifejezéssel élve geri
atricumként szedték az ópiumot, úgy, mint ahogy az mvosok rendelik ma 
a vitaminokat és erősítőszereket tartalmazó gyógyszereket a mai fogalma
ink szerint idősnek számítók számára. 

A kép teljességéhez még hozzátartozik az, hogy nemcsak a csecsemők 
számára volt az ópium jóformán „a" gyógyszer, hanem a teljes lakosságnak 

Ezen a szemüvegen át nézve logikussá válik, hogy 1895-ben miért nem 
tudott a különbizottság jelentése különbséget tenni az ópium terápiás és 
nem terápiás használata között, és miért lehetett látványos eredményeket 
elérni az egészségügyi ellátás fejlesztésével és a belföldi fogyasztásra bo
csátott ópiummennyiség fokozatos évi csökkentésével A legpontosabban 
úgy lehetne jellemezni az indiai ópiumfogyasztást a századforduló idején, 
hogy az sokkal inkább úzus volt, mint abúzus, vagy - az érem r:1ásik olda
láról vizsgálva a kérdést- az úzus, az ópium mérsékelt használata eltakarta 
mind az abúzust, mind az ópiumhasználat kárns következményeit. (Euró
pában is sokszor előfordult, hogy az alkoholos italok általános és mérsékelt 
fogyasztása eltakarta az alkoholizmus veszélyeit.) 
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A brit ópiumpolitika 
Az ópiumhasználat veszélyeinek bagatellizálását tükrözte Lord Harding 
kormányának 1911-ben kibocsátott nyilatkozata, amely az 1895-ös bizott
sági nyilatkozatra támaszkodva fogalmazta meg a brit indiai kormány 
álláspontját Ez a nézet jóformán 1947-ig változatlan maradt Miért kel
lett Lord Hardingnak 1911-ben megismételnie azt, amit a királyi különbi
zottság 1895-ben papírra vetett? Külső körülmények késztették a brit in
diai kormányt „bizonyítványa megmagyarázására" Az Egyesült Államok 
akkori elnökének, Theodor Rooseveltnek a kezdeményezésére 1909-ben, 
Sanghajban megtartották az első nemzetközi ópiumkonferenciát, amelyen 
a brit kormányt erősen támadták az indiai ópiumtermelésért és -exportért 
A kínai kormány bejelentette, hogy fokozatosan csökkenteni akarja az ópi
umimportot, és fel akarja számolni az ópiumélvezetet Kínában. Ebben a 
légkörben nagy nyomás nehezedett a brit kormányra, amelyet még fokoz
tak a sajtóban - főként az Egyesült Államok újságjaiban - megjelenő cik
kek, melyek a brit kormányt tették felelőssé az ópiumélvezet fennmaradá
sáért, és az Indiából illegálisan kikerülő nagy mennyiségű ópiumért 

A brit kormánynak ezért kellett indiai ópiumpolitikáját újra kifejtenie és 
rögzítenie, hogy: „ .. függetlenül attól, hogy mi a helyzet más országokban, 
India népe a századok folyamán megtanulta az ópium mértékletes hasz
nálatát és annak abúzusa elhanyagolható vonása az indiai életnek Még ha 
lehetséges is lenne az ópiumtermelés megszüntetése Indiában, földrajzi és 
politikai körülmények lehetetlenné tennék, hogy az ópium nagymértékű 
illegális importálását és fogyasztását megakadályozzuk" 

A „földrajzi és politikai körülmények" kifejezésnél arra kell az olvasót 
emlékeztetnünk, hogy nem a mai Indiáról van szó, hanem Brit Indiáról, 
amely nagyobb volt ugyan a mai Indiai Uniónál, mivel Pakisztánt és Bang
ladest is magában foglalta, viszont a 11 brit tartományon kívül több mint 
600 „állam" létezett ezen a területen .. Ezek a hercegségek (a brit nómenkla
túra szerint: Native States) brit protektorátusok voltak, és a brit indiai kor
mány adófizetői, de a gyarmati közigazgatás nem terjedt ki területükre. 
Ebből következik az, l1ogy az ópiun1111ák ter111esztésé1e, az ópiun1tern1elés
re és -kereskedelemre vonatkozó 1857-es, 1878-as, sőt még a későbbi, 1930-
as törvényeket is csak néhány évvel India függetlenségének elnyerése után, 
1950-ben lehetett az ország egész területére alkalmazni 

Amikor Lord Harding a földrajzi meggondolásokat említi, akkor tehát 
elsősorban a hercegségekre kell gondolnunk, amelyek ópiumtermelése ne
hezen lett volna a központi kormány ellenőrzése alá vonható, és amelyek 
egy esetleges prohibíció! eleve lehetetlenné tudtak volna tenni. 
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Choprának, az ópiumkérdés legnevesebb indiai szakértőjének köszön
hető, hogy az ópiumfogyasztás csökkenését nemcsak országosan tudjuk 
követni Indiában, hanem tartományonként és körzetenként is. A csökke
nés mértékét érzékeltetik Choprának azok az adatai, amelyek az 1000 főre 
eső átlagos fogyasztás mértékét mutatják 
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9 .. táblázat.. Az átlagos ópiumfogyasztás csökkenése Indiában 
{ Chopra adatai 

seer' ! lOOO lakos csökkenés (-), 

Madrász 

( + Szindh) 

Pandzsáb 
Központi tartományok 
+ Bérár 

Asszám 

Es;:akny1igati Határ tar-

*1 seer = 933 g 

1912/1913 

1,0 

2,8 

1,5 

1,1 

1,4 

3,3 

3,9 

9,4 

2,5 

5,7 

1924ll925 emelkedés ( +) % 

0,83 -17,0 

1,7 -39,3 

0,8 -46,7 

0,75 -31,8 

0,5 -64,3 

1,6 -51,5 

2,3 -41,0 

4,9 -47,9 

1,0 -60,0 

6,3 +10,5 

E táblázatból nemcsak az túnik ki, hogy - a Radzsputana hercegség köze
pén szigetként elhelyezkedő Adzsmér-Merwara kivételével - mindegyik 
tartományban látványosan csökkent az ópiumfogyasztás, hanem az is, 
hogy az egyes tartományok egy főre eső fogyasztása között óriási különb
ségek voltak 

50 évvel az antiópium-liga kezdeményezése után indiai részről is egyre 
több bírálat érte a brit indiai kormány ópiumpolitikáját, és 1925-ben javas
latot terjesztettek be az Államtanácsban, hogy az ópium használatát kizá
rólag terápiás célokra korlátozzák A kormány elutasította ezt a javaslatot, 
viszont helyi bizottságokat nevezett ki azokban a körzetekben, melyekben 
az ópiumfogyasztás soknak tűnt E bizottságok javaslatai alapján vezettek 
be különböző korlátozó módszereket, például a toxikománok nyilvántar
tásba vételét, újabb áremelést, az árusítás szigorúbb ellenőrzését vagy a ki
zárólag orvosi igazolásra való ópiumeladást 
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Az indiai függetlenségi mozgalmak magatartása kezdettől fogva ópium
ellenes volt, ezért természetes, hogy az Indiai Unió függetlenségének el
nyerése (1947) után azonnal megkezdte az ópiumélvezet felszámolását 
1949-ben az összindiai ópiumkonferencia tízéves programot dolgozott ki, 
melynek alapját az a döntés képezte, hogy évente 10%-kal kell csökkenteni 
az ópiumfogyasztást az országban .. 1950 áprilisában egységesítették a ká
bítószerekre vonatkozó törvényeket, és kiterjesztették érvényüket az Indi
ai Unió egész területére, megszüntetve ezzel azt a felemás helyzetet, ami a 
hercegségekkel kapcsolatban hosszú időn keresztúl fennállt 1950 novem
berében pedig már megkezdte a kormány az ópiumtermelés ellenőrzési 
rendszerének egységesítését és racionalizálását 

Az 1956-ban tartott összindiai kábítószer-konferencia már az ópiumél
vezet elleni küzdelem utolsó fázisát készítette elő; az egyes indiai államok 
egymás után vezették be az ópiumhasználók nyilvántartását, a konferen
cia már részletes irányelveket dolgozott ki arra, hogyan állapítsák meg a 
helyi orvosi bizottságok a toxikománok havi ópiumadagját, és hogyan re
dukálják fokozatosan ezeket az adagokat. Az eredményt az indiai kormány 
beszámolóiból kiemelt alábbi statisztikák bizonyítják: 

10. táblázat. Az ópiumélvezet csökkenése Indiában 

( Év 
1 

A nyilvántartott opiománok száma 
i'-~---~-----+---------------~------------------~-------------
i l~' ~ 328~5 

l
-.~--~-------:--------~--~----------------

1962 : 137 178 i'---- ________ ; ________________________________________________ j 

! 1965 . 99 318 
r ~----------~:........~---------- -------------------------- ----------------~ r 1970 , 87 945 ·: 
\'------------------;-----·--------------------------···---~-----------------------/ 

"'a nyilvántartás bevezetésének éve 

Ebből a néhány adatból nemcsak az ópiumélvezők számának látványos 
csökkenése tűnik ki, hanem az is, hogy arányszámuk India összlakossá
gához viszonyítva rendkívül alacsony; 1965-ben 1:5000 (0,02%), 1970-ben 
1:6500 (0,015%) volt az arányszám 

Érdemes egy pillantást vetnünk azokra az adatokra, amelyek azt mu
tatják, hogy 1970-ben hány ópiumélvezőt tartottak nyilván az egyes tar
tományokban 
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Az összeállításból kitűnik, hogy a nyilvántartott opiománok 80%-a Ori
szában és Nyugat-Bengálban volt; ha ettől a két tartománytól eltekintünk, 
akkor az összes többi tartomány lakosságához viszonyítva az ópiumélve
zők arányszáma 1:20 OOO, azaz 0,005%, ami Magyarországon 500 főt jelen-
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tene. A lényegen nem változtat az, hogy a statisztikák a „nyilván tartott" 
ópiumélvezőkről szóltak, és tényleges számuk bizonyára jóval magasabb 
volt, és valószínűleg ha valaki bemerészkedett volna a nágaföldi hegyek 
közé, szépszámú ópiumélvezőt (méghozzá ópiumszívó!) talált volna. 

Érdemes az ópiumhasználat csökkenését egy fél évszázad alatt a lakos
ság által fogyasztott ópiummenyiség függvényében vizsgálni A 4. ábra 
minden leírásnál egyértelműbben mutatja be, hogy a brit indiai kormány 
türelmi politikája és végső soron az indiai kormány szervezett akciója ho
gyan számolt fel egy súlyos közegészségügyi és társadalmi problémát 
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4. ábra .. Az ópiumfogyasztás csökkenése Indiában a 20. században 

Sok tanulságot lehet ebből az ötven év alatt több mint 500 tonnáról 5 ton
nára leereszkedő grafikonból levonni, különösen akkor, ha ezt az ered
ményt más országok tapasztalataival hasonlítjuk össze Ezek közül a leg
lényegesebb következtetés talán az, hogy egy tradicionálisan használt, a 
társadalom által hosszú időn keresztül élvezeti szerként elfogadott kábí
tószer (vagy bármilyen más anyag) használatát a társadalom következe
tes „elvonókúrájával" eredményesebben lehet felszámolni, mint elhamar
kodott prohibícióval 

105 



Több ország tapasztalata mutatja, hogy az egyik napról a másikra be
vezetett ópiumprohibíció a heroinabúzus megjelenéséhez és elterjedéséhez 
vezethet (ez történt pL Iránban és Hongkongban is) Az indiai lépcsőzetes 
ópiumelvonás eredményeként könyvelhető el az is, hogy az ópiumot nem 
váltotta fel azonnal a heroin 

A heroinról mégis említést kell tenni Indiával kapcsolatban. Az Arany 
Félholdnak nevezett területről a nyolcvanas években nagy tételekben in
dult meg a heroin csempészése elsősorban Amerikába és Nyugat-Európá
ba Az áru jelentős része Indián haladt át, gyakran indiaiak közvetítésével 
Bombayból többnyire légi úton szállították tovább a heroint, sokszor egé
szen meglepő utakon (pi Nigér ián át) 

A herointranzit folytatódott a kilencvenes évek során is, elsősorban dél
nyugati ir ánybóL A tranzit következményeképpen Indiában is megkezdő
dött az illegális heroin-előállítás 1986-tól kezdve minden évben találtak 
illegális heroinlaboratóriumokat a hatóságok Az illegális laboratóriumok 
kihasználták azt, hogy a jelentős vegyiparral rendelkező Indiában nagy té
telekben gyártják a morfin heroinná (diacetil-morfinná) való átalakításá
hoz ideálisan használható ecetsavanhidridet Hogy miért gyártottak szíve
sebben Indiában, mint Pakisztánban heroint, arra rávilágít az Observatoire 
Géopolitique des Drogues munkatársainak az indiai-pakisztáni határvidé
ken szerzett azon információja, hogy 1997-ben egy liter ecetsavanhidridet 
Indiában 62 centért lehetett megvásárolni és Pakisztánban 50 dollárért el
adni úgy tűnik, hogy az indiai hatóságok ecetsavanhidrid-ellenőrzéssel 
kapcsolatos, közelmúltban bevezetett rendelkezéseinek végrehajtása hatá
sosan kezdi visszaszorítani az illegális heroingyártást Indiában 

A heroin megjelenése rendkívül súlyos kihatással volt az indiai kábító
szer-fogyasztás szerkezetére: egyes külföldi szakértők 1988-ban már fél
millióra becsülték a heroinisták számát. A heroinisták zömmel szívták, 
avagy inhalálták a drogot, de 1992-től kezdve - főként az Arany Három
szöghöz közel fekvő északkeleti tartományokban - egyre többen tértek át 
az injekciós technikára. Azóta Bombayban, Delhiben, Madrászban és más 
nagyvárosokban, sőt vidéken is rohamosan terjed a heroin injekció formá
jában történő használata, és ezzel párhuzamosan - sajnos természetesen -
a HIV-fertőzések száma is Az Observatoire Géopolitique des Drogues tudó
sítói szerint 1993-ban Manipur, Nágaföld és Megbalanja tartományokban 
90 OOO heroinista közül csaknem mindegyik HIV-pozitív volt és 12 ezren 
már AIDS-ben szenvedtek 
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Az injekciós technika „népszerűségét" fokozza a buprenorfin-abúzus 
rohamos terjedése A buprenorfin egy erős hatású szintetikus opioid, me
lyet Indiában legálisan gyártanak, tehát legálisan beszerezhető Fel kell 
hívnom a figyelmet arra, hogy az ázsiai országok zömében az, hogy a ha
tóságok előírják azt, hogy egy gyógyszert csak receptre szolgáltathatják ki 
a gyógyszertárak, inkább elméleti, mint gyakorlati jelentőségű, és ez alól a 
buprenorfin-injekció sem kivétel. A buprenorfint - gyógyászati és élveze
ti célokra egyaránt - csaknem kizárólag injekció formájában alkalmazzák, 
ezért a buprenorfin-abúzus terjedése az injekciós technika - és a HIV-fer
tőzések - terjedését is jelenti Indiában, valamint a környező országokban 
Bangladesben, Pakisztánban és Nepálban, sőt a közép-ázsiai, valamint ka
ukázusi (volt szovjet) köztársaságokban is, egyre sűrűbben foglalnak le a 
rendészeti szervek indiai eredetű buprenorfint 
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Kína 
A 19. század közepén legalább 10-12 millióra becsülték az ópiumszívók 
számát Kínában Ez adja a magyarázatát annak, hogy miért gondolják Eu
rópában sokan még ma is, hogy az ópium élvezetét és az ópiumszívás! a 
kínaiak fedezték fol, valamikor az ókorban Tény, hogy a kínai gyógyszer
kincsbe nagyon korán, már az Kr .. e. 1 században bevonult az ópium, és 
évszázadokon keresztül kiemelkedő szerepet játszott Az is igaz, hogy a 
régi kínai szakkönyvek említést tesznek az eufóriáról is, amit az ópium 
idéz elő, de érdekes módon nem vált élvezeti szerré, megmaradt gyógy
szernek, egészen az ópiumszívás bevezetéséig Ebben a folyamatban az eu
rópaiak jelentős szerepet játszottak, ezért talán nem érdektelen - az ópi
umszívás Kínába való bevezetésének ismertetése előtt - kitérni arra, hogy 
hogyan létesültek közvetlen kereskedelmi kapcsolatok Európa és Kína kö
zött 

Európai hajók Kina partjainál 

A tea, a selyem, a porcelán és más kínai termékek nem voltak ismeretlenek 
Európában, de ezek nem közvetlenül, hanem mások - legtöbbször arab és 
perzsa kereskedők - közvetítésével jutottak az európai piacra Ennek az 
évszázadokon át tartó állapotnak sorsdöntő változását Va.sco da Gama in
dította meg 1498-ban, amikor Afrikát a Jóreménység fokánál megkerülve 
Indiába érkezett 15!0-ben a portugálok már birtokhoz is jutottak Goában 
Ez a lépés összhangban volt a Portugália és Spanyolország között 1494-ben 
Tordesillas-ban kötött, és VL Sándor pápa által 1506-ban szentesített meg
állapodással, amely világméretekben rögzítette a két birodalom közötti de
markációs vonalakat. A portugálok Indiában vették észre a keleti ópium
kereskedelemben rejlő lehetőségeket; ennek egyértelmű bizonyítéka Don 
Affonso de Albuquerque 1513-ban kelt levele, amelyben azt javasolta, hogy 
Portugáliában azonnal kezdjék meg a máktermesztést és az ópiumterme
lést, mivel „Keleten ez a legjobb árucikk" 

1516 után jelentek meg az első portugál hajók Kína partjainál, ahová ke
reskedőket, misszionáriusokat és kalandorokat szállítottak. A kínai-eu
rópai kereskedelmi kapcsolatok szempontjából 1557 a következő jelentős 
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évszám: a portugálok engedélyt kaptak a kínai császártól arra, hogy keres
kedelmi bázist létesítsenek Makaón. A portugálok itt kezdték meg a kínai 
selyem, textil, fűszerek, tea, porcelán, arany és drágakövek felvásárlását és 
közvetlen Európába szállítását Ezzel egyidejűleg átvették az araboktól az 
India és Kína közötti ópiumkereskedelem nagy részét 

Kétségtelen, hogy a kínaiak nagy szerepet játszottak az ópiumszívás elter
jedésében, de nem ők találták tel. Az igazság az, hogy 1. az ópiumszívás az 
ókorban kezdődött a Közel-Keleten és 2. - Kína öt évezredes történelmé
hez viszonyítva - az ópiumszívás jóformán újdonság Kínában 

Meglepő, hogy annak dacára, hogy az arab és perzsa kereskedők és Kína 
között évszázadokon át rendszeresek voltak a kapcsolatok, az ópiumszí
vás szokása nem nyugatról, hanem délről „érkezett" Kínába .. Az is érdekes, 
hogy az ópiumszívás távol-keleti kialakulásában a Fülöp-szigetek spanyo
lok által történt elfoglalása (1543) és a Formózán (Tajvanon) 1624-től 1662-
ig tartó holland uralom meghatározó szerepet játszott A spanyol „hozzá
járulás" a dohányzás bevezetése és a szokás elterjesztése volt a régióban, a 
holland „hozzájárulás" pedig az, hogy a holland telepesek voltak az elsők, 
akik az ópium gyógyszerként való használatát (maláriás rohamok csilla
pítására) kombinálták úgy, hogy keverten szívták a két anyagot Jáva szi
getén. 

A dohányzásról szóló első kínai jelentéseket (1620) rövidesen követték 
az utolsó Ming uralkodók tiltó rendelkezései (1628-1644), nem sokkal ma
radva le ezzel Angliától, ahol I Jakab király már 1604-ben 4000-szeres vá
mot vetett ki a dohányra, hogy ezzel megakadályozza azt, hogy a szegé
nyek is dohányozzanak, és ezáltal lázadozóvá váljanak 

Európa más országaiban még keményebben léptek fol a dohányzás ellen. 
Lewin szerint lüneburgban 1691-ben még mindig érvényben volt a halál
büntetés .. Törökországban a 17 században a dohányzó orrát átszúrták a pi
pája szárával, és szamárháton kergették végig a városon Oroszországban 
Mihály cár kivégeztetett mindenkit, akinél dohányt találtak, mivel már a 
birtoklás is vétséget jelentett. Alekszej cár pedig elrendelte, hogy akinél do
hány van, azt addig kell kínvallatni, amíg elárulja a szállító nevét 

A tiltás nem gátolta meg a dohányzásnak (és a dohány ópiummal ke
verve történő szívásának) terjedését, amit az is katalizált, hogy a Ming-di
nasztiát követő mandzsu császárok 1683-ban elfoglalták Formózát, ahol 
akkor már szép számban működtek ópiumbarlangok 
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Ópiumszívás 

Egyszerű ópiumház Szingapúrban, 1900 körül 

Elegáns ópiumszalon Kínában, 1900 körül 

Ópiumgözök szívására szolgáló elefántcsont pipa 
(Ciprus, i e. 1200 körül) 

Kínában és Délkelet-Ázsiában ez volt a „klasszikus" ópiumpipa 

Thaiföldön ma már egyszerűbb pipákból szívják az ópiumot 



Ópiumszívó karen asszony 

Az idők folyamán Ázsiában különböző alakú pipákat 
használtak ópiumszívásra 
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Kina (pontosabban a Mandzsu Birodalom) területe és befolyási övezete 
az ópium háborúk előtt és azt követően 
(Hermann és Clubb által közölt térképek felhasználásával) 
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Kína ópiumháborúkkal - közvetlenül és közvetve - összefüggő terület
veszteségei: 
!!:: Oroszország északkeleten elfoglalta az Amurtól és Usszuritól északra fekvő 

területet, nyugaton pedig folytatta már korábban megkezdett előrenyomu
lását a kazahok és kirgizek földjén 
Japán elfoglalta Koreát és Tajvant 

e;- Franciaország elfüglalta Vietnamot 
lil Nagy-Britannia elfoglalta Burmát és Hongkongot 

A Kínától elszakított területek mérete több mint a kétszerese Franciaor
szág, Japán és Nagy-Britannia területének 
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Thaiföldi képek 
' ' ~--~---~---------------~-~-

Ópiumsúlyok 

Egy ENSZ-szeminárium emléke 

Thaiföldön tilos peszticideket alkalmazni a mákföldek megsemmisítésére, 
ezért ezt a feladatot a képen látható módon hajtja végre a hadsereg 
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Az iráni hatóságok bélyeg kibocsátásával 
is figyelmeztették a lakosságot a heroin 
megjelenésére és annak V'.eszélyeire 

Az „Arany Háromszögben' gyártott morfin, 
melyet heroin előállítására használnak 

A feketepiacon beszerzett heroint 
egy kanál vizben melegítve oldják 
fel, hogy aztán fecskendőbe felszíva 
intravénásan adják be maguknak 

A heroinszivás elrettentésére készült thaiföldi plakát 



A 18 században az ópiumszívás a tengerparti tartományokból (Fukien 
és Kvantung) fokozatosan kezdett terjedni az ország belseje felé; ezt jelzi az 
1729-ben bevezetett első ópiumprohibíció. ]uen-cseng császár intéikedésé
ről feltételezhető, hogy nem annyira az ópiumszívás, mint inkább az indiai 
ópiumimport ellen irányult, amelyet az ország pénzügyi érdekeivel ellen
tétesnek tartott Mindenesetre a büntetések drákóiak voltak: az ópiumke
reskedőket néhány hónap börtönbüntetéssel sújtották, de ez csak átmene
ti intézkedés volt, mivel ezután megfojtották őket A későbbi törvények 
még szigorúbbak voltak, azok ugyanis lefejezést írtak elő (ez azért volt sú
lyosabb büntetés, mert ebben az esetben az áldozat csonkítva érkezett a 
túlvilágra. } A kereskedők alkalmazottainak a büntetése 100 botütés és 
száműzetés volt Az üzéreket ugyancsak száműzték, de előbb egy hónapon 
át viselniük kellett a malomkő méretű, fából készült „gallért". 

A prohibíció egyetlen szépséghibája az volt, hogy ezeket a törvényeket 
nem sokszor hajtották végre Az is a teljességhez tartozik, hogy ezen drá
kói intézkedések végrehajtása sem tudta volna az ópiumszívás rohamos 
terjedését megakadályozni; a nyomorúságos körülmények között élő kí
nai parasztok az ópiummámor ban igyekeztek elfelejteni az élet gondjait; az 
idegen - mandzsu - uralom következményei, valamint a helyi hatóságok 
korrumpáltsága pedig közrejátszott abban, hogy az ópium - az ópiumhá
borúk révén - történelemformáló tényezővé váljék 

Az ópiumháborúk kronológiája 

1839 

1839-1844 
1844 
1851-1864 
1856-1860 
1858 
1860 
1860 
1894-1895 
1899-1900 
1900 

lin Cö-hszü megsemmisíti a Kínába szállított 
brit ópiumkészletet 
I. ópiumháború 
Nankingi békeszerződés 
Iajping-felkelés 
11 ópiumháború 
Tiencsini békeszerződés 
Brit és francia csapatok Pekingben 
Pekingi „kiegészítő szerződés" Oroszországgal 
) apán elfoglalja Koreát és Formózát 
Bokszerlázadás 
Nemzetközi csapatok Pekingben 

Az ópiumhábor úkat három tényező váltotta ki: a tea, a selyem és a Kelet
indiai Tár saság 
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A teának és a selyemnek korlátlan piaca volt Európában Kína azon
ban, az egyetlen ország, ahonnan ezt a két árut bőségesen be lehetett volna 
szerezni, egy csaknem áthághatatlan akadályt állított: a mandzsu dinasz
tia teljesen elzárkózott az idegenekkel való kereskedés elől, az áruhoz csak 
ezüstért lehetett hozzájutni Császáraik minden külföldit barbárnak tekin
tettek, és vallották, hogy semmi olyat nem lehetne tőlük venni vagy kapni, 
ami Kínában ne lenne található. 

Mivel az európai olvasók közül sokan azt hiszik, hogy ez mindig is így 
volt, talán nem lesz érdektelen néhány adatot felidézni Kína történelmé
ből 

Az arab kereskedők szerepével kapcsolatban már szó volt arról, hogy a 
8 század utolsó évtizedeiben Kantonban 100 OOO fős arab kolónia élt, és 
hogy Kanton kikötőjében évente csaknem 4000 külföldi hajó fordult meg 

A Iang-dinasztia késői kor szakában ( 618 és 90 7 között) viszont már 
nemcsak arab, hanem kínai hajók is bonyolították a kereskedelmet Kína és 
Indonézia, valamint a Fülöp-szigetek, továbbá India, a Perzsa-öböl, a Vö
rös-tenger és Afrika keleti partjai között a „tengeri selyemúton". (Marca 
Pala is ezen az úton tért vissza Európába 1292-ben.) 

A tengerhajózás fejlődését Kína jelentősen elősegítette; közismert, hogy 
az iránytű kínai találmány, de például a kormánylapát használatát is a kí
naiak vezették be 

A Kína és Európa közötti szárazföldi kereskedelmet csaknem megbé
nították Dzsingisz kán 1207-ben megkezdett hadjáratai: már az első hó
dítások elzárták a szárazföldi selyemutat, de a tengeri kereskedelmet is 
megrázkódtatták azok a Kína elleni mongol támadások, melyek eredmé
nyeként 1271-ben mongol uralkodó került a császári trónra, aki megalapí
totta a Jüan-dinasztiát 

A helyzet csak 1368-ban változott, amikor a Ming császárok megszaba
dították az országot a mongoloktól. A kínaiak tengerhajózásban ekkor ját
szott kimagasló szerepére a legjobb példa Cseng Ho, aki 1405 és 1433 kö
zött a világ legnagyobb flottájával rendelkezett 62 hadihajóval és 27 OOO 
főnyi legénységgel nemcsak Délkelet-Ázsiával és Indiával tartotta a kap
csolatot, hanem rendszeresen felkereste a Vörös-tenger környékét és Afri
ka keleti partját is 

A 15 század közepén már megszűntek ezek a kapcsolatok: az újabb 
mongol támadások arra kényszerítették a Ming uralkodókat, hogy min
den erejüket az északnyugati határ védelmére fordítsák, és a hadiflotta te
vékenységét - pénzhiány miatt - nem tudták folytatni 

Az újabb fordulat 1644-ben következett be, amikor a mandzsuk elfog
lalták Pekinget, és megalapították az 1911-ig uralkodó Csing-dinasztiát 
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Kína „bezárkózása" a mandzsu uralom következménye; a mandzsuk 1685-
ben vezették be azt a külkereskedelmi rendszert, amelynek csak az ópium
háború kitörése vetett véget 

A kínai piac „feltárását" a Brit Kelet-indiai Társaság kezdte meg, és eb
ben az akcióban döntő szerephez jutott az ópium Indiában a 19 század 
közepéig a Kelet-indiai Társaság volt a korlátlan úr, és az indiai ópium
termelést és -kereskedelmet is e társaság tartotta kézben Kínában az ópi
umnak nagyszerű piaca volt, logikusnak túnt tehát az az elképzelés, hogy 
a kereslet-kínálat egyenlegét követve, ópium ellenében lehessen az áhított 
teához és selyemhez hozzájutni 

Angliában látványosan emelkedett a tea iránti kereslet Seefelder sze
rint a 17.. század közepéig még csaknem ismeretlen volt a teaivás, ez csak a 
18 században vált divatos szokássá, és 1730-ban már 1 millió font teát im
portáltak Az import mennyisége 1780-ban 10 millió, 1789-ben 20 millió, 
1820-ban pedig 30 millió fontra emelkedett, és ezzel arányosan emelkedett 
a tea ellenértékeként Kínába áramló ezüst mennyisége 

1775-től - amikor az ópiumkereskedelemmel Őfelsége kormánya a Ke
let-indiai Társaságot szabályosan és jogilag felhatalmazta - 1793-ig nem 
sikerült a Társaságnak komoly eredményt elérnie 1794-ben viszont egy 
brit teherhajó kötött ki Whampoa (kínai nevén: Huangpu) kikötőjében, és 
egy éven át ópiumot árusított kínai csempészeknek A kínai császár hiá
ba parancsolta meg III Györgynek, hogy alattvalói hagyják abba ezt a te
vékenységet. A „megparancsolta" kifejezés nem tévedés: a kínai császárok 
az összes uralkodót 3 évezreden át vazallusuknak tekintették, akiket nem 
kérni kell, hanem utasítani lehet Whampoa egy negyedszázadon keresz
tül maradt az ópium kínai kapuja; 1796-1797-ben 6546 láda (egy láda= 66 
kg) ópium futott be a Mennyei Birodalomba, 1820-ra pedig sikerült a Tár
saságnak megtízszereznie az 1974-es forgalmat 1821-ben már a Kanton
folyó torkolatában is meg lehetett találni a brit „úszó piacot", amely nem 
sokat törődött azzal, hogy a kínai hatóságok megsemmisítéssel fenyegetőz
tek A brit akció sikerét 1821-ben 6 millió dollár, 1832-ben pedig már 15,5 
millió dollár értékú ópiumexport jelezte Ha az érem kínai oldalát nézzük, 
akkor azt látjuk, hogy 1829-től kezdve az ezüst kiáramlása katasztrofá
lis méreteket kezdett ölteni, 1837-ben már az ópium képezte Kína import
jának 60%-át (!), 1840-ben az ópiumszívók számát egyes európai utazók 
már 10-12 millióra becsülték, és Regis-Evariste Huc atya, aki 1840 és 1850 
között tíz évet töltött misszionáriusként Kínában, a Kínai Birodalomról írt 
könyvében azt állította, hogy egyes városokban a tisztviselői kar és a kato
natisztek 90%-a ópiumszívó volt 
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Ez a periódus volt a Brit Kelet-indiai Társaság számára az indiai ópium
export első virágkora, ekkor vált az ópiummák a legfontosabb mezőgazda
sági növénnyé és az ópiumtermelés nagyiparrá Indiában (A történeti hű
ség kedvéért megjegyzem, hogy konkurens kereskedők közbenjárására a 
Társaság 1834-ben elvesztette a kínai kereskedelmi monopóliumot, de az 
indiai ópiummonopólium továbbra is az övé maradt) 

Az óriási méreteket öltő ópiumcsempészés lehetetlen lett volna a kan
toni mandarinok együttműködése nélkül, és ezek korrupciója indította a 
kínai tartományi kormányzókat arra, hogy a császárt beavatkozásra bír
ják A kormányzók közbenjárása eredményes volt, és 1839-ben Lin Cö
hszü teljhatalmú kormánybiztosként érkezett Kantonba, hogy az ópium
csempészést és a korrupciót kivizsgálja A választás nem volt véletlen, mert 
Lin, Hu-Kuang tartomány fökormányzójaként sikerrel számolta te! az ópi
umszívás! Módszere rendkívül egyszerű volt: büntetlenséget biztosított 
mindazoknak, akik ópiumpipáikat és ópiumkészletüket beszolgáltatják, 
ezután pedig bevezette a halálos ítéletet Lin Kantonban is erélyesen lépett 
fel: felszólította a külföldi ópiumkereskedőket, hogy adják át készleteiket 
Nyomatékképpen a külföldiektől elvette kínai szolgáikat, megakadályozta, 
hogy élelmiszert vásároljanak, és azt is megtiltotta, hogy elhagyják hajó
ikat Akciója eredményes volt, a Makaóból Kantonba érkező brit kereske
delmi főfelügyelő, Elliot kapitány elfogadta a feltételeket, és a lefoglalt ópi
umkészletet (több mint 22 OOO ládát) nyilvánosan megsemmisítettek 

Az ópiumkereskedők Kantonban tehetetlen dühvel nézték árujuk meg
semmisítését, de nem voltak tehetetlenek Londonban. Lord Palmerston 

Lin Cö-hszü császári biztos, 
aki megpróbált véget vetni 
az ópiumcsempészetnek 



Lin elkobozza a brit csempészektöl az ópiumot (dombormű a pekingi Tienanmen 
téri történelmi emlékművön) 

már valószínúleg az ópiumkereskedők küldöttségének Londonba érkezé
se előtt hajlott arra, hogy a brit kereskedelem előtt fegyverrel nyissa meg 
az utat Kínába, de William Jardine és társainak beszámolója s érvei döntő 
lökést adtak a katonai beavatkozás tényleges létrejöttében A kínaiak által 
„Iron-headed Old Rat"-nak (vasfejű vén patkánynak) „becézett" fardine és 
a kortársai által „McDrug"-nak nevezett Matheson érvei voltak talán a leg
meggyőzőbbek: egy kormánynak sincs joga ahhoz, hogy alattvalóit meg
fossza a szabad kereskedelem előnyeinek élvezetétől Az ügy kényes volt, 
mert Angliában éppen ekkor folyt a küzdelem a rabszolgaság és a rabszol
ga-kereskedelem eltörléséért; ilyen körülmények között elég nehéz lehetett 
a közvélemény elé lépni azzal, hogy az ország hadat visel az ópiumcsem
pészek védelmében Ám a fiatal Gladstone már hiába támadta a kormányt 
azzal, hogy „a nemzeti lobogót gyalázatos üzletet védelmező kalózzászló
vá változtatja", időközben két angol fregatt és 29 kínai hadidzsunka között 
összeütközésre került sor, és 1840 április 4-én Viktória királynő hadüze
netével megkezdődött az első ópiumháború 

A brit expedíciós hadsereg könnyen legyőzte a gyengén felszerelt, hajó
haddal gyakorlatilag nem rendelkező kínai csapatokat, és 1842 augusztu
sában már Anglia diktálta a békeszerződés feltételeit Nankingban. Ennek 
alapján Kína kártérítést fizetett a Lin által megsemmisített ópiumért, Kan
ton! és még négy kikötőt megnyitott a külföldi kereskedők előtt, és Hong
kong koronagyar mattá vált 

Ma már történelmi kategória és egyben elszomorító kuriózum Sir H 
Pottingernek az a beszéde, melyet a nankingi szerződés aláírásakor tartott, 
és M Chahkar felháborodva idézett 1936-ban Párizsban megjelent köny-
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vében .. Sir Pottinger ugyanis beszédében kioktatta a kínai küldöttséget ar
ról, hogy jobb lenne, ha inkább az ópium használatának betiltásával és fel
számolásával foglalkoznának ahelyett, hogy brit törvénykezési kérdésekbe 
avatkoznak be azzal a kívánságukkal, hogy Nagy-Britannia korlátozza a 
brit indiai ópium kereskedelmét 

Aki ma látja a négymillió lakosú, felhőkarcolókkal teletúzdelt és neon
fenyben csillogó várost, el sem tudja képzelni, hogy 1842-ben Hongkong
gal a Biit Birodalom egy olyan szegény, sziklás szigetet csatolt birtokai 
közé, amely miatt Viktória királynő restelkedett, Lord Palmerston külügy
miniszter pedig mérgelődött Miért és kik választották tehát Hongkongot 
a brit korona számára? A választ megtaláljuk a Canton Register című, a 
Kínában működő kereskedők számára kiadott angol nyelvű hetilap egyik 
1836-os számában. Ez az újság már négy évvel az ópiumháború kitörése 
előtt „előre látta", hogy a brit oroszlán Hongkongban fogja mancsát kínai 
terirletre tenni. A Canton Register a Matheson testvérek, a leghírhedtebb 
ópiumkereskedők lapja volt, és az idézett cikk azzal indokolta Hongkong 
fontosságát, hogy ott kínai területen lehet egy szabad kikötőt kialakítani 

A választás bevált: két évvel a nankingi szerződés megkötése után, 1844-
ben már 80 hongkongi klipper szállította az ópiumot; ezek közül 19 képez
te a Jardine-Matheson cég tulajdonát Néhány éven belül Hongkong brit 
kormányzója legalizálta az ópiumüzletet, és megszabta az ópium eladási és 
finomítási licencdíját, továbbá azt is, hogy mennyi hongkongi dollárt kell 
befizetni egy ópium-„den" (díván vagy szalon) nyitási engedélyéért 

Az ópiumháború közben folytatódott A kínaiak előnytelennek találták 
a nankingi szerződést, a britek kevesellték az eredményt Miért kevesell
ték? Beeching szerint a magyarázatot ismét kereskedelmi tényezőkben le
het megtalálni: a „The Times" adatai szerint 1857-ben Kína 15 millió font 
értékben exportált teát és selymet, melynek ellentétele 7 millió font érté
kű ópium, 1,5 millió font értékű indiai nyersgyapot és 2 millió font érté
kű iparcikk volt A kereskedelmi mérleg tehát - brit szempontból - nega
tív volt, és ezt ezüstben kellett kiegyenlíteni Az ezüst áramlásának iránya 
tehát megfordult A második ópiumháború fő okát ez a 4,5 millió font de
ficit képezte Az ópiumháború folytatásába már a franciák is bekapcso
lódtak, 1858-ban az angolokkal együtt „vívták ki" a tiencsini szerződést, 
amely Kínát megnyitotta a nyugati kereskedők előtt, és amely a százéves 
ópiumprohibíciót far mailag is feloldotta: az ópium legális áruvá, Hong
kong pedig az ópiumkereskedelem központjává vált A tiencsini szerződés 
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Brit hadihajók lövik Kantont 

mégsem elégítette ki a nyugati igényeket, ugyanis ez még nem tette lehető
vé azt, hogy az európai hajók a Jangce-folyón Pekingig közlekedhessenek 
Ezt az európai hatalmak az 1860-ban Lord E/gin által aláírt pekingi egyez
ménnyel érték el, miután a kínaiakat - a pekingi nyári palota (a kínai Ver
sailles) és 200 másik császári épület lerombolásával - „meggyőzték" Szo
morú és cinikus az a tény, hogy a pekingi egyezményben egymás mellett 
szerepel az ópiumkereskedelemnek és a keresztény misszionáriusok mű
ködésének, az evangélium terjesztésének az engedélyezése. * 

Nehéz a hongkongi ópiumkereskedelem fejlődését a 19. század máso
dik felében számadatokkal illusztrálni, de azt tudjuk, hogy 1892-ben Kína 
külkereskedelmének már 40%-át (!)Hongkong bonyolította, és azt is tud
juk, hogy néhány évvel a tiencsini békekötés után egymás után túntek fel a 
hongkongi ópiumszállító hajók az Egyesült Államok, Kanada, Dél-Ameri
ka, Ausztrália és Anglia kikötőiben is. A századfordulón.évi több százezer 

*Közismert. hogy a keres;té;;y-~·gyh_á_;-~J~-~~~~~-~k-eiítélték ~;-iii~-gáii-~-óPi~-;~k~;;~k~-d~i~~Í~--h~~~~~ 
az ez ellen tiltakozó mozgalmak szervezésében rendkívül aktív szerepet is vállaltak (a legismertebb 
és legjobban doku1nentált az anglikán egyház és az antiópium-liga'· együttműködése) Azt sem sza
bad viszont elfelejteni hogy a kereszténység terjesztését a kínai császárok a 18. században betiltot
ták, ezért a keresztény misszionáriusok egy része ne1ncsak örömmel fogadta a britek Kína határainak 
.,lebontására" irányuló törekvéseit, hane1n támogatta is a brit akciókat A legszélsőségesebb esettt 
Gützlafftevékenysége jelenti: Seefelder részletesen dokumentálta ennek a greifswaldi születésű pro
testáns misszionáriusnak a pályafutását, aki egyidejűleg prédikált és - a hírhedt fardine-Mathernn 
cég üzlettársaként - folyamatosan szállította és osztotta szét az illegális ópiumot Kínában 
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kilogrammra becsülték a hongkongi ópiumforgalmat, 1906-ban pedig évi 
5 millió font sterlingre az ópiumüzlet „értékét" A későbbi népszövetsé
gi statisztikákból kitűnik, hogy ezek a becslések reálisak voltak: 1912-ben 
12 361 láda ópium „fordult meg" Hongkong kikötőjében; a ládák súlyáról 
nincsenek adatok, de mivel ezek súlya éveken át 66 kg volt, joggal tételez
hetjük fel, hogy több mint 800 tonna ópiumról volt szó. 

Természetesen ennek a Hongkongon át bonyolított export-import te
vékenységnek az eredményeként a helyi ópiumfogyasztás is óriási mére
teket öltött A szegényes kis halászfaluk gyér lakossága helyét már néhány 
év alatt jelentős lélekszámú állandó lakosság foglalta el, és az állandó la
kosságon kívül egész emberáradat volt „állandó mozgásban" a sziget és a 
kínai szárazföld között Senki sem tudja megmondani, hány ópiumszívó 
volt ezekben az évtizedekben Hongkongban, mert hiába tudjuk azt, hogy 
a helyi kormány által az ópiumlicencekért és az ópiumdívánoktól besze
dett 2 millió hongkongi dollár 1906-ban óriási összeget jelentett, ebből a 
fogyasztók számára nehéz visszakövetkeztetni 

1918-ban Hongkong brit kormánya bevételének 45%-a származott ópi
umból, és 1935-ben - amikor pedig a gyarmat lakossága még nem érte el 
az 1 milliót - az ópiumfogyasztást 50 tonnára becsülték Ennek a helyzet
nek csak a legális ópiumkereskedelem betiltása vetett véget, amire 1945-ig 
kellett várni . 

A kínai opiománia eredetét és kialakulását már nyomon követtük, jog
gal merül fel viszont az a kérdés, hogyan válhat egy ország lakosságának 
ilyen nagy hányada kábítószer-élvezővé? Számos tanulmányt írtak arról, 
hogy faji és egyéb „hajlamok" adnak magyarázatot a kínaiak ópiumélve
zetére Ezek ismertetésétől ugyanúgy eltekinthetünk, mint attól a tanul
mánytól, amely azt „bizonyította be", hogy Észak-Afrikában a hasisélve
zet sokkal veszedelmesebb, mint más területeken, mert ott a bennszülött 
lakosság már alapvetően bűnöző hajlamú! A toxikománia elsősorban tár
sadalmi probléma, és ha a századfordulón Kínában körülnézünk, akkor 
semmi meglepőt nem találunk a kínai nép „kábítószer hajlamában". 

Az mszágban még a mandzsuk uralkodtak, akiktől a 19 .. században a 
kínaiak hasztalan próbáltak lázadásokkal és felkelésekkel megszabadul
ni; nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ópiumháborúk „árnyéká
ban" 1851 és 1864 között (tehát 13 éven át) „mellesleg" egy polgárháború 
is folyt: a Iajping-felkelés. Kína lakossága még mindig viselte a „felsőbb
rendű" mandzsuk által rájuk kényszerített, számukra megszégyenítőnek 
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tartott mandzsu hajviseletet, a copfot A mandzsuk mellett megjelentek a 
kínaiak által még jobban gyűlölt európaiak, akik az ópiumháborúk után 
szépen berendezkedtek az országban, a különböző koncessziós és egyéb 
területeken megszervezve saját területenkívüliséget élvező közösségeiket, 
amelyekre a kínai közigazgatás és igazságszolgáltatás nem terjedt ki. Az 
angol, orosz, francia, német, japán és egyéb konzulok jóformán több ha
talommal rendelkeztek, mint a helyi kínai kormányzatok, és a koncesszi
ós területek parkjaiban „kínaiaknak és kutyáknak tilos a bemenet" felira
tú táblákat helyeztek el Az ópiumháborúkat követő szerződések két „árut" 
!egalizáltak Kínában: az ópiumot és a kereszténységet Az elégedetlenség 
növekedése 1899-ben az úgynevezett bokszerlázadás kitöréséhez vezetett; 
a lázadók célja az volt, hogy Kína szabaduljon meg az európaiaktól ópiu
mukkal és hittérítőikkel együtt A bokszerlázadásnak 1900-ban az euró
pai „nemzetközi" alakulatoknak a pekingi bevonulása vetett véget, ez to
vább erősítette az európai kolóniák helyzetét, melyek még több előjoghoz 
jutottak 

Az ópiumháb01úk következtében Kína óriási területi veszteségeket 
szenvedett: japán K01eát és Tajvant szerezte meg, Oroszország pedig fel
mondta a 150 évvel korábban kötött nercsinszki békét, és ezzel Szibériá
ban az Amur helyett az Usszuri lett az új határfolyó, nagy területet nyert 
Mandzsúriában is és kijutott a Csendes-óceánig, ahol megalapította Vla
gyivosztokot (magyarul: „urald a Keletet"), az orosz Távol-Kelet fővárosát 
Kína elvesztette befolyási övezetét Burmában (ide az angolok vonultak be), 
továbbá Indokínában (ahol a franciák vették át az uralmat), 010sz01szág 
pedig előrenyomult Közép-Ázsiában (lásd a 113 .. oldalon) 

A mandzsu dinasztia már a végét járta, a századfordulón illúzió lett vol
na „központi" kormányzásról beszélni; a kalózkodás és a rablóbandák mű
ködése folytán közbiztonságról szó sem volt, a különböző titkos társaságok 
pedig a k01mány elképzelésétől eltérő vagy sokszor homlokegyenest ellen
tétes politikai szervezeteket hoztak létre. Az 01szág kaotikus állapota még 
fokozta a külföldi hatalmak „érdeklődését", és Kína az angol, ornsz és ja
pán érdekösszetűzések középpontjában állt 

Ez a rövid, korántsem teljes összefoglalás is érzékelteti, hogy milyen volt 
a gazdasági, társadalmi helyzet Kínában .. Semmiféle „faji hajlamot" nem 
kell tehát annak magyarázatához keresnünk, miért az ópiumban találta 
meg az ország népe az élet és az éhség elfelejtésének módszerét 

Az 5 ábra azt illusztrálja, hogy hogyan alakult a kínai ópiumimp01t 
1810 és 1910 között Sok kutató közölt erre a 100 éves időszakra vonatko
zó különböző adatokat, illetve becsléseket; az ezek összehasonlítása és át
lagolása alapján készített grafikonról nagy valószínűséggel állítható, hogy 
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[Bensussan (1946), Hartwich (1911) Ing/is (1976), Morse (1921), Owen (1934) 
adatai, valamint különböző kínai statisztikák alapján szerkesztett grafikon] 

lefutása aránylag híven tükrözi azt, hogy az importált ópium mennyisége 
hogyan tízszereződött meg 1810 (300 tonna) és 1850 (3000 tonna) között, 
továbbá azt is, hogy a teljes liberalizálás következtében hogyan emelkedett 
tovább az 1880-ban elért 5400 tonnás rekordig. 

1880-ban megkezdődött az India és Kína közötti ópiumforgalom csök
kenése, melyben szerepet játszott az antiópium-liga tevékenysége, az in
diai ópium drágulása, valamint a kínai hazai ópiumtermelés emelkedése 
Az S ábrához ugyanis hozzá kell fűzni egy nagyon fontos megjegvzést: 
az ábra csak azt illusztrálja, hogy mennyi ópium érkezett kűlföldről, en
nél pedig Kína lakossága jóval többet fogyasztott, az import (és a kereslet) 
növekedése természetes következményeként ugyanis megkezdődött a ha
zai máktermesztés és ópiumtermelés felfutása. A 19. század végéig mákter
mesztés „hivatalosan" nem létezett Kínában, de 1890-ben - elsősorban az 
import csökkentése érdekében - a hatóságok engedélyezték a hazai mák
termesztést és ópiumtermelést Ennek méretéről csak 1906-ban közöltek 
hivatalos - és megdöbbentő - adatokat a kínai hatóságok: abban az évben 
30 OOO tonna ópiumot termeltek az 01szágban. 
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1893-ban, Hongkongban egy új importot észleltek: a városban megje
lent a morfin és az injekciós fecskendő. A kábítószernek ez a formája (és 
természetesen maga a morfin is) Európából - elsősorban Nagy-Britanni
ából - érkezett Az injekciós technika gyorsan terjedt; propagálásában je
lentős szerepet játszottak az ópiumboltok és az opiománokat „kezelő he
lyek" Néhány éven belül már Sanghajban és Kína más nagy városaiban is 
elterjedt a morfininjekció használata. A kínai kormány ennek megelőzésé
re hozott intézkedéseinek (először adóztatás, utóbb importtilalom) egyet
len következménye volt: a morfin ára látványosan megemelkedett a feke
tepiacon 

1906-ban nagy meglepetésként hatott a kínai kormány bejelentése, misze
rint egy évtizedes programot kezdeményez az ópiumszívás felszámolásá
ra .. A terv lényege az volt, hogy évente 10%-kal csökkentik az ópiumter
melés! és az ópiumimportot egyaránt, és 1917-ben bevezetik a prohibíció! 
A Nagy-Britanniával folytatott tárgyalások eredményesen fejeződtek be: 
Kína és a brit indiai kormány megállapodást írt alá az ópiumszállítmányok 
évi 10%-os redukálásáról A megállapodás először csak 3 évre szólt, mert 
az angolok nem nagyon hittek a kínai kormány nyilatkozatainak őszinte
ségében, és úgy vélték, hogy a kínaiak nem az ópiumtól akarnak megsza
badulni, hanem az indiai importtól Az angolok gyanúja nem volt telje
sen alaptalan, a kínai kormány viszont ügyesen használta ki a nemzetközi 
helyzetet céljának elérésére. 1909-ben Sanghajban megtartották az első 
nemzetközi ópiumkonferenciát, amely nemzetközi feladatnak deklarálta 
az ópium elleni küzdelmet, és az angolok nehezen tudták volna a nemzet
közi közvélemény előtt kimagyarázni magukat, ha a szerződést nem hosz
szabbítják meg (A nemzetközi közvélemény mellett a brit kormánynak 
- elsősorban az antiópium-liga tevékenységének következtében - a hazai 
közvéleményt is számításba kellett vennie) Ezért 1911-ben meghosszab
bították az expor !csökkentésre vonatkozó megállapodást, és a brit indiai 
kormány már 1914-ben, tehát jóval a megszabott határidő előtt, megszün
tette az ópiumexportot Kínába. 

Senki sem tudja megmondani, hogyan alakult valójában ezekben az 
években a kínai ópiumtermelés Kétségtelen, hogy a biit indiai kormány
nyal kötött megállapodás után - a pari passu elv alkalmazásának bizo
nyítására - sok tartományban jelentősen csökkentették az ópiummák ter
mesztését, az sem vitás viszont, hogy a mandzsu uralkodóház bukása és a 
Kínai Köztársaság megalakítása idején (1912) nehezen lehetett a helyzetet 
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áttekinteni A különböző leírásokból arra lehet következtetni, hogy 1917 
és 1924 között a kínai ópiumtermelés újra fellendült; a központi kormány 
hatalma rendkívül korlátozott volt, és sokkal inkább a helyi katonai kor
mányzók irányították az ópiumpolitikát, mint a kormány Nehéz reális ké
pet kapni arról, hogy mi és hogyan történt az egyes tartományokban, de 
az biztos, hogy ugyanakkor, amikor az ópiumprohibíció - legalábbis pa
píron - érvényben volt, az ópium adóztatása egyes tartományokban jelen
tős költségvetési bevételt jelentett Kuanghszi tartományról például azt ál
lítják, hogy 1927-1928-ban körülbelül 8,5 millió dollár ópiumadót szedett 
be, és 1934-ben az 1,9 millió dollár költségvetési bevétel és a 14,8 millió 
dollár kiadás közötti differenciát az ópiumadó fedezte 

1924 és 1934 között sokan jellemezték úgy a kínai ópiumtermelés! és 
ópiumhasználatot, hogy az „stagnált" Ha ezt úgy értjük, hogy továbbra is 
milliók szívták az ópiumot, akkor helytálló ez a kifejezés, de ha a külön
böző politikai érdekcsoportok és az 1932-től egyre erősödő japán befolyás 
között vergődő országot nézzük, akkor a „stagnálás" kifejezés jut utolsó
nak az eszünkbe. A kormány 1934-ben feladta a prohibíció elvét, és beve
zette az ópiummonopóliumot Ebben az évben „hivatalosan" 5855 tonna 
volt Kína ópiumtermelése, de egy „nem hivatalos" jelentés - melyet 1935-
ben részletes helyszíni vizsgálatok alapján egy amerikai szakértői csoport 
készített a Népszövetségnek - 12 OOO és 18 OOO tonna közötti mennyisé
get állapított meg, hozzátéve, hogy ennek tekintélyes része azon 3 man
dzsúriai tartományból és jeholból származott, ahol a japán befolyás már 
jóval meghatározóbb volt, mint a kínai kormány hatalma .. A japán inter
venció előestéjén a Kuomintang nemzeti ügynek deklarálta az ópium elle
ni küzdelmet, és erélyes intézkedéseket hozott az illegális ópiumüzérek el
len. (A nyílt háború 1937-ben tört ki) Az ópiumszívókat nyilvántartásba 
vették - 1937-ben négymilliónál több nevet tartalmazott a hivatalos jegy
zék-, kezelésükre ezer kórházat létesítettek, és 1937-ben kétezer ópium
üzért végeztek ki. A japánok jelentős szerepet játszottak az ópiumkeres
kedelem szervezésében, nagyon sok japán volt az ópiumügynökök között, 
ezért Csang Kaj-sek pártja könnyen tudta a japán agresszió elleni és az ópi
umkereskedelem elleni harcot „azonosítani", és az ópiumszívás! „hazafiat
lan" cselekménynek nyilvánítani 

Ami magát az ópiumüzletet illeti, Csang Kaj-sekék magatartása már 
nem minden szempontból volt ennyire „hazafias" Az ópiummonopó1.ium 
jóvoltából a központi kormány 1937-ben több mint 32 millió dollár jövede
lemre tett szert (ebben nem szerepel az az összeg, amelyet az egyes tarto
mányok gyűjtöttek be), és valószínűleg még nagyobb pénzek vándoroltak 
egyének és érdekcsoportok zsebébe .. Az egyik leghírhedtebb személyiség 
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ebben az időben Tu Jü-seng volt, a Zöld kör elnevezésű titkos társaság ve
zére, Csang Kaj-sek személyes barátja. fü 1934 előtt a sanghaji francia kon
cessziós területen tevékenykedett, és kezében tartotta a város nagy „üzlete
it" (ópium, prostitüció, szerencsejáték). Az ópiummonopólium bevezetése 
annyiban változtatott ezen a helyzeten, hogy Tu Jű-seng ettől kezdve a 
Shanghai Opium Suppression Bureau élén és nevében folytatta üzletét 

Közben a brit koronagyarmaton, Hongkongban is jelentősen változott 
a helyzet. 1910-ben a brit kormány megtette az első lépéseket az ópiumke
reskedelem és az ópiumfogyasztás csökkentése érdekében Az ópiumdívá
nokat „hivatalosan" bezárták, a lakosság fogyasztására szánt ópium meny
nyiségét 1913-ban 660 ládára (kb 4300 kg-ra) redukálták; 1914-ben már 
csak 200 tonna volt a kikötő ópiumforgalma, és ez 1920-ra felére csök
kent 

A lakosság számának növekedésével viszont emelkedett a helyi ópium
fogyasztás A Népszövetség statisztikái szerint 1928-ban több mint 9 tonna 
ópiumot szívtak el Hongkongban. Ezt a „hivatalos" fogyasztást az ango
lok 10 év alatt egytizedére szorították le, 1937-ben azt jelentették a Népszö
vetségnek, hogy az évi fogyasztás 840 kg volt Előkészületeket tettek an a, 
hogy bevezessék az ópiumprohibíciót Erre a lépésre viszont a japán-kínai 
háború, továbbá a második világháborü kitörése és Hongkong japán meg
szállása miatt csak 1946 után kerülhetett sor 

Az angolok 1928 és 1937 között Hongkongban ugyanazt az ópiumpoli
tikát akarták követni, mint Indiában: a fogyasztást az évi kvóta csökken
tésével a minimumra leszorítani Indiában ezzel eredményt lehetett elér
ni, mert a feketepiac nem volt jelentős, Hongkongban viszont ezekben az 
években alakult ki az a csempésztevékenység, amely bőven pótolta a hi
ányzó ópiummennyiséget 

Ez az évtized két szempontból jelentős Hongkong kábítószer-történe
tében 

Megfordult a csempészek útiránya: a 19 .. században a brit ópiumkeres
kedők azért vágyakoztak Hongkong után, hogy bázist teremtsenek ma
guknak a Kínába való ópiumcsempészéshez, az 1930-as években viszont a 
britek - sokszor a 19 század csempészeinek unokái - irtózatos költséggel, 
de csaknem teljesen eredménytelenül folytatták a küzdelmet az ópium
csempészek ellen, akik Kínából szállították Hongkongba az ópiumot Az 
évtized másik jelentős eseménye a heroin megjelenése volt 

A két esemény összefügg egymással. A heroint könnyebb csempészni, 
mint az ópiumot; az áru tizedannyi helyet foglal el, és nincs ópiumszaga A 
kisebb térfogat a feketekereskedelmi láncfolyamat számára is előnyös volt, 
a toxikománok pedig szívesen tértek át ópiumról heroinra, mert a szoká-
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sos ópiummennyiségnek tized- vagy huszadrészével fedezni tudták szük
ségletüket Nem meglepő tehát, hogy a heroin fokozatosan kiszorította az 
ópiumot, bár 1937-ben még 40 ezerre becsülték az opiománok számát 

1937-ben már 24 OOO-re becsülte a Népszövetség a hongkongi heroinis
ták számát, akik a két- vagy háromezer ópiumbarlangban - 27 évvel ezen 
intézmények „hivatalos" bezárása után (!) - könnyen juthattak hozzá a 
heroinpilulákhoz, amelyeket kis pipákból szívtak A heroinisták aránya a 
prostituáltak körében volt a legnagyobb: 90%-uk a heroin rabja volt A ha
tóságok által abban az évben lefoglalt négymillió heroinpilula csupán tö
redékét jelentette a becsempészett mennyiségnek 

A heroinpipa később kiment a divatból, de helyét nem foglalta el azon
nal az injekciós tű - mint Kína számos nagy városában, főként a japá
nok által elfoglalt területeken - hanem különböző inhalációs technikákat 
dolgozott ki Hongkong fantáziadús kínai lakossága Ezek között a legigé
nyesebb a „sárkányüldözés" (chasing the dragon). Sztaniolpapírra helye
zett heroint gyufával vagy fidibusszal melegítenek, és a megömlesztett he
roin gőzét szalmaszál, papírból formált csövecske, bambusz vagy műanyag 
cső segítségével szívják be A gőzök, a heroinömledék „füstje" a kínai sár
kány kígyózó farkára emlékeztet, ezt „üldözi" a drog élvezője a szájában 
tartott csövecskével (Ezt ábrázolja a 117. oldalon látható thaiföldi plakát) 
A „szájharmonikázás" (playing the mouth organ) csak abban különbözik 
a sárkányüldözéstől, hogy a gőzök belélegzésére nem csövet, hanem egy 
gyufásdoboz külső részét használják. Ez a technika onnan kapta a nevét, 
hogy a gyufásdobozt szájában tartó heroinista a „füst kergetése" közben a 
szájharmonikásra emlékeztet A „légelhárítás" (jiring the ackack gun) a leg
egyszerűbb módszer: egy cigaretta égő végét elporított heroinba mártják, 
és hogy meggátolják a heroin leesését a cigaretta végéről, azt az „ack ack", 
vagyis a légelhárító ágyú helyzetében tartják 

Az ópiumszívásról heroinélvezetre való áttérés bekövetkezett Kína más 
nagyvárosaiban és más területein is .. A heroin terjedésében - egyáltalán 
nem véletlenül - a koncessziós területek vezető szerepet játszottak A "'ép
szövetség illetékes bizottságának 1934 évi jelentése szerint Sanghajban a 
helyzet azonos volt a hongkongival: a „tigris", „csodaló", „aranysárkány" 
és hasonló más márkanévvel forgalomba hozott heroinpilulákhoz 1000 és 
10 OOO szemet tartalmazó csomagokban könnyen hozzáférhettek a sokszor 
naponta 100 pilulát is elszívó heroinisták A szokás terjedésének sebessé
gét tükrözi, hogy 1931-ben még csak 5000 pilulát foglaltak le a hatóságok, 
19 3.3-ban a lefoglalt pilulák száma már 500 ezerre emelkedett 

Kína heroinnal való ellátásáról eleinte az európai - elsősorban a brit -
gyógyszeripar gondoskodott A British Medical Journal 1910. január 22-i 
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számában döbbentette meg olvasóit azzal, hogy 1909 előtt Nagy-Britan
nia évente 132 tonna morfint exportált - közvetlenül és teljesen legálisan 
- Kínába. Ennek a mennyiségnek a szédületes nagyságát akkor érzékeljük 
igazán, ha figyelembe vesszük azt, hogy mikor a Népszövetség - a nem
zetközi kereskedelem ellenőrzéséhez - 1931-ben bevezette az úgynevezett 
becslési rendszert, a világ éves morfinszükségletét 10 tonnában állapítot
ta meg; 1998-ban ez a mennyiség 16 tonna volt .. A Kínával kötött megál
lapodásnak megfelelően a brit kormány törvényekkel próbált véget vetni 
annak, hogy tonnatételben lehessen Nagy-Britanniából Kínába szállítani 
morfint és heroint Bevezették a bizonylati rendszert: az import legitimi
tásának igazolására illetékes kínai hatóságok nyilatkozatára volt szükség 
ahhoz, hogy a brit hatóságok az exportot engedélyezzék A rendelkezés 
következtében látványosan kezdett csökkenni a brit heroin közvetlen ex
portálása Kínába, ahol viszont nem csökkent a beáramló morfin és hero
in mennyisége, mivel más európai országokban működő gyárak vagy ügy
nökségek vették át a stafétabotot Ezek sokszor brit gyártmányú terméket 
szállítottak Kínába, hiszen ezek az európai cégek minden korlátozás nél
kül importálhattak Angliából, és exportálhattak Kínába opiátokat Az eu
rópai országokon is túltett Japán: 1920-ban csaknem 30 tonna morfint im
portált Európából és szállított tovább Kínába. A Népszövetség titkársága 
szerint 1925 és 1930 között, zömmel Európából és Japánból, legalább 72 
tonna morfint, illetve heroint vagy más morfin származékot csempésztek 
Kínába 

Az Európából Kínába irányuló morfin- és heroinexport 1928-tól kezdve 
látványosan csökkent; ekkor lépett életbe az az 1925-ben elfogadott nem
zetközi egyezmény, amely előírta az export-import bizonylati rendszer kö
telező alkalmazását és bevezette annak nemzetközi ellenőrzési mechaniz
musát Az exportkorlátozás hatására nagyságrendekkel redukálódott a 
morfin- és heroin-előállítás (elsősorban Európában). A Népszövetség sta
tisztikái azt mutatják, hogy 1928 és 1932 között a morfingyártás volumene 
46 106 kg-ról 25 657 kg-ra, míg a heroiné 7810 kg-ról 1315 kg-ra csökkent 

Az import mellett megkezdődött Kínában a helyi illegális gyártás is: 
Csungkingban már 1929-ben illegális morfin-előállító laboratóriumot fe
deztek fel, de Sanghajban, Tiencsinben és Dairen közelében a koncessziós 
területeken olyan méretekben indult meg az illegális morfin- és heroingyár
tás, hogy a termelésből bőven jutott exportra is A második világháború 
kitörésekor Tiencsinből csempészték a legtöbb heroint az USA-ba 

A bőséges herointermelés következtében a heroinpilulák szívása mellett 
rohamosan terjedt az injekciós technika is. 
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Peking és Tiencsin ellátásában a tiencsini japán koncessziós terület ját
szotta a fő szerepet; egyes becslések szerint a harmincas években Tiencsin 
lakosságának 10%-a volt toxikomán. Margaret Goldsmith 1939-ben megje
lent könyvében - személyes tapasztalatok alapján - részletesen beszámolt 
arról, hogy a tiencsini ópiumboltokban milyen formában kapható a he
roin: a cigarettával szívható „fehér por" és „sárga por" mellett a „papírte
kercsek" (paper ralis) már szívásra „kiszerelt" állapotban voltak beszerez
hetők, de aki ragaszkodott kis pipájához, az válogathatott az „édes" és az 
„aranyos" pilulák között Természetesen a boltokban ópium, mar fin és ko
kain is bőségesen volt kapható Mandzsúria japán megszállása és az úgy
nevezett Mandzsukuo állam megalapítása után növekedett a droghaszná
lat. A felállított mandzsukuo monopólium 1938-1939-ben 2400 kg heroint 
hozatott be (addig Kína évi heroinimportja 15 kg volt .. J A Manchester 
Guardian 1938. április 25-i száma arról tudósított, hogy Mandzsukuóban 
tuberkulózis és más betegségek gyógyítására olyan „klinikák" létesültek, 
melyekben mindent heroinnal vagy morfinnal kezeltek. Mandzsúria 16 
tartományából 12-ben folyt a nagyüzemi méretű ópiummák-termesztés, 
és nagy kapacitású üzemek létesültek heroin- és morfingyártásra. Ennek 
eredményeként 1941-ben már egyedül Mukdenben (kínai nevén Senjang) 
51 664 heroinistát tartottak nyilván, és Japán fegyverletétele után 13 mil
lióra (tehát Mandzsúria lakosságának egyharmadára) becsülték a toxiko
mánok számát A japán kábítószer-politika nemcsak Mandzsúriában érez
tette hatását: a megszállást követően Pekingben és Kína más városaiban is 
megnyíltak a „klinikák", és tömegessé vált a kábítószer-élvezet 

Közismert, hogy a japán megszállás elmúltával nem a békés újjáépítés 
korszaka, hanem évekig tartó polgárháború következett Kínában Nehe
zen lehetne világos képet kapni arról, hogy a forradalom győzelméig és a 
Kínai Népköztársaság megalakulásáig (1949) hogyan alakult a kábítószer
helyzet Azt biztosan lehet tudni, hogy a japán fegyverletétel gyökeresen 
megváltoztatta a kábítószer-kínálatot: megszűnt a nagyüzemi kábítószer
gyártás és ezzel a heroinpiac is .. Nem szúnt meg viszont a máktermesztés 
és az ópiumtermelés A polgárháború idején Kínának nem a kábítószer
statisztikai adatok gyűjtése és rendszerezése volt a fő gondja. Ezért érdekes 
olvasmány A Fields beszámolója azon személyes tapasztalatairól, melye
ket 1944-1945-ben Jünnanban, a burmai és a thaiföldi határ közelében fel
állított amerikai kórház orvosaként szerzett Kunmingban, Jünnan fővá
rosában, több száz ópiumdíván működött, de jutott ezekből néhány még a 
legkisebb falvakba is .. Az ópium egy részét helyben termelték, de az ellátás 
inkább Indokínából, Thaiföldről és - zömmel - Burmából érkezett. Fields 
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szerint a lakosság többsége „mérsékelten" élvezte az ópiumot, ez azt jelen
ti, hogy naponta csupán 2-3 pipát szívtak el, ami napi 6-7 g ópiumfogyasz
tásnak felelt meg 

Kínai Népköztársaság 
A Kínai Népköztársaság súlyos terhet örökölt, de éppen ez a súlyos örök
ség teszi még jelentősebbé azt, hogy amikor a Kínai Népköztársaság dele
gációja 1973-ban első ízben jelent meg az ENSZ Kábítószer Bizottságának 
az ülésén, azt jelentette be, hogy Kínában a kábítószer-élvezet már nem 
társadalmi probléma többé. Ennek az eredménynek az eléréséhez kitar
tó és következetes politikára volt szükség Kína közben hosszú ideig volt 
zárt világ, ezért nehéz képet alkotni arról, hogy hogyan hajtották végre ezt 
a politikát Az is biztosra vehető, hogy - főként az úgynevezett kulturális 
forradalom idején - a módszerek nem mindig feleltek meg a világ más tá
jain szokásos normáknak, de kétségtelen, hogy amikor Kína újból kaput 
nyitott a külföldiek előtt, az odalátogatók megerősítették, hogy 1973-ban a 
kínai delegáció igazat állított 

A külföld felé való nyitásnak, a gyorsan bővülő kereskedelmi kapcso
latoknak, a turizmus fejlődésének, és a Teng Hsziao-ping által fémjelzett 
demokratikus reformoknak az óriási pozitív következményei és eredmé
nyei mellett hamarosan negatív mellékhatásai is jelentkeztek Ezek egyike 
a droghelyzet romlása 

A nyolcvanas évek második felében egyre világosabbá vált, hogy Kína 
déli tartományaiban a dinamikusan fejlődő legális kereskedelem mellett 
egyre nagyobb méreteket ölt az illegális tranzitkereskedelem is .. Elsősor
ban Jirnnan vált „népszerűvé" a kábítószer-kereskedők körében, ami Jün
nan földrajzi helyzetének és etnikai összetételének ismeretében természe
tesnek tekinthető Jünnan Mianmarral (régi nevén: Burmával), a világ 
egyik legnagyobb ópiumtermelő országával határos A határ mindkét ol
dalán ugyanazok a kisebbségek élnek, és etnikai összetétel szempontjából 
Jünnan Kína „legszínesebb" tartománya, ahol a különböző nemzetiségek 
számaránya jóval meghaladja a kínai etnikumét. Ha ezen tényezők mellett 
még a földrajzi körülményeket - tehát a határon átnyúló hegyvidéket - is 
figyelembe vesszük, semmi meglepő nincs abban, hogy Jünnanon keresz
tül megindult és látványosan emelkedni kezdett a heroin tranzitforgalma 
Ezt a folyamatot világosan tükrözi a kínai hatóságok által lefoglalt hero
inmennyiségek emelkedése Az illegális heroinkereskedelem nagyságren-
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di növekedésére jellemző, hogy 1984-ben még csak 28 kg heroint foglaltak 
le a kínai hatóságok, 2000-ben viszont már 34 302 kg-ot ... A fokozatosan 
és látványosan emelkedő trendet a 6 ábra mutatja be, melyen az is látható, 
hogy Hongkong ma már nem tekinthető „különlegességnek". _ 
A heroin zömét továbbszállítják Kínából részben Európába, részben Eszak
Amerikába, de - természetesen - ez a nagy volumenű tranzit alaposan 
hozzájárult ahhoz, hogy a csempészek útvonala mentén, főként a déli tar
tományokban, Kínában is terjedni kezdjen a heroinizmus Mivel a herornt 
főként injekciózzák, a heroinhasználat terjedésével arányosan emelkedik 
a HIV-fertőzések száma is .. Ezt a trendet először Jünnanban, a Mi:inmar
ral határos területeken észlelték a kínai szakemberek, de ma már számos 
más tartományban is jelentős szerepet játszik az intravénás injekciózás a 
fertőzés terjedésében: az intravénás droghasználók 64%-a HIV-fertőzött 
(Megjegyzés: Kínában 1,5 millióra becsülik a HIV-fertőzöttek számát) . 

Kínának fejlett vegyipara van, amely nagy tételekben gyárt és használ fel 
ecetsavanhidridet, amely a morfin heroinná alakításának kuksvegyülete 
Ezért nem meglepő, hogy a kínai hatóságok gyakran foglalnak le olyan il
legális ecetsavanhidrid-szállítmányokat, melyeket Kínából kísérelnek meg 
a Mianmarban működő illegális heroinlaboratóriumokba csempészni 
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A kínai hatóságok igyekeznek erélyesen fellépni a kábítószer-kereskede
lem ellen; ezt jelzi az is, hogy például Jünnanban ennek szervezését a Kí
nai Néphadsereg rendőrségére (tehát a legfontosabb és legerősebb belbiz
tonsági szervre) bízták A kínai kormánynak nincs könnyú dolga; ennek 
illusztrálására talán elegendő az alábbi két adat: 

1. A hivatalos kínai sajtóügynökség szerint 1994 októberében Guang
dong tartományban kampányt folytattak a prostitúció és a kábí
tószer-kereskedelem ellen. Ennek az eredménye: 44 halálos ítélet, 
82 OOO letartóztatás (ezek között 407 hivatalnokot vettek őrizetbe) 
és 4500 szervezett bűnöző banda felszámolása. 

2 A Nápolyban tartott búnüldözési világkonferencián a kínai igaz
ságügy-miniszter arról számolt be, hogy az országban 150 OOO bűn
szövetkezet működik, melyeket még körülbelűl 600 OOO kisebb, he
lyi jelentőségű banda egészít ki .. 

Hongkongban a második világháború után sem változott sokáig a drog
fogyasztás szerkezete, továbbra is a heroin maradt a meghatározó kábí
tószer, és csak a nyolcvanas években következett be az a fordulat, melyet 
szakértők már korábban előre jeleztek: az injekciós technika kezdett elter
jedni. Ennek természetes következménye volt a HIV-fertőzések, valamint 
a túladagolás miatti halálesetek számának emelkedése (utóbbi trendet 
jól illusztrálja az, hogy amíg 1988-ban 124-en vesztették életüket hero
in-túladagolás folytán, ez a szám két év alatt, 1990-re 228-ra emelkedett) 
A legújabb hongkongi jelentések kedvező tendenciákról számolnak be: a 
droghasználók száma 1996 óta csökken és nem emelkedik a heroint injek
ció formájában használók aránya. Ehhez természetesen szükség van ana, 
hogy a rendészeti szervek hatékonyan lépjenek fel a kábítószer csempészek
kel szemben, ami pedig nem könnyű teladat; a nehézségek illusztrálására 
elegendő egyetlen statisztikai adatot idézni: Hongkong kikötőjében évente 
több mint 9 milliárd konténer fordul meg A kábítószer-kereskedelemmel 
szorosan összefüggő, ugyanakkor még annál is szerteágazóbb viszont az a 
probléma, hogy pénzügyi körökben Hongkongot nagyon sokszor nevezik 
„kínai mosodának" A legújabb jelentések viszont ezen a területen is ja
vulást mutatnak: a hongkongi hatóságok az 1994-ben felderített 550 eset
tel szemben 1998-ban 5570 esetben folytattak vizsgálatot 

Hongkong Kínához való visszatérésével befejeződött egy történelmi fe

jezet és ettől kezdve kábítószer-kereskedelem és -használat szempontjából 
sem lesz Hongkong Kínától elkülönült különleges világ. 
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Az európai újságolvasó a vietnami háború során sokat _hallott a ~ekon~ 
deltájáról, arról viszont kevesebbet tud, hogy ez a tib,etr hegye~b;er_~~~ 
föl am, 4000 km-es útja során, Kínát elhagyva, B~rm~t, Laoszt ~s a1 ~ -
dei választja el egymástól Nagy folyók sok~~or evszazadokon at, szolgai~ 
tak történelmi" határként, és logikusnak tumk, hogy a fenti harom or 

" ' " d"b k rgó Mekong v1Szont szág között a Mekong a hatar Az oser o en anya , , 

k · 1 ·" határt a valóságban ugyanis senkit sem valaszt el egymas-
csa „Je z1 a ' .1 · · d k 
tói Az illuzórikus határokon átkelő, tényleges vagy ve t nemzeti, er e e-

kért küzdő partizánok, a jól megfizetett zsoldos~la~ulatok vagy s~e?en ke
reső csempészek sokkal jobban telnek egymástol es a kobrak1gyo;o1, m1~t 

h t • ' któl" Arany, ezüst, drágakő és fegyver naponta cser el gazdat 
a „ a.osago h . .. , · gszo 

k. f··1d· · melynek nehezen járható egy1 osvenyern me -
ezen a sen r o Jen, a , . 'll' , ·· 
kott látvány a jól felfegyverzett zsoldoso~ által V.é~ett opmm:za rto osz-
vérkaraván Ez az úgynevezett „ Arany Haromszog , amely Delkelet-.A~Sia 
egész területéhez viszonyítva kicsi, _de ahh~z el~g n~gy, h~gy hosszu ev~
ken át itt termeljék a világ illegális opmmszuks~.gletenek tobb mrnt a felet_ 
A legkülönbözőbb eredetű hegyi törzsek senkitol s~m :av~rtatva termesz 
tették az ópiummákot, gyűjtötték be az ópiumot es vartak a menetrend

szerűen érkező ópiumcsempész-bandákat 

Thaiföld 

Arany Háromszög 



1966-ban japán, hongkongi, thaiföldi és amerikai szakemberek tapasz
talataira támaszkodva ENSZ-szakértők megpróbálták megállapítani, hogy 
mibe kerül az ópium az őserdőben, és hogyan emelkedik az ára, amint on
nan öszvérháton kijutott Az alábbi összeállítás világosan tükrözi, hogy ki
fizetődő volt az ilyen szállítás: 

12. táblázat. Az ópium árának emelkedése (1966) 

1 kg nyers ópium ára 

A laoszi hegyi törzseknél . 12 dollár i 
--~----------- ------~------- -------····--,, 

15 dollár i 
·~----,,1 

i 

Vientianéban (Laosz) 
(s~~gk~kba~Cihaiföldl _______ , 
'-··---------------------------- -

80 dollár 

Szingapúrban . 175-200 dollár 
/·-"---------'"-------------------------;-------------------------------------~,_: 

(~gonban .0kkor: D."1-Vietnam)__ 400-600 dollár ~ 

Hongkongban 1600 dollár i 

(~;f~ób~~=-~--~_:~ _ -~ =~=-- lsoo-<lolli~----=; 
Természetesen az árak azóta sokat változtak, de az arányok önmagukért 
beszélnek és világos magyarázatot adnak arra, hogy miért virágzik a csem
pészés, valamint a feketepiac, de nem ad közvetlen feleletet arra, hogy miért 
termelnek ópiumot a hegyi törzsek, hiszen ők igazán nem sokat keresnek 
rajta. Mi az ópiumtermelés magyarázata? Hagyomány? Gyarmatpolitika 
következménye? Gazdasági okok? Szervezett feketekereskedelem? Politi
ka? Most mutatkozik meg igazán, mennyire komplex a kábítószer-problé
ma: mindegyik kérdésre igennel lehet felelni Bárki, aki e témához nyúl, be 
tudja bizonyítani hallgatóságának vagy olvasóközönségének, hogy ő meg
találta „az okot", és érvelését választott szempontjának megfelelően alá 
is tudja támasztani. Minden egyszerúsítés félrevezető lenne, éppen ezért 
egymás után fogjuk feltenni a kérdéseket, és így próbálunk meg - ameny
nyire lehet - objektív és teljes képet adni 
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Az ópium hagyomány? 
Az Angkort alapító khmer birodalommal és a burmaiakkal állandóan 
harcban álló sziámi királyok állítólag már a 14. században észrevették, 
hogy az ópium használata aláássa harcosaik egészségét, küzdőképességét, 
és intézkedéseket hoztak e káros szokás megszüntetésére lehet, hogy ez 
csak legenda, az viszont kétségtelen, hogy a 17. században Indokínában 
már mindenfelé ismerték az ópiumot, és egyes területeken rendkívül nép
szerúvé vált az ópiumszívás Ebben az időben kezdett elterjedni az ópi
umszívás és az ópiummák termesztése Kínában. A kínai ópiumtermelés 
egyik fontos tartománya )ünnan volt, tehát a Burmával és Laosszal inkább 
egybefolyó, mint határos terület. Kina és Délkelet-Ázsia állandó kereske
delmi kapcsolatban és gyakori háborúskodásban állt egymással (Vietnam 
egy évezreden át kínai hódoltság volt) A mongol hadjáratok nagy népe
ket szorítottak délre, de a kisebb népek és népességcsoportok dél felé ván
dorlása folytatódott azután is, amikor a mongol hadjáratoknak már régen 
vége volt jóformán napjainkig megszakítás nélkül vándoroltak vagy szi
várogtak kínaiak és Kínában élő kisebbségek )ünnanból Burmába, Laosz
ba, Thaiföldre vagy még tovább Malájföldre és Indonéziába. Ezzel a nép
vándorlással párhuzamosan terjedt az ópiumszívás is 

Ezt a folyamatot elég jól nyomon követhetjük Thaiföldön, ahová III 
Rama uralkodása idején (1824-1851) nagyon erős volt a kínai bevándor
lás. 1839-ben megszigorították az ópiumellenes törvényeket, de még ezek 
is elégtelennek mutatkoztak a titkos társaságok védelme alatt álló kínai 
csempészek és kereskedők ellen. Tekintettel arra, hogy az ópiumszívók kí
naiak voltak, a gyakorlatias thaiok politikát változtattak, és 1852-ben IV 
Rama már azzal kezdte uralkodását, hogy az ópiumszívás! engedélyezte -
kizárólag kinaiak részére; az ópiumra tekintélyes adót vetett ki, és ez szép 
bevételt jelentett az államkasszának. Az ópiumszívás természetesen nem 
maradt a kínaiak privilégiuma, a thai lakosság is fokozatosan rászokott 
erre 1908-ban már állami ellenőrzés alá vonták az ópiumkereskedelmet, 
19U-ban pedig ópiumfinomító üzemet állítottak fel, amely legálisan hoz
ta forgalomba az ópiumot A mai thaiföldi toxikománok attól a körülbelül 
200 OOO opiomántól örökölték a hagyományt, akik már 1920-1921-ben 70 
tonna ópiumot vásároltak 
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Az ópium - a gyarmatosítás 
következménye? 
A burmai királyok sikerrel akadályozták meg azt, hogy országukban el
terjedjen az ópiumszívás Feladatuk nem lehetett könnyú, mivel Burma és 
Kína között aránylag intenzív volt a kereskedelmi kapcsolat, főként a jade
it (jade) miatt, amelyből a kínaiak csodálatos szobrokat és ékszereket ké
szítettek A fordulópont 1826, vagyis a brit uralom bevezetése Arakanba 
és Tenasszerimbe 

Arakant az angolok közigazgatásilag Bengálhoz csatolták (a mai Nyugat
Bengál és Banglades), és ott a bengáli ópiummonopólium piacának kibőví
tésére ópiumboltokat nyitottak Az ópiumboltok jogosítványosai (zömmel 
bengáliak és kínaiak) kötelezve voltak egy meghatározott ópiummennyi-

Tenasszerim 
(1826) 

" . ;. 

Felső-Burma 

(1886) 

Thaiföld 

Burma, mai nevén Mianmar 
(zárójelben a brit gyarmatosítás éve) 

Kína 

Vietnam 

ség megvételére, a többi már az ő dolguk volt A bengáliak és kínaiak azon
nal neki is láttak, hogy az ópiumot megismertessék a lakossággal. 1871-ben 
Hind helyettes kormánybiztos jelentése arról számolt be, hogy a bengáli 
ügynökök szervezett erőfeszítéseket tettek arra, hogy a burmai fiatalokkal 
megkedveltessék az ópiumot Hind le is írta az alkalmazott módszereket, 
amelyek erősen emlékeztetnek napjaink „marketing"-technikáira 

Burma gyarmatosítása és az ópiumélvezet továbbterjedt, tízezrek váltak 
opiománná, és az ópiumfogyasztás óriási méretű maradt még azután is, 
amikor a brit indiai kormány már leállította a Kínába és más országokba 
irányuló ópiumexportot Ebben semmi ellentmondás nincs, hiszen Burma 
Brit Indiához tartozott, az ópiumexport korlátozása és tilalma tehát nem 
vonatkozott erre a „belkereskedelemre" Innen ered az, hogy a brit uralom 
alkonyán, 1941-ben is még 48 2 33 nyilvántartott ópiumszívó vásárolhat
ta legálisan a kábítószert a 216 engedélyezett ópiumboltban Ezek a boltok 
természetesen csupán a nyilvántartott ópiumszívókat látták el áruval, ar
ról viszont senki sem tud statisztikát produkálni, hogy hányan szívták a 
Jünnanból és Indiából Burmába csempészett ópiumot, és hogy a Burmá
hoz tartozó Shan államok évi 20-30 tonnás termeléséből mennyit szívtak 
el a burmaiak (Az ópiumélvezők nyilvántartásba vétele nemcsak a brit 
gyarmatokon volt szokás A holland ópiummonopólium főfelügyelője, A 
A defongh szerint 1909 július l-jén Jáván és Madoerán 146 726 ópiumfo
gyasztót regisztráltak, és ezek közül 79 587 személy vásárolt rendszeresen 
finomított, szívásra alkalmas ópiumot ) 

A japán megszállás inkább rontott, mint javított a helyzeten, és 1946-
ban, függetlensége elnyerésekor, Burma nemcsak a súlyos kisebbségi gon
dokat, hanem az ópiumproblémát is megörökölte 

(Az ópium - gazdasági kérdé:_?~ 
Amikor az a kérdés felmerül, hogy mit lehet az ópiumon keresni, akkor 
mindenki óhatatlanul a csempészésre és a feketepiacra gondol, és eszé
be sem jut az, hogy az ópiumkérdésnek más gazdasági vonatkozásai is le
hetnek Pedig vannak, méghozzá elég bonyolultak Indokínában lényeges 
különbségek észlelhetők e tekintetben a múlt és jelen között A múltat a 
kormányok gazdasági érdekeltsége jellemezte, a jelent egyes lakosságcso
portok megélhetési problémái determinálják 

A brit indiai kormánynak óriási bevételt jelentett az ópiumtermelés, 
és Kínában egyes tartományok fő jövedelme az ópíumadó volt Délkelet-
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Ázsiában viszont más volt a helyzet: a brit és francia gyarmatosítóknak, 
valamint a sziámi királyoknak a nagy hasznot az importált ópium ér tékesí
tése hozta. A brit indiai kormány és Kína egyes területeinek „kiskirályai" 
mindent megtettek az ópiumtermelés és -export fokozása érdekében, ez
zel szemben Francia Indokínában, Burmában és Thaiföldön a kormányok 
egyáltalán nem „lelkesedtek" a helyi ópiumtermelésért, sokkal jobb üzlet 
volt a számukra Kínától, Indiától vagy Irántól megvenni a nyers ópiumot, 
ópiumfinomítókat felállítani, és a finomított ópiumot óriási haszonnal el
adni a helyi lakosságnak Az ópiummonopólium fontos állami jövedelem
forrássá vált 

Az ópiumjövedék még nagyobb arányú állami bevételt jelentett, mint 
amihez az európai kormányok a dohány- és szeszfogyasztásból hozzá vol
tak szokva .. Thaiföldön 1920-1921-ben az előbb már említett 70 tonna fino
mított ópium a nemzeti jövedelem 15-20%-át jelentette, Francia Indokíná
ban pedig 1919-ben az összjövedelem több mint 20%-át adta a Laoszban és 
Vietnamban termelt körülbelül 100 tonna és az Indiából importált körül
belül 200 tonna ópium Ha délkelet-ázsiai „körutunkat" tovább folytatjuk 
a maláj államok felé, akkor még magasabb arányokkal találkozunk 

13 .. táblázat. Az állami jövedelem ópiumból származó hányada néhány brit 
gyarmaton, 1918 (LaMotte adatai alapjan) 

Federated Malay States 

States: 

johore 

Kelantan 

Irengganu 

Perlis 

Straits Settlements (Penang, Malakka, 
Labuan) 

21,9% 

46,3% 

24,8% 

41,6% 

43,5% 

46,8% 

67,5% 

Hongkong sem maradt el a maláj államoktól: 1918-ban a koronagyar
mat jövedelmének 46,8%-a volt „ópium eredetű" Ezek az állami bevéte
lek nem csekély szerepet játszottak abban, hogy annak dacára, hogy az 
ópiumszívás felszámolása már az 1909-ben Sanghajban tartott első nem
zetközi kábítószer-konferencia ajánlásai között szerepelt, és a Népszövet
ség idején kötött csaknem valamennyi nemzetközi egyezmény rendelkezé-
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sei között megtalálható, a Népszövetség már nem is létezett, amikor végre 
gyarmataikon az Egyesült Királyság és Hollandia (1943-ban), Franciaor
szág (1944-ben) és Portugália (1948-ban) rászánták magukat az ópiumszí
vás betiltására. 

Ma már eltűntek az ópiummonopóliumok az Indokínai-félszigetről 

ugyanúgy, mint a francia és angol gyarmatok, nem tűntek el viszont az 
ópiumszívók, és az ópiumtermelés is megmaradt A különbség az, hogy a 
gazdasági érdek nem állami, hanem törzsi „szinten" jelentkezik Ezt az „ér
dekeltséget" viszont csak a kisebbségi kérdések vizsgálatával párhuzamo
san tudjuk tanulmányozni 

,/----~------~-~----~--

' Az ópium - kisebbségi kérdés? 
"-------~--- ---

Az Indokínai-telsziget néprajzi térképét csaknem lehetetlen áttekinteni a 
rengeteg kisebb-nagyobb népességcsoport miatt, éppen ezért elnézést kell 
kérnem a szakemberektől az „egyszerűsítésekért" Az egyszerűsítést az in
dokolja, hogy mi egy speciális szempontból vizsgáljuk a néprajzot: az ópi
umtermelés szempontjából 

Kezdjük a körutat a ma már Mianmarnak nevezett Burmában: az or
szág lakosságából körülbelül 3,5 millió shan, akik az ország keleti részén 
a Salween folyam mentén, egy többé-kevésbé autonóm területen élnek A 
shanok a thaiokkal és a - Laosz nevét adó és ott élő - laókkal rokon nép; 
valószínűleg ezekkel együtt szorultak át )ünnanból Indokínába a második 
évezred elején. (A shan elnevezés különben állítólag a sziám szóval - Thai
föld régi nevével - azonos.) Sokszor találkozunk még ma is a Shan államok 
kifejezéssel, aminek oka az, hogy még a brit gyarmatosítás idején is körül
belül .30 „önálló" országból állott a mai shan állam Ezek jóformán csak a 
térképen voltak Burma részeként feltüntetve, az angolok sokáig még út
tal sem kötötték össze ezt a területet a „Burma proper"-nek nevezett „iga
zi" Burmával A második világháborúnak kellett kitörnie ahhoz, hogy itt 
- óriási erőfeszítéssel - út épüljön; a „nagy burmai út" végállon1ása lashio 
volt, a Shan államok fővárosa 

A Burmai Unió, függetlenségének elnyerése után, számos kísérletet tett 
arra, hogy ezt a rendkívül primitív körülmények között élő lakosságot el
lenőrzése alá vonja - még ma sem teljesen kielégítő eredménnyel Persze a 
shanok sem alkotnak teljesen összefüggő néprajzi tömböt Ők a völgyek
ben élnek, a hegyekben pedig olyan népcsoportok, mint például a wak, akik 
még a 20. században is sokáig őrizték fejvadász hagyományaikat, és emberi 
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koponyákkal békítették ki a rosszindulatú erdei szellemeket A waknak ál
lítólag 90%-a él ópiumtermelésből; ennek mértékéről a brit gyarmati idők
ből csak egy adat áll rendelkezésünkre: 1929-ben csaknem 60 tonnára be
csülték ennek az aránylag kis népességcsoportnak az ópiumtermelését 

A Kína, Laosz és Thaiföld határán fekvő Shan államnak csak a keleti ré
szén, pontosabban a Salween folyamtól keletre fekvő területén termesz
tenek ópiummákot Ez a terület, amely az Arany Háromszög fontos ré
szét képezi, évtizedeken át volt a Kuomintang-hadsereg maradványainak 
működési területe, és a lakosságnak nincs sok választása, hogy miből él
jen: gyakorlatilag az ópium az egyetlen termék, amelyet el lehet valakinek 
adni Ennél nyomósabb gazdasági tényezőt igazán nehéz elképzelni 

A Shan államok említett keleti részének ópiumtermelését 1946-ban 35 
tonnára becsülték; azután itt „rendezkedtek be" a Burma életét megkese
rítő, Kínából kiszorított Csang Kai-sek-hadseregrészlegek, és működésük 
következtében úgy fellendült az ópiumtermesztés, hogy 1962-1963-ban az 
e területnek csak egy részét képező Tachilek Frontier Divi.sion hivatalos 
ópiumfogyasztása 57 338 viss volt Ha figyelembe vesszük, hogy 1 viss kö
rülbelül 1,66 kg-nak felel meg, akkor 85 tonna „hivatalos" ópiummenyi
séggel számolhatunk, amely - a „nem hivatalos" ópiumtermeléssel együtt 
- a helyi fogyasztók igényeinek kielégítésén kívül - az illegális heroingyár
tás nyersanyagául is szolgált 

Burma területén a kacsin és karen kisebbségek a fő ópiumtermelők a 
shanok mellett. A Kína határán élő kacsinokról meg kell említenünk, hogy 
1961 óta sok véres összeütközésre került sor köztük és burmai kormány
csapatok között, és még a kormánnyal 1993-ban kötött kiegyezés után is 
nehezen lehetne „rendezett körülményekről" beszélni. 

A karenek 1988-ban megkezdett függetlenségi harcát 1995-ben tudták 
csak leverni a kormánycsapatok Mianmar ból ezek a karen törzsek vezetnek 
át bennünket Thaiföldre. Ennek az országnak főként az északi része ugyan
csak paradicsom a néprajzkutatók számára; a különböző hegyi törzsek 
oly kevéssé ismertek, hogy az aránylag nem túl régi „statisztikák" 50 OOO 
és 400 OOO közöttire becsülték számukat Mi a magyarázata annak, hogy 
ennyire keveset tudunk ezekről a törzsekről? A legtöbbjük aránylag új jö
vevény - zömmel a 19. században kerültek Thaiföldre, továbbá szétszór
va élnek kis falvakban a nehezen megközelíthető hegyekben, nem a thaiok 
között, hanem a thaiok mellett, pontosabban felettük. A thaiok ugyanis a 
síkságon és a völgyekben élnek nyolc évszázada, ott, ahol a „nedves" rizs
termesztés lehetséges, és semmi okot nem láttak ana, hogy felköltözzenek 
a hegyek közé; ezért lelhettek a meók, jaók, lizsuk, lahuk, karenek stb. ván
dorlásuk során olyan területekre Thaiföldön, ahol előttük senki sem élt 
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A „szintkülönbségek" miatt a „földszinten" lakó thaiok, az „első emele
ten" élő karenek és az 1000 méter feletti „második emeleten" elhelyezkedő 
meók között sokszor semmilyen kapcsolat nem volt 

Fontos tényező az is, hogy a hegyi törzsek nem állandóan ugyanazon 
a helyen termesztik az ópiummákot Termesztési módszerük ugyanis az, 
hogy egy kiválasztott területet „felégetnek", néhány éven át ezen termesz
tik a mákot, azután tovább vonulnak Nem „statikus", hanem „dinami
kus" kisebbségről - és termesztési módszerről - van szó. 

A thai kormány évtizedek óta komoly erőfeszítéseket tesz a többségük
ben rendkívül primitív hegyi törzsek civilizálására és integrálására Ezek
ben a törekvésekben többféle szándék keve1edik egymással Részben a tel
nomád életet élő, zömmel animista törzseknek szeretnének emberibb életet 
biztosítani, másrészt a hegyekben folyó és a völgyekbe le-lecsapó gerilla
tevékenységet óhajtják felszámolni, végül a hegyi törzsek ópiumtermelé
sének is szeretnének véget vetni .. E hárnm törekvés nehezen választható el 
egymástól, és nehéz lenne „csak" az ópiumte1melés szempontjából tanul
mányozni a hegyi törzseket 

Nem vitás, hogy a jaók, akhák, lizsuk, lahuk és meók tradicionális fő jö
vedelme az ópium volt Kiváló mezőgazdászok tanulmányozták, hogy mi
lyen mezőgazdasági növényeket lehet itt meghonosítani, és néhány esetben 
sikerrel is járt egy-két „termékhelyettesítő" program, de e1edmény csak az
után született, amikor ezek a prngramok nem maradtak izolált kísét!etek, 
hanem egy általános területfejlesztési koncepció részévé váltak (Ez már 
kiterjedt olyan „részletkérdésekre" is, hogy az öszvérekkel is nehezen jár
ható hegyi ösvények helyét olyan utak foglalják el, melyeken a „tisztessé
ges" árut le is lehet szállítani a távoli piacra anélkül, hogy az meg ne 10-

moljék) Természetesen szisztematikus és hatékony rendészeti akciókra is 
szükség volt ahhoz, hogy a kilencvenes évek során Thaiföldön az ópium
termelés jelentősen csökkenjen 

A még ma is folyó népvándorlásra a legjobb példa a meók esete, akik
nek történelméről aránylag többet tudunk, mint a többi népcsoportról A 
meók ősei a Sárga-folyó mentén éltek 4000 évvel ezelőtt, amikor az előnyo
muló kínaiak leigázták őket A meók többsége a hegyek közé húzódott, és 
feltehetően ott alakult ki az a törzsi társadalmi forma, amelyet a mai na
pig megtartottak Konfucius idejében (Ki e 500 körül) kínai krónikások 
gyakran emlegetik a meókat, mint hegyi barbárnkat és notórius lázadókat 
A következő húsz-egynéhány évszázad azzal telt el, hogy a kínaiak hol erő
szakkal, hol békés módsze1ekkel p1óbálták a meókat asszimilálni - csak
nem eredménytelenül A legutóbbi 500 év smán már dátumokat is tudunk 
a meók harcairól, melyek közül a legvéresebbeket 1456-ban Ganj-junban, 
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1733 és 1735 között Kujcsonban és 176.3 és 1775 között Szecsuánban és Kuj
csonban vívták Még 1855 és 1881 között is számos kísérletet tettek függet

lenségük elnyerésére 
A meo törzsek és csoportok dél felé vándorlása (Kínából Indokínába) 

a 18. században kezdődött meg; a 19. század első felében má1 sok meo te
lepedett le a vietnami hegyekben, és 1860-ban a vietnamiak csak kemény 
ha1cok után tudták megállítani további térhódításukat. A meók vándorlá
sa - mindig a hegyek vonulatát követve - nyugat felé folytatódott, sokan 
telepedtek le közülük Laoszban, és 1890 körül, a Mekongon átkelve, meg
jelentek Thaiföld északi hegyeiben is. A meók nem kedvelik a trópusi klí
mát, ezért a hegyekben maradnak, és jelenlétük csak akkor válik feltűnővé, 
amikor fegyveres felkelésre kerirl sor Önállóságuk és életformájuk meg
védése é1dekében bármikor készek fegyve1t fogni Ha1cias szellemüket Vi
etnamban és Laoszban 1911-ben, valamint 1914 és 1918 között több ízben, 
Luang Prabangban pedig 1921-ben és 1928-ban bizonyították a franciák
kal vívott fegyve1es összeütközések során 

A meók harcias természete a mai napig megmaradt, de az másként nyil
vánult meg Thaiföldön, ahol időnként a ge1illaalakulatok között lehetett 
találni meókat, és másként Laoszban, ahol a Patet Lao ellen harcoló „ma
gánhadse1egét" a CIA csaknem kizá1ólag meókból toborozta A politi~ai 
kérdések tanulmányozása során még alkalmunk lesz ana, hogy a CIA es a 
meók kapcsolatát vizsgáljuk, és látni fogjuk, hogy ezt a különös házasságot 
ugyancsak az ópium tallotta össze, . 

A meók főfoglalkozása az ópiumtennelés, függetlenül attól, hogy Thar
földön vagy Laoszban találjuk-e őket, sőt példák vannak ana, hogy más 
tö1zsekkel is termeltetnek ópiumot Ez a helyzet például Thaiföldön - az 
ott e1edetileg nem ópiumte1melő karen törzsekkel 

Thaiföldön elhanyagolható azon kisebbségeknek a lélekszáma, akik „ős
lakónak" számítanak, a laoszi hegyek között viszont nagyon sok kha éL Ez
zel az elnevezéssel - amely különben szolgát és vadembert jelent - a laók a 
körülbelül egy évezreddel ezelőtti indokínai thai-lao-shan beáramlás ide
jén a mai Laosz te1ületén talált őslakók les7ármazottait illetik A kha tö1-
zsek a völgyekben lakó laók és az 1000 méte1 fölött élő meók között termel
ték az ópiumot A khák alkották különben a laoszi királyi udvar rendkívül 
színes testŐiségét Te1mészetesen ópiumfogyasztó jóval több volt köztük, 
mint királyi testőr, és a meók mellett a khák is nagymértékben hozzájárul
tak az Arany Háromszög laoszi részének ópiumtermeléséhez 

Az ópium szempontjából még egy kisebbséget kell figyelembe vennünk: 
a kínaiakat Az évszázadok során nagyon sok kínai vándorolt délre, és te-
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!epedett le Délkelet-Ázsiában Szingapúr lakosságának má1 1860-ban az 
50%-a kínai volt, ma pedig körülbelül 90%-a az. Malajzia lakosságának 
több mint egyharmada kínai, és Thaiföld fővárosában, Bangkokban is na
gyon sok kínai éL De most nem róluk van szó, hanem a haókról, ahogyan 
a thaiok a hegyi törzsek között letelepedett kínaiakat nevezik Többségük 
Jünnanból vándorolt át Indokínába és csatlakozott az ópiumtermelő hegyi 
törzsekhez .. A haók között aránylag kevés az ópiumtermelő, viszont jelen
tős szerepet játszanak a helyi ópiumke1eskedelemben. Pontosabban fogal
mazva ezek a kínaiak a „kiskereskedők" a hegyekben, a helyi „közvetítők" 
az egyes törzsek, falvak és települések között Tekintettel arra, hogy a leg
lényegesebb áru az ópium, magától értetődik, hogy a haókat sokat emlege
tik az ópiummal kapcsolatban 

/--~----------

( Az ópium - politika? 
"------------~----------------------'-------

Francia Indokína történetének integráns részét képezi az ópium: a fran
cia adminiszt1áció kezdettől fogva támaszkodott arra a „pénzügyi alaprn", 
melyet az ópium jelentett, a későbbiekben pedig az ópium e1ősen befolyá
solta az események alakulását 

1862-ben, hat hónappal Saigon (a mai Ho Si Minh-várns) elfoglalá
sa után, a franciák má1 bevezették az ópiummonopóliumot: az ópiumot 
Indiából importálták, 10%-os adót vetettek ki rá, és „jogosítványos" kí
nai kereskedőkte bízták, hogy adják el azoknak, akiknek akarják Fran
cia Indokína növekedésével párhuzamosan emelkedett az autonóm ópi
ummonopóliumok száma is. Az ópium igazán jövedelmezővé viszont csak 
a századforduló táján vált, amikor a franciák számos reformot vezettek be. 
Megszüntették az autonóm ópiummonopóliumokat és egy központi mo
nopóliumot hoztak létre; Saigonban modern ópiumfinomítót állítottak fel, 
és ettől kezdve Indiából nem a drága finomított ópiumot, hanem az ol
csóbb nye1sópiumot importálták Ez a tevékenység még kifi.zetőbbé vált 
akkor, amikor megszervezték az olcsó jünnani in1po1 tat Ezekkel a refo1-

mokkal a francia adminisztráció néhány év leforgása alatt 50%-kal növel
te az ópiumból származó állami bevételt 

A gazdasági kérdések tá1gyalása során láttuk, hogy 1920 kö1 ül egész 
Délkelet-Ázsiában jelentős állami bevétel forrása volt az ópium; később ez 
a jövedelem - nemzetközi akciók és más tényezők hatására - csökkent, ki
véve Frnncia Indokínát, ahol még 1938-ban is a gyarmati összbevétel 15%
át jelentette az ópium 
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A második világháború alatt, főleg Franciaország német megszállását 
követően, nehéz helyzetbe került az indokínai francia adminisztráció Az 
anyaországtól elvágva a franciák politikai és pénzügyi nehézségei egyre 
növekedtek Burma japán katonai megszállása még tovább nehezítette a 
helyzetet, és közvetlenül érintette az ópiumkérdést: megszűnt az indiai im
port új forrás után kellett nézni, mivel az ópiumból származó jövede
lemre égetően szüksége volt a francia hatóságoknak Ez aránylag könnyen 
sikerült, hiszen - mint a kisebbségi kérdések tárgyalása során láttuk -
a Vietnamban, de főként Laoszban élő meo törzsek évszázadok óta ter
meltek ópiumot A francia ópiumpolitika a külső körülmények hatására 
1940-ben alapvetően megváltozott Addig az ópiummonopólium érdeke 
azt kívánta, hogy ne legyen helyi ópiumtermelés, mivel az nehezen ellen
őrizhető, és a lakosság a monopólium jövedelmét biztosító importált ópiu
mot fogyassza, 1940 táján viszont megkezdődött a laoszi és vietnami meók 
„beszervezése" Az akció siketrel járt, 1940 és 1944 között 7,5 tonnáról 60,6 
tonnára emelkedett az ópiumtermelés, és az ebből származó állami bevétel 
az 1939-es 15 millió piaszterről 1943-ban 24 millió piaszterre növekedett 

A meók beszervezése nem volt könnyű feladat a franciák számára; a he
gyekben élő meo törzsek nem képeztek homogén és összefüggő népessé
get, meg kellett találni azokat az embereket, akik a franciák és a szétszór
tan élő törzsek között a kapcsolatot biztosítják A különböző törzsfőnökök 
közül Touby Li Fongra esett a választás, aki ezután három évtizeden át ját
szott kulcsszerepet mind az ópiumügyben, mind a meo törzsek politikai 
fel- és kihasználásában is 

A francia-vietnami háború során (1946-1954) a Viet Minhnek főként 
gerillamódszereket kellett alkalmaznia a francia expedíciós hadsereggel 
szemben. A partizánok Tonkingban és Laoszban saját hazájukban voltak; 
mindenütt ott voltak és mindenről értesültek; ezzel szemben - a jórészt 
már nem is franciákból álló - európai katonaság idegen volt, és nem tud
ta követni a vietnamiak hadmozdulatait Ez a magyarázata annak, hogy a 
francia katonai hírszerző szervek a kisebbségekkel próbálkoztak, és Tong
kingban a tai és meo, Laoszban pedig a meo törzsekből alakítottak ellenge
rilla-kommandókat Ezeket persze nem fűzték semmilyen érzelmi szálak a 
franciákhoz; egyszerű üzletről volt szó: Touby információkat adott a Viet 
Minh hadmozdulatairól és fegyveresen zavarta ennek (és Laoszban a Pa
tet Laónak) az akcióit, a francia hírszerzők pedig fizetségként kitűnő áron 
megvették a meók ópiumtermelését Ez az ópium képezte egyben a francia 
katonai hírszerzőszolgálat költségvetésének alapját Az anyaországtól már 
nem kaphattak komoly összegeket, ezért abban az időben, amikor a fran
cia kormány kampányt hirdetett Indokínában az ópiumfogyasztás ellen, a 
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hírszerző szervek saigoni kalózok és korzikai kalandorok segítségével hoz
ták forgalomba a meók által termelt ópiumot 

A japán fegyverletétel után a Kuomintang-hadsereg 93. különítménye 
parancsot kapott arra, hogy Indokína északi részén a japánoktól vegye át a 
fegyvereket Lí Mi tábornok vezényletével be is vonultak Vietnamba és La
oszba a parancs végrehajtására - és nem a legkellemesebb emlékeket hagy
ták maguk után. A divíziót „jünnani"-nak nevezték nemcsak állomáshelye 
miatt, hanem azért is, mert főként a jünnani hegyekben lakó különböző et
nikumú törzsekből toborozták A különítmény „néprajzi összetétele" meg
könnyítette Li Mi tábornok számára azt, hogy a - jünnaniakkal rokon -
indokínai hegyi törzsekkel jó kapcsolatot létesítsen 

Így történhetett, hogy amikor Mao Ce-tungék győzelme után Csang 
Kai-sek hadseregének maradványai Kínából kiszorítva átlépték a burmai 
határt, Li Mi régi barátokra talált a karenek és más kisebbségek körében 

I úl messzire vezetne évtizedeken át végig követni a Kuomintang 
(KMT)-hadsereg burmai tevékenységét. Szereplésüket azzal kezdték, hogy 
sikeres harcokat folytattak az őket befogadó burmai kormány csapataival 
szemben, majd kényelmesen berendezkedtek az ország északkeleti részén 
A burmai kormány számos esetben fordult az ENSZ-hez és sokszor pró
bálkozott katonai akciókkal is, hogy a hívatlan vendégektől megszabadul
jon. Ezek az akciók azért nem járhattak sikerrel, mert a KMT-alakulatok 
rendszeres támogatást kaptak egyrészt Tajvantól, ahol Csang Kai-sek Kína 
visszafoglalásáról ábrándozott, másrészt a CIA-tól, amely fegyvereket és 
felszerelést adott a „kommunisták elleni harc" folytatásához és Jünnanra 
kiterjedő hírszerző tevékenységükhöz 

Ezeknek a támogatásoknak köszönhették a KMT-maradványok azt, 
hogy Tajvanba való áttelepítésük csak igen vontatottan indult meg, és hogy 
az áttelepülőket szállító repülőgépek több ezer KMI-egyenruhába öltözte
tett karent és más hegyilakót vittek át Tajvanba - helyettük. 

Indokínában megszűntek vagy megszűnőben voltak az ópiummono
póliumok és, mivel Kína lezárta a határt, kiapadtak a feketepiacot olcsó 
ópiummal ellátó jünnani forr ások is .. A helyi kormányok hatalma véges 
volt, Vietnamban háború folyt, Laoszban kaotikus állapotok uralkodtak, 
Burma kormánya harcban állt a különböző nemzetiségekkel, Thaiföldnek 
ugyancsak megvoltak a maga problémái. Ennek a forrongó területnek a 
közepén a KMT-alakulatok egy olyan részt tar toltak katonai ellenőrzésük 
alatt, amelynek fő gazdasági terméke az ópium volt Nem meglepő tehát, 
hogy Li Mi és a többi „tábornok" könnyen ki tudta használni a politikai 
helyzetet arra, hogy az Arany Háromszög ópiumtermelését is ellenőrzése 
alá vonja, és megteremtse a világ egyik legnagyobb ópiumüzletét 
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A délkelet-ázsiai illegális laboratóriumokban gyártott heroint átlátszó 
plasztikzacskókban árusítják, melyek „márkanevét" vagy már előre 
rányomtatják a tasakokra 

vagy cimkén tüntetik fel 

A KMT-alakulatokat nemcsak Tajvan és a CIA támogatta, jó barátokat 
találtak Laoszban, Thaiföldön és Dél-Vietnamban egyaránt Ezek a kap
csolatok részben politikaiak voltak, hiszen ezeknek az országoknak a kor
mányai partnereket kerestek a kommunista partizánok elleni küzdelem
hez, és ehhez a jól felfegyverzett és érdekazonos KMI-csoportok kapóra 
jöttek A politikai kapcsolatokat az ópiumüzlet tovább erősítette: Vientia
néban, Bangkokban és Saigonban egyaránt akadtak olyan befolyásos po
litikusok, akik „érdekeltek" voltak az ópiumban, és akik hajlandók vol
tak aktív segítséget nyújtani abban, hogy az Arany Háromszögben termelt 
ópium megfelelő helyekre jusson el Közülük az egyik legismertebb a laoszi 
királyi hadsereg volt parancsnoka, Uan Rattikun volt, aki 1962 és 19 71 kö
zött sok millió dollárt keresett a politika és az ópium közötti kapcsolat fel
használásával Uan Rattikun 1962-ben kérte a KMT-alakulatok segítségét a 
Patet Lao elleni harchoz A KMI teljesítette a „megbízást" és egyben „szo
lid alapokra" helyezte a Shan államból Laoszba történő ópiumszállítást 
Vientianéból már a laoszi királyi légitársaság gépei szállították tovább az 
ópiumot, joggal örökölve ezzel az „Air Opium" elnevezést azoktól a privát 
vállalkozásoktól, melyek a franciák távozása után Laosz és Saigon között 
az ópiumszállítást bonyolították (ezek zömmel a francia expedíciós hadse
reg Indokínában maradt kalandor pilótáinak a „vállalkozásai" voltak) 

A helyi kábítószerüzlet fénykora csak 1965, vagyis az amerikai csapatok 
Vietnamba érkezése után következett be A franciák után az amerikaiak 
vették át a stafétabotot Laoszban, és a CIA is igénybe vette Touby Li Fong 
szolgálatait, aki 30 OOO meót toborzott egy CIA által finanszírozott ma
gánhadseregbe Ez a kommandó az ugyancsak meo Vang Pao „tábornok" 
parancsnoksága alatt kezdte el múködését, vagyis a gyakorlatilag alig léte
ző laoszi királyi hadsereg helyett harcolt a Patet Lao ellen. A CIA modern 
fegyverekkel szerelte fel a meókat, és segített megszervezni az ópiumüzle
tet A CIA légi járata, az Air America ugyancsak bekapcsolódott az „Air 
Opium" mozgalomba, a meo törzsek pedig ennek fejében vívták az ütkö
zeteket a Köcsög-síkságon 

Heroin az őserdőből 
A politikai kérdések árnyékában sokáig csendben meghúzódott az ameri
kai katonai jelenlét hatása a kábítószerügyre A drogtörténelemben gyak
ran visszatérő circulus vitiosus ismét megjelent: az amerikai katonák olyan 
potenciális heroinpiacot jelentettek, amelynek „nem lehetett ellenállni" A 
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KMT-alakulatok maradványai Burmában és „partnereik" Laoszban meg
szervezték a heroingyártást Az Arany Háromszög új színfolttal gazda
godott: az őserdei heroinlaboratóriumokkaL Az eredmény nem is maradt 
el: a Vietnamban állomásozó amerikai katonák 10-15%-a vált heroinistá
vá .. (A heroin terjedéséhez hozzájárult az is, hogy azt a napi adagot, ami 
az USA-ban 50-200 dollárba került, Vietnamban 2-6 dolfárért be lehetett 
szerezni) A kínai zsoldosok Burmában, Thaiföld határán, a térképen alig 
fellelhető Tachylek környékén rendezték be üzemüket, de azért bőven ju
tott Laosz nyugati tájaira is nyersanyag ahhoz, hogy az aztán „999" jelzé
sű morfinblokká vagy heroinná alakítva folytathassa útját Saigonba, Bang
kokba vagy Hongkongba 

Tekintettel arra, hogy egyrészt a heroinkínálat néhány éven belül már 
meghaladta az amerikai katonák szükségletét, másrészt az amerikaiak 
szokásai erősen hatottak a környezetükre, a heroinhasználat futótűzként 
terjedt a helyi lakosság körében, elsőként Vietnamban és Thaiföldön, a 
prostitúcióval és a korrupcióval párhuzamosan Thaiföldön természetesen 
Bangkokban indult meg a folyamat, hiszen a vietnami háború alatt renge
teg amerikai tartózkodott a fővárosban, majd fokozatosan kiterjedt az or
szág egész területére 

Természetesen a délkelet-ázsiai heroinnak kitűnő piaca volt az Egyesült 
Államokban is; az Arany Háromszög termelésének jelentős részét soká
ig az USA-ba csempészték Az amerikai piacon csak akkor kezdett csök
kenni a délkelet-ázsiai heroin iránti kereslet, amikor ott egy olcsóbb és kö
zelibb új konkurencia jelentkezett: a mexikói heroin .. A hetvenes években 
már több mexikói eredetű heroint foglaltak le az amerikai hatóságok, mint 
délkelet-ázsiait 

Thaiföldről gyorsan terjedt tovább a heroinizmus Malajziába, Szinga
púrba és a térség többi országába. Malajziában a múltban az ópiumszí
vás jelentette a kábítószer-élvezetet Ez a 19 .. század elején kezdett terjedni, 
amikor a britek tömegesen importálták Kínából és Indiából az olcsó mun
kaerőt az ónbányákba és a Hevea (kaucsuk)-ültetvényekre A malajziai ha
tóságok 1970-től kezdve egyre több droghasználó! vettek nyilvántartásba, 
a nyolcvanas évek elején évente 12 000-15 OOO új esettel bővült a regiszter, 
és 1984 végén már több mint 100 OOO toxikománt tartottak nyilván, akik
nek több mint 70%-a heroinista volt. A kínálat fokozódása hozzájárult a 
kábítószer-használat további terjedéséhez: a nyolcvanas évek végén, egyes 
becslések szerint, Malajzia 13 millió lakosából 400 OOO volt toxikomán 
Malajzia és Szingapúr drákói intézkedéseket hozott a drogkereskedelem el
len; Szingapúrban például 1980 óta a bíróságoknak 15 g heroin vagy 500 g 
kannabisz birtoklása esetén kötelező a halálos ítéletet meghozniuk 
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Az örökség 
Természetesen nemcsak „örökségről" van szó, hiszen a mai délkelet-ázsi
ai droghelyzet és -problematika nem vezethető le kizárólag az előzőekben 
ismertetett tényezőkből. Csaknem lehetetlen lenne a dinamikusan változó 
helyzetet befolyásoló tényezőket és körülményeket nyomon követni, ezért 
tisztában vagyok azzal, hogy a „hol tartunk most?" kérdésre adott alábbi 
válasz túlságosan „nagyvonalú" lesz 

Már említés történt arról, hogy THAIFÖLDÖN a hatóságok komoly 
eredményeket értek el az ország északi hegyvidékein folyó máktermesztés 
visszaszorítása terén. Az 1992 óta tervszerűen folytatott területfejlesztés és 
az erélyes rendészeti akciók (ezek közül külön is ki lehet emelni a Mian
mar felé kiépített határzárat) eredményeként látványosan csökkent az ópi
umtermelés. 

Még abban az esetben is, ha az ENSZ-nek 1996-ban jelentett 5 tonna 
ópiumnál valószínűleg több volt az azévi termés, kétségtelen, hogy a mai 
helyzetet már össze sem lehet hasonlítani azzal, amikor Thaiföld jelentős 
szerepet játszott az Arany Háromszög ópiumtermelésében és heroin-előál
lításában Ez persze nem azt jelenti, hogy Thaiföldön megszűnt volna a ká
bítószer-probléma; inkább egy jelentős szerkezetváltásnak lehetimk tanúi, 
melyben a heroin helyett az amfetaminszármazékok a főszereplők Erre a 
kérdésre a stimulánsok tárgyalása során térünk vissza (lásd a 264. oldalon) 

VIE INAM egy tízéves program keretében ugyancsak jelentősen tud
ta csökkenteni a helyi ópiumtermelés! ENSZ-szakértők szerint 1996-ban 
ezt már 9 tonnára sikerült visszaszorítani Az országban a heroinkereske
delmet és az intravénás heroinhasználatot tartják a legnagyobb drogprob
lémának A 76 OOO nyilvántartott toxikomán zömmel heroinista, akiknek 
tényleges számát 130 OOO-re becsülik A nyilvántartásba vett 10 961 HIV
fertőzött 80%-a kábítószer-élvező. A feketekereskedelem leküzdése érde
kében 1997-ben bevezették a halálos ítéletet: ezt 100 g heroin vagy 5 kg ópi
um birtoklása esetén alkalmazzák; 1998-ban 49 kábítószerüzért végeztek 
ki. A rendészeti szervek aktivitását tükrözi, hogy 1998-ban egyedül Ho Si 
Minh-városban (a régi Saigonban) 15 430 személyt tartóztattak le a kábí
tószertörvények megsértése miatt 

LAOSZ északi tartományaiban 2200 hegyi faluban körülbelül 60 OOO 
család foglalkozik máktermesztéssel és ópiumtermelésseL Az évente ter
melt kb 140 tonna ópiumnak talán a felét fogyasztja a helyi lakosság, zöm-
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mel a 42 OOO ópiumszívó, de folytatódik még az országban az ópium tra
dicionális gyógyászati és ceremoniális használata is. A megtermelt ópium 
másik fele a heroin-előállítás nyersanyagául szolgál, zömét az egyre sza
porodó helyi laboratóriumok dolgozzák fel. Az ópiumtermelés és heroin
előállítás mellett az ország egyik legnagyobb problémája a - főként Mian
mar bál eredő - nagy volumenű herointranzit Az aránylag kis mennyiségű 
foglalások azt jelzik, hogy a hatóságok nem tudnak ez ellen komolyan fel
lépni; külföldi megfigyelők szerint ebben az országban eluralkodott kor
rupciónak is jelentős szerepe van 

MIANMAR (a régi Burma) vitathatatlanul a délkelet-ázsiai ópiumter
melés és heroin-előállítás meghatározó állama. A kisebbségi kérdések vizs
gálata során óvatos kísérletet tettem arra, hogy betekintést nyújtsak Burma 
rendkívül bonyolult etnikai összetételébe. Az Observatoire Géopolitique des 
Drogues 1996-ban megjelent „Atlas mondial des drogues" című kiadványa 
periódusokra bontva ismerteti a kacsin, karen, shan, wa stb. független
ségi törekvések és az ópiumjövedelemért folytatott küzdelmek egymással 
összefonódó 50 éves (!) történetét Azt hiszem, ha csupán azon szerveze
tek elnevezését sorolom fel, melyek a nyolcvanas évek elején talajt vesztett 
(addig vezérszerepet játszó) Kuomintang (KMT) után hol a kormány el
len, hol - különböző felállásban - egymás ellen is harcoltak, már képet ad
tam arról, hogy a helyzet egyszerűen áttekinthetetlen. A francia kiadvány 
a következő szervezeteket említi: Kachin Independence Army (KIA), Bur
ma Kommunista Pártja (PCB), Shan State Army (SSA), Shan United Army 
(SUA), Shan United Revolntionnary Army (SURA), Wa National Council 
(WNC), United Wa State Army (UWSA) és Mong Iai Army (MTA) A leg
utóbbi másfél évtizedben a lázadozó vezérek közül az újsághírek legtöbbet 
Khun Sha személyével foglalkoztak, akit sokszor neveztek „ópiumkirály
nak". Ő a szereplését 1982-ben kezdte és a Shan United Army vezéralak
jaként 1986-ban már ellenőrzése alatt tartotta a Shan állam Thaifölddel 
határos ópiumtermelő területét Később több függetlenségért küzdő szer
vezet egyesüléséből jött létre a Mong fai Army, amely Khun Sha vezetése 
alatt annyira megerősödött, hogy 1993-ban a Shan állam függetlenségét is 
kikiáltották a „fővárosban", Ho Mongban 

1988-ban újabb diktatúra vette át a hatalmat Mianmarban; a SlORC 
(State law and Order Restoration Council) 1993-ban kiegyezett a kacsi
nokkal, majd 1995-ben a karenek is feladták függetlenségi harcukat, végül 
1996-ban a Khun Sha vezette Mong Tai Army is megadásra kényszerült 
A SlORC tehát - elnevezésének megfelelően - „helyreállította a törvényes 
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rendet", ami azt jelenti, hogy az ópiumtermelés zavartalanul és töretle
nül folytatódik; változás azért van, mert most már csaknem kizárólag a 
kormánycsapatok gyűjtik be (a felkelők helyett is) a lakosság által évtize
dek óta megszokott, hivatalosnak éppen nem nevezhető „ópiumadót" Már 
em.~ítés történt arr~l, hogy ópiumtermelésben Afganisztán vette át a világ
elsoseget, de az alabbi grafikon bizonyítja, hogy ez nem jelenti azt, hogy 
Mianmarban csökkent volna az ópiumtermelés 

Változást jelent még az is, hogy a Shan államban ma már nem csak a 
Sal.ween folyamtól keletre fekvő területeken, hanem a folyamtól nyugat
ra is termesztik az ópiummákot A hagyományos ópiumszívás! egyre job
ban hszor ítja a heroin intravénás használata, amellyel - sajnos, dc tcnné
szetesen - együtt jár a HIV-fertőzések számának emelkedése is Mianmar 
kacsinok lakta területéről 1994-ből áll rendelkezésünkre két adat: a kor
mány szerint a helyi férfi lakosság 1%-a heroinista, egy nem hivatalos fel
mérés szerint viszont 4% a tényleges arány A kacsin heroinisták körében 
60-70%-os, fővárosukban 90%-os a HIV-fertőzöttség; Rangoonban, Bur
ma fővárosában ez az arány 74%, az ország másik nagy városában, Man
dalayben 84%. (Az UNAIDS szerint 2001-ben az országban 510 OOO felnőtt 
volt HIV-fertőzött) 
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Európa újra felfedezi az ópiumot 
Európa középkori gyógyszerkincsében fellelhető ugyan az ópium - ugyan
úgy, mint a római orvosok legtöbb gyógyszere - de aránylag keveset hasz
náltak belőle. Az ópium csupán egy volt azon anyagok között, melyekből 
az orvosok 30-at vagy 40-et, esetleg 120-at (!) egyidejűleg alkalmaztak ab
ban a reményben, hogy ezek együttese vagy a sok komponens közül vala
melyik meggyógyítja a beteget Az ópium fájdalomcsillapító hatását nem 
használták ki, mivel a sebészek - a kor szellemének megfelelően - nem so
kat törődtek pácienseik fájdalmaival 

Az európainál jóval fejlettebb keleti orvostudomány gyakorlatának és 
gyógyszereinek ismerete csak fokozatosan terjedt Európában a mórok spa
nyolországi uralma, a szicíliai arab befolyás, a keresztes hadjáratok, vala
mint az ezeket követő felfedezések révén 

Európában a 16 .. században az ópium vált a legfontosabb gyógyszerré Új
rafelfedezése a svájci Paracelsusnak, igazi nevén Philipus Aureolus Paracel
sus Theophrastus Bombastus von Hohenheimnek (1493-1541) köszönhető, 
aki forradalmasította a gyógyítás tudományát azzal, hogy a klasszikus el
méleteket és recepteket elvetve saját megfigyeléseire és tapasztalataira tá
maszkodott a gyógyszerek kiválasztásában 

A 20. század kifinomult ízlésű és választék szempontjából elkényezte
tett gyógyszerfogyasztói valószínűleg nehezen értik meg Paracelsus egyik 
kortársának, a „doctor opiatus"-ként is ismert Sylviusnak azt a mondá
sát, hogy nem szeretne orvos lenni, ha nem lenne ópium Pedig ez az állí
tás a 16. században teljesen indokolt volt, nemcsak a gyógyszerkincs relatív 
szegénysége miatt, hanem azért is, mert a betegség-felismerés tudománya 
és mestersége még gyerekcipőben járt, az egyes betegségeket nem nagyon 
tudták specifikusan kezelni. Diagnózis hiányában a terápia többnyire csak 
a tünetek megszüntetésére, és nem a betegség gyógyítására terjedt ki, és 
azoknak a betegségeknek az esetében, amelyek fájdalommal, álmatlanság
gal, izgatottsággal, nyugtalansággal járnak, és melyekre a mai gyógyszer
kincs fájdalomcsillapítók, altatók és nyugtatók özönét kínálja, az egyedüli 
csillapító, „a" gyógyszer, az ópium volt, és maradt - még több mint három
száz éven át 
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Mivel az ópiumnak sem kémiai összetételét, sem farmakológiáját nem is
merték, ezért nem meglepő, hogy az ópiumból (többnyire más gyógysze
rek hozzáadásával) különböző technológiával előállított készítményeknek 
egészen különböző és egymástól eltérő gyógyszerhatást tulajdonítottak 
Az angol Thomas Sydenham (1642-1689) volt az első, aki megállapítot
ta, hogy az ópium „mindig ugyanaz", és olyan korszerű ópiumkészítmé
nyeket vezetett be a gyógyászatba, mint például a még ma is használa
tos ópiumtinktúra Sydenham még szisztematikusabban alkalmazta saját 
megfigyeléseit a gyógyszerkincs korszerűsítésére, mint Paracelsus, és saját 
maga, valamint tanítványai - köztük a kalózként és kalandorként is hü
neves Thomas Dover és Sir Hans Sloane - a British Museum megalapítója -
az ópiumot igen széles körben, de ugyanakkor mértéktartóan használták 
Ezt bizonyítja az is, hogy például Dover az ópiumot, a túladagolás kivédé
sére, hánytatógyökér (Ipecacuanha) porával keverte. Ez a még ma is hasz
nált gyógyszerkeverék az ő nevét viseli szer te a világon 

Ier mészetesen nem minden orvos vette figyelembe Sydenham óvatos
ságra intő figyelmeztetéseit, és Európában már a 17 században megkez
dődött az ópium mértéktelen használata. Fokozatosan növekedett az ópiu
mot rendszeresen fogyasztók köre, és egyre szaporodott azok száma, akik 
betegségük elmúltával is folytatták az ópium rendszeres szedését Megle
pő, hogy a korabeli orvosok nem sokat törődtek ezzel a jelenséggel, nem is
merték fel a hozzászokás veszélyét, és csak 1763-ban hangzott el az első fi
gyelmeztetés a greenwichi kórház gyógyszerésze, John Awsiter részéről, aki 
azt állította, hogy ha az ópium euforizáló hatása közismertté válna, akkor 
az opiománia széles körben elterjedne az országban 

19.század 
Aw.siter jóslata a 19 század elején be is következett, dc csak Angliában 
Első hallásra talán nem világos, hogy miért terjedt el Angliában az ópium 
„élvezeti szerként" való használata széles néprétegek körében, amikor a 
csatornán túl, az európai kontinensen ez a jelenség nem volt tapasztalható 
Az egyik fő ok India, pontosabban az a körülmény, hogy India brit gyar
mat volt, az indiai ópiumtermelés és -kereskedelem pedig brit tulajdon. 
Anglia volt az egyedüli európai ország (ha a Balkántól eltekintünk), amely 
korlátlan mennyiségű és olcsó saját ópiummal rendelkezett 
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Az ellátás tehát biztosítva volt, és mivel az ópium veszélyességét még 
nem ismerték fel, forgalmát és árusítását semmi sem korlátozta: ópiumot és 
ópiumtartalmú készítményeket, elsősorban a legnépszerűbb laudanumot 
(ópiumtinktúra) nemcsak a gyógyszertárakban lehetett minden korláto
zás nélkül megvásárolni, hanem a vegyeskereskedések és zöldségesboltok 
is szabadon árusíthatták ezeket Az ópium olcsó is volt, aránylag csekély 
adó terhelte, amit 1860-ban el is töröltek 

Az ópium élvezeti szerként, kábítószerként való használatának terje
déséhez az „irodalmi propaganda" is hozzájárult, elsősorban Thomas de 
Quíncey 1822-ben megjelent műve, az „Egy angol ópiumevő vallomásai" 
révén. 

Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy Angliában főként irodal
mi művek hatására terjedt el az ópium használata, és a brit ópiumtörténet 
legkiválóbb kutatója, Virginia Berr idge jóvoltából azt is tudjuk, hogy ép
pen de Quincey volt az, aki az elsők között hívta fel a figyelmet az ópium
fogyasztás gyakoriságára a gyári munkások körében. Egyik levelében még 
a fő okra is rámutat: a napi 18 órás munka utáni teljes kimerülésre egye
dül az ópiummámor hozhat enyhülést A bányavidéken, az északi ipar
városokban, london East Endjén az embertelen munka- és lakáskörül
ményeknek nemcsak a mértéktelen szeszfogyasztás volt a következménye, 
hanem ezzel párhuzamosan az ópium rendszeres használata is. Azt sem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ópium olcsóbb is volt, mint az al
kohol. Marx sokat idézett állításának, hogy a vallás a tömegek ópiuma, ez 
adja a hátterét 

Berridge adatai szerint Anglia ópiumfogyasztása 1827-ben körülbelül 7,5 
tonna volt, ez 1833-ra megduplázódott Az egy főre eső fogyasztás 1827 és 
1859 között 0,02 unciáról (kb 0,57 g) 0,05 unciára (kb 1,43 g), tehát csak
nem háromszorosára emelkedett A további emelkedést már nehéz ada
tokkal nyomon követni, mivel megindult az ipari morfingyártás, és nem 
tudjuk, hogy az importált ópiumból mennyit használt fel a gyógyszeripar 
és mennyit fogyasztott a lakosság 

A fogyasztás emelkedésével együtt járt az ópiummérgezések számának 
növekedése. Berridge részletekbe menő kutatásainak eredményeként tud
juk, hogy a 19 .. század közepén már évente átlagosan 130 ember halálát 
okozta ópiummérgezés, ami az összes méreg okozta halálesetnek körülbe
lül 30%-át jelentette. Berridge véleménye szerint a tényleges esetszám ennél 
jóval nagyobb volt, mivel az ópiummérgezéses halálesetek zömét más ha
lálokkal regisztrálták Ez különösen az 5 éven aluli gyermekekre vonatko
zik, akik körében az ópiummérgezés okozta halál még így is jóval gyako
ribb volt, mint az 5 éven felüli lakosság körében. A magyarázat kézenfekvő: 
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a nyomornegyedekben sínylődő anyák gyermekeiket ópiummal gyógyí
tották és altatták Csecsemőket és kisgyerekeket nemcsak éjszaka altat
tak ópiummal: Booth leírta, hogy a textilgyárakban dolgozó asszonyok a 
„child-minders"-nek nevezett nőkre bízták kisbabáikat Ezek a nők amel
lett, hogy legalább egy tucat gyerek felügyeletét vállalták, más munkát is 
végeztek (legtöbbször mosónők voltak), ezért természetesen ők is az ópi
umtartalmú szirupokkal őrizték meg a gyermekek nyugalmát Ezzel a 
módszerrel elérték azt is, hogy etetni sem kellett a kicsiket A gyerme
kek egészségi állapotát drámai szavakkal ecsetelte Engels, aki azt is leírta, 
hogy egy „Godfrey's Cordial" elnevezésű specialitás volt a leggyakrabban 
használatos ópiumkészítmény Ezt a készítményt, amelyben az ópium
tinktúra keserú ízét cukorsziruppal igyekeztek elfedni, elsősorban gyere
keknek adták A fogyasztás mértékének illusztrálására Booth közölt né
hány adatot, így például azt, hogy 1808-ban Nottingham gyógyszertárai 
között volt olyan, amelyik egy év leforgása alatt 600 pintet (tehát kb 340 
litert) expediált, de Booth talált olyan gyógyszer tárat is, amely egy 6000 
lakosú községben 1862-ben 116 liter forgalmat bonyolított le, annak da
cára, hogy a településen több gyógyszertár működött De nem ez volt az 
egyedüli ilyen preparátum, Booth szerint a konkurens készítmények közül 
dr f Collis Browne „Chlorodyne" néven - elsősorban kolera ellen aján
lott-, morfint, kloroformot és kannabisztinktúrát tartalmazó cseppek vol
tak nagyon népszerűek, de a csecsemők és gyermekek „megnyugtatásá
ra" szolgáló „Mrs Winslow's Soothing Syrup", „Street's Infants' Quietness" 
és „Atkinson's Infants' Preservative" forgalma is tekintélyes volt Más for
rásokból kitűnik, hogy rendkívül népszerűek voltak (és Amerikába is át
terjedtek) például a vadalma levével - sokszor házilag - előállított „feke
te cseppek" (black drops). E szabadon forgalmazott, ópiumot vagy morfint 
tartalmazó készítmények túladagolása sok felnőttnek és gyermeknek okoz
ta a halálát, és biztos, hogy tömeges volt a toxikománia A teljesség és az 
objektivitás kedvéért viszont azt is meg kell jegyezni, hogy ezek a készít
mények mentették meg rengeteg felnőtt és gyermek életét, akik ezek hasz
nálata nélkül a vízvezetékrendszer és csatornázás nélküli túl7súfolt nyo
mornegyedekben a szennyezett víz és fertőzött élelmiszerek következtében 
dizentériában és más betegségekben elpusztultak volna .. 

A gyógyszer-kereskedelem rendezetlenségével és a gyógyszerellenőrzés 
hiányának következményeivel a későbbiekben foglalkozunk, mivel ezek a 
problémák az Egyesült Államokban jelentkeztek a leglátványosabb formá
ban De ez a jelenség Angliában sem volt ismeretlen. Az európai gyógy
szertár és a brit „drug store" között alapvető különbségek voltak: a legtöbb 
európai országban a gyógyszertárat közegészségügyi intézménynek tekin-
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tették és biztosították annak egészségügyi hatósági felügyeletét. (Például 
az Osztrák-Magyar Monarchiában Mária Terézia már 250 évvel ezelőtt 
bevezette a gyógyszertár-ellenőrzést és ezt az akkor felállított tisztiorvosi 
rendszer egyik feladatává tette.) Angliában viszont a „drug store"-t olyan 
„boltnak" tekintették, amely - más árucikkek mellett - gyógyszerek eladá
sával is foglalkozik, és a gyógyítás sem volt kizárólagosan orvosi feladat 

QUACKERY 
IN ENGLAND 

1660-1850 

Az Angliában uralkodó állapotokat és a kuruzslók 
tevékenységét (pontosabban fogalmazva: 
garázdálkodását) látványosan mutatja be 
Ray Porter „Health tor sale Quackery in England 
1660-1850" című könyve 



A gyógyszer-különlegességekkel kapcsolatos általános problémákról 
Hutchison 1906-ban Londonban tartott egyik előadásából kiemelt alábbi 
részletek érdekes képet nyújtanak Hutchison leszögezte, hogy a „patent me
dicine" szabadalmaztatott gyógyszert jelent, és a szabadalmi védettség leg
fontosabb kritériuma az, hogy a szabadalom „genuine or iginal invention", 
tehát hiteles eredeti találmány legyen, ezért a Szabadalmi Hivatalban utá
nanézett annak, hogy a hivatal eljárása minden esetben megfelelt-e ennek 
a feltételnek Az eredményről így számolt be orvoskollégáinak: 

„ . többek között azt találtam, hogy 1892 .. július hónapban szabadalmat 
kapott egy asztma és bronchusbántalmak kezelésére szolgáló készítmény, 
melynek receptje a következő: »áztass összezúzott tojásokat citromlében 
oly módon, hogy a tojáshéj feloldódjon, adj hozzá rumot és szűrd meg« 
Uraim, lehetséges, hogy ez a találmány eredeti, de kételyeim vannak a te
kintetben, hogy ezzel asztmát lehetne kezelni. 1890 októberében tüdőbán
talmakra szabadalmaztattak egy gyógyszert, amely úgy készült, hogy egy 
gallon szegfűszeg-kivonatot másfél font mézzel és egy font kandiscukorral 
kevertek össze. 1895. február hónapban egy bizonyos Mr Richardson rend
kívül nagy eredetiségét bizonyította azáltal, hogy szabadalmaztatta a nát
rium-szalicilát és a víz használatát reuma kezelésére .. Nem tartom szük
ségesnek, hogy további példákkal zavarjam önöket, és csupán annak az 
úrnak az esetét tartom említésre méltónak, aki a túlzott alkoholfogyasz
tás hatásának kiküszöbölésére alkalmas pilulákat szabadalmaztatott; a pi
lulák őrölt kávét tartalmaztak!" 

Az előadás később a hirdetésekre is kitért: 
„A »patent medicine«-ek sikerének fő oka a folyamatos és merész hirde

tés Már a múlt (tehát 19) század közepén, tehát a hirdetés fénykora előtt, 
a »gyógyszer-különlegességek« előállítói a hirdetés úttörői voltak Állítólag 
egy »gyógyszer-különlegességeket« gyártó cég tulajdonosai Dickenmek, a 
kor leghíresebb írójának, 1000 fontot ajánlottak abban az esetben, ha va
lamelyik novellájában megemlíti egyik készítményük nevét. Ö elutasította 
az ajánlatot Mikor ez Thackerey tudomására jutott, kijelentette, hogy hü
lyeség volt ezt visszautasítani, ő bizony inkább zsebre vágta volna a csek
ket és aztán a készítmény egy jókora adagjával meggyilkolta volna a gaz
fickót" 

Tanulságos még Hutchison következő véleménye: 
„Higgyék el nekem, hogy a kuruzslók befolyása nem korlátozódik a tár

sadalom egy különleges rétegére; alapvetően hibás lenne feltételezni, hogy 
hatása csupán a társadalom legtudatlanabb osztályaiban érvényesül. 
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A felső társadalmi osztályok, az ún. kulturált rétegek, »gyógyszer-különle
gességekbe« és km uzslásba vetett hite elképesztően nagyfokú. " 

A „patent medicines" előbb említett virágkora 1923 és 19.34 között kö
vetkezett be Erről Graves - a Magyarországon is jól ismert író-történész -
és Hodge az alábbiakat írták 1940-ben megjelent „The Long Weekend" 
című könyvükben: 

„A »patent medicines«-t, melyek mindegyikét a »legnagyobb fokú orvo
si elismerés övezte«, és amelyek a legszélesebb körű gyógyítási lehetősége
ket kínálták, soha nem tapasztalt mértékben hirdették a sajtótermékekben; 
és a sajtó minden évben udvariasan tartózkodott attól, hogy ismer lesse a 
»Register of Patent Medicines« című hivatalos kiadványt, amely a külön
böző pilulák, borok, kenőcsök, gyógyírok és csodaszerek szánalmas titka
it leleplezte." A hirdetések közül a könyv szerzői egy tonikum, egy „vitali
zing fluid" alábbi reklámját idézték: „Napoleon titka Napoleon hatalmának 
titka határtalan életerejében rejlett Ugyanez vonatkozik más olyan híres 
emberekre is, mint fulius Caesar; Michelangelo, Gladstone és Cecil Rhodes, 
akik azért voltak sikeresek, mert sohasem voltak fáradtak Ne légy fáradt, 
igyál Bovr il-t " 

Angliában ekkor újfajta iIZletek nyíltak: a „health food shop"-ok Ezek
nek az egzotikus termékeket, szárított gyümölcsöket, herbateákat, gyógy
borokat és sok más cikket árusító boltoknak a „slágerei" az akkor még ke
véssé ismert vitaminok voltak A hirdetések színvonalát Graves és Hodge 
egy kenyér hirdetésének a példájával illusztrálták: „ennek az élelmiszernek 
a titka csodálatos vitamintartalmában rejlik: e nélkül lehetetlen megőriz
ni az egészséget"* 

Az 1868-as Gyógyszerészeti Törvény (Pharmacy Act) véget vetett az 
ópium- és ópiumtartalmú készítmények gyógyszertáron kívüli árusításá
nak, de a század végéig kellett várni, amíg olyan rendelkezések születtek, 
melyek a gyógyszertárakban és a dinamikusan fejlődő gyógyszergyárak
ban előállított ópium- és morfintartalmú gyógyszerek méregként való ke
zelését előírták 

Anglia esetébe11 nyon1011 tudjuk követ11i az ópiu1n ha~ználatának ala
kulását és terjedését, mivel hiteles adatokkal rendelkezünk, és ezek az ada
tok- elsősorban Berridge munkásságának jóvoltából - hozzáférhetők Más 
országok tekintetében nem vagyunk ilyen jól informáltak, de azt tudjuk, 
hogy bár a 16 századtól kezdve Európa-szerte fokozódott az ópium gyó-

"Az Egyesült a „health food shop"-oknak a 21. században is óriási a forgalma és a 
gyógyszerellenőrző hatóság nehezen tudja kideríteni, hogy melyik széles körben hirdetett , táplá
lékkieglszítő" (angolul: nutritional suppleinent) tartalmaz hatástalan vagy legalábbis kétes hatású 
gyógyszert (lásd a 484 oldalon) 
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gyászati alkalmazása, és a 19 század közepéig más országokban sem figyel
tek fel komolyan a hozzászokás veszélyeire, az ópium kifejezetten kábító
szerként, élvezeti szerként való használata a kontinensen nem öltött olyan 
méreteket, mint Angliában Inkább kivételnek számítanak azok az orszá
gok, ahol ez előfordult Franciaországot érdemes megemlítenünk, ahol a 
16-17 században néhány híres ember (pi Ronsard vagy Richelieu), későb
bi korokban számos író (Mme de Stael, Théophile Gautier stb) opiománi
ája még a különlegességek közé volt sorolható, de 1840 körül megjelentek 
a csak félig-meddig titkos ópiumszívó barlangok (fumerie), főként Párizs
ban és a kikötővárosokban, melyek közül Toulonban például 217 tartotta 
nyitva éjjel-nappal termeit Indokína gyarmatosítása fokozta az ópiumszí
vás terjedését, és bár Franciaország 1908-ban szabályozta az ópiumimpor
tot és betiltotta az ópium szabad árusítását, még 1916-ban is rengeteg ópi
umbarlang működött, és Gautier példáját számos más neves író követte 
(pi Baudelaire, Cendrars, Colette, Apollinaire, Cocteau) (Seefelder szerint 
Jean Cocteaunak - mielőtt szenvedélyétől 1929-ben fájdalmas, de sikeres 
elvonókúrával megszabadult - reggel .3, délután 4 és éjszaka 3 pipa volt a 
napi adagja ) 
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Az európai ópiumszívást Gu.stav Ooré metszete mutatja be 

A 19 század „gyógyszerforradalma" alapvető változásokat hozott a 
gyógyszer terápiában. Ezt a forradalmat - a hatósági gyógyszerellenőrzés
sel foglalkozó, Dörnyei Sándorral 1989-ben közölt egyik tanulmányunk
ban - éppen az ópium és az opiátok példáján mutattuk be az alábbiakban 
idézett módon: 

„A 19 század folyamán a tudomány és a technika fejlődése sorsdöntő 
változást idézett elő a gyógyszerkincs tekintetében is. 

A szerves kémia kialakulása tette lehetővé a korabeli gyógyszerkincs 
alapját képező gyógynövények hatóanyagainak izolálását, ezek szerkeze
tének felderítését és számos hatóanyag kémiai szintézis útján való előál
lítását Mód nyílt a természetes vegyületek szerkezetének félszintézis út
ján történő módosítására, majd ezek analógiájára teljesen szintetikus új 
gyógyszerek előállítására Ezt a folyamatot jól lehet követni az opiátok pél
dáján: 

·-----.--~---------~~----

( ópium \ 
! 

morfin 
! 

félszintetikus alkaloidok (etilmorfin, heroin stb.) 

1,,_ ! . szintetikus kábitó-fájdalomcsillapitók (petidin, metadon stb.) 1 
~------------·--··--------- / 

Az experimentális farmakológia megnyitotta az utat a gyógyszerek hatásá
nak megismeréséhez és a tudományos módszerekkel végzett állatkísérle
tek megteremtették a gyógyszerkutatást Ennek a folyamatnak a közvetlen 
kihatását a gyógyszerterápia alakulására ugyancsak az ópium példáján le
het jól szemléltetni 

r 
ópium 

--..... \ 
! 

antitussiva analgetica antidiarrhoica somnifora 1 

~- narco-analgetica minor analgetica hypnotica sedativa anxiolytica) 

-~--------------/ 

A gyógyszerészeti technológia szintén hozzájárult a változásokhoz; új, pi 
parenterális gyógyszerformák új utakat nyitottak a gyógyszerterápia szá
mára: ;--------------------·--·-·-·----------.• , 

( ópium ---7 tinctura opii ---7 morfin ---7 morfininjekció ' \______________ __) 
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A gyógyszerkémia, a farmakológia és a gyógyszerészet fejlődése és az 
ipari forradalom következtében megkezdődött a gyógyszerek nagybani 
előállítása .. Megszülettek a „gyógyszer-különlegességek", melyek gyártá
sával kezdetben a gyógyszertárak foglalkoztak, de igen rövid időn belül 
létrejöttek a gyógyszertártól független, de gyakran azokból kinőtt labo
ratóriumok is (pl Merek, Richter G ) .. Ez a jelenség annak a folyamatnak 
jelentette az első fazisát, melynek eredményeként kialakult a nagyüzemi 
módszerekkel dolgozó gyógyszeripar, más szavakkal: a gyógyszerkészítés 
manufaktúrából ipari tevékenységgé alakult át. 

20. 
láttuk, hogy a morfingyártás megkezdése nemcsak a terápiában és a ká
bítószer-élvezet struktúrájában hozott forradalmi változást: a gazdasági 
(ipari, kereskedelmi és gazdaságpolitikai) fordulat is alapvető jelentőségű. 
A változás lényege az, hogy az ópium szerepe megváltozott: gyógyszerből 
gyógyszeripari nyersanyaggá vált. Ennek az átalakulásnak a következté
ben az ópiumtermelő országok (India, Törökország stb) gyógyszerterme
lő országból nyersanyagtermelővé változtak, és Nyugat-Európa - elsősorban 

Nagy-Britannia - lett a kábítószer-előállítás központja 
Hogy miért Nyugat-Európa, erre már tulajdonképpen megkaptuk a fele

letet: itt volt a legfejlettebb a gyógyszerészet, itt született meg a szerves kémia 
és a kísérletes farmakológia, és itt jött létre a gyógyszeripar .. Az is természe
tes, hogy Európán belül éppen Nagy-Britannia vált morfingyártó nagyhata
lommá, hiszen egyedül ez az ország rendelkezett saját - indiai - ópiummal 
Az ópiumhasználat terjedésének elemzése során már láttuk, hogy Angliában 
- a többi európai országgal ellentétben - az ópium nagy mennyiségben állt 
rendelkezésre, mindenütt ámlták, és olcsóbb volt, mint az alkohol. Ez az oka 
annak is, hogy a brit morfingyártás rendkívül dinamikusan megindult, a 19. 
század első felében gyorsan fejlődött, és a század második felében már Nagy
Britannia uralta a világ morfinpiacát Ebben az időszakban és még a 20 .. szá
zad első évtizedeiben is itt termelték a világ morfinszükségletének zömét 

Nagy-Britannia az ópiumból kétszer is hasznot húzott: először az indi
ai ópiumtermelésből és exportból, másodszor pedig azáltal, hogy az olcsó 
ópiumból drága morfint gyártott és exportált Az ópiumkereskedelem né
hány sötét fejezetét, mint Bengál kizsákmányolását és az ópiumháború
kat, már láttuk az Indiával és Kínával foglalkozó fejezetekben, de a morfin
export történetének is vannak árnyoldalai 
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Nincsenek pontos adataink arról, hogy a 19. század második felében 
mennyi volt Nagy-Britannia morfintermelése és -exportja. Bolton szerint 
a legnagyobb előállító, az edinburghi Macfarlan évente körülbelül 7 ton
nát gyártott; ebből, valamint az 1910-es évekből rendelkezésre álló statisz
tikákból arra lehet következtetni, hogy a 19. század második felében és a 
20 .. század elején évi 10-15 tonna mmfint termeltek Az első világháború 
folyamán ez megduplázódott, ezt követően pedig látványosan csökkent A 
húszas évek elején a termelés már alig haladta meg az évi .3 tonnát. 

A fehé1 - vagy inkább fekete - foltra a legélesebben Parssinen és Kerner 
világított rá a termelési és az exportadatokközötti különbség vizsgálatával. 
A statisztikák szerint az első világháború előtt és a háborút követő évek
ben a brit morfintermelés 50-60%-át exportálták, a háború alatt pedig kö
rülbelül egynegyedét A hazai fogyasztásról csak 1924-et követően állnak 
adatok rendelkezésre, melyek kimutatják, hogy ez alig haladta meg az évi 
0,5 tonnát Valószínűtlen, hogy az ezt megelőző évtizedekben a szükséglet 
nagyságrendekkel lett volna nagyobb, amiből viszont az következik, hogy 
a „hivatalos" export mellett évente több tonna morfin „nem hivatalos" ki
vitelére is sor került. Ez nem volt nehéz, mivel az első világháború előtt 
semmi sem korlátozta a morfin szabad forgalmát. Mint arról már szó volt, 
Kínában - részben az ópiumszívás és az ópiurnirnport visszaszorítására 
hozott intézkedések hatásárn - már a 19 .. század végén rohamosan kezdett 
terjedni a morfin használata. Bizonyított tény, hogy a legálisan vagy félle
gálisan importált vagy csempészett morfin főként brit eredetű volt Ez a 
folyamat az első világháború alatt - jórészt japán közvetítők útján - fel
gyorsult, és a brit morfintermelés háború alatti megduplázódását sokkal 
inkább a kínai piaci lehetőségek, mint a háborús sérülések magyarázzák 

Az 1909-ben Sanghajban, majd 1912-ben Hágában megtartott nemzet
közi kábítószer-konferenciák nagy nyomást gyakoroltak a brit kormány
ra, követelve a termelés csökkentését, és a brit antiópium-liga is többször 
és nyomatékosan hangoztatta a beavatkozás és korlátozás szükségességét 
Ezekre az intézkedésekre mégis 1920-ig kellett várni. Az 1920 után bekö
vetkezett látványos morfintermelés-csökkenés a Dangerous Drugs Aa kö
vetkezménye, amely - többek között - bevezette a bizonylati rendszert 
Ezután a morfin (és más kábítószerek) exportjához az importáló ország 
kormányának nyilatkozatot kellett adnia anól, hogy a szállítmány gyó
gyászati vagy tudományos szempontból indokolt (A később hevezetett 
nemzetközi kábítószer-ellenőrzésnek ez a rendszer képezte - és képezi lé
nyegileg ma is - az egyik alapját) 
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A Dangerous Drugs Act életbelépését követő rendkívül jelentős terme
léscsökkenés már önmagában bizonyítja azt, hogy a brit morfinexport je
lentős része nem egészségügyi célokat szolgált, de ezen túlmenően rendel
kezésre állnak a Népszövetség megalakulása után nyilvánosságra hozott 
adatok arról, hogy a brit gyógyszergyárak - közvetlenül vagy japán közve
títők útján - tonnaszámra látták el a kínai kábítószer-élvezőket morfinnal 

(lásd a 129 és a 467 oldalakon) 
A brit gyógyszergyárak többsége alkalmazkodott az új helyzethez, és 

betartotta az új rendelkezéseket, de akadtak azért olyanok is, akik euró
pai cégek (sokszor „tiszteletre méltó gyárak") útján folytatták a távol-keleti 
exportot Erre lehetőséget adott, hogy néhány kormány, Adam Smith és Ri
cardo elveiből kiindulva azt a nézetet hirdette: a kormányoknak nincs jo
guk korlátozni a kereskedelem szabadságát A svájci Vattel 1758-ban meg
fogalmazott, emberi jogokra vonatkozó elveinek eltorzított alkalmazásával 
gátlástalanul adták ki a brit kormány által megkívánt bizonylatokat, ame
lyek segítségével a brit morfin - az európai kontinensen kis kerülőt téve -
továbbra is eljuthatott japánba, majd onnan Kínába 

A 20 század első évtizedeiben sokszor jó hírnévnek örvendő európai 
gyógyszergyárak is tonnaszámra exportálták a morfint és a heroint a Tá

vol-Keletre 
Európában is terjedt a morfinizmus: Párizsban Calvet már 1876-ban, 

Berlinben Levinstein 1877-ben írta le a morfinománia tüneteit E figyel
meztető jelzések azonban nem voltak elég hatékonyak, és a 19 század vé
gén, a 20. század elején több európai országban rendkívüli méreteket öl
tött a morfingyártás Nehezen lehetne ellenőrizni Lewinnek azt az állítását, 
hogy Párizsban 1914-ben 50 OOO morfinista volt, de mindenesetre ez a 

becslés illusztrálja az esetek gyakoriságát 
A két világháború közötti időszakban a hatósági gyógyszerellenőrzés 

bevezetése, a kábítószerek forgalmának szabályozása, a függőség kialaku
lásától való felelem együttesen igen kedvezően hatott: erről az időszakról 
nyugodtan el lehet mondani, hogy a kábítószer-élvezet, a toxikománia nem 
jelentett társadalmi problémát az európai országok túlnyomó többségé
ben Az a körülmény, hogy minden országban akadtak morfinista orvosok 
(vagy orvosfrleségek) és más egészségügyi dolgozók, sokkal inkább egye
di egészségügyi problémákat jelentettek, mint társadalmit A „művészkö
rökben" időnként és helyileg tapasztalt kábítószerhullámok csupán izolált 
és múló divatok voltak A legtöbb európai országban bevezették a kábító
szer-dependensek nyilvántartásba vételét (és ellátását!), és ezek a statiszti
kák egyértelműen tükrözik, hogy zömmel olyan betegekről volt szó, akiket 
hosszabb időn át kezeltek morfinnal, és így alakult ki a függőség 
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A táblázatból látható, hogy az 1937-ben rendelkezésre álló gyógyszer
kincset nem lehet összehasonlítani azzal, amelyet ma használunk: az ak
kori 10 leggyakoribb hatóanyag közül ma már csak 3 vegyületet (morfin, 
atropin és kodein) használnak terápiás célra; az anyarozs és a digitalis he
lyett izolált hatóanyagaikat alkalmazzák, a többi gyakorlatilag eltűnt Nem 
szabad elfelejtkezni anól, hogy 19.37-ben még nagyon sok olyan betegség 
volt, melynek nem volt tényleges gyógyszere: a kezelés a tünetek csillapí
tására kmlátozódott Ezért nem a véletlen műve, hogy az ópium, a morfin 
és a heroin, tehát a leghatásosabb f:íjdalomcsillapítók voltak a leggyakrab
ban rendelt gyógyszerek 

A magyar törzskönyvezési és ellenőrzési rendszer - amelyet az Országos 
Közegészségügyi Intézetben Johan Béla főigazgató aktív segítségével Schu
lek Elemér alakított ki - az egyik legkorszerűbb rendszer volt Európában, 
Ennek jó működése feltétlenül döntő szerepet játszott abban, hogy a két vi
lágháború között a kábítószer-tartalmú gyógyszerekkel nem fordultak elő 
jelentősebb visszaélési esetek Magyarországon, 

A második világháborút követő években nem változott meg ez a hely
zet. 1951-ben például az Egyesült Királyságban összesen 333 toxikománt 
tartottak nyilván (köztük 176 morfinistát és 53 heroinistát) A látványos 
fordulatot a hatvanas évek hozták: rövid időn belül megváltozott a toxi
kománia „szerkezete" Az európai kormányok ENSZ-nek küldött évi je
lentéseiből kitűnik, hogy még a hatvanas években is a morfin, a petidin, a 
metadon és egyéb fájdalomcsillapításra alkalmazott gyógyszerek a leggyak
rabban használt kábítószerek, a nyilvántartásba vett toxikománok között 
az idősebbek voltak többségben, a nők száma meghaladta a férfiakét, és a 
fiatalok százalékaránya elhanyagolható volt. Mindezek a vonások a terápi
ás eredetű toxikománia tünetei, amelyet gyógyszer-dependenciának is ne
vezhetünk 

Persze már akkm is voltak olyan nyugat-európai országok, ahol fiatalok 
„kísérletezni" kezdtek heroinnal, és közülük többen váltak heroinistává 
Ők nem „terápiás" toxikománok, gyógyszer-dependensek voltak, hanem 
olyan egyének, akik élvezetkeresésből, kíváncsiságból kezdték el a kábító
szer-használatot 

A toxikomániának ezt a szerkezetváltozását, vagyis, hogy a betegek he
lyét az élvezetkeresők foglalták el, világosan szemlélteti a 8. ábra 

A „szerkezetváltás" folyamatát a heroingyártás látványos csökkenése 
is befolyásolta. A szintetikus f:íjdalomcsillapítók (petidin, metadon stb) 
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8 ábra„ Terápiás és nem terápiás eredetű heroinesetek arányváltozása 
[Bewley (1966) adatai] 

térnyerése, valamint a kábítószer-ellenőrzés erősödése következtében a 
gyógyszeripar egyre kevesebb heroint gyártott A Nemzetközi Kábítószer
ellenőrző Szerv (az INCB) elödjének, a Permanent Central Opium Board
nak az 1957 évi jelentésében közölt grafikonhoz (lásd 9 ábra) nem szük
séges magyarázatot fűzni 

A „szerkezetváltozás" bemutatására Nagy-Britannia azért jó példa, mert 
ez volt akkm az egyetlen olyan európai mszág, ahol az orvosok számára a 
heroin rendelése - toxikománok kezelése során - meg volt engedve Más 
európai országokban a heroin már ki vall tiltva a terápiából, „legális" he
roinhasználat nem létezett, ezért ezekben az országokban a heroinabúzus 
megjelenését és terjedését világosabban lehet nyomon követni, mint Nagy
Britanniában Természetesen ana nincs lehetőség - és fölösleges is lenne-, 
hogy sorra vegyük az összes nyugat-európai országot, ezért csupán néhány 
jellemző - föként a Német Szövetségi Köztársaság rengeteg statisztikájából 
kiválasztott - példán mutatjuk be a heroin nyugat-európai terjedését 
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9„ ábra .. A világ legális herointermelése, 1932-1956 
[A Permanent Central Opium Board (PCOB) adatai alapján] 
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A Német Szövetségi Köztársaságban 1970-ben 0,5 kg heroin lefoglalása 
és 29 fiatal halála jelezte a heroin megjelenését 

Ennek a jelenségnek természetesen voltak előzményei, melyek közül 
a legjelentősebb az, hogy a hatvanas években Nyugat-Európában, így az 
NSZK-ban is, rendkívüli méretekben elterjedt a kannabisz, elsősorban a 
kannabiszgyanta, a hasis használata 1966 és 1970 között, tehát 5 év alatt, a 
kábítószer-visszaélések száma 810-ről 16 188-ra, tehát hússzorosra növeke
dett, és amíg 1966-ban a visszaélők között a 21 éven aluliak aránya csupán 
9% volt, 1970-ben ez az arány már 60%-ra emelkedett Ez az aránynöve
kedés elsősorban a hasis terjedését tükrözi, a következő öt év viszont már 
a heroiné: megduplázódott az esetszám (1976-ban kb. 35 OOO) és 1976 mér
lege már 167 kg foglalás és 337 haláleset volt 

A teljesség kedvéért meg kell említeni azt, hogy a heroin már a heroin
abúzus kezdete előtt „jelen volt" Európában: Dél-Franciaországban és 
Dél-Olaszországban (főként Szicíliában) működtek azok a heroinlabora
tóriumok, amelyek az Egyesült Államok feketepiacát látták el ezzel a ká
bítószerrel. A maffia heroinüzletével és a „French connection" -na! viszont 
később foglalkozunk (lásd a 189-193 oldalakon), mivel az európai kormá
nyok a heroinabúzust olyan „speciális amerikai problémának" tekintették, 
ami Európában nem fordulhat elő . 
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A heroinfogyasztás alakulását számadatokkal illusztrálni gyakorlatilag 
lehetetlen, mivel ehhez először is „standardizálni" kellene a fogyasztókat, 
másodszor pedig jól definiált csoportokra osztva „összeszámolni" őket, 
kezdve azokkal, akik csak egyszer próbálták ki a drogot és befejezve azok
kal, akik naponta többször „lövik be" magukat Az Európa Tanács Pom
pidou csoportja által végzett módszertani kutatások eredményeiből tett 
közzé adatokat 1997-ben az Európai Unió lisszaboni drogközpontja (Eu
ropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCCDA) 
Ebben a kiadványban jelent meg az a három grafikon, melyeken L Kraus 
a Németországban a hatóságok által nyilvántartott, valamint a rendészeti 
szervek által első alkalommal felderített heroinisták számát hasonlítja ösz
sze a különböző becslések alapján szerkesztett trend-vonallal (10 ábra) 

A kereslet magával hozta a kínálat növekedését, és főleg a holland ten
geri kikötőkön át megindult a heroincsempészés az NSZK-ba: 1972-ben 
egyedül a klevei határállomáson 450 heroincsempészt tartóztattak le. 
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A nyolcvanas éveket rekorddal kezdte Európa: a rendészeti szervek első íz
ben foglaltak le egy év alatt 1 tonnát meghaladó heroinmennyiséget Nyu
gat-Európa számos országában emelkedett a kereslet, és ezt egyre inkább 
a „Balkán úton" érkező szállítmányok elégítették ki Eleinte főként Jugo
szlávián keresztiil jutott a heroin a nyugat-európai célországokba, ezt jel
zi, hogy 1980-ban a jugoszláv hatóságok 300 kg tranzit-heroint foglaltak 
le, ami az európai foglalásoknak több mint a negyedét jelentette. A követ
kező években viszont már látványosan emelkedett Bulgária „részesedése" 
a foglalásokból, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Románia, Magyaror
szág és Csehszlovákia is tranzitországokká váltak, Nyugat-Európának pe
dig tudomásul kellett vennie, hogy a heroinabúzus nem „speciális" ame
rikai probléma .. 

Az 1980-ban lefoglalt 1 tonna herointól az 1995-ben lefoglalt 10 tonna 
heroinig vezető utat a 11 ábra mutatja be. 

A 20. század utolsó éveinek néhány nyugat-európai adatából a heroin
fogyasztás mérséklődésére lehet következtetni Ez a csökkenés nem látszó
dik az összeurópai foglalásokat ábrázoló grafikonon, mivel a nyugat-euró
pai csökkenést „kompenzálja" a kelet-európai emelkedés 

1992 és 1998 között az NSZK-ban a heroinesetek részaránya 46,4%-ról 
27,l %-ra csökkent, miközben a többi drog esetében a részarány jelentősen 
emelkedett: a kokain esetében 9,8%-ról 15,5%-ra, az amfetamin esetében 
4,0%-ról 6,8%-ra és a kannabisz esetében pedig 37,8%-ról 42,9%-ra 

Közvetve a heroinfogyasztás csökkenésére lehet következtetni abból, 
hogy Németországban évek óta csökken a droghasználattal összefüggő ha
lálesetek száma, mivel ezek az esetek zömmel a heroinhasználat következ
ményei. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a heroin túladagolá
sából bekövetkezett halálesetek számának csökkenésében szerepet játszhat 
az is, hogy- legalább 15 nyugat-európai országban - jelentősen emelkedett 
azon heroinisták száma, akik az injekció helyett a heroin szívására vagy 
szippantására tér tck át. A túladagolás veszélye ezen esetekben lényegesen 
kisebb, mint az injekciós technika alkalmával 

A Bundeskriminalamt évente közöl adatokat arról, hogy hány új illegális 
drogfogyasztót fedeztek fel az év során Ebben az összeállításban csak a kö
vetkező drogok fogyasztói szerepelnek: heroin, kokain, amfetamin, „ecs
tasy" és LSD Szignifikánsnak tekinthető, hogy míg 1980-ban az új esetek 
88,8%-a heroinfogyasztó volt, ez az arány- évente fokozatosan csökkenve -
1998-ban 41,3%-ra redukálódott 
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11. ábra: A heroinfoglalások alakulása Európában, 1981-2000 
(lnterpol-adatok alapján) 
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zetet vagy -forrázatot (teát), elsősorban csecsemők és kisgyermekek elalta-
tására, de „drogélvezeti" célokra való fogyasztását sehol sem tapasztalták 
Ezért 1961-ben, az Egységes Kábítószer-egyezmény kidolgozására össze
hívott konferencián részt vevő delegációk számára teljes inértékben indo 
koltnak tűnt, hogy az új egyezmény hatálya ne terjedjen ki a mákszalmára 
(ahogyan ez a magyar és német delegáció által előterjesztett - Bayer, illetve 
Kü.ssner által készített - tanulmányokból következett) 

A kelet-európai „kompót-jelenségnek" tehát nem voltak előzményei, ez
zel szemben a von Bibra 19. század közepén megjelent könyvében leírtak, 
Chopra 1930-ban írt tanulmánya, valamint a Pandzsábban 1956-ban beve
zetett korlátozó intézkedések egyértelműen bizonyítják, hogy a rnákfejekkel 
való visszaélés Indiában nem volt ismeretlen jelenség 

_______________ ___/ 
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1985-ben Lengyelországban új kábítószertö1vény lépett életbe, amely -
többek között - a!!ól is rendelkezett, hogy a hagyományos máktermesztést 
az ország egy szúk területé1e korlátozzák és a kijelölt terúleten kívül nem 
adnak engedélyt a máknövény te1mesztésére .. E!!e a radikális lépés1e azért 
került sor, mert a nyolcvanas évek során látványosan és ijesztően kezdett 
terjedni a lengyel „kompót" élvezete A lengyel fiatalság körében divat
tá vált az, hogy a mákszalmából (tehát a szárított mákfejekből) „házilag" 
kivonják a morfint és ezt, ugyancsak „konyhai módszerekkel" - ecetsav
anhidrid felhasználásával - „heroinná" alakítják. Az idézőjel használata 
azért indokolt, mert ebben a „kompótnak" nevezett sötétbarna folyadék
ban diacetil-morfin (tehát heroin) mellett monoacetil-morfin, morfin, ko
dein, egyéb alkaloidok, ezek bomlástermékei, valamint a legkülönbözőbb 
szennyezőanyagok is jelen voltak. Ezt a kotyvalékot elsősorban intravénás 
injekció formájában használták; az ezt követő halálesetek és egészségkáro
sodások sokszor nem is a „kompót" heroin tar !almának, hanem mocsok
tartalmának voltak a következményei. 1987-ben Lengyelország azt jelen
tette az ENSZ-nek, hogy 8000 ilyen „heroinistát" tart nyilván, de számukat 
.30 OOO-re becsülik 

A lengyel hatóságok erőfeszítései dacára folytatódott a mákszalmaki
vonat házi előállítása; 199.3-ban 600, 1997-ben 707 ilyen „házilaboratóriu
mot" fedeztek fel a rendészeti szervek 1997-ben a Lengyelországban nyil
vántartott toxikománok 75%-a „kompóttal" élt vissza, és a HIV-fertőzések 
67%-a az intravénás droghasználatnak volt a következménye 

A „kompót" nem maradt lengyel specialitás, a kábítószer-élvezetnek ez 
a formája - „koknár" elnevezéssel - látványosan kezdett terjedni Ukrajná
ban, Belorussziában és Oroszországban is. A Szovjetunió Kábítószer-bi
zottsága ezért azt javasolta, hogy a köztársaságok vonják ellenőrzés alá a 
máktermesztést, kössék engedélyhez a mák termesztését és gondoskodja
nak a!!ól, hogy a máktermesztés melléktermékét, a mákszalmát ne hasz
nálják fel a „koknár" készítésére A köztársaságok reakciója egyöntetű volt: 
reménytelennek tekintették az engedélyezési és ellenőrzési rendszer beve
zetését és múködtetését, ezért azt javasolták, hogy a szovjet kormány tilt
sa be a máktermesztést az ország egész területén .. Ez 1987-ben be is követ
kezett 

Oroszországban, Ukrajnában és a többi európai szovjet köztársaságban, 
ahol a mákszem étkezési célokra való használatának ugyanolyan hagyo
mányai voltak, mint Magyarországon, nem nagy lelkesedéssel fogadták a 
máktermesztés betiltását Mindeneset1e a rendészeti szervek már 1988-
ban elkezdték az immár illegálissá vált máknövények irtását, és 1989-ben 

176 

több mint ezer „kisméretú mákültetvény" felszámolásáról számoltak be 
Valószínú, hogy ezek az akciók inkább fosztottak meg parasztcsaládokat a 
kertjükben elvetett mák szemtermésétől, mint kábítószer-élvezőket a mák
szalmátóL 

A Szovjetunió felbomlása után az utódköztársaságok fenntartották a 
máktermesztés tilalmát; a tilalom betartásáról nehezen lehet világos képet 
kapni, és feltételezhető, hogy ennek ellenőrzése tekintetében lényeges kü
lönbségek vannak az egyes országok között. 

Mindenesetre már a Szovjetunió szétesése előtt megszűntek a nemzet
közi fórumokon azok a deklarációk, hogy a „társadalom átalakítása révén 
meg lehet szüntetni a kábítószer-élvezetet" . 

A Szovjetunió utódállamaiból származó kábítószer-statisztikák sokkal 
inkább becslések és politikai nyilatkozatok, mint statisztikák, de az két
ségtelen, hogy a mákszalmakivonatok intravénás használata nagy szerepet 
játszott a HIV-fertőzések terjedésében Oroszországban például 1987-ben 
a regisztrált HIV-fertőzéseknek csupán 0, 3%-át tulajdonították intravé
nás droghasználat következményének, 1996-ban viszont ez az arány már 
61,2% volt, 2002-re pedig 90%-ra emelkedett Az országban a HIV-fertőzé
sek terjedésében óriási szerepet játszanak a börtönök; a rabok között rész
ben homoszexuális kapcsolatok révén, részben a börtönökbe becsempé
szett kábítószerek injekciózása útján terjed Oroszországban kb 1 millió 
embert tartanak börtönben, ezek közül 1994-ben 7 fő, 2002-ben 36 850 fő 
volt HIV-fertőzött 

Ukrajnában - ahol a HIV-fertőzések kb 70%-át tulajdonítják drog-ere
detúnek - ugyancsak döbbenetes statisztikák láttak napvilágot: egy évti
zed alatt az 1994-ben regisztrált 183 esetről kb 400 OOO-re emelkedett a 
HIV-fertőzések száma (A börtönökben még az oroszországinál is maga
sabb a fertőzési arány: Oroszországban 4%, Ukrajnában 7%) 

Daniel Wolfe és Kasia Malinowska-Sempruch 2004-ben megjelent „Illi
cit drug policies and the global HIV epidemy" címú könyvének adataiból 
és analíziséből az is kitűnik, hogy a HIV-fertőzés azokban az országokban 
terjed a leglátványosabban és leggyorsabban, ahol a 1. drogbirtoklás mi
att a a bíróságok nagyon gyakran szabnak ki börtönbüntetést és 2. ahol a 
hatóságok nem engedélyezik az ún ártalomcsökkentő („harm reduction") 
módszerek alkalmazását, mint pi tűcsere-program vagy az illegális hero
innak legális metadonnal vagy buprenorfinnal való helyettesítése 

Hamers és Downs szerint Kelet-Európában az új HIV-fertőzések száma 
1994 és 2001 között 234 esetről 99 499-re emelkedett; a legtöbb fertőzés 
intravénás droghasználat következménye 
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A kilencvenes években Oroszországban (és más európai volt szovjet 
köztársaságokban) a heroin kezdett „kifehéredni", mivel egyre nagyobb 
méretűvé vált az afgán eredetű heroin beáramlása Közép-Azsián keresztül 
Az ENSZ Kábítószer Bizottságának 1999. évi jelentése külön is kiemelte az 
illegális heroinkereskedelem és heroinabúzus terjedését az Afganisztántól 
északra fekvő országokban, és rámutatott arra is, hogy ennek a kihatása 
leglátványosabban Oroszországban érezhető 2004-ben az orosz határokon 
lefoglalt heroin 70%-a volt afgán eredetű, Emellett - főként az orosz nagy
városokban - látványosan kezdett elterjedni a szintetikus opioidok előál
lítása, forgalma és abúzusa Elsősorban fentanil-származékokról - főként 

3-metil-fentanilról - érkeznek jelentések, melyek nagyságrendileg halad
ják meg a heroin hatáserősségét (lásd a 42 oldalon) 

Kelet-Európa nemcsak utolérte Nyugat-Európát, hanem - a Nemzetközi 
Kábítószer-ellenőrző Szerv 2002 .. évi jelentése szerint - már meg is előzte: 
a heroinabúzus (szívás és injekciózás) a kontinens keleti részén már gya
koribb, mint Nyugaton A jelentés szerint Horvátországban, Lettország
ban, Litvániában, Oroszországban és Romániában a 15-16 évesek köré
ben a heroin a legnépszerűbb drog. Az ENSZ szakértői szerint 2004-ben 
európában 4 millióra tehető a heroinnal (vagy más opiátokkal) visszaélők 
száma; ezek kétharmada kelet-európai Hivatalos orosz adatok azt bizo
nyítják, hogy 2004-ben Oroszországban van európa legnagyobb heroinpia
ca, mivel a heroinisták száma több mint 1 millió. 

A növekvő illegális kereskedelem, a heroinisták számának emelkedése és a 
„mellékhatások" (egyre gyakoribb droggal kapcsolatos bűnesetek, túlada
golásból eredő halálesetek, HIV-fertőzések sth) egymástól sokszor nagyon 
különböző reakciókat váltottak ki az egyes európai országokban Az Euró
pai Unió országaiban évente 7000-8000 droghasználó halálát okozza túl
adagolás. A legtöbb áldozat 20 és 30 év közötti heroinista, aki véletlenül 
adott be magának halálos adagot tartalmazó heroininjekciót 

Mindenütt feli5merték, hogy a kábítószer-problémát nem lehet kizárólag 
rendé5zeti kérdésként kezelni A folytatás - a „reakció" - viszont már egyál
talán nem volt azonos .. Ez a témakör természetesen magában foglalja azokat 
a különböző - sokszo1 egymással ellentétes - intézkedéseket és módszere
ket, amelyeket egyes nyugat-európai országok a heroinprobléma „kezelé
sére" vezettek be Ezek tárgyalására viszont később térünk vissza, mivel 1. 
nemcsak heroinról van szó, hanem más drogokról is, és 2 nemcsak Euró
páról, hanem más kontinensekről is (lásd a 488-489 .. oldalakon) 
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Kaliforniában a 19 század elején jelentek meg hajóikkal az első amerikai 
kereskedők, és a New England-i hajózási vállalkozók 1830 után helyi iro
dákat nyitottak 1840 után a szárazföldön is megkezdődött a pionírok, a 
telepesek bevándorlása, és 1844-ben számuk már meghaladta a mexikóia
két Az amerikai-mexikói háborút követő Guadelupe Hidalgó-i szerződés
ben (1848) Kalifornia és vele együtt a mai Utah, Nevada, Arizona és New 
Mexico területe, valamint Colorado nyugati része is az amerikaiak tulaj
donába került Mivel Texast már 1845-ben annektálták, 1846-ban pedig 
Nagy-Britannia kénytelen volt oregoni gyarmatait is átengedni az Egyesült 
Államoknak, az USA néhány év alatt már a Csendes-óceánig terjeszkedett, 
és az egész jelenlegi nyugati partjának urává lett 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi az összefüggés az amerikai történelem 
és a kábítószer-élvezet között? A kapcsolatot a vasútépítés jelenti 

Beeching szerint 1846-ban már 11'7 OOO-re becsülték az USA-ba szállított 
kínai munkások számát; 1852-ben viszont pontos adatok bizonyítják, hogy 
egy év leforgása alatt 80 OOO kínai érkezett San Franciscóba .. * 

A nyugati terjeszkedés ugyanis szükségessé tette vasúthálózat kiépíté
sét, és mivel ehhez a gigantikus vállalkozáshoz munkaerő kellett, megkez
dődött az olcsó kínai munkaerő tömeges importja. Az első transzkonti
nentális vonalon 1869-ben - tehát nem sokkal a polgárháború (1861-1865) 
után - meg is indult a forgalom a két óceán között. Ez csak a kezdetet je
lentette, és 1880 és 1890 között 70 OOO mérföldnyi vasúti sínt fektettek le 
1882 két szempontból is rekordévnek tekinthető: Magyarország vasútháló
zatának kétszeresét (11 569 mérföldnyi sínt) építettek meg, és ebben az év
ben közel 40 OOO kínai bevándorló érkezett 

,._A kínaiak egy tekintélyes része nem önként települt át Kínából A1nerikába han~:rn '"" ún ku~i-ke
reskeddem ( ,coolie trade') keretében, melyet szervezői disznókereskedelemnek ( ,pig trade') ne
veztek Beeching beszámolt arról is, hogy Browning kantoni brit konzul 1852-ben kenytelen volt el
ismerni, hogy a kínai börtönökből kivásárolt rabokat 1neztelenre vetkőztették, és hajóra szálláskor 
mellükre rá bélyegezték a rendeltetési hely kezdőbetűjét (C: California, P: Peru, S: Sandwich Islands) 
Az is kiderült, hogy a hajókon igen magas volt a halálozási arány némel_rik amerikai hajón a kulik 
több mint 40%-a meghalt; egy Hongkongból induló brit hajó 298 utasábol pedig Havannába 185 ér
kezett meg élve (ironikus és szégyenteljes, hogy a hajó a John Calvin nevet viselte) 



Az amerikaiak a kínaiakat importálták, a kínaiak viszont az ópiumot és 
ópiumpipáikat hozták magukkal, Az ópiumszívás erősen kezdett terjedni 
Amerika nyugati partvidékén, és ezért - természetesen - a kínaiakat tet
ték felelőssé, akik „megrontják" az amerikai társadalmat. Arról nem sok 
szó esett, hogy Kaliforniának az akkori, vadnyugati társadalma zömmel az 
aranyláz által odacsábított kalandorokból állt, akiket művészet lett volna 
tovább rontani Ennek dacára az amerikai sajtóban sűrűn jelentek meg 
olyan cikkek, amelyek a kaliforniai bűneseteket vagy a kínaiaknak, vagy 
az ópiumszívásnak tulajdonították 

Tekintettel arra, hogy az ópiumimportot és az ópium használatát sem
milyen törvény vagy rendelkezés nem tiltotta, semmi akadálya nem volt 
annak, hogy a kínaiak nyer s ópiumot importáljanak, Kaliforniában fino
mítókat létesítsenek, ezekben szívásra alkalmas ópiumot termeljenek, és 
ópiumszívó szalonokat nyissanak, amelyekbe bárki betérhetett 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az ópium- vagy morfintartalmú 
gyógyszerkészítmények teljesen szabad használatában senki sem látott ve
szedelmet, függetlenül attól, hogy ez gyógyászati vagy élvezeti célt szol
gált-e 

1875-ben San Franciscóban betiltották az ópiumszívó szalonokat Hang
súlyozni szeretném, hogy nem az ópiumszívás! tiltották be, hanem azokat 
a helyiségeket, amelyben az amerikaiakat - főként prostituáltakat és sze
rencsejátékosokat - „megrontották" Ezalatt nem annyira az ópiumszívás
ra való rászoktatás értendő, hanem a fajok keveredésének a veszélye A 
helyi amerikai lakosság ugyanis ellenérzéssel fogadta az akkor már Kali
fornia lakosságának több mint 10%-át alkotó kínaiak és fehér nők közöt
ti házasságkötéseket és egyre gyakoribb szerelmi kapcsolatokat Meg le
het állapítani, hogy az ópiumszalonok betiltása és az ezt követő kaliforniai 
ópiumellenes intézkedések célja nem az ópium, hanem a kínaiak korláto
zása volt A rendelkezések a kínaiak elleni gyűlöletből fakadtak, és kifeje
zetten egy kisebbség elleni „fajvédelmi" rendszabályok voltak 

1887-ben Kaliforniában betiltották a finomított ópium előállításához 
szükséges nyersópium importját, és egyidejűleg megtiltották, hogy kínai
ak finomított ópiumot importálhassanak Ezeket az intézkedéseket követte 
1890-ben az az utasítás, amely a kínaiaknak megtiltotta az ópiumfinomí
tást. Helyzetük válságossá vált Kaliforniában: munkájukra már nem volt 
szükség, és a faji gyűlöletet tovább fokozta az, hogy olcsó munkaerőként 
rontották az amerikaiak elhelyezkedési lehetőségeit A kínaiakkal szem
ben elkövetett erőszakos cselekmények és lincselések mindennapossá és 
egyre szervezettebbé váltak Egyre többen hagyták el Kaliforniát, hazatér-
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tek Kínába vagy átköltöztek Kanadába, pontosabban British Columbiába, 
ahol szükség volt olcsó munkaerőre a csendes-óceáni vasútvonal megépí
téséhez, és ahol az ópiumbehozatalt és az ópiumfinomítást nem korlátoz
ták British Columbiában az ópiumfinomítók száma 1881 és 1891 között 
megháromszorozódott, és 1889 és 1893 között Kanada körülbelül 50%-kal 
több ópiumot importált, mint ezeket az éveket megelőzően vagy a későb
biekben. (A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a kínaiak bevándor
lása Br itish Columbiába már 1880 előtt megkezdődött, és az első ópiumfi
nomítót már akkor felállították Victoriában.) 

British Columbiában a brit hatóságok csak azzal törődtek, hogy a kí
naiak befizessék a nyersópiumra kivetett 25%-os importvámot, ezért az 
ópiumfinomítás központja ide helyeződött át Kaliforniából, A kínai titkos 
társaságok gyorsan megszervezték a finomított ópium Kaliforniába való 
illegális szállítását, és az USA történetében első ízben fordult elő kábító
szer-csempészés 

Az elmondottakból tévedés lenne azt a következtetést levonni, hogy a 
19. század második felében az Egyesült Allamokban csupán a kínaiakra 
korlátozódott volna az ópiummal való visszaélés. Ez Amerika fehér lakos
sága körében is nagyon elterjedt volt, erről viszont az újságok nem írtak, 
mivel az amerikaiak nem az ópiumot, hanem a kínaiakat tekintették prob
lémának Ezt bizonyítja az is, hogy ópiumhasználatot szabályozó intézke
déseket csak Kaliforniában hoztak, tehát abban az államban, ahol kínaiak 
éltek, és a többi állam nem avatkozott be az ópium szabad forgalmazásába. 
A szövetségi kormány még kevésbé foglalkozott az ópiummal. Meg kell je
gyezni, hogy esetleges beavatkozási szándékát nehezen tudta volna keresz
tülvinni, mivel a 19. században az alkotmány a szövetségi kormánynak 
gyakorlatilag semmilyen lehetőséget nem adott az egyes államok közigaz
gatásába való beleszólásra 

Ha eltekintünk attól, hogy San Franciscóban és néhány más kaliforniai 
városban a fehér lakosság bizonyos köreiben is divattá vált az ópium pipá
zása, nyugodtan állíthatjuk, hogy az ópium élvezetének ez a formája meg
maradt kínai sajátosságnak, és nem Lerje<ll el az USA többi államában 

Az alábbi táblázat adatai világosan mutatják, hogy a kínaiak számára im
portált finomított ópium mennyiségét nagyságrendileg haladta meg az ál
talános fogyasztást szolgáló ópiumimport, amellyel párhuzamosan - és 
még látványosabban - emelkedett a morfinimport 
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15„ táblázat Az USA-ba fogyasztás céljára importált ópium és morfin évi 
mennyisége (Terry és Pellens (1928) adatai alapján) 
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Az amerikai ópiumfogyasztás méretét akkor érzékeljük a legjobban, ha 
az adatokat más országok statisztikáival vetjük össze .. A Journal oj the Ame
rican Medical Associationban 1920-ban megjelent kormánybizottsági jelen
tés szerint az 1910-es években az Egyesült Államokban 2,34 g volt az egy 
főre eső ópiumfogyasztás, ugyanakkor ez az arány Franciaországban 0,2 g, 
Németországban 0,13 g, Olaszmszágban 0,065 g, Ausztriában pedig alig 
több mint 0,03 g volt . 

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az ópium- és morfinhasználat és 
-abúzus terjedésében a polgárháború (1861--1865) játszotta a fő szerepet A 
polgárháború alatt valóban nagyon sok katona vált dependenssé, hiszen a 
sebesültek fájdalomcsillapítására csaknem kizárólag opiátokat használtak, 
közvetlenül bedörzsölve a sérülésekbe vagy injekcióban adva. Joggal lehe
tett tehát „veteránbetegségről" beszélni .. A drngfogyasztás terjedésének ez 
azonban csupán egyik, és nem is legfőbb oka, ugyanis abban az időszak
ban a kábítószer-élvezők túlnyomó többsége nő volt, nem pedig férfi 

A táblázat adataiból nem derül ki, hogy milyen formában használta 
az amerikai lakosság az ópiumot Mivel ennek forgalma teljesen szabad 
volt, természetesen senki sem rendelkezik adatokkal, de következtetni le
het ana, hogy a legtöbb ópiumot „gyógyszertárban", „gyógyszerként" sze
rezték be az amerikaiak Az idézőjelet az indokolja, hogy ezek a fogalmak 
nem egyeznek mai szóhasználatunkkal, ami némi magyarázatot igényel. 

Az európai olvasó óhatatlanul elfeledkezik anól, hogy az Egyesült Ál
lamokban a 19. században még nem épült ki az európai országokhoz ha-
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sonló gyógyszertárhálózat. Maga a gyógyszertár sem volt ugyanaz, mint 
ahogy ma sem azonos a gyógyszerek mellett piperecikkeket, Coca-Colát és 
bot dogot árnsító amerikai „drng store" az emópai patikával. 

A gyógyítás és a gyógyszerterápia Amerikában nem volt az orvosok pri
vilégiuma, és főként vidéken, ahol a szórványosan lakott területeken ke
vés orvos élt, az öngyógyítás és a kurnzslás volt a jellemző A kurnzslók 
és csalók működését semmi sem korlátozta, ők pedig rendkívül gyorsan 
felfedezték, hogy a gyógyszer-előállítás kincsesbánya, amelyet jól szerve
zett prnpagandával remekül ki lehet aknázni. Gyógyszerek hirdetését sem
mi sem akadályozta, mint ahogy azt sem, hogy postán lehessen gyógy
szert rendelni és küldeni .. A kuruzslók és csalók közül sokan néhány év 
alatt milliomosok lettek Csak 1905 és 1907 között, amikor Samuel Hop
kins Adams „Great American Fraud" című, ma már klasszikusnak számí
tó cikksornzata megjelent, ismerték fel az amerikaiak, hogy ezek az embe
rek mekkora egészségügyi kárnsodást okoztak 

Holbrook szerint Samuel Hopkins Adam sot az döbbentette meg a legjob
ban, hogy az amerikai józan ész csődöt mond akkor, amikor a fájdalom
csillapítás piacára lépünk, és a következőket írta: „ Amikor az átlag ameri
kai egy lovat vagy egy doboz szivart készül vásárolni, akkor ő az óvatosság 
mintaképe De amikm megfigyeljük, hogy hogyan próbálja megszerezni 
legértékesebb tulajdonunkat, jó egészségünket, akkor egy megrögzött ba
lekot látunk magunk előtt" * 

Természetesen a hiszékenység nincs időhöz vagy helyhez kötve; erre jó 
példa a svédcseppek egy évtizeddel ezelőtt Magyarországon lezajlott virág
kora. Amikor tízezrek szedtek minden bajra svédcseppeket, egy rövid köz
leményben hívtam fel gyógyszerészkollégáim figyelmét ana, hogy ilyen 
készítmények legutóbb a 19 század elején voltak Európa több mszágá
ban népszerűek: a „Tinctura aloes composita"-t a nagyközönség leginkább 
„Elixir ad longam vitam" néven ismerte. A népszerűséget jelentősen csök
kentette a heidelbergi egyetem gyógyszertanprnfesszorának, Oesterlen
nek a véleménye, aki 1850-ben megjelent, „Handbuch der Heilmittelleh
re" című könyvében azt írta, hogy ilyen kotyvalékokat („Mischmasche") 
ma már a terápiában nem használnak 

------------------------- ---------
* A WHO Pharmaceutical New>letter 1994 szeptemberi számában a következő 1r1oüdat olvasható: 
,Az Egyesült Államok parlamentjének egyik albizottsága jelentésében azt állítja, hogy 10 milliárd 

dollárra becsülhető az az összeg amit a fogyasztók, elsősorban a 65 év felettiek, évente olyan gyógy
szerek beszerzésére költenek, melyek hatását senki sem bizonyította be vagy teljesen hatástalanok" 
Ehhez nem kell kommentár 

183 



Orandfather· 
l used lt over 60 

L...::::::::::,_4!J!!l 1lr years ago. 
Then the children, and now 
the grandchildren„ 

Ayer's 
Cherry Pectoraf 

The oldest and best remedy 
f or coughs, colds, bronchi
tis, and all throat and lung 
troubles, Bewareimitations„ 

AYoid constipation. Hastcn a cure bythe 
ust: or A7er·s PHl.s. 

Pr.parc41t1 Dr J„ '" A.ycr Co„, l.owcll, -.., U„S..A. 

A képen látható nagypapa egy olyan 
morfintartalmú készítménnyel kezeli 
unokáját, melyet ő már 60 éve használ! 

A 19. század második felében az opiátok a leggyakrabban használt 
gyógyszerek közé tartoztak Bakalar és Grinspoon szerint 1885-ben a kö
vetkező volt a legnagyobb forgalmú gyógyszerek sorrendje: 

1. vas-klorid (vérszegénység esetén) 

2 kinin (malária esetén) 

3. éter (altatásra) 

4 opiátok (fajdalomcsillapításra) 

5 szódabikarbóna (emésztési zavarok esetén) 

6 .. alkohol (nyugtatóként és görcsök esetén) 
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A kuruzslók és a hirdetések hatására az amerikai lakosság zöme ilyen 
- patent medicine-nek vagy nostrumnak nevezett - gyógyszer-különleges
ségekkel kúrálta magát Krzyzyk szerint 1851-ben 1500 ilyen készítményt 
hirdettek, számuk 1905-ben viszont már 50 OOO-re emelkedett E „külön
legességek" túlnyomó többsége ópiumot, morfint vagy kokaint tartalma
zott anélkül, hogy ez jelezve lett volna. Ez nem sértett semmilyen előírást, 
mivel ilyet tiltó törvény az USA-ban 1906-ig nem létezett Ezekkel a készít
ményekkel - és a használatukkal kapcsolatos problémákkal - még részle
tesebben foglalkozunk az amerikai kokainprobléma kapcsán (lásd a 219 
oldalon). 

A korábban már említett kormánybizottsági jelentés szerint a drogfo
gyasztók számára vonatkozóan több becslést közöltek, ezek két szélső ér
téke: 200 OOO és 4 OOO OOO .. New Yorkban 1919-ben kötelezővé tették ezek 
nyilvántartásba vételét; a bizottságot nem nyugtatta meg, hogy a regiszt
rált 3500 személy 23%-a hivatásos sofőr, autó-, autóbusz- vagy villamos
vezető volt 

Amerika a századfordulón ébredt rá a kábítószer-probléma súlyosságá
ra. Ez a felismerés rendkívuli következményekkel járt 

Az első következmény morális volt: a toxikománt erkölcstelennek kezdték 
tekinteni A kábítószer rabja nem illeszkedett be és nem illett bele a terme
lés- és profitorientált amerikai társadalomba, ezért akciók indultak ezen 
erkölcstelen és beteg emberek megmentésére Ez átvezet a második fejle
ményhez, ami egészségügyi vonatkozású volt: ha a toxikománia betegség, 
akkor azt meg lehet és meg is kell gyógyítani A betegség-koncepció ered
ményeként sona nyíltak az olyan klinikák és szanatóriumok, melyek ke
zelést és gyógyulást ígértek; sajnos ezen vállalkozások jelentős része tudat
lanságból vagy kifejezetten tisztán pénzszerzés céljából inkább hozzájárult 
a toxikománia terjedéséhez, mintsem csökkentette volna annak méretét 
Az opiomániát morfinnal, a morfinizmust pedig heroinnal vagy kokainnal 
„kúrálták", és az uzleti alapokon működő vállalkozások nem is kísérletez
tek az elvonással, hanem megelégedtek azzal, hogy megfelelő nyereség el
lenében biztosítsák a kliensek által igényelt kábítószeradagokat 

Figyelembe kell vennunk azt, hogy szövetségi kábítószer-ellenőrzé
si szabályozás gyakorlatilag nem létezett, és az 1906-ban beve1etett Pure 
Food and Drug Act - melynek történelmi jelentősége van az élelmiszerek 
és gyógyszerek minősége tekintetében - nem tartalmazott kábítószer-ellen
őrzési elemeket 
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Az első amerikai szövetségi kábítószertörvényt 1909-ben alkották, de té
vedés lenne azt hinni, hogy ez a törvény összefügg az amerikai kábítószer
helyzet alakulásával: a törvényt külpolitikai okokból hozták A századfor
duló táján, az amerikaiak távol-keleti expanziója idején ugyanis a kínaiak 
helyzete tovább romlott Amerikában, különösen az 1898-as amerikai-spa
nyol háború után, amikor az Egyesült Államok a Fülöp-szigetek birtoká
ba jutott, és az európai nagyhatalmak konkurenseként be akart hatolni a 
kínai piacra is Az amerikai-kínai feszültség 1905-ben tetőzött, amikor a 
kínai kereskedők (a kínai kormány formális tilalma dacára) sikerrel szer
vezték meg Kínában az amerikai áruk embargóját Az USA kormányá
nak politikai érdekei füződtek ahhoz, hogy javítsa az amerikai-kínai kap
csolatokat Erre az ópium adott lehetőséget: Kína meg akart szabadulni a 
brit indiai ópium szabad beáramlásától, és az USA Kína „barátjaként" eb
ben aktív segítséget nyújtott Az amerikai kezdeményezésre 1909-ben ösz
szehívott sanghaji konferencia (lásd a 464 oldalon) állásfoglalásai és aján
lásai döntő szerepet játszottak abban, hogy a Kínába irányuló brit indiai 
ópiumexport megszűnjön .. Ebben a megvilágításban nem tekinthető vé
letlennek, hogy az első amerikai ópiumtörvényt, amely betiltotta az ópi
umszívásra és nem gyógyászati célokra szolgáló ópium importját az USA
ba, 1909 február 9-én, a sanghaji konferencia ideje alatt fogadták el, ezzel 
bizonyítva Amerika eltökéltségét arra, hogy együttműködjön Kínával a 
nemzetközi ópiumkereskedelem korlátozásában. Ezt a törvényt 1914-ben 
három további kábítószertörvény követte, melyeket ugyancsak külpoliti
kai okok motiváltak: az Egyesült Államok kezdeményezte annak a Nem
zetközi Ópiumegyezménynek a megkötését (Hága, 1912), melynek értel
mében az USA is köteles volt az addig nem létező kábítószer-ellenőrzést 
törvényesen szabályozni jellemző, hogy mindhárom törvény tervezetét a 
külügyminisztérium fogalmazta meg . Nagyobb belpolitikai támogatás
ra nem számíthattak, az amerikai politikusokat és a közvéleményt ekkor 
ugyanis egy másik a kábítószerkérdésnél sokkal többeket érintő - prob
léma foglalkoztatta: az alkoholprohibició vitája. A prohibicionista mozgal
mak már a 19 század végén erősek voltak, de konkrét lépésekre éppen eb
ben az időszakban került sor. 1906 és 1913 között 7 állam, 1919-re további 
19 állam vezetett be szigorú alkoholkorlátozásokat, és 1920-ban elfogad
ták az ország egész területére vonatkozó prohibíció! jelentő Volstaed Actot 
A kábítószerkérdés meghúzódott az alkoholprohibíció árnyékában, és va
lószínűleg kevesen gondoltak arra, hogy az 1914-ben hozott Harrison Nar-
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cotic Act több mint egy fél évszázadra meghatározza az amerikai kábító
szer-politikát 

A törvény tulajdonképpen egy adóztatási rendszert vezetett be, amely 
ugyanakkor szabályozta és korlátozta a kábítószerek kereskedelmét, ren
delését, kiszolgáltatását és használatát Mivel kincstári bevételről volt szó, 
nem meglepő, hogy a törvény végrehajtása a pénzügyminisztérium felada
tát képezte. 1920-ban ugyanez a minisztérium lett felelős az alkoholprohi
bíció végrehajtásáért is 

Ekkorra már világossá vált, hogy a toxikománokat nem könnyű egyszerre 
meggyógyítani, és a toxikománia megítélésében lényeges fordulat követke
zett be: egyre többen kezdték inkább erkölcstelen bűnnek, mint betegség
nek tekinteni Ebben a szemlélet- és közhangulat-változásban szerepet ját
szott az is, hogy a 20 század első két évtizedében jelentősen módosult az 
amerikai droghasználat társadalmi szerkezete A kábítószer-élvezők kö
zött egyre csökkent a középosztálybeli asszonyok aránya, és helyüket hát
rányos helyzetű fiatal férfiak foglalták el Változtak a kábítószerek is, a 
háziasszonyok által fogyasztott ópium- és morfintartalmú „gyógyszer-kü
lönlegességek" helyett a 20 század első éveiben a heroin felé fordultak a fi
atalok A húszas évek tipikus, átlagos kábítószer-élvezője már a 23 éves he
roinista fér fi volt 

Az 1920-ban felállított Prohibíciós Iroda Kábítószer-főosztálya néhány 
év alatt bezáratta a toxikománok részére opiátokat kiszolgáltató kliniká
kat, és bírósági döntések útján elérte azt, hogy minden orvos ellen eljárást 
indíthasson, aki drogdependens részére kábítószert rendelt Ezeknek az in
tézkedéseknek a következtében ezek a betegek legális úton nem juthat
tak kábítószerhez, kialakult tehát a feketepiac, drágultak a kábítószerek és 
megkezdődött ezek „hígítása" is. Az Egyesült Államok a drogfogyasztókból 
egy olyan új bűnözőkategóriát teremtett, ami addig nem létezett, a kábító
szer-problémát pedig - a következő fél évszázadra - tisztán rendészeti prob

lémává alakította 
A kábítószer-rendészeti szervek nagy lendülettel kezdtek neki a tiszto

gatásnak 1916 és 1918 között ugyan még csak 1000 eljárást indítottak, de 
1919-ben már egyetlen New York-i razzia során több mint 2000 személyt 
vettek őrizetbe. 1925-1926-ban 10 OOO fölé emelkedett a kábítószervétsé
gek száma, az orvosi rendelőkben, gyógyszertárakban, kórházakban és az 
utcán egymást érték a razziák, a bíróságok elé kerülő ügyek egyharma-
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da kábítószereset volt, és a Sing Sing fegyházban a drogfogyasztók aránya 
1918 és 1922 között 900%-kal emelkedett A húszas évekbeh például Los 
Angelesben a gyilkosságok és rab lások 90%-át már kábítószer-élvezők kö
vették el, hogy a feketepiaci heroin megvásárlásához szükséges pénzt elő
teremtsék 

1930-ban megalakult a Bureau oj Narcotics, amely Harry Aizslinger veze
tése alatt 1968-ig, tehát 38 éven át(!), változatlanul és következetesen foly
tatta a drogfogyasztókat bűnözőnek nyilvánító amerikai kábítószer-poli
tikát A prohibíció - az alkoholtilalom - visszavonása (1933) után bővült 
az iroda detektivállománya és tovább fokozódott a tevékenysége Ekkorra 
már az USA államainak többsége törvénybe iktatva nyilvánította bűnöző
nek a kábítószer-élvezőket A Bureau oj Narcotics sorozatban indította az 
eljárásokat az olyan orvosok ellen, akik - az iroda véleménye szerint - túl 
sok morfint vagy más opiátot rendeltek Ennek következtében az ameri
kai orvosok már alig mertek arra rászoruló betegeiknek is fajdalomcsilla
pítót rendelni. 

A kábítószerfüggésben szenvedők kezelésére ilyen körülmények között 
alig volt lehetőség, kivételt csupán a már elítélt kábítószer-élvezők keze
lésére létesített néhány börtönintézet jelentett, melyek közül a lexingtoni 
vált a legismertebbé, elsősorban az ott folyó kutatómunka jóvoltából 

A kábítószer-élvezet terjedését ez a nagy energiával és apparátussal folyta
tott rendészeti beavatkozás sem tudta megakadályozni A harmincas évek
ben már gyakorlatilag a heroin jelentette a kábítószert, az ópium és a mor
fin már nem játszott jelentős szerepet Változás következett be viszont a 
heroinhasználat módjában Az első világháború idején még a szippantás 
volt a legelterjedtebb abúzusforma, és lényegesen kisebb volt azok száma, 
akik kicsiny pipákból szívták, pilulaként szedték, vagy injekcióval a bőr 
alá fecskendezték ezt a szert 1920 és 1930 között már szórványosan fel
tűnt az intravénás technika (főleg a déli államokban és a fehérek körében), 
majd fokozatosan terjedni kezdett, de egyeduralkodóvá csak a második vi
lágháború után vált 

A harmincas évek során az amerikai heroinpiac ellátásában egyre na
gyobb szerepet játszottak a Mandzsúriában és Tiencsinben működő japán 
heroin üzemek. Amerika belépése a második világháborúba megszakította 
ezt a kapcsolatot és az áruellátást A heroinisták száma sohasem volt olyan 
alacsony, mint a második világháború vége felé (kb 20 OOO személyt tar
tottak nyilván). 
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A második világháború után a maffia megszervezte Amerika heroinellátá
sát Ennek megértéséhez viszont feltétlenül szükség van arra, hogy röviden 
kitérjünk a szicíliai Onorata Societa és az amerikai Cosa Nostra történeté
re és együttműködésére, valamint ennek politikai és stratégiai hátterére. 

Az a magyarázat, hogy a maffia szó a szicíliai vecsernye alkalmával szü
letett volna meg, mint a „Morte Alla Francia Italia Anela" rövidítése, pusz
tán legenda legenda azért, mert 1282-ben Palermóban az a fogalom, hogy 
„Italia" teljesen ismeretlen volt, és azért is, mert a maffia szó először 1863-
ban jelent meg a szicíliai szókincsben - két évvel Szicília Olaszországhoz 
csatolása után 

A szicíliaiak nem ismerik a maffiát, de annál jobban az Onorata Socie
tát, mert ez a maffia igazi szicíliai elnevezése. Túl messzire vezetne a „tisz
teletre méltó társaság" teljes történetét áttekinteni, de eue nincs is szük
ség, hiszen ennek a szervezetnek eredetileg a kábítószer-kereskedelemhez 
semmi köze sem volt. 

Don Vita Cascio Ferro, a „capo di tutti", Palermóból nemcsak az Onora
ta Societát irányította, hanem egyben Szicília nyugati és középső részének 
legfőbb ura is volt, egészen addig, amíg Mussolini hadjáratot nem kezdett e 
szervezet ellen Mussolini ellenszenvét állítólag egy személyes sérelem vál
totta ki, de ennél valószínűbb, a fasiszták nem engedhették meg azt a lu
xust, hogy a maffia, mint állam az államban, a párt „konkurenseként" mű
ködjön .. Cesare Mari, Mussolini szicíliai prefektusa, 1924 és 1927 között 
több mint ezer maffiózót ítéltetett el, láncra verve szállíttatva őket a lipari 
szigetekre .. Mari fasiszta módszereket alkalmazott célja elérésére, a közép
kori kínzóeszközök használatától sem riadt vissza, és nem sokat törődött 
azzal, hogy mennyire bizonyosodott be egy-egy vádlottnak a maffiához 
való tartozása 

Don Vita Cascio Ferro börtönben halt meg, és utóda, Don Calogero Viz
zini („Don Calo") Villalba „capó"-jaként árnyékban igyekezett maradni. 
(Mari megpróbált vele is leszámolni, de nem járt eredménnyel, mivel Mus
solini egyik államtitkára „fedezte" hálából azért, hogy Don Calo 1922-ben 
egy politikai gyilkosság után a rendőrség elől elbújtatta.) Don Calo meg
őrizte tekintélyét, és ez a rendkívül intelligens analfabéta maffiózó türe
lemmel várta ki a jobb időket 

A megújhodás az Újvilágból jött, de ennek megértéséhez vissza kell ka
nyarodnunk az időben, és nyomon kell követnünk a maffia amerikai útját 

Don Vita Cascio Ferro Szicíliában közel 60 hajóból álló flottát szervezett, 
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hogy lopott szarvasmarhák Ilrniszba való szállítását megoldja Ez a flotta 
segítette ki Olaszországból a rendőrség által körözött maffiózókat és ezek 
a szicíliai „különítmények" alapították meg Saint louisban, Chicagóban, 
Kansas Cityben és New Jerseyben azt a „Fekete Kéz" bűnszövetkezetet, 
melyet később „Cosca Nostra", még később „Cosa Nostra" névre keresz
teltek át (Az articsóka leveleinek a koronája, a cosca, Szicíliában a maffia 
egyes csoportjainak megjelölésére szolgált, a szervezet kompakt, hierar
chikus és titkos voltát szimbolizálva. A cacocciola - articsóka - név a cso
port főnökét jelentette.) 

A Cosa Nostra „családjai" a prohibíció, azaz az amerikai szesztilalom 
idején erősödtek meg; egyre fokozódó hatalmukat és befolyásukat sem az 
egyes családok közötti véres leszámolások, sem a bünüldözés nem tud
ta meggátolni. AZ Capone a legismertebb alakja ennek a periódusnak, 
de Al Capone soha nem tudta a családok működését úgy koordinálni, 
mint ahogy azt később Salvatore Lucania, vagy ismertebb nevén Charley 
„Lucky" L uciano, az egyik New York-i család feje megoldotta. Lucianót 
1932-től tartották a szervezett bűnözés „miniszterelnökének"; az alkohol
prohibíció visszavonása után kezdett a Cosa Nostra erősebben „érdeklőd
ni" a prostitúció és a kábítószer után Luciano New Yorkban kitűnő kap
csolatokat épített ki a nem szicíliai eredetű szindikátusokkal, melyek tagjai 
- származásuknál fogva - nem is válhattak valamelyik Cosa Nostra család 
tagjává Ebből az időből ered az alvilág pénzügyi zsenijével, Meyer Lansky
val való barátsága is Lucky Luciano első virágkora 1936-ig tartott, amikor 
Thomas Dewey államügyésznek (aki később New York állam kormányzó
ja lett, és akit az európai újságolvasók mint Truman ellenlábasát ismer
tek meg az 1948-as elnökválasztás alkalmával) sikerült tanúkat állítania 
arra, hogy Luciano egyedül New Yorkban 200 nyilvánosházat tart ellenőr
zése alatt, de prostitúciószervezete Chicagóban, Philadelphiában, Miami
ban és las Vegasban is kiterjedt volt A rendőrség szerint a „hölgyek" évi 
280 millió dollárt „hoztak" Luciano családjának a konyhájára. Nem csoda, 
hogy Luciano ebből a jövedelemből a rendőrségnek is juttatott, amit leg
jobban az az adat bizonyít, hogy 1933 és 1936 között New Yorkban egyet
len prostituált és egyetlen kitartó sem került börtönbe Inkább az a csoda, 
hogy Deweynek sikerült Lucianót elítéltetnie, méghozzá 30-50 év közötti 
börtönbüntetésre Lucianót Amerika egyik legrosszabb börtönében, a dan
nemorai Clinton Pr isonban helyezték el, és helyettese, Vita Genovese 23 
Amerikában töltött év után sürgősen visszaköltözött Olaszországba, nem 
bízva többé abban, hogy a vádak alól ugyanúgy felmentik, mint ahogy az 
1925-ben, 1927-ben, 1931-ben és 1934-ben simán megtörtént 
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Amíg Frank Costello és Meyer Lansky szorgalmasan nyitotta egymás 
után New Yorkban, New Orleansban és Dél-Floridában a játékkaszinó
kat, addig L uciano a börtönben, Genovese pedig Olaszországban látszólag 
tétlen volt Genoveséről még meg lehetett állapítani, hogy az olasz fasisz
ta párttal felvette a kapcsolatot, állítólag negyedmillió dollárral támogat
va a pártkasszát és a Duce személyes kérésére elintézve azt a szívességet, 
hogy Carlo Frescát, az amerikai újságokban megjelenő, Mussolinit „rágal
mazó" cikkek szerzőjét a New York-i utcán lelőjék A Ducéval való „ba
rátság" persze nem gátolta Genovesét abban, hogy Don Calóval felvegye a 
kapcsolatot, és Rómában, Palermóban, valamint Nápolyban a maffia jövő
jét előkészítse 

Lucianónak még egy isten háta mögötti börtönben is óriási befolyása 
maradt jól mutatja ezt, hogy 1942-ben, amikor néhány rejtélyes látoga
tó megjelenése után áthelyezték a dannemorai viszonyokhoz képest luxus
szállónak számító Albany börtönébe, azonnal megszűntek a New York-i 
kikötőben 1941 óta hetente ismétlődő szabotázsakciók. Albanyban tovább 
javult L uciano helyzete: napokra, sőt hetekre is eltűnt a börtönből, Ja Ado
nis és Vita Genovese útján felvette a kapcsolatot az Onorata Societa fejével, 
Don Calóval, és - bár milyen hihetetlenül is hangzik - állítólag a szövetsé
ges csapatok szicíliai partraszállásának előkészítésében is részt vett Don 
Calo hetekkel jó előre megszervezte az amerikai fegyver szállítmányok és 
katonák fogadását és elrejtését Szicíliában, és a partraszállás után, mialatt 
Szicília keleti részén (ahol a maffia nem működött) a 8 brit hadsereg ez
rével vesztette el az embereket, a sziget közepén fekvő „bevehetetlen" he
gyekbe gyakorlatilag puskalövés nélkül jutott fel a George Patton vezette 7. 

amerikai hadsereg 
Az előbbieket bizonyítani vagy cáfolni egyaránt nehéz, az viszont tény, 

hogy Don Calót, a „maffiagenerálist", az amerikaiak a körzet polgármeste
rének nevezték ki, unokaöccse pedig Poletti ezredes, Szicília amerikai ka
tonai kormányzója mellett összekötő lett Vita Genovese tolmácsként mű
ködött a nolai szövetséges hadiszálláson 

Don Calo, Genovese és a többi maffiózó elképzelése a „demokrácia visz
szaállításáról" kissé eltért a szövetségesek eredeti elgondolásától, és hely
zetüket kihasználva a világ legnagyobb feketepiacát építették ki Olaszor
szágban 

Luciano börtönbüntetését 1946 február 2-án 9 év 6 hónapra mérsékel
ték Tekintettel arra, hogy éppen ennyi időt töltött börtönben, azonnal sza
badlábra helyezték, és kiutasították az Egyesült Államokból 

Ez a lépés végzetes könnyelműségnek bizonyult A háború alatt az ame
rikai heroinprobléma sokat enyhült: a japánok „jóvoltából" az amerikai 
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piacot ellátó sanghaji és tiencsini heroinfonások megszűntek, és a kínai 
kommunisták katonai sikerei következtében a háború után sem lehetett 
ezekre a forrásokra számítani A heroinisták száma sohasem volt az USA
ban ilyen alacsony Luciano szabadon bocsátásával és kiutasításával az 
amerikaiak nagy lehetőséget játszottak el 

Luciano Olaszországba érkezése új fejezetet nyitott a ká:bítószer-keres
kedelem történetében, amikor a római Quirinale szállóban megkezdte egy 
nagyvonalú földközi-tengeri hálózat kiépítését 

Az első lépés az volt, hogy az amerikai hadiflotta feleslegéből gyorsna
szádokat vásároltak (állítólag 2 tengeralattjárót is sikerült szerezniük); az 
olasz hadsereg megmaradt repülőgépei közül is meg tudtak venni néhá
nyat A szállítóhálózat központjául Iangert választották, mivel az akkor 
nemzetközi szabad kikötő volt 1946 őszén már „próbafotamot" tartottak 
a flottával: cigarettacsempészéssel próbálták ki a hálózat működését A fő
próba sikeres volt, tehát sor kerülhetett a második lépésre, a heroingyártás 
alapanyagának a biztosítására. Az ópium a Közel-Keleten (főként Irán,ban 
és Törökországban) jóformán korlátlan mennyiségben állt rendelkezesre, 
csak „le kellett érte hajolni" A harmadik lépés Marseille-be vezetett: Lu
ciano kiépítette a kapcsolatot a „korzikaiakkal", és a Venturi, Francisci és 
Guerini családok közreműködésével 1950-1951-ben Marseille-ben megin
dult a nagyméretű heroingyártás 

Amikor Luciano 1962-ben hirtelen elhunyt („szívrohamának" okára 
még ma sem derült fény), a török-olasz-francia útvonalon már egy évtize
de áramlott folyamatosan a heroin New Yorkba 

Az amerikai kormány természetesen számos kísérletet tett arra, hogy 
a maffia heroinüzletét megakadályozza, de az amerikai rendészeti szer
vek akcióit a maffia aránylag könnyen ki tudta védeni: korrupt politiku
sok és rendőrök közreműködése révén legtöbbször lépéselőnyben voltak a 
rendészeti szervekkel szemben A maffiának ezenfelül biztonságos hátte
re is volt: Battista Kubája a maffia számára maga a paradicsom volt. A ku
bai forradalom győzelme 1959-ben felszámolta a maffia havannai bázisát, 
de ez a szervezetnek csupán átmeneti nehézséget okozott Az USA ugyanis 
megnyitotta határát a kubai menekültek előtt, és ezzel a lehetőséggel élve 
a kubai gengszterek az USA kormányának a segítségével települtek át Flo
ridába és alakították át Miamit a világ egyik kábítószer-központjává Az 
amerikai kubaiak" nemcsak folytatták a maffiával együtt bonyolított he-

" 'k roimizletet, hanem másfél évtizeddel később kitűnően kamatoztatta ta-
pasztalataikat és kapcsolataikat a kokainkereskedelem szervezése során. 
Óriási előnyt jelentett számukra az is, hogy Bolíviában, Kolumbiában és 
Peruban spanyol anyanyelvükön tudtak partnereikkel tárgyalni 
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Lucky Luciano nem véletlenül vette igénybe korzikai banditák szolgá
latait a heroingyártás megszervezéséhez, hiszen Marseille-ben a bűnözés 
minden ágazatában járatos korzikai családok voltak az alvilág tradicioná
lis urai. A korzikaiak számára a heroingyártás nem jelentett újdonságot, 
mivel ezzel már a harmincas évek elején is megpróbálkoztak (Az egyik 
első laboratóriumot Carbone, a későbbi Gestapo-ügynök - a „Borsalino" 
című film egyik főalakja - létesítette ) 

Az ötvenes években gomba módra szaporodtak a Marseille környéki lu
xusvillákban berendezett laboratóriumok, melyek a Közel-Keletről beszer
zett ópiumot (vagy nyersm01fint) alakították át heroinná. Mivel ezek a la
boratóriumok látták el az amerikai heroinpiac közel 80%-át, érthető, hogy 
az USA kormánya és rendészeti szervei minden rendelkezésre álló eszköz
zel megpróbálkoztak annak érdekében, hogy a francia kormányt „akti
vizálják" Ezek az amerikai kísérletek hosszú éveken át kevés eredményt 
hoztak, és a francia hatóságokat elmarasztaló közlemények egész sorozata 
jelent meg az amerikai sajtóban Tény, hogy a korzikai családok politikai 
együttműködését a francia jobboldal számos esetben vette igénybe a balol
dal ellen, sokat cikkeztek arról is, hogy az 1968 májusi események hatásá
ra felállított „Service d'Action Civique" (SAC) tagjai között szép számmal 
akadtak korzikai gengszterek, akiket a rendőrség és a biztonsági szolgálat 
tisztjei irányítottak, és nagy sajtóvisszhangja volt a Delouette-Fourier-ügy
nek, ami azt igyekezett valószínűsíteni, hogy a francia hírszerző szervezet, 
a „Service de Documentation et de Contre-espionnage" (SDECE) is „érde
kelt" volt a heroincsempészésben Ezek a tényezők bizonyára hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Marseille környéki laboratóriumokat kevéssé zaklatták, és 
a „French Connection" aránylag zavartalanul működhetett, a fő ok mégis 
abban keresendő, hogy a laboratóriumokban előállított heroin nem Fran
cia01szágban, hanem az USA-ban került forgalomba, De Gaulle tábornok 
pedig nem mindig sietett segítséget nyújtani az USA problémáinak meg
oldásához A franciák együttműködési készségére az amerikaiknak addig 
kellett várniuk, amíg Franciaországban is terjedni kezdett a heroinahúzus. 
Ez vezetett a „French Connection" felszámolásához 1971-ben 

Amerikában a második világháborút követő két évtized fö jellemzői a kö
vetkezők: 

- a heroinizmus elsős01ban New York-i probléma, 
- az intravénás használat általánossá válik, 
- a heroinprobléma és a fekete gettó problémája összefonódik 
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Az Egyesült Államokban New York lett a heroinkereskedelem és a hero
inománia központja. Miért éppen New York? 1962-ben R .. F Wagner, New 
York akkori polgármestere, Kennedy elnöknek a következő szavakkal szá
molt be erről: 

„ tudjuk, hogy sok toxikomán jött New Yorkba az ország más részei
ből Voltak közöttük olyanok, akik már kábítószer-élvezők voltak ideérke
zésük előtt, és voltak olyanok, főleg fiatalok, akik New Yorkban szoktak rá 
a kábítószene .. Sok toxikomán törekedett azért New Yorkba, mert ez orszá
gunk legnagyobb kapuja, nemcsak legálisan érkező emberek és áruk, ha
nem a gyilkos és illegális import, a kábítószer számára is. 

Circulu.s vitiosusszal állunk szemben: a toxikománok azért vannak itt, 
mert itt kapható kábítószer, és a kábítószer azért kapható itt, mert itt van
nak a toxikománok, tehát itt van a piac. . " 

De Roppe szerint: „ .... A toxikomán elszántan törekszik arra, hogy hozzá
jusson a kábítószerhez, a társadalom pedig elszántan igyekszik ebben meg
akadályozni .. Az eredmény egy rendkívül költséges polgárháború, mely
nek egyik tábor át a toxikománok képezik, akik a becslések szerint évente 
körülbelül 400 millió dollárt fizetnek a csempészett heroinért, a másik tá
bort az adófizető polgárok alkotják, akiknek a pénzéből jelentős összege
ket emészt fel a küzdelem a csempészet ellen, a toxikománia elleni rendé
szet fenntartása, a toxikománok kezelése. " 

De Roppe 1957-ben 400 millió dollárra becsülte azt az összeget, amelyet 
a toxikománok évente heroinra költenek Azóta sokat változott a helyzet, és 
változtak a becslések is: 1971-ben az Egyesült Államok kongresszusa szá
mára készített egyik jelentés már 2700 millió dollána becsülte az évi költ
séget Az emelkedés mértéke változatlan maradt, és 1985-ben egyes szak
értők 15 vagy 20 milliárd dollána becsülték a heroinra költött összeget 

1969 július 14-én az Egyesült Államok elnöke hagyományos évi üzene
tében a következőket mondta: „ . 1960 és 1967 között a droghasználat mi
att letartóztatottak száma csaknem 800%-kal emelkedett; az illegális kábí
tószer-fogyasztás miatt letartóztatottaknak a fele 21 év alatti volt Egyedül 
New York Cityben 40 OOO heroinistát tartanak nyilván, és ez a szám éven
te 7000-9000 fővel növekszik Ezek a hivatalos statisztikák csupán a jég
hegy csúcsát mutatják .. " 

Wagner beszámolója Kennedynek, De Roppe könyve, a kongresszus ál
tal megvitatott jelentés mind igazat írt, de mindegyikből kimaradt a he
roinabúzus és a társadalmi problémák közötti összefüggés, azaz a problé
ma lényege 

Kíséreljük meg az Egyesült Államok akkori statisztikai adatait ebből a 
szempontból vizsgálni 
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Az Egyesült Államok kormányának 1967. évi, az ENSZ-nek küldöttje
lentése szerint az országban 62 045 toxikománt tartottak nyilván, és ezek 
közül 57 960, azaz 93,5% volt heroinista. Ha ezt a számot az USA 200 mil
liós lakosságszámához viszonyítjuk, akkor nem értjük meg, hogy miért te
kintették a heroinabúzust problémának, hiszen a lakosság 0,03%-a nem 
nagy arányszám A probléma megértéséhez már valamivel közelebb visz, 
ha figyelembe vesszük, hogy a heroinisták 51,6%-a New York államban 
volt, és az USA 45 állama alig jelentett heroinabúzus eseteket (New Yor
kon kívül Illinois, Kalifornia, New Jersey és Michigan államok voltak érin
tettek) 

Ezekből a százalékokból persze nem tudjuk meg, hogy milyen társadal
mi rétegek vagy lakosságcsoportok körében volt magas a heroinhasználat 
Florence Kavaler és munkatársai azonban elemezték a New York-i statisz
tikát, és részletes adatokat közöltek a város egyes kerületeiről, feltüntetve 
a heroinisták korát, nemét stb Adataik az 1964-1966-os évekre vonatkoz
nak, és New York város hivatalos regiszteréből származnak Túl messzire 
vezetne és áttekinthetetlenné válna Kavaler rengeteg táblázatát és statisz
tikáját átvenni, ezért New York város demográfiai adatainak telhasználá
sával százalékos adatokkal próbálom meg a statisztikából levonható főbb 
tanulságokat megvilágítani 

16„ táblázat. Heroinisták arányszáma a lakosság számához viszonyítva 
(1964-1966) 
;;;:--------:-----------------WWW-WWW---WWW---------------------,----~-----WWW--www----

' Egyesült Allamok ' 0,03% >------------------- ---- -------- ------------ ----------------------- _______ ' --------------~---
t New York State 0,25% ; ________________________________________ , __________________ _/ 

i ~New York C_i~y _____________ -------- -------www---c-WWWWWW0_,3_8~ 
f _ Manhattan 

New York City fekete lakossága 

0,77% 

1,27% 
J. ------------------~----------~--------------- ---------- -------------~'---~------·--

( Manhattan fekete lakossága 1,90% 
i ____ WWW ____ - - - - - ----~- ~- ------- -- - -- --- -- -- - ---- ~~--
! Manhattan fekete lakossága, 20-24 évesek ' 6,57% 
i /------------------------------------------------------------------------~--------! _____________ _ 
i Manhattan fekete lakossága, 20-24 éves férfiak ' 10,50% 

_) 

\--------·-----------------------------------wwwwww _____ ,_ -- ---www-- ------

A fenti számadatok a New York-i hivatalos regiszter adatain aiapulnak, 
azaz csak a rendőrség vagy az egészségügyi intézmények (pi kórházak) ál
tal hivatalosan bejelentett heroinistákra vonatkoznak, a tényleges száza-
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lékok ennél lényegesen magasabbak Ebből viszont az következik, hogy 
Manhattan 20-24 éves fekete férfi lakosságának nem 10, hanem 20 vagy 
30%-a élt heroinnal. 

A New York-i heroinista jellemző adatai tehát: manhattani lakos, feke
te, 20-24 éves férfi, amihez még hozzá kell tennünk, hogy jobbára mun
kanélküli, és rendőrségi priusza rendszerint korábbi, mint heroinabúzu
sának a kezdete A „fekete gettó" életkörülményei eléggé ismertek ahhoz, 
hogy megmagyarázzák, az ilyen fiatalok miért a heroinmámorban igye
keztek az életet elviselni. 

A manhattani rendkívül magas százalékos adatok ismeretében már 
nem lephet meg senkit, hogy 1969-ben a Manhattan General Hospital (te
hát a manhattani általános kórház) 600 ágyából 400 volt heroinisták részé
re fenntartva, és naponta 28 heroinistát vettek fel ebbe a kórházba 

Az előzőkből megállapítható, hogy a New York-i heroinizmus a társada
lom egy csoportjának szociális helyzetével szorosan öszefüggő probléma 
volt A múlt idő használatát nem az indokolja, mintha a feketék és Puer
to Ricó-iak körében megszűnt volna a heroinhasználat, hanem az, hogy 
1968-ban egy új és az amerikai társadalmat az előző kettőnél sokkal in
kább nyugtalanító lakosságcsoport kapott rá a heroinélvezetre, mégpedig 
a fehér serdülő ifjúság 

Mi történt 1968-ban? Egyszerűen az, hogy a marihuánaszívó, LSD-vel 
kísérletező, serkentőszereket és nyugtatókat élvezeti szerként vagy do-it
yourselj pszichoterápiaként használó amerikai ifjúság felfedezte a heroint 
Ennek első tünete 224 serdülőnek 1969-ben heroin-túladagolás miatt be
következett halála volt Szakértők becslése szerint New Yorkban egy év 
alatt legalább 40%-kal emelkedett a 25 évesnél fiatalabb heroinisták szá
ma, és a Time magazin 1970 márciusában már 25 OOO-re becsülte számu
kat A további emelkedésre már az az egy évvel később nyilvánosságra ho
zott adat enged következtetni, amely szerint 1970-ben New Yorkban 1154 
heroinista halt meg, és ezek fele még nem érte meg 23 életévét 

A heroin ilyen látványos és tragikus halálesetekkel együtt járó megjele
nésében feltétlenül szerepet játszott az, hogy a kannabisz, a marihuána ese
tében az Egyesült Államok rendészeti szervei hosszú évtizedeken át hibás 
drogpolitikát folytattak Az „elrettentés" érdekében a Bureau of Narcotics 
a kannabiszt „killer weed"-nek, gyilkos fűnek kiáltotta ki, és minden fóru
mon azt hirdette, hogy már egyetlen mar ihuánacigaretta elszívása elme
betegséget okozhat és gyilkossági hajlamokat ébreszt (lásd a 309 oldalon) 
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A probléma akkor kezdődött, amikor a hatvanas években egyre több ame
rikai fiatal próbálta ki a kannabiszt, és meglepődve tapasztalta, hogy nem 
őrült meg és nem gyilkolt meg senkit A fiatalság ebből arra következte
tett, hogy a felnőtt társadalom a marihuána esetében becsapta, és kételyei 
merültek fel a heroin veszélyességére vonatkozó (reális) állításokkal szem
ben is. Az, ami Amerikában történt, minden felelős politikus és szakem
ber számára egyaránt intő például szolgálhat: a prevenció érdekében sem 
szabad hazudni. 

Az amerikai ifjúság körében észlelt „járvány" eleinte kifejezetten nagy
városi jelenség volt DuPont és Green Washingtonban, az USA fővárosá
ban tanulmányozta ennek alakulását, és megállapították, hogy a Narcotics 
Treatment Administration keretében 1970 júliusa és 1971 októbere között 
kezelt toxikománok 90%-a 11 és 25 éves kora között kezdett el heroint 
használni, 60%-uk a 16-20 éves korcsoportba tartozott 

A heroin, a gettóból kilépve, természetesen nem maradt meg a nagyvá
rosok határai kozött, hanem fokozatosan átterjedt a kertvárosokra, kisvá
rosokra, egyetemekre és gimnáziumokra 

Az amerikai heroinabúzus terjedése nem állt meg a serdülőknél. 1971-ben 
kiderült, hogy a Vietnamban állomásozó amerikai katonák legalább 10-
15%-a heroinista Ez a százalékban kifejezett adat újabb 35 000-50 OOO fő
vel emelte az amerikai heroinisták akkor már félmillióra becsült számát 
A Vietnamban elrendelt vizsgálat kimutatta, hogy 1970 augusztus és szep
tember hónapjaiban - tehát két hónap alatt - 90 halálesetet lehetett hero
inabúzus következményének tekinteni. Egy fiatal amerikai katona szavai 
szerint: „Valóban a sors iróniája, hogy a háború utolsó két évében többem
bert vesztettünk a heroinománia, mint a harcok következtében " Egy 19 73-
ban közzétett tanulmány már 34%-ra becsülte a Vietnamban heroinra rá
szokott amerikai katonák arányát 

A Gallup Poll, az amerikai közvélemény-kutató szervezet egyik, éven
te rendszeresen feltett kérdése a következő: „Mit tart Ön az ország leglé
nyegesebb problémájának?" A hetvenes évekig, tehát addig, amíg a hero
inizmus gettójelenség volt, a toxikomániát alig néhány amerikai tartotta 
lényeges problémának Amint a heroin a fehér ifjúság körében kezdett ter
jedni, egyszerre nemzeti problémává vált, és 1971 tavaszán a Gallup „leg-
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fontosabb nemzeti problémáinak" listáján már a harmadik helyet foglal
ta el (Vietnam és a gazdasági válság után) 1971 júniusában Ni.xon elnök a 
kongresszushoz fordult, pénzt kérve a kábítószer elleni küzdelem fokozá
sához és a heroinisták kezelésének megszervezéséhez A kongresszusi vita 
során feltárt adatok és a vietnami sajtójelentések hatására 1971. júliusban 
már a Gallup-lista élére került a toxikománia, és - Nixon elnök szavaival -
„Amerika első számú közellenségévé" vált, és ezzel véglegesen és vissza
vonhatatlanul politikai kérdés lett 

Ez nem jelenti azt, hogy az USA-ban Nixon elnöksége előtt a kábítószer
ügynek ne lettek volna politikai vonatkozásai, sőt az első amerikai kábí
tószer törvényeket elsősorban külpolitikai okokból hozták A változást az 
jelentette, hogy az USA kül- és belpolitikájának egyaránt meghatározó ele
mévé vált a kábítószer ügy 

Az első változást az jelentette, hogy most már nemcsak a New York-i po
litikusok foglalkoztak a kábítószer-problémákkal, hanem az összes politi
kus kötelességének érezte, hogy ő oldja meg „az ország legfontosabb prob
lémáját" A Fehér Házba elnöki kábítószer-tanácsadó költözött, és jelentős 
anyagi forrásokra támaszkodva megkezdte tevékenységét a SAODAP, a 
„Special Action Office for Drug Abuse Prevention", valamint a NIDA, a 
„N ational Institute on Drug Abuse" 

Kétségtelen, hogy a toxikománia reflektorfénybe kerülését elősegítette 
Amerika fehér lakosságának attól való félelme, hogy gyermekeik heroi
nistákká válnak, de volt valami, amitől jobban féltek, mint magától a he
roinabúzustól: ez pedig az utcai bűnözés, a „street crime" terjedése A he
roinabúzus és a bűnözés közötti összefüggés tulajdonképpen közvetett, a 
toxikománok nem a kábítószer hatása alatt követik el a bűntetteiket, ha
nem a méregdrága heroin megvásárlásához szükséges pénzt akarják előte
remteni. Egy idült heroinista naponta több száz dollárt költ kábítószerre, 
ezt legális keresetéből nem tudja fedezni, tehát annak a horribilis összeg
nek a zöme, amire a toxikománoknak a kábítószer megvásárlásához szük
ségük van, az lopásból, betörésből, rablásból, orgazdaságból, prostitúció
ból vagy váltóhamisításból származik 

Az amerikaiak attól féltek, hogy a Vietnamból visszatérő heroinista 
katonák és heroinnal kisérletező gimnazista és egyetemista gyermekeik 
ugyanolyan bűnözők lesznek, mint a nyomorult, munka nélküli harlemi 
feketék Az világossá vált, hogy az országot nem lehet „heroinmentessé" 
tenni, ezért kerültek előtérbe a megelőzés más módszerei. A hetvenes évek 
jelszavává a „drug demand reduction", a „keresletcsökkentés" vált, mint a 
„drug supply reduction", a „kínálatcsökkentés" ellentéte 
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Megkezdődött az egészségügyi felvilágosítás szervezése, milliós pél
dányszámban nyomtatták a kábítószer-élvezet káros következményeit is
mer tető brosúrákat, filmek özöne készült az iskolák számára, és mivel 
Amerika a végletek országa, még az óvodások képeskönyveibe is beépült a 
kábítószer-prevenció 

Az egészségügyi felvilágosításnál többet vártak a kezelés megszervezésétől, 
és reflektorfénybe került a „csodafegyver", az úgynevezett metadonfenn
tartó terápia (methadone maintenance therapy) Mivel e kezelési forma kö
rül már évtizedek óta folynak nemcsak orvosetikai, hanem társadalmi és 
politikai viták is, a tévedések elkerülése érdekében célszerú ennek a mód
szernek az eredetével kicsit bővebben foglalkozni 

Az Egyesült Államokban, a hatvanas évek második felében a vita kö
zéppontjában a Dole-Nyswander-féle módszer állt Ennek lényege az, hogy 
heroindependens személyek kezelése során a heroint egy másik morfin
típusú kábítószerrel, a metadonnal helyettesítik Tekintettel arra, hogy a 
metadon elvonása lényegesen könnyebb, mint a heroiné, a módszer a hero
independencia kezelésére igen alkalmas. (A beteget néhány napig a meg
szokott heroinmennyiségnek megfelelő metadonadagokon tartják, majd 
ezt követően fokozatosan csökkentik a metadont, teljes elvonásig A kúr a a 
dependencia fokától függően 10-20 napig tart) Nem is ekörül folyt a vita, 
hanem a fenntartó terápia körül, amely nem elvonókúra, hanem a hero
in helyettesítése metadonnal és a metadondependencia fenntartása. Miért 
merült fel a kezelés helyett, illetve mellett ennek bevezetése? 

A gondolat New Yorkból eredt, tehát egy olyan helyről, ahol aránylag sok 
volt a heroinista, és az elvonókúrák önkéntesek voltak Sok páciens pedig 
csak megkezdett egy elvonókúrát, de nem fejezte be, és amint elhagyta a 
szanatóriumot, azonnal vagy egész rövid időn belül újrakezdte a droghasz
nálatot A legdöntőbb probléma pedig az - és egyben ez a kábítósze1-hasz
nálat elleni küzdelemnek egyik kulcspontja is -, hogy még a súlyos fizikai 
dependenciát előidéző kábítószerek esetében sem a fizikai elvonás (a szer
vezet kábítószer-mentesítése) a kezelés nehezebb szakasza, hanem a pszi
chikai függőség leküzdése és a rehabilitáció .. Ha figyelembe vesszük a he
roinisták többségének pszichikai labilitását, akkor világos, hogv ezeknek a 
személyeknek hosszan tartó pszichiátriai, pszichológiai, szonalizációs ke
zelésre lenne szükségük ahhoz, hogy „társadalomképes" emberekké válja
nak Ezt az állítást egyértelmúen igazolja a csak elvonókúrára épített, rö
vid lejáratú kezelések teljes kudarca: ezeket követően a visszaesés csaknem 
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100%-os .. Ebben a megvilágításban érthetővé válik, hogy miért merült fel a 
gondolat, hogy egy súlyos (hernin-) dependenciát egy kevésbé súlyos (me
tadon-) dependenciával helyettesítsenek A metadondependencia mellett 
az egyén családi és szociális körülményeit nagyjából normalizálni lehet, és 
az aszociális állapot felszámolása után a függőségi állapotot is meg lehet a 
későbbiekben szüntetni Azt is figyelembe kell venni, hogy a herninisták 
többsége minden - nagyon sokszm lopásból szerzett - pénzét kábítószer
re költi, a legális árnn adott metadon viszont nem fosztja ki anyagilag, bi
zonyos anyagi stabilitásra szert tud tenni, ami társadalmon kívüli helyze
tének felszámolását elősegítheti. 

Ezen meggondolások alapján kezdődött meg az Egyesült Államokban és 
K~nadában a ".'e;adonfennt,artó terápia kísérleti alkalmazása néhány ezer 
pac1ens bevonasaval Dole es Nyswander napi 10-40 mg metadont adott 
egy ,gondosan válogatott toxikomán populációnak A kiválogatás egyik 
kntermma az volt, hogy olyan „hardcme" (megrögzött, idült) herninistá
kat válogattak ki, akik hosszú idő óta rendszeres herninhasználók voltak, 
é; ak,iket a ;öbbszöri elvonókúra dacára sem sikerült a kábítószer-függő
segbol kigyogyítani. A kezdeti, rövid kórházi kezelés egyrészt a fenntartó 
metadonadag beállítására szolgált, másrészt a toxikomán és a vele a továb
biakban kapcsolatot tartó szociális dolgozó közötti kontaktus kiépítésé
re .. A kórházból való kiengedés nem jelentett elbocsátást: heteken keresztül 
~indennap meg kellett jelennie a páciensnek, hogy napi metadonadagját a 
km házban bevegye, és vizeletvizsgálatnak vesse magát alá (herninhaszná
lat kizárása) A későbbiekben már csak hetente kellett jelentkeznie, hogy a 
metadont - injekciózásra nem használható - szimp formájában egy hétre 
megkapja. A szociális dolgozó ezzel párhuzamosan segítséget nyújtott az 
elhelyezkedésben, a lakás- és családi prnblémák megoldásában stb 

Dole és Nyswander jogosan számoltak be sikerekről: több száz volt he
roinistának adtak lehetőséget ana, hogy emberibb életet éljen, noha a de
pendenciából nem gyógyultak ki Sikereik bejelentése viszont olyan kö
vetkezményekkel járt, amelyekről valószínúleg nem is álmodtak Először 
is elmélet született anól, hogy a metadon mint „antagonista" lehetetlen
né te_szi a hernin használatát, mivel a metadon hatása alatt álló egyénben a 
herom nem okoz eufóriát; megszületett a „herninblokád" elmélete. A való
ság az, hogy a krónikus metadonmérgezés hatása alatt álló páciens tényleg 
nem tudja élvezni a heroint, de nem azért, mintha a metadon herninanta
gonista lenne, hanem azért, mert éppen „agonista" (tehát ugyanolyan ha
tású) A „herninblokád" biztosítására rendkívüli mértékben emelkedtek a 
metadonadagok, amelyeknek a következményeit már nehezen lehetett ki
szán1ítani 
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A metadonprngram objektív megítélését nagyon megnehezítette, hogy 
sokszm rendkívül szubjektív tényezőket alkalmaztak az eredményesség 
kimutatására Gyakran érveltek azzal, hogy a metadonfenntartó terápiá
ban résztvevők letartóztatási aránya csökkent a kezelés előtti priuszuk
hoz viszonyítva A letartóztatási arány kedvező alakulása viszont inkább 
csak azt mutatja ki, hogy gyakrabban tartóztatnak le egy egyént akkor, ha 
egy illegális anyagot (azaz heroint) vásárol a feketepiaca~, mintha egy le: 
gális anyagot (azaz metadont) a kórházban kap meg Kimutatp tovabba 
azt, hogy az a droghasználó, aki legális árnn (vagy esetleg mgyen) JUt hoz
zá egy kábítószerhez (a metadonhoz), nem kényszerül_ arra,_ hog,y lopjon, 
betörjön vagy váltót hamisítson ahhoz, hogy a feketepiac csillagaszall he
rninárainak megfizetéséhez szükséges pénzt előteremtse Más szavakkal: a 
metadon széles körben való alkalmazása kedvezően befolyásolta a bűnel
követési statisztikák alakulását Ennek következtében a napisajtó a meta
dont a herninizmus gyógyszerének kiáltotta ki. A következő lépés az volt, 
hogy már 1969 végén a New York-i polgármester-választási kampány so
rán mindegyik jelölt részletesen és „szakszerűen" foglalkozott prngrambe
szédeiben a Dole-Nyswander-terápiával, és annak kiterjesztését ígérte Ez 
nem maradt el, és a következő évben már rendkívül széles körben alkal
mazták ezt a módszert a herninisták kezelésére, többnyire minden szelek

ció nélkül 
A metadonfenntartó terápiát gyakorlatilag akkm vezették be New York

ban amikm La he10in 10bbanásszerűen terjedt a fehér ifjúság körében, 2. 

kid~rült, hogy Vietnamból legalább .30 OOO herninista katona hazatérésé
re lehet számítani, és éppen ezért 3 Ni.xon elnök szerint a herninizmus az 
USA legfontosabb prnblémájává vált A rendészeti szervek és a politikusok 
örömmel karnlták fel ezt a módszert, amiről úgy vélték, a bűnözési arány 
csökkenéséhez vezethet, és a bevezetést követő évtizedben már legalább 
200 ezer toxikomán részesült metadonkezelésben 

Természetesen a 20. század utolsó évtizedeiben mind az Egyesült Álla
mokban, mind Európában kialakultak a metadonterápia alkalmazásának 
különböző módozatai; az amerikai kezdetek ismertetését csupán azért tar
tottam szükségesnek, mert ez az amerikai „herointörténelem" integráns 
részét képezi, és jól példázza azt, hogy időbe telik, amíg a szakértelem és 
a józan ész kerekedik felül azoknak a felfogásával szembe~, akik „a~onnal 
és teljes mértékben" meg akarnak oldani olyan komplex ;ars~,dalm.1 prnb
lémákat, mint amilyen a kábítószer-élvezet A „megoldasok kozott leg
gyakrabban két véglettel találkozunk: az egyik azt képzeli, hogy a drngo-
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kat el lehet tüntetni az „élők sorából", a másik azt hiszi, hogy a problémát 
meg lehet oldani a kábítószer-élvezők „eltüntetésével", tehát vagy „fizikai 
izolálásával" (börtönbe csukás vagy egy szigetre telepítés révén), vagy „ké
miai úton történő elkülönítésével" (szubsztitúcióval vagy az eredeti drog 
„állami" osztogatásával). Mindkét esetben csak az a baj, hogy a „tervezők" 
nem veszik figyelembe azt, hogy a kábítószer-élvezők is emberek. 

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai egyértelműen igazolják, hogy a he
roin metadonnal való helyettesítése segítséget nyújthat idült heroinisták 
számára Az ENSZ Kábítószer Bizottságának az egyik kábítószernek má
sik kábítószerrel való helyettesítését elítélő nyilatkozatai ma már az archí
vumokba kerültek, és a metadonfenntartó terápia alkalmazása ma már a 
fejlett ipari államok többségében bevett gyakorlat Az alkalmazás mód
ját illetően természetesen vannak különbségek, melyek a holland „metha
done by bus" módszertől (ez azt jelenti, hogy a segítőszolgálat autóbusszal 
érkező munkatársai metadon osztogatásával, a helyszínen „szervezik be" 
azokat a az idült heroinistákat, akik hajlandónak mutatkoznak arra, hogy 
a programban részt vegyenek) a metadon szigorúan ellenőrzött bevételé
ig terjednek Az Európai Unió országaiban mindenütt felismerték, hogy a 
metadonterápia tízezreknek nyújthat (és nyújtott) lehetőséget az emberhez 
méltó (vagy legalább is emberibb) életvitelhez való visszatérésre 

Egyes országokban (pl Franciaországban) metadon helyett más szinte
tikus opioidokat, elsősorban buprenorfint alkalmaznak fenntartó-terápi
ára 

A rendszeres metadonadagolás fenntartja a szervezet függőségi állapo
tát, de éppen ezáltal elnyomja a heroin iránti „sóvárgást"; ezzel viszont 
csaknem ellentétesek azok a kísérletek, melyek a közelmúltban kezdőd
tek néhány nyugat-európai országban (pl Svájcban) A módszer ellenzői 
részéről shooting gallerynek (céllövöldének) nevezett helyiségekben a he
roinisták steril körülmények között, ellenőrzött minőségű heroint injek
ciózhatnak vénájukba. Ezt a lehetőséget olyan idült heroinisták számára 
szervezik, akik nemcsak a fizikai függőségtől nem tudnak (vagy nem is 
akarnak) megszabadulni, hanem nem tudnak (vagy nem is akarnak) le
mondani a heroininjekció által előidézett eufóriáról sem Egyelőre nehéz 
megjósolni azt, hogy mi lesz ezeknek a kisérleteknek a folytatása és követ
kezménye; egyes szakértök szerint ez az eljárás csupán kiegészíti az egy
re szélesebb körben alkalmazott ártalomcsökkentő módszereket (pl. a szá
mos országban rendszeresített „túcsere" programokat), mások viszont úgy 
látják, hogy a módszer elfogadása a heroinhasználat legalizálását jelenti 
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1973-ban az Egyesült Államokban keményebbé váltak a kábítószerbűn
tettekkel kapcsolatos ítéletek Ennek első jelét New York államban lehetett 
tapasztalni, ahol Nelson Rockefeller kormányzó kezdeményezésére kötele
zővé tették a bíróságoknak, hogy 50 g-ot meghaladó heroin- vagy kokain
mennyiség eladását minimum 15 év börtönbüntetéssel sújtsák Ugyancsak 
1973-ban ezt a gyakorlatot - valamivel enyhébb formában - szövetségi 
szinten is bevezették A nyolcvanas években tovább szigorodtak a bünte
tőrendelkezések, pontosabban fogalmazva: keményedett a fellépés az ille
gális kereskedelemmel, az üzérkedéssel szemben, és bizonyos értelemben 
enyhült a törvény szigora a fogyasztók tekintetében. Ez utóbbi elsősorban a 
marihuána esetében volt igen jelentős, de ezzel a kérdéssel a kannabisztör
ténet kapcsán foglalkozunk (lásd a 315 .. oldalon); a hatóságoknak a hero
in-kereskedelemmel szembeni szigorúbb fellépésével kapcsolatban viszont 
feltétlenül meg kell említeni egyrészt a heroinforgalom emelkedését, más
részt azt, hogy a hetvenes évek során feltúnt, majd a nyolcvanas évek során 
erősen terjedni kezdett a „konkurens" drogok, tehát a metamfetamin és a 
kokain használata, melyekkel a későbbiekben részletesen foglalkozunk 

A heroinfogyasztás látványos emelkedését egyértelmúen mutatja be a 
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12 .. ábra .. A heroinfoglalások alakulása az Egyesült Államokban, 
1981-2002 (ENSZ-adatok alapján) 



Az Egyesült Államok foketepiacát hosszú ideig délkelet-ázsiai heroin
nal látták el a csempészek Ez a helyzet csak a nyolcvanas évek második 
telében kezdett érezhetően változni: megjelent és terjedni kezdett - első
sorban az USA nyugati államaiban - a mexikói eredetű „black tar heroin". 
Ez a „fekete kátrány" 1988-ban már az Egyesült Államokban lefoglalt he
roin mennyiségének 33%-át tette ki Ebben az időben mutatkoztak az első 
jelei annak, hogy Kolumbiában megkezdődött a máktermesztés és az ópi
umtermelés. 1991-ben már nagy területű mákültetvényekről és az illegális 
heroin-előállítás kezdetéről érkeztek jelentések 1994-ben még az Egyesült 
Államokban lefoglalt kb 2 tonna heroin 57%-a Délkelet-Ázsiából érkezett, 
de már 32%-a volt dél-amerikai (gyakorlatilag kolumbiai) eredetű, míg 
a mexikói heroin „részesedése" 5%-ra csökkent A következő évek smán 
egyre kevesebb délkelet-ázsiai heroint foglaltak le az amerikai rendészeti 
szervek, a lefoglalt áru zöme pedig Kolumbiából származott 

A heroin eredetének ez a látványos átalakulása jelentősen befolyásolta a 
heroin tisztasági fokát és ezzel a heroin használatának a módját az Egyesült 
Államokban: a kolumbiai eredetű heroin lényegesen tisztább volt a meg
szokottnál, és ez lehetővé tette azt, hogy ezt a toxikománok ne csak injek
ció formájában alkalmazzák Terjedni kezdett a heroinszívás, -szippantás 
és -inhalálás szokása .. Amerikai szakértők szerint 1988-ban a heroinisták 
25%-a volt heroinszippantó, 1991-re részarányuk 38%-rn emelkedett 

1996 óta tovább emelkedett a heroin átlagos tisztaságfoka az amerikai 
feketepiacon; 1997-ben 90% hatóanyagot tartalmazó árut is találtak a le
foglalt minták között, és 1998-ban - főként az északkeleti államokban -
már 55-75% volt a megvizsgált minták tényleges herointartalma 

Fenti tendenciák következtében csökkent a heroint intravénás injek
ció formájában használók aránya, ennek ellenére a heroinisták túlnyomó 
többsége kitartott az injekciózás mellett: szakértők 1994-ben 62%-ra be
csülték arányszámukat. Az injekciós technika elterjedtségét bizonyítja az 
is, hogy a HIV-fertőzöttek körében a kábítószer-élvezők voltak a „listave
zetők"; a statisztikák szerint 1993-ban a nők 70%-a injekciós droghaszná
lat következtében fertőződött a vírussal 

A feketepiaci áru tényleges herointar talom-emelkedésének volt egy to
vábbi következménye is: megnövekedett a túladagolásból eredő halál- és 
mérgezési esetek száma. A statisztikákból az is egyértelműen kitűnik, hogy 
az elsősegélyben részesített mérgezettek 75-80%-a heroindependens volt 

Az Egyesült Államokban évente közölnek adatokat a kábítószer-élve
zők becsült számáról. Ezeket a statisztikákat a Substance Abuse and Menta/ 
Health Administration (SAMHSA) - országszerte 25 500 személy bevoná-
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sával végzett kérdőíves felmérés alapján - teszi közzé „National Household 
Survey on Drug Abuse" címmel.. A felmérés adataiból arra következtet
nek, hogy 1992-től folyamatosan emelkedik az országban az új fiatal hero
inisták száma 1994-ben azt közölték, hogy az USA-ban kb 200 ezer sze
mély használ heroint havonta legalább egyszer. 1997-ben azt állapították 
meg, hogy az év folyamán 81 ezerrel növekedett a heroinisták tábora, me
lyet 1998-ban 253 ezerre becsultek, közülük 58 ezer tartozott a 12 és 17 év 
közötti, lll ezer a 18 és 25 év közötti és 29 ezer a 25 és .34 év közötti kor
csoportba. 

A SAMHSA által közölt adatokat rendkívül nehéz értelmezni, mivel 
azon 200 OOO személy között, akik 1994-ben azt állították, hogy havon
ta legalább egyszer használtak heroint, voltak olyanok, akik csupán egyet
len alkalommal fogyasztották ezt és olyanok is, akik naponta háromszor 
Hasonlóképpen kell értelmezni az 1998-ban közölt 253 OOO fő - egész évre 
vonatkozó - fogyasztását (Érdemes elgondolkozni azon, hogy Magyar
mszágon hogyan fogadnának olyan becslést az alkoholfogyasztók számá
ról, amely „összemossa" a havonta vagy évente egy pohár sört fogyasztó
kat azokkal, akik naponta megisznak egy fél liter pálinkát . ) Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy a SAMHSA-adatok teljesen értéktelenek, ha
nem azt, hogy adataikból sokkal inkább lehet a heroin hozzáférhetőségé
re és a társadalom egyes rétegeinek „hozzáállására" (attitűdjére) következ
tetni, mint a droghasználat tényleges méretére .. A legértelmetlenebb az az 
1998-ban közölt számadat, hogy 2 371 OOO amerikai használt élete folya
mán legalább egyszer heroint (esetleg 30 évvel ezelőtt ) 

A „National Household Survey"-nek van még egy olyan alapvető hibája, 
amit maga a SAMHSA is mindig megemlít: a felmérés olyan személyekre 
terjed ki, akik háztartásban élnek; az idült heroinisták zöme viszont vala
hol a társadalom „peremén" él, tehát nem esik bele a megkérdezettek kö
rébe 

Ezért a SAMHSA „statisztikái" helyett közelebb állhat a valósághoz az 
az amerikai becslés (amit a SAMHSA sem utasít el), hogy 1998-han az 
Egyesült Államokban 800 OOO-re tehető azon heroinisták száma, akik a 
drogot rendszeresen (naponta vagy legalábbis hetente) használják, elsősor
ban injekció formájában 
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STIMULÁNSOK 



Kokalevél) 

Az Erythroxylon coca leveleinek rágása és a kokainabúzus közötti össze
függés rendkívül laza A kokalevelek és a toxikománia közötti közvetlen 
kapcsolatot az jelenti, hogy a kokain az Erythroxylon coca fő alkaloidja, és 
az európai és amerikai kábítószer-élvezők az ebből a cserjéből előállított 
kokaint használják Az összefüggés tehát közvetlen az illegális kábítószer· 
gyártást, -csempészést és a feketepiacot illetően, de a kokainélvezet és a ko
kalevél rágcsálása között nehéz lenne rokon vonásokat felfedezni. 

A kokacserje fényes zöld leveleit évezredek óta ismerik és használják 
Dél-Amerika egyes országaiban élő indiánok; ez viszont nem jelenti azt, 
hogy a kokalevél szerepe a dél-amerikai indiánok körében az évszázadok 
során mindig változatlan maradt Éppen ellenkezőleg, a kokalevél kitűnő 
példa arra, hogy ugyanaz az anyag rendkívül változatos társadalmi funk
ciókat tölthet be 

Az Erythroxylaceae családjába tartozó Erythroxylon coca (Lamarck) 
cserje őshazája feltehetően a mai Kolumbia területén, az Andok keleti lej
tőin volt, és termesztése onnan terjedt el a környező országokban. Erütrosz 
görögül pirosat, xülon pedig fát jelent; Lipták Pál szerint az ajmara indiá
nok nyelvén a khoka szó jelentése: növény. A cserje vadon nem fordul elő, 
ősidők óta kultúrnövény Körülbelül 250 Erythroxylon-fajt ismerünk, ezek 
közül - az E coca mellett - főként az E novogranatense var truxillensét 
termesztik A legnagyobb kokacserje-termesztő ország Peru, Bolívia, Ko
lumbia és Brazília, az itt termesztett kokalevél egyaránt szolgálja a helyi fo. 
gyasztást és az illegális kokaingyártást A 19. század végén és a 20. század 
első évtizedeiben, amikor a kokain gyógyászatban játszott szerepe rend
kívül fontos volt, megkezdődött a kokacserje termesztése a világ más tája
in is .. Elsősorban a mai Indonézia területén (Jáva és Szumátra szigetén), Srí 
lankán (akkor: Ceylon) és Japánban (és az akkor Japánhoz tartozó Tajva
non) létesültek igen nagy kokaültetvények, de kizárólag kokaingyártás cél
jára.. Ezeken a területeken ugyanis a kokalevél rágása nem jött szokásba. 

Joseph de Jussieu volt az első, aki 1750-ben Európába hozott néhány ko
kacserjét Bolíviából; ezek a párizsi Musée d'Histoire herbáriumába kerül-
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A 17 századi metszeten látható kecsua kislányt a legenda szerint 
feláldozták, és belőle született a kokacserje 
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111, 

'- Perui sírban talált ősi kokalevél-tartály 

tek ahol később Iamarck és Cavanilles azonosították Ceylonra Angliá
ból a Kew botanikus kertből került, Jávára viszont egy belga cég szállította 
az ~lső cserjéket egy botanikus kertbe; Maier szerint a tömeges termesztés 
1886-ban kezdődött Jáva kokalevélexpmtja 1904-ben még csak 26 tonna 
volt, de ez a mennyiség 1912-ben már 800 tonnára, 1920-ban pedig 1700 
tonnára emelkedett (eleinte Amszterdam, később egyre inkább japán volt 
az importőr) Karch szerint a jávai és tajvani termeszt~s é.~ export .sikeré
hez az is hozzájárult, hogy az ott termesztett kokacse!Jek tobb kokaint tar
talamaztak, mint a Kew-ból elterjesztettek 

A kokalevelet mindig lúgos kémhatású anyagokkal keverve fogyasztják 
Meszet, növényi hamut vagy kagylóhéjport adnak hozzá, mivel ezek előse
gítik a kokain felszabadítását a növényi sejtekből Az indiánok tarsolyban 
viszik magukkal a leveleket és egy tartályban az alkáliát, melynek elneve-
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zése llipta, tocra vagy mambe; ezeket a parafernáliákat jól fel lehet ismerni 
az óperui kisplasztikákon, és a ma is használt jellegzetes formájú lopótök
tar tály egy példányát egy háromezer éves leletben is megtalálták a régé
szek A coquero (a kokalevél-fogyasztó) tulajdonképpen csak a kokaleve
leket rágja meg és a szájában tartott, acullicónak nevezett masszához adja 
hozzá az alkáliát; ezt a keveréket már nem rágja, hanem csak a szájában 
tartja, és folyamatosan nyeli az ebből kifolyó nedvet 

Írásbeli adatok hiányában nem tudjuk, hogy évezredeken át Dél-Ameri
ka melyik országában és mely társadalmi rétegek használták a kokalevelet 
Ismereteink- legtöbbször spanyol forrásokra támaszkodva - az inka biro
dalom idejéből származnak, melyben a kokalevél rendkívül jelentős szere
pet játszott Egyes fon ások szerint Peruban csak a 14 .. század elején terjedt 
el a kokalevél használata, és a legenda szerint a hatodik inka, Roca hozta 
magával a cserjét az Andok magasan fekvő völgyeiben lakó indián törzsek 
körében tett utazása alkalmával 

A kokalevél rágása csökkenti a fáradtság és éhség érzését, általános sti
mulációt és mérsékelt eufóriát idéz elő; a rendszeres használat viszont apáti
ához, sőt depresszióhoz is vezethet Az inkák ezért katonasággal őriztették 
az ültetvényeket, ezzel akadályozva meg azt, hogy a lakosság mértéktele
nül fogyassza a kokalevelet A 15 század elején, Topa inka uralkodása ide
jén, a cserje termesztése állami monopóliummá is vált 

A kokalevél fogyasztása mérsékelt maradt a nép körében A kokarágás 
ellen hozott drákói intézkedéseket az inka uralkodók csak katonai hadjá
ratok és nagyszabású építkezések idején oldották fel. A korlátozások nem 
vonatkoztak viszont az arisztokráciára, és főként nem a papságra. A koka
levelet isteni tulajdonságokkal ruházták fel, és rendkívül fontos kultikus 
és ceremoniális szerephez juttatták A papok kokalevelet fogyasztottak a 
transzállapot előidézésére, és a spanyol hódítók leírásai, valamint a perui 
inka szobrok és dekmációk egyaránt tanúsítják a koka kiemelkedő helyét 
mind a mitológiában, mind a mindennapi életben 

Az inkák ismerték a kokain érzéstelenítő hatását, másként meg sem le
hetne magyarázni, hogyan tudtak volna az indián sebészek koponyaléke
léssel járó mútéteket végezni. 

A spanyol hódítást közvetlenül megelőző évtizedekben, a 15 és 16. szá
zad fordulóján, az inka birodalom már hanyatlásnak indult Ez a kokater
mesztés és -használat „liberalizálásában" is megmutatkozott. J\kgszűnt az 
állami monopólium, és Huayana Capes inka (kb 1493-1527) már húséges 
követőinek adta át a termesztés jogát Amikor Pizarro 1536-ban bevonult 
Cuzcóba, és ezzel teljessé tette Peru elfoglalását, már csökkenőben volt a 
kokalevél korábbi döntő fontosságú társadalmi jelentősége 
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A spanyol hódítás alapvetően változtatta meg a helyzetet A hittérítők 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a kokalevél vallási szimbólum 
jellege megszűnjön, mivel ez akadályozta a kere:ztény hit ~erje~ztését 

Az inka társadalom és gazdaság szerkezetenek felszamolasa viszont 
magával hozta azt, hogy a kokalevél hozzáferhetővé vált a nép számá
ra A kokacserje-ültetvények száma szaporodni kezdett, és a s~a~y~l ha
tóságok hiába p1 óbálkoztak azzal, hogy ezt a folyamatot megalht,sak; ~z 
indiánok ellenállása folytán a kaka ellenőrzésére bevezetett mtezkede-

(~- ·-- ---~-·------

A kaka mama - a magna mater - megjelenése sem riasztotta el 
a spanyolokat attól, hogy felhagyjanak a kokalevél-kultusz elleni 
akciókkal 

seiket fel kellett adniuk Ma már történelmi kuriózum, hogy a második 
Marqués de Canete, Peru spanyol alkirálya (1555 és 1560 között) megpró
bálta korlátozni a kokacserje-termesztés területét, sőt olyan termékhe
lyettesítési programmal is kísérletezett, amely kísértetiesen emlékeztet az 
ENSZ által a 20. század utolsó évtizedeiben kezdeményezett akciókra .. Ter
mészetesen a spanyolok magatartása sem volt egyöntetű a kokatermesztés
sel és -használattal kapcsolatban 16. századi krónikások beszámoltak ar
ról, hogy nagyon sok spanyol gazdagodott meg Peruban kokaültetvények 
jövedelméből, 1539-ben még Cuzco püspöke is tizedet vetett ki a kokater
mésre, IL Fülöp pedig 1569-ben úgy rendelkezett, hogy az ezüstbányákban 
dolgozó indiánoknak adjanak kokalevelet, hogy jobban dolgozzanak! Ek
kor vált szokássá, hogy a munkások bérének egy részét kokalevél formá
jában adják ki, ahogyan ez még ma is sűrűn előfordul a bányákban vagy a 
nagy haciendákon. · 

A 16. századtól napjainkig a kokalevél fogyasztásának fő jellemzői nem 
változtak: a kokalevél rágásának technikája nem módosult, és a fogyasz
tók azoknak az indiánoknak az utódai, akik a spanyol hódítás idején erre 
rászoktak Van azonban egy lényeges különbség, mégpedig az, hogy most 
már népszokásról van szó: Bolívia, Peru és Észak-Argentína piacain kosár
ban árulják a kokalevelet, és az Altipláno felnőtt fér fi lakossága körében az 
számít kivételnek, aki nem él vele. 

Bolíviában, Peruban, továbbá Argentína, Chile, Ecuador és Kolumbia 
egyes részein milliók fogyasztják a kokalevelet Statisztikai adatokkal nem 
rendelkezünk, de két évtizeddel ezelőtt Negrete 4 millióra becsülte az ar
gentin, bolíviai és perui coquerók (kokalevél-rágcsálók) számát 

A kokalevél fogyasztása társadalmilag elfogadott, de nehezen lehetne a 
kokalevelet akár „élvezeti szernek", akár „kábítószernek" nevezni.. Ennek 
alátámasztására Goddard, Goddard és Whitehead (1969) tanulmányára hi
vatkozom, akik Jujuyban (Argentína) szerzett tapasztalataikról számoltak 
be az Egészségügyi Világszervezet megbízása alapján Goddardék megál
lapításainak jelentősége nem annyira újszerúségükben áll (jóformán min
den megfigyelésük külön-külön már ismert tény), hanem abban, hogy az 
első szisztematikus szociológiai tanulmány, kontrollok alkalmazásával 

A kokalevél fogyasztása elsősorban a munkavégzéssel függ össze .. Gyer
mekek nem rágnak kakát, és nők is csak kivételesen (rendszerint olvan ese
tekben, mikor nehéz fizikai munkát végeznek), viszont termésLC't~s, hogy 
amikor egy fiatalember elkezd dolgozni, egyidejűleg megkezdi a kokale
vél rágását is Általános hiedelem, hogy ez egyrészt kedvet ad a munkához, 
másrészt fokozza a munkateljesítményt Mindkét hiedelemnek megvan 
az alapja, hiszen a kokalevél hatóanyaga, a kokain serkentőszer, termé-
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szetes tehát, hogy „kedvet csinál" a tevékenységhez; ami a rtmnkateljesít
ményt illeti, bizonyos analógiát lehetetlen letagadni a kokarágás és az am
fetaminszármazékok doppingszerként való használata között. A kokalevél 
ugyanúgy a fáradtság érzését nyomja el, mint az amfetamin, erre pedig az 
Andok több ezer méter magasságban fekvő fennsíkjain dolgozó indiánok
nak szükségük is van. A különbség az amfetamindopping és a kokalevélrá
gás között mégis jelentős, mivel a sp01tolók csak verseny idején használják, 
az indiánoknak viszont életmódjuk folytatásához van szükségük minden
napi doppingra Először 1952-ben Monge állapított meg összefüggést a ko
kalevél-fogyasztás és a tenger szint feletti magasság között Megfigyelései 
szerint 4500 méter magasságban a fogyasztás csaknem általános, 2400 mé
teren már ritkább, és a tengerszint magasságában gyak01latilag nem for
dul elő Buck és munkatársai ezt később (1968) számadatokkal támasz
tották alá: 3450 méteren a felnőtt lakosság 72%-a, 1700 méteren 48%-a, 
1000 méteren 29%-a, tengerszinten pedig 3%-a coquero 

Érdemes felfigyelni arra a tényre is, amire az ENSZ egyik 1949-ben vég
zett vizsgálata mutatott rá, hogy a kokarágás szokása nagyságrendekkel 
gyakoribb azon, őslakosnak számító kecsua indián törzsek körében, me
lyek nem keveredtek a perui lakosság más rétegeivel; a „spanyol" életfor
mához húzó meszticek körében sokkal ritkábban lehet találni coquerót A 
déli Andok magasabb régióiban és a bolíviai fennsíkon lakó kecsuák ké
pezik a terület gazdaságilag és társadalmilag legelmaradottabb és legsze
gényebb rétegét 

Amfetaminszármazékokat sűrún használtak Európában és Ameriká
ban fogyasztószerként (néhány latin-amerikai 01szágban még ma is jelen
tős mennyiségben fogyasztanak ilyen típusú anorecticumokat); ezen fo
gyasztószerek hatása azon alapul, hogy elnyomják az éhség érzését Az 
Andokban élő indiánoknak ugyancsak szükségük van az étvágy csökken
tésére, de egyáltalán nem fogyókúra céljából, hanem azért, mert a világ 
egyik legrosszabbul táplált lakosságcsoportját alkotják Gyümölcs és zöld
ség gyak01latilag nem létezik, ezek az indiánok évszázadok óta - ponto
sabban azóta, mióta a spanyol hódítás megsemmisítette a fejlett inka me
zőgazdaságot - szárított és fagyott burgonyán, kevés szárított húson, sült 
kukoricán és kölesen élnek Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az 
Altiplánón a kisebb légköri nyomás miatt a víz forráspontja erősen lecsök
ken, így a mi fogalmaink szerinti főzésről illúzió volna beszélni 

Ilyen körülmények között a kokalevélrágás majdhogynem létszükséglet: 
az éhségérzés elnyomása nélkül munkát végezni csaknem lehetetlen lenne 
Az előbb említett étrend mellett a kokalevél rágásának még egy pozitív vo
nása is van: kiszámították, hogy az indiánok által egy nap alatt fogyasztott 
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kokalevél-mennyiség vitamintartalma na "ából m . 
mmahs vitaminszükségletének gy) egfelel egy ember mi-

án~ ko;.ale:él eg~ben ~z Altipláno legfontosabb népi gyógysze1e, az indi-
, - esz en mas gyogyszerek hiánya miatt is - jóformán minden bet 

seget a mamzta kukit a, a „koka mamácska" segítségével kúr , 1 k eg-

k .. E-~~Jezet elején azt állított,am, hogy a kokalevél rágása és a ak~~ainabúzus 
ozo nem sok rokon vonast lehet találni Azt his , 

~~~:;:!~:~,;:menni, éshki '.ehet jelenteni, hogy a ;:i:,m~~7:a~:~;á~:f 
„ , , em nevez eto toxikomániának 

: ~1ksagon katonai szolgálatot teljesítő indiánok nem érzik szúk , 

~: , , o~y kok~levelet rágj~nak, és mégsem mutatnak elvonási tünest:~::-
szok

m,ar ~1?,1:1agabkan bizonyitJa, hogy nincs szó dependenciáról és hozzá-
asro is csa annyiban lehet b '] · . ' " 

lit"k . k ... 1 , „ , . eszem, amennyiben ez a lakosság a po-
1 a1 oru menyektol kenyszerítve „hozzászokot „ . , . 

viszonyok között folytatott nyom01úságos életmó~h a mostoha termeszeti 
Az elmúlt ' t. d kb oz 

de tragikomi~~s1:: ~ en solk tanulm_ány jelent meg a kokalevélrágásról, 
. , , ' ogy mi yen ntkak azok a közlemén k 1 k 

Alt1planon nyomorúságban élő i d., k . ye , ame ye az 
alkoholizmusával és annak szom n i.ank~ -kSaJno.s nagyon általános - idült 

A k k , , , oru ovet ezmenye1vel foglalkoznak 
, o __ alevelragas fokozatos felszámolására 1961-ben nemzetkö . . 

meny kotelezte az országokat A helyzet leir ása ut, . z1 egyez
m · h . an viszont nem szorul 

~~::~~:;:~ ~ég~~ra;~::
1 

i~~~~~~tt~f ::,b~:;:~:i:::~~:~t~:~{;::n:~~~:~~ 
kább . s~ai;'a,k ~ez nem annyua a hatósági intézkedéseknek, hanem in

az m iano eletforma-változásának a következménye 

fi
A kokalevél a spanyolok közvetítésével eljutott Emópába i·s h l k 
gyelmet Ji d · k · , . , · - a o nem so 

or itotta ra Ket evszazad telt el add. , f . 
első botanikai vizsgálatokat 1 , , ig, amig rancia kutatók az 
nak lehetőségével csupá 1~ veg;zt~k (llSO),, de gyógyászati használatá 
kozni. Ez azért meg! „n a. j'za;-a utolso, evtizedeiben kezdtek foglal-

, . „ , epo, m1ve meg a 19. szazad utolsó évtizedeiben is a 
gyogyszerkmcs fokent növényi drogokból állt és bb , . 
g b ' · 1 ' e e a gyogyszerkmcsbe 
t:r:~~n k e1pu tek a kutatók és gyarmatosítók által felfedezett tengerentú 1; 

tott - , e ~agyara~at az lehet, hogy a Dél-Amerikából Európába szálÍÍ: 
, esnem onzervalt - levelek tönkrementek a hosszú tengeri út folya 

man, a cser1e termesztéséhez ped· · . , -
Ezért a kokalevél stimuláló hatás~~ :s~;~~o~~i9klm,ia ~en: ~olt megfelelő 
rápiás célra felhasználni A kokalevél mellett am:izy~ző~ gyvo:ggeynt kekz~te~l te-

' ea eszu t, a 
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gyógyszerkönyvekben hivatalos készítményként jelentek meg a főként erő
sítő- és stimulálószerként használt kivonatok A legnagyobb sikert Angelo 

Mariani Franciaországban előállított gyógybora aratta: két pápa, a spanyol 

király és az Egyesült Államok elnöke egyaránt elragadtatással nyilatkozott 

erről a csodálatos tonikumról. A Vin Mariani sikerének egyik magyaráza

ta az, hogy a 19 század második felében (a Vin Mariani 18l0 táján került 

forgalomba) a gyógybor volt az egyik legnépszerűbb gyógyszerforma; asi

ker igazi titka azonban az, hogy Marianit joggal lehet a modern reklám

technika felfedezőjének tekinteni. Államfők, híres művészek és tudósok 

nem véletlenül, hanem Mariani által küldött levelek - és ingyen minták -

hatására írták elismerő leveleiket, melyeket aztán Mariani a legnagyobb 

példányszámban megjelenő londoni és párizsi lapokban tett közzé, nem 

mulasztva el a levélíró - XIII Leó pápa, Thomas Edison vagy Sarah Bern

hardi - fényképének közlését sem Mariani aktivitásának eredményességét 

1400 elismerő levél bizonyítja Ezek után érthető, hogy a Vin Marianival 

egyetlen más (azonos összetételű) gyógybor sem vált versenyképessé (lásd 
a 274-275 oldalakon) 

Mariani sikerét a tengeren túl egy Atlantában (Georgia) működő gyógy

szerész, J S Pemberton irigyelte meg, aki 1885-ben ehhez hasonló készít

ményt hozott forgalomba „French Wine Cola - Idea! Nerve and Ibnic 

Stimulant" néven. A következő évben zseniális gondolata támadt: a ké

szítményből kihagyta a bort, helyette - koffeint tartalmazó - kóladió-ki

vonatot és növényi olajokat adott a kokakivonathoz, és ezzel megszületett 

a Coca-Cola A készítményt eredetileg sokféle tünet kezelésére alkalmas 

gyógyszerként ajánlotta Pemberton (ezek közül a legkomikusabb a - ko

kaint és koffeint tartalmazó - tonikum álmatlanság elleni javallata), de a 

Coca-Cola mégsem gyógyszerként, hanem üdítőitalként indult el diadal

útjára .. A sikert a konkurens készítmények (Coca-Coffee, Coca-Malta, Co

caffeine, Burgundia Coca) sem tudták meggátolni, és a századfordulón az 

USA déli államainak minden gyógyszertárában, zöldség- és gyümölcsüz

letében csapolták az új italt A palackozott, szénsavtartalmú készítmény 

megjelenése még tovább fokozta a népszerűséget A sikert az 1870-es évek 

két újdonsága is elősegítette: a szódavíz ,,felfedezése" és a hűtőszekrény 
megjelenése a kereskedelmi forgalomban 

A sikert már az sem állíthatta meg, hogy 1907-ben - az amerikai kábí

tószer-ellenes intézkedések hatására - ki kellett hagyni a kokaint az ital

ból. Azóta egy kokaintól mentesített kokalevél-kivonatot használ a gyár a 
Coca-Cola gyártásához. 

216 

Filteres kokatea. Bolíviában, Kolumbiában és Peruban a kokatea 

a legnépszerűbb ital 

k„ . f' mokon (és főként európaiak, akik a történelem során 

l".emzet ~~~o~r?tották, hogy szívesebben foglalkoznak .más földrés~eke," 
tobbszor , „Y ld' , l" mint a SaJ'át portaJuk rendbetetele
élők problemamak a „mego asava ' . 1 ár-

vel) sokszor foglalkoztak a kokalevélrágással, valam1,"t, a Coca-Co a gt~' n 

, 'h zu„kse'ges kokalevél-kivonat kokainmentessegevel, nagyon rt a 
tasa ozs . · h 'J''k 
k „lt o'ba v1'szont az hogy a kokalevelet masra is aszna P . . 

eru sz ' · ' y fogyaszt1a a 
A kokacser jét termesztő ország okban a lakossag ugya~ug . "l 

1
, _ 

kokateát, mint ahogy a teát és a kávét isszak sz~rte a vtlago;kE~~~n;~a~-
, űle azért nem esik szó, mert ez a kokaforr azat nem so o 

szm ~ , , k, d, t . kább csak akkor okozna a ma te de coca, ha 

~~n;,:::s3~~:~s::és:~~~t :~::nak belőle, mint amilyen „kóreseteket" az 

P . . k'rodalomban a kávéval kapcsolatban lentak 
amenkl'a'. szta.t '. t ma'r arról hogy a kokalevél fontos szerepet játszott a 

Em ttes or en ' , · k k' · ] ' · 
, , , . ó szertárakban és gyogyszertara on ivu '' 

nepgyogyaszaföan,' a. gyf. lgl~h t" kokatermékck" leginkább azon hazai 
mindenutt szazszamr a e e e o )) , .. , ket 

ó termékeinkhez hasonlíthatók, amelyek azokat a gyo~yno_venye 

~:a:: hatóanyagaikat) tartalmazzák, melyeket régebben a ~ekgyogr:~~::: 
b h a, lt k Érdekes lenne megtudm, hogy ezeket a " o a gy b. 

an aszn a·· „ "k' h ']''k 
mékeket" milyen kórképek kezelésére aJanl1a ~s, aszna Ja. . rmékeket 

Néhány kísérlet történt arra, hogy a kokateat es az emhtett tek , . 

Európában is forgalomba hozzák, de - tudomásom szerint - egy1 e:ropa1 

rszá hatósá a sem adott engedélyt, már csak azért sem; me'.1 sen '. ~em 
0 

g , g. „ k k · ]" ']J'tásra alkalmas termekek 1mport1at 
látná sz1vesen illegahs o am-e oa ' 
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Kokain 
A kokalevél hatóanyagát 1859-ben izolálta A Niemann, és ezt az alkaloidot 
kokainnak nevezte eL Willstiitter 1923-ban totálszintézis útján véglegesen 
tisztázta, hogy ez a vegyület a benzoil-ekgonin metil-észtere .. A kokain az 
Erythroxylon coca és más Erythroxylon-fajok leveleiben áltaÍában 0,5-1%
ban található, számos más alkaloid mellett, melyek többsége ugyancsak 
ekgonin-észter A gyógyászatban főként sósavas sóját használják 

A vegyület helyi érzéstelenítő hatására először von Anrep (1879) figyelt fel, 
de a nagy felfedezés C Koller nevéhez fűződik, aki 1884-ben Bécsben ko
kain segítségével olyan szemmútéteket tudott elvégezni, melyekre addig -
fajdalmasságuk miatt - nem volt lehetőség .. Koller felfedezése és a kokain 
bevezetése új kor szakot nyitott a sebészeti technika történetében. A kö
vetkező években már olyan orr- és torokműtétekre is sor került, melyek 
ma már ugyan rutinbeavatkozásnak számítanak, de a kokain bevezeté
se előtt végrehajthatatlanok voltak A kokain sebészeti alkalmazási terü
lete gyorsan bővült, és történelmi jelentőségét semmivel sem csökkenti, 
hogy használatát előnyösebb tulajdonságokkal rendelkező, szintetikus he
lyi érzéstelenítők fokozatosan visszaszorították (Az első szintetikus he
lyi érzéstelenítő a prokain volt, melyet 1905-ben Németországban hoztak 
„Novocain" néven forgalomba) A kokaint ma már csupán a szemészetben 
használják 

Már említettem, hogy a 19 század utolsó évtizedeiben rendkívül nép
szerűvé váltak a kokalevél-kivonatokat tartalmazó gyógyszerek és gyógy
borok A siker titka természetesen a kokalevél hatóanyaga, a kokain volt, 
és ezért ugyancsak természetes, hogy a kokaingyártás megindulásával 
párhuzamosan gyógyszertárak és gyógyszergyárak százával kezdték a leg
különbözőbb !anLázianeveken forgalomba hozni a kokaintartalmú szere
ket A 19. század utolsó évtizedeiben a kokain vált - a morfin mellett - az 
emberiség minden bajának gyógyszerévé. Az orvosok az alkoholizmus, a 
depresszió, a morfinizmus, a tuberkulózis, az impotencia, a nimfümánia, 
az asztma és minden más olyan kórkép és tünet kezelésére rendelték a ko
kaint, amelyre nem állt rendelkezésükre specifikus gyógyszer Ma már a 
depresszió stimulánsokkal való kezelését orvosi műhibának tekintik, de 
gondoljuk meg azt, hogy abban az időben, amikor még nem álltak rendel-
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kezésre a pszichiátria mai gyógyszerei, mit jelentett orvosnak és betegnek 
egyaránt, hogy a depresszió tüneteit vagy a hosszan tartó betegséggel járó 
fáradtságot és elesettséget legalább átmenetileg meg lehetett szüntetni. 

Az ópium és a morfin tárgyalása során már szó volt arról, hogy a ha
tósági gyógyszerellenőrzés (és gyógyszer-engedélyezés) rendszere és mai 
formái csupán a 20 század harmincas éveiben kezdtek kialakulni Európá
ban, és a kábítószerek nemzetközi ellenőrzése is csak az első világháború 
után kezdődött meg. Az Egyesült Államokban ellepték a gyógyszerpiacot 
a „gyógyszer-specialitások", melyeknek nagy része - ópium és morfin mel
lett - főként kokaint tartalmazott A helyzet tarthatatlanságára az Egye
sült Államok kormányának 1902-ben közzétett jelentése mutatott rá: ab
ban az évben New Yorkban, Bostonban és más nagyvárosokban a kokaint 
tartalmazó gyógyszerkészítményeknek legfeljebb 3-8%-át használták gyó
gyászati célra A gyógyszerpiac áttekinthetetlen volt, csupán azt lehetett 
tudni, hogy 1905-ben a forgalomba hozott - „patent medicine"-ként emle
getett - gyógyszer-különlegességek számát több mint 50 OOO-re becsülték, 
melyeknek egy tekintélyes része kokaint tartalmazott anélkül, hogy ez je
lezve lett volna a gyógyszer címkéjén Ezt a becslést alátámasztja az, hogy 
1914-ben több mint 1000 cég hozott forgalomba kokaint, heroint, morfint 
vagy ópiumot tartalmazó készítményt. (Ez már nem becslés, mivel 1906-
ban már tör vény írta elő a hatóanyag feltüntetését a gyógyszer címkéjén.) 

A századforduló táján a kokaint tartalmazó gyógyszerkészítményekkel 
folytatott visszaélés mellett megjelent a kokain „élvezeti szerként" történő 
tudatos használata A kokain sósavas sójának kristályos por formájában 
való „szippantása" 1905-től kezdve divattá vált Ez az - angol szóhaszná
lattal élve - „recreational use" új fejezetet nyitott a kokainhasználat törté
netében; megjelent a Sherlock Holmes típusú kokainista Ebben az időszak
ban a kokain kiemelkedő szerepet játszott a „sex for drugs" néven ismert 
„cserekereskedelemben" is, hozzájárulva ezzel a szifilisz terjedéséhez 

Időbe telt, míg az orvosok és az egészségügyi hatóságok ráébredtek arra, 
hogy a kokain használata nem olyan veszélytelen, mint ahogy kezdetben 
gondolták 

1886-ban, tehát alig egy évvel azután, hogy a kokaininjekciót elkezd
ték helyi érzéstelenítőként használni, az orvosi folyóiratokban New York
ban, Londonban és Párizsban egyaránt megjelentek az első közlemények 
a kokain okozta halálesetekről A halálesetek száma ngrásszerűen meg
emelkedett, amikor a fogászatban széles körben elterjedt a kokain haszná
lata. Karch rendkívül részletes adatokkal alátámasztva írta le ezt a folya
matot 1998-ban megjelent könyvében legtöbbször szívelégtelénség volt a 
halálok, mivel a fogorvosok még nem tudták, hogy szívbetegségben szen-
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vedőknek nem szabad kokaininjekciót beadni .. Elég gyakran túl is adagol
ták a kokaint, ezért a századforduló idején még egészséges szívű emberek 
számára is rizikót jelentett a fogorvosi kezelés, a szívbetegek számára pe
dig sokszor volt végzetes 

Rövidesen az is kiderült, hogy a kokain használata nemcsak injekció for
májában lehet veszélyes; a kokaintartalmú gyógyszerekkel visszaélők kö
rében az adagok emelése számos esetben vezetett delíriumhoz vagy pszi
chózisokhoz, de ezeknél még gyakoribbá váltak azok az esetek, amikor a 
kezeltek nem akarták (és sokszor már nem is tudták) abbahagyni a koka
in használatát, mivel kialakult a függőségi állapot 

Ezek a tapasztalatok döntötték meg azt az elméletet, hogy a kokain a 
morfinizmus gyógyítására alkalmas. (Morfinisták kezelésére valószínűleg 
az USA-ban használtak először kokaint: Bentley 1878-ban megjelent lel
kes közleménye után a legtöbb amerikai privát kórházban és szanatóri
umban ezt a módszert alkalmazták egészen 1885-ig; időközben azonban 
a veszélyekre egyre több szakember hívta fel a figyelmet) Ennek az elmé
letnek egyik apostola Freud volt, aki maga is használta a kokaint morfi
nisták kezelésére Freud előadásai és főként „Uher Coca" címmel 1884-ben 
megjelent közleménye óriási polémiát váltott ki. Freud kokain iránti lelke
sedését több tényező együttes hatása magyarázza .. Közülük csupán kettőt 
emelek ki: 1. 1884-ben Bécsben - tehát éppen abban a városban, ahol ő a 
legnagyobb nehézségek közepette küzdött erkölcsi elismerésért és anyagi 
érvényesülésért - érte el Koller világraszóló eredményét a kokain szemse
bészeti alkalmazásával Freud azt remélte, hogy a kokain pszichiátriai fel-

A Study in Cocaine 
Sherlock Holmes and Sigmund Freud 

David F Musro MD 

D. M Musto „A Study in Cocaine" című közleményéhez Sherlock Holmes 
és Sigmund Freud arcképének ezt a szellemes karikatúráját mellékelte 

használásával ehhez hasonló világsikert tud elérni. 2. Freudot alapvetően 
befolyásolták saját személyes élményei, saját magán ugyanis a kokainnak 
csak kellemes, jó hangulatot teremtő és „energiát adó" hatását tapasztalta 
Freud - körülbelül két éven át - alkalomszerűen, szájon át és kis adagok
ban szedett kokaint, és nem ismerte sem a nagyobb adagok, sem a kokain
injekció vagy -szippantás hatását 

A századforduló táján már egyre sűrűbben jelentek meg közlemények a 
kokainizmus terjedéséről, a kórházban kezelt kokainisták számának emel
kedéséről, a kokainhasználatból bekövetkezett halálesetekről, és Freud ko
kain iránti lelkesedését egyre kevesebben osztották A 20 század elején, a 
morfin és más opiátok fokozatos ellenőrzés alá vonásával párhuzamosan, 
egyre több ország egészségügyi hatósága szigorította meg a kokain forgal
mának ellenőrzését (É1dekességként említem, hogy az USA-ban ezt a fo
lyamatot felgyorsította az a hisztéria, amit a kokainabúzus és a feketék által 
elkövetett erőszakos cselekedetek közötti vélt összefüggés hiedelme váltott 
ki. Az amerikai újságok a 20. század első éveiben jóformán hetente adtak 
hírt arról, hogy kokain hatása alatt álló feketék hogyan követtek el erősza
kot fehér nőkön. ) 

Az 1909-ben Sanghajban tartott első nemzetközi kábítószer-konferen
cián már felmerült a kokain nemzetközi szabad forgalmának problémája, 
és az 1912-ben Hágában kidolgozott első nemzetközi egyezmény a kokaint 
azok közé a kábítószerek közé sorolta, amelyek ellenőrzését be kell vezetni 
Az első világháborút követő békeszerződéseket aláíró kormányok kötele
zettséget vállaltak a hágai egyezmény ratifikálására, és ennek következté
ben a húszas évek során - a morfin és a heroin mellett - Európában és az 
Egyesült Államokban is szigorú ellenőrzés alá került a kokain. 

Koller felfedezésére azonnal reagált a gyógyszeripar: Németországban a 
Merek gyár 1885-ben kezdte meg a kokain gyártását, abban az évben még 
csupán 30 kg-ot állított elő; a kísérlet kifizetődött, mivel 1886 és 1913 kö
zött már 76 tonnát termelt a gyár, ami évi 3000 kg-nak felel meg. A Merek 
sikerének egyik oka feltétlenül az 1885-ben bejelentett szabadalom volt: a 
kokalevelekből Peruban kivont kokaint és más alkaloidokat hidrolizálták, 
ily módon kis volumenű, olcsón szállítható ekgonint állítottak elő, mely
ből Németországban félszintézissel, egyetlen lépésben lehetett gyártani a 
kokaint 
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Természetesen több más gyógyszergyár is gyorsan elkezdte a kokain
gyártást, és sokan kritizálták azt a 8 európai gyárat, melyek 1910-ben 
Amszterdamban „árvédelmi" kartellt alakítottak De nemcsak Európá
ban létesültek kokaingyártó üzemek: perui gyárak már 1890-ben 1730 kg 
nyerskokaint exportáltak, ez a mennyiség 1901-ben pedig 10 600 kg-ra 
emelkedett 

Az első nemzetközi kábítószer-egyezmények rendelkezéseinek végre
hajtása teljes egészében az egyes kormányok jó szándékán (és lehetősé
gein) múlott. A Népszövetség idején 1925-ben történt az első kísérlet egy 
nemzetközi ellenőrző szervezet kialakítására. Az 1925-ben megkötött új 
egyezmény létrehozta a Népszövetség Állandó Ellenőrző Szervét, a mai 
Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv (International Narcotics Control 
Board - INCB) jogelődjét Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a nemzetkö
zi közösség át tudja tekinteni (sőt bizonyos mértékig ellenőrizhesse) a ká
bítószerek nemzetközi forgalmát Természetesen Isten malmai (pláne, ha 
nemzetköziek) lassan őrölnek: az 1925-ben megkötött egyezmény 1928-
ban lépett életbe és az ellenőrző szerv csak 1929-ben kezdhette meg műkö
dését A Népszövetség titkárságának dokumentumaiból egyértelműen ki
tűnik, hogy a „legális" kokain-előállítás és a „legális" export jelentős része 
nem gyógyászati szükséglet kielégítésére szolgált A Népszövetség legalább 
30 tonnára becsülte azt a heroin-, kokain- és morfinmennyiséget, amely 
1925 és 1929 között legális gyógyszer gyárakból - nyíltan vagy burkoltan -
illegális forgalomba került Ekkor már az európai és észak-amerikai piac 
nem volt számottevő, Kínában viszont továbbra is óriásiak voltak az üzle
ti lehetőségek Azt senki sem tudja megállapítani, hogy az 1930-as évek
ben Európából hány tonna kokaint szállítottak „legális" cégek „ártalmat
lan vegyszerek" címkével közvetlenül vagy japánon át Kínába, az viszont 
a második világháború után kiderült, hogy Japánban 1930 és 1945 között, 
5 gyárban 16 851 kg kokaint állítottak elő, és hoztak forgalomba - a japán 
megszállás alatt álló - Kínában - nem gyógyászati célra. 

A két világháború közötti időszakban, sőt a második világháborút kö
vető évtizedekben Európában és az Egyesült Államokban nem sokat lehe
tett hallani kokain-visszaélésekről, bár Maier 1926-ban megjelent könyvé
ben - Bonhöfer adatai alapján - azt állította, hogy az 1920-as évek elején 
Németországban és Ausztriában is elég sokan fogyasztottak kokaint; pél
dául 1924-ben a pszichiátriai intézetekben kezelt páciensek között a kokai
nisták aránya Berlinben 13%, Bécsben pedig 10% volt Kokain-visszaélések 
legtöbbször „intellektuális" körökben fordultak elő. Európa minden orszá
gának művészei között voltak kokainisták (Magyarországon is), Ameri
kában pedig elsősorban muzsikusok körében terjedt el a „koko", és egy 
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időben híre járt annak, hogy a hollywoodi filmvilágban sem volt ismeret
len ez a drog A kokaint csaknem kizárólag szippantották (ennek követ
keztében súlyos orrnyálkahártya-elváltozásokat, sőt belső orrsérüléseket 
is észleltek), ezért a toxikománok és alkalmi kokainélvezők nem tudták a 
terápiában helyi érzéstelenítésre alkalmazott, a kokaint vizes oldatban tar
talmazó gyógyszerkészítményeket használni A feketepiaci kokain viszont 
Európában és az USA-ban egyaránt rendkívül drága volt, ezért csak na
gyon tehetősek engedhették meg maguknak azt a luxust, hogy a kokainél
vezetnek hódoljanak Állítólag azokban a dél-amerikai országokban, ahol 
a kokain könnyebben és olcsóbban hozzáférhető volt, „jobb társasági kö
rökben" elterjedtebb és általánosabb volt a kokainszippantás szokása, mint 
a világ más tájain, bár egyes közlemények szerint még Indiában is akad
tak olyanok, akik kokainnal „fűszerezve" rágcsálták a bételt, az Areca pál
ma termését 

Széles körű perui kokainhasználatra utalnak az ENSZ Kábítószer Bizott
ságának első jelentései A Bizottság első jelentése (1946) arról számolt be, 
hogy a japán fegyverletétel után az amerikai katonai kormányzat japán
ban felszámolta a kokaingyárakat, és ezzel a Távol-Keleten megszűnt az il
legális kokainkereskedelem A Bizottság harmadik ülésén (1948) viszont a 
perui kormány lepte meg a közvéleményt azzal a bejelentéssel, hogy az or
szágban beszüntette a kokain előállítását oly módon, hogy 8 engedélyezett 
és 10 engedély nélkül működő kokaingyárat bezáratott; a perui delegáció 
szer int ezek az üzemek évente 5 tonna kokaint termeltek akkor, amikor a 
világ legális kokainszükséglete 1,5 tonna volt 

17. táblázat. Az USA kormánya két ENSZ-nek küldött jelentéséből 

( Év 

1 . 

1[ __ 1970 ~J 
. 1988 i 

<...._ ' 

kokainnal visszaélők ! naponta használók kokain okozta 
száma becsült száma i halálesetek szá1na 

az országban nem észleltek kokainabúzus esetet 

12 200 OOO 1 242 OOO 1 696 '· ____ ,,,/ 

A kormányok ENSZ-nek küldött évi jelentéseiben még a hatvanas évek so
rán is alig lehetett kokainra való utalást találni A nemzetközi illegális ke
reskedelemben ritkán fordultak elő jelentősebb kokaintételek, például az 
USA-ban 1960-ban, egy teljes év leforgása alatt, összesen 5 kg kokaint fog
laltak le 
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A teljesség kedvéért viszont meg kell jegyezni, hogy a rendészeti szer
vek ebben az időszakban sokkal kevesebb figyelmet fordítottak a kokain
ra, mint a heroinra vagy más kábítószerekre Tény, hogy a kokainabúzus 
méretei messze elmaradtak a heroinabúzus mellett, de az is számít, hogy 
a kokainnal egy egészen más társadalmi réteg élt vissza, mint a heroinnal. 
1 áttuk, hogy a hatvanas évek végéig Amerikában a heroinfogyasztás „fe
kete gettó"-probléma volt, és hogy a heroinisták azokban a nyomornegye
dekben éltek, ahol magas volt a búnözési arány, és ennek következtében a 
rendőrség állandóan figyelte ezeket a kerületeket A kokainisták olyan kö
rökhöz tartoztak, melyekkel a rendőrségnek csupán elvétve akadt dolga; 
a jómódúak nem szorultak arra, hogy utcai árusoknál naponta szerezzék 
be a drogot, vagy hogy maguk is kábítószer-üzérkedésre kényszerüljenek 
Nem kellett betörniük vagy lopniuk azért, hogy a kábítószer megvásárlá
sához szükséges pénzt előteremtsék, hanem „megbízható" ügynöknél tud
tak nagyobb tételben vásárolni Így a letartóztatás veszélye minimális volt, 
és csökkent a túladagolás veszélye is, mert nem bizonytalan koncentráci
ójú kábítószert használtak, hanem hosszú időn keresztül ugyanazt a „mi
nőségű" terméket Rendezett körülmények között élő, rendszeresen táplál
kozó és - különberi - normálisnak tekinthető életmódot folytató személy 
esetében kevésbé vagy csak lassabban válik nyilvánvalóvá a droghasználat 
egészségromboló hatása .. Azt is figyelembe kell venni, hogy múvelt embe
rek - és éppen kokainisták - körében sokkal gyakoribbak voltak a Sherlock 
Holmes típusú alkalmi fogyasztók, mint az iskolázatlan, primitív heroinis
ták között. Ezeket a tényezőket azért szükséges számításba venni, mert egy 
adott drog használatára mindig a rendészeti szervek tapasztalatai (fekete
piac, foglalások, letartóztatások stb ) vagy az egészségügyi szolgálat jelzé
sei (intoxikációk, elsősegélyek, dependenciaesetek stb) hívják fel a figyel
met Ezért feltételezhető, hogy a kokainhasználat már a hatvanas években 
sokkal jobban elterjedt, mint ahogy a hatóságok gondolták, de ez a „szoká
sos tünetek" hiányában homályban maradt Ezt a feltételezést alátámaszt
ja az is, hogy az illegális kereskedelem mérete - az észlelt visszaélési ese
tekhez viszonyítva - már jelentős volt, kábítószerekkel pedig nem öncélúan 
szoktak üzérkedni 

A barbiturátok és más altatószerek esetében a visszaélések gyakoriságá
ra a heroinisták kettős (heroin+ barbiturát) dependenciája irányította a fi
gyelmet. A kokain esetében is történt valami ehhez hasonló: Amerikában 
(de más országokban is) felfigyeltek a „speedball" használatára.. Egyre több 
heroinista injekciózta vénájába a „speedball"-nak nevezett heroin-koka
in keveréket, felfedezvén, hogy ezzel a kábítószerrel lehet a legintenzívebb 
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eufóriát előidézni. A kokainhasználatnak ez a formája hívta fel a hatóságok 
figyelmét a kokain „létezésére". 

Amikor a hetvenes években a kokainabúzus látványosan kezdett terjed
ni, sokan nem vették figyelembe a kokain által okozott eufória intenzitá
sából eredő veszedelmeket, sőt még a szakemberek között is szép számban 
voltak olyanok - köztük Peter Bourne, Carter első számú kábítószer-ta
nácsadója -, akik alábecsülték a kokain veszélyességét A fő érv az volt, 
hogy a kokainhasználat nem vezet fizikai függőséghez, ezért sokkal kevés
bé veszélyes, mint az opiátok Tény, hogy a kokaindependencia kezelése so
rán nincs szükség detoxifikációra, a szervezet fokozatos drogmentesítésé
re, de a heroin esetében sem a „fizikai" drogelvonás a fő probléma: a sokáig 
másodlagosnak tekintett - sokszor „lelki függőségnek" nevezett - pszichi
kai dependenciától való megszabadulás ennél sokkal bonyolultabb és ne
hezebb feladat A kokain esetében pedig a pszichikai dependencia, a drog 
hatásának újbóli átélése iránt érzett leküzdhetetlennek tűnő vágy rendkí
vül erős Szakemberek szerint a kokain a legerősebb „reinforcer", aminek 
az értelmét talán legjobban az „újrakésztető" kifejezéssel lehetne magya
rul visszaadni 

A kábítószer-élvezetet nem mindig siker ül állatkísérletek útján vizs
gálni, de a kokain esetében nincs ilyen probléma: majmok ugyanúgy re
agálnak, mint az ember Önadagolást lehetővé tévő berendezéssel ellátott 
majmok inkább lemondanak a táplálkozásról és a párzásról, inkább vállal
ják még azt is, hogy a berendezés a kokainadagolással egyidejűleg elektro
mos áramütést mérjen rájuk, mint hogy lemondjanak a következő kokain
adagról Az önadagoló berendezés nyomogatását csak akkor hagyják abba, 
amikor a teljes fizikai kimerülés folytán nincs már ehhez erejük 

1988-ban még a The New York Times is hírt adott azokról a kutatásokról, 
melyek egyértelműen kimutatták a kokain magzatkárosító hatását. Mag
zatelhalásnak és deformált „talidomid bébik" születésének sokszor kokain 
az oka. legtöbbször a normálisnál kisebb aggyal születnek a kokainhatás
nak az anyaméhben kitett csecsemők, de igen gyakori a nemi szervek cs a 
vese deformálódása is 

A magzatkárosító hatás létrejöttéhez egyetlen kokainadag elegendő, mi
vel a zsíroldékony kokain könnyen áthalad a placentán, és ezt a magzat 
szervezete a kokainnál még toxikusabb nor-kokainná alakítja át. A koka
innal ellentétben, amely a szervezetből 48 óra alatt kiürül, a vízoidékony 
nor-kokain 4-5 napon át marad a méhben és mérgezi a magzatot Ez az oka 
annak, hogy gyakorlatilag minden magzat károsodik az anya kokainhasz
nálata folytán. A legsúlyosabb károsodásokat a terhesség első három hó-
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napjában szenvedi el a magzat, tehát egy olyan időszakban, amikor az anya 
esetleg még nem is észlelte a terhességet. 

Az Egyesült Államokban a hetvenes évek elején kezdődött meg a koka
inhasználat. Terjedését elősegítette a National Commission on Marihuana 
and Drug Abuse második jelentése, amelyet 19 73-ban tettek közzé. Ez a je
lentés azt állította, hogy túladagolásból eredő halálesetek az Egyesült Ál
lamokban nem fordultak elő, és elhanyagolhatóan alacsony azon kokai
nisták száma, akik orvosi kezelésre szorultak Szó sincs arról, hogy ez a 
komoly szakemberekből álló testület félre akarta volna vezetni a közvé
leményt, de kétségtelen, hogy a látszat félrevezette a bizottságot Az első 
években ugyanis a kokainabúzus főként a kokain sósavas sójának kis ada
gokban történő alkalmi szippantását jelentette, és a bizottság az akkori 
valós helyzetet foglalta össze. A kokain veszélyességére csak akkor derült 
fény, amikor a visszaélések száma ugrásszerúen kezdett emelkedni, és ez
zel párhuzamosan egyre többen tértek át az intravénás injekciózásra és 
még többen a „freebasing" technikára. Ez utóbbi a kokain (ami - alkalo
id lévén - bázikus vegyület) felszabadítását jelenti a sósavas sókötésből A 
„freebasing" is kokainszippantás, de a szabad kokainbázis sokkal gyorsab
ban hat, mint akár az intravénás injekcióban beadott sósavas só Másod
perceken belül teljes intenzitással érvényesül a kokainhatás, és nemcsak 
intenzív eufóriát vált ki, hanem az előbb említett - és a majmokon is bizo
nyított - „reinforcing eftect"-et is. A „freebasing" és az intravénás injekci
ózás már menthetetlenül vezetett a tényleges toxikománia, a tömeges ko
kainföggőség felé .. 

1974-ben az Egyesült Államokban még „csak" 5,4 millióra becsülték 
a kokaint kipróbálók számát, 1977-ben viszont már „rendszeres haszná
lókról" is közöltek becslést, ez 1,6 millió volt . Ezek után nem a véletlen 
múve, hogy 1982-ben már azt jelentették, hogy 21,6 millió amerikai pró
bálta ki a kokaint, és ezek közül 4,2 millió vált kokainistává 

Pár év alatt szertefoszlott néhány mítosz .. Az első „meglepetés" az volt, 
hogy ellentétben az 1973-ban kiadott jelentéssel, már az 1976-os statiszti
kák azt mutatták, hogy az USA-ban minden 10 OOO háláleset közül 4,5 ko
kain következménye Ez az arány 1981-ben 19,1-re emelkedett, ami azt je
lenti, hogy az USA-ban abban az évben minden 500 .. halálesetet a kokain 
okozta 

1983-ban az USA kórházaiban kezelt toxikománok 9%-a kokain
dependencia miatt került oda, és a kokainománia mérete már jóval megha
ladta a heroinizmusét Ezt tükrözi a kábítószer vétség miatt 1983-ban letar
tóztatottak vizeletvizsgálatának eredménye is A letartóztatottak 84%-át 
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vetették alá ennek a vizsgálatnak, 87%-uk bizonyult „drog-pozitívnak", 
ezek közül 79% volt kokain-pozitív (szemben az 58%-os heroinaránnyal). 

Közben az Egyesült Államokban terjedt a „freebasing" technika. Egyre 
többen észlelték azt, hogy a szabad kokainbázis intenzívebb eufóriát idéz 
elő, mint a kokain sósavas sója, hogy ezzel a módszerrel még az intravé
nás injekciónál is gyorsabb a kokain hatása, és hogy ezzel az injekciózás
sal együtt járó AIDS-veszélyt is ki lehet küszöbölni .. A „freebasing"-nek 
voltak hátrányai is, elsősorban az, hogy a kokainbázis felszabadítását a só
kötésből magának a kokainistának kellett elvégeznie. Ehhez a múvelethez 
éterre volt szükség, ami a melegítés során sokszor meggyulladt, és sok ko
kainista nem is élvezhette a kokain hatását, mert már szippantás előtt égé
si sérülésekkel szállították kórházba. Ezt a balesetveszélyt egy új termék, a 
„crack" megjelenése küszöbölte ki. A „crack" már használatra készen tar
talmazza a kokainbázist A „freebasing" múveletét az illegális laboratóriu
mok előre elvégzik, az étert kipárologtatják a termékből, és a kokainbázis 
mellett az ennek felszabadítására használt szódabikar hóna maradványait 
tartalmazó „crack"-ot olyan kis tartályokban hozzák forgalomba, melyek
ből akár közvetlenül is kiszippantható a kokain vagy könnyen felhasznál
ható kokainszívásra is 

Karch, a kokain toxicitásának legjobb ismerője, közelmúltban megjelent 
könyvében hívta te! a figyelmet arra a groteszk tényre, hogy Koller felfede
zésének kereken századik évfordulóján jelentek meg az első „crack"-mér
gezési esetek (nem is az Egyesült Államokban, hanem Jamaica szigetén). A 
„crack" -szívás alkalmával sokkal több kokain jut egyszerre a kokainhasz
náló vérébe, mint az azonos mennyiségú kokain-hidroklorid beszippantá
sa esetén. A vérszintnek ez a hirtelen erős emelkedése a kokain toxicitását 
és dependencia-potenciálját egyaránt felfokozza 

A kokainkereslet látványos emelkedésének természetes következménye 
volt az illegális kokain-előállítás és az USA-ba irányuló csempészforgalom 
méreteinek fantasztikus emelkedése. 

A 13 ábrán jól látható, hogy az 1981-ben lefoglalt kokainmennyiségnek 
1985-ben közel tízszeresét, 1988-ban pedig már ötvenszeresét foglalták le 
az USA rendészeti szervei. 

Az USA hivatalos jelentései szerint a kokain-visszaélések száma 1985-
ben érte el a csúcspontot, abban az évben 2 3 millióra becsülték a kokaint 
kipróbálók számát és 5,7 millióra azokét, akik havonta legalább egyszer 
használták ezt a drogot 1985 és 1990 között jelentős (70%-os) csökkenés
ről számoltak be az amerikai hatóságok, ami azért meglepő, mert a fogla
lások alakulásából ennek az ellenkezőjére lehetne következtetni 
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13 .. ábra .. Kokainfoglalások alakulása az USA-ban. 1981-2001 
(ENSZ-adatok alapján) 

iv 

A kilencvenes évek során jelentősen emelkedett a „crack" népszerűsé
ge; 1992-ben már minden nagyobb városban könnyen hozzáférhetővé vált, 
és a következő évek során vidéken is nagyon elterjedt. A HIV-fertőzéstől 
való félelem mellett a „crack" könnyű beszerezhetősége is hozzájárult ah
hoz, hogy egyre többen tértek át a kokain szívására: 1995-ben a kokaint 
havonta legalább egyszer fogyasztók - akiknek száma a hivatalos becslé
sek szerint a tíz évvel korábbi 7,5 millióról már kb 1,5 millióra csökkent -
zömmel kokainszívók voltak Emelkedett viszont a kokainmérgezések szá
ma; az USA-ban a kokain hosszú évek óta vezeti a drog okozta mérgezési 
esetek listáját: az elsősegélyhelyeken már egy évtizede mindig meghalad
ja a kokain-esetek száma a heroin-, kannabisz- és metamfotamin-esetek 
együttes számát 

A foglalások alakulását bemutató grafikonon (13 ábra) jól látható, hogy 
a kilencvenes évek során gyakorlatilag nem változott lényegesen az USA
hatóságok által lefoglalt kokain mennyisége Ez viszont nem biztos, hogy 
az illegális forgalom „stabilitását" jelenti, mivel az előállító, valamint a 
tranzitországok közben fokozták rendészeti akcióikat, ami a helyi foglalá
sok emelkedéséhez vezetett 
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Az amerikai heroinabúzussal kapcsolatban már említés történt arról, 
hogy a Substance Abuse and Menta! Health Admini.stration (SAMHSA) 
évente közöl statisztikákat, illetve becsléseket a kábítószer-fogyasztók szá
máról A kokain esetében az elmúlt évek során ezek az adatok nem tük
röznek látványos változásokat, de a közölt felmérések összehasonlítását 
és értékelhetőségét nehezíti az, hogy gyakran változtatják a paramétere
ket Ezért csupán azt emelném ki a legutóbb közzétett nagyszámú adat
sorból, hogy 1998-ban 1,8 millióra becsülték a „current users" kategóriába 
sorolt kokainisták számát, ami némi emelkedést mutat az 1997-ben közölt 
1,5 millióhoz viszonyítva Az 1998. évi becslés az ország 12 évnél idősebb 
lakosságának 0,8%-át jelenti, ami lényegesen alacsonyabb az 1985-ben, a 
„csúcsévben" közölt 3,0%-hoz viszonyítva (akkor 5,7 millióra becsülték 
azoknak a számát, akik nagyjából megfelelnek az újabban alkalmazott 
„current users" besorolásnak): 

Az Egyesült Államok egyre növekvő feketepiacának az óriási keresletét 
már nem azok a „tradicionális" kis, illegális laboratóriumok elégítették ki, 
melyek mindig is működtek a kokacserjét termesztő országokban .. Ehhez 
a kokain nagyüzemi méretekben való előállítására volt szükség, amelynek 
megvalósítása korunk szervezett bűnözésének egyik legklasszikusabb pél
dája. A kokain gyártásához természetesen nemcsak ipari kapacitást kel
lett létesíteni, hanem biztosítani kellett a szükséges nyersanyagot is, ezért 
Bolíviában, Kolumbiában és Peruban évről évre újabb és újabb területekre 
terjesztették ki a kokacserje-ültetvényeket A nyomorúságos körülmények 
között élő bolíviai parasztok boldogan láttak neki a kokater mesztésnek, 
hiszen végre akadt egy olyan termék, amiből meg tudtak élni .. Ne feled
kezzünk meg arról, hogy a világ legszegényebb országainak listáján csu
pán Haiti előzi meg Bolíviát, és arról sem, hogy az ország nemzeti kincsé
nek tekintett ónkitermelés és -feldolgozás csődbe jutása még tovább emelte 
a munka- és jövedelem nélküliek óriási számát A kokalevél termelése Bo
líviában néhány év alatt ötszörösre nőtt, 19 79-ben már legalább 12 OOO 
család közvetlenül ebből élt 1980-ban már „hivatalosan" ment a tovább
fejlesztés, mivel ekkor a kábítószer-kereskedők vették át a tényleges hatal
mat az országban. A katonai puccsal uralomra jutott Iuiz Garcia Meza és 
kormányának tagjai a narcotraficantes zsoldjában álltak, és a kokacserje
termesztés és a kokain-előállítás 1982-ig tartó uralmuk alatt legális tevé
kenységgé vált Egy francia kutatócsoport véleménye szerint ebben az idő
ben Bolívia teljes nemzeti jövedelme évi 14 milliárd francia franknak felelt 
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meg, a kokacserje-termesztésből, -feldolgozásból és -kereskedelemből vi
szont évente 35 milliárd frank jövedelem származott A Meza-kormány te
vékenységének az eredményeként, a bolíviai kormány erőfeszítései ellenére 
még 1988-ban is 60 OOO hektárra becsülték a kokacserje-ültetvények kiter
jedését Összehasonlításul: 1963-ban ez a terület kb. 300 hektár volt 

A nyolcvanas években a Bolíviában és Peruban termesztett nyersanyag 
95%-a - kokalevél vagy kokapaszta (nyerskokain) formájában - Kolum
biában került feldolgozásra, ahol Ochoa, Escobar és a többi narcotrafican
tes szervezte meg a kokainipart A helyi lakosság jelentős része üdvözölte a 
kábítószeripar teremtette munkalehetőségeket 1988. május 4-i számában 
a „Heti Világgazdaság" is beszámolt - a „Time" magazin híradása alapján 
- arról, hogy a kokain-„főváros", Medellin El Poblado negyedének öreg 
házait modern, vörös téglás villák váltották fel, amelyek tetejére az ameri
kai tv-adások vételére alkalmas parabolaantennákat szereltettek Escobar 
állatkertet, futballpályákat, bevásárlóközpontokat építtetett, és egy olyan 
külvárosi olcsó bérú lakótelepet, amely büszkén viselte a „Barrio Escobar" 
elnevezést 

A kolumbiai laboratóriumok nemcsak bolíviai és perui kokaleve
let dolgoztak fel, a hazai kokacserje-termesztés is egyre nagyobb mére
teket kezdett ölteni A kolumbiai kormány, elsősorban Rodrigo Lara 
Bonilla igazságügy-miniszter erélyes fellépésére - az USA Drug Enforce
ment Administration (DEA) szakembereivel együttmúködve - nagyszabású 
rendészeti akciót indított 1984-ben több mint 23 tonna kokaint foglaltak 
le, több mint 2500 személyt vettek őrizetbe, 130 laboratóriumot számoltak 
fel, ezenkívül 34 millió kokacserje megsemmisítésére is sor került 

A kábítószer-kereskedők válasza először az erőszak volt: Lara Bonilla 
igazságügy-minisztert 1984-ben Bogotában ismeretlen tettesek gépfegy
verrel lelőtték Mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányt nem tudják 
megfélemlíteni, „békeszerződést" ajánlottak: amnesztia ellenében segíte
nek kifizetni Kolumbia 13 milliárd dollárnyi adósságát. Ennek meg is 
volt az anyagi fedezete, hiszen ezek a búnszövetkezetek többet kerestek a 
kokainüzleten, mint amennyit Kolumbia fő exportterméke, a kávé jöve
delmezett az országnak Lara utóda, Enrique Parejo Gonzales ugyanolyan 
eréllyel folytatta a kábítószer-ellenes harcot, mint elődje, és ez - többek kö
zött - egy llanosban működő, havi közel 10 tonna kokain előállítására ké
pes, őserdővel körülvett üzem felderítéséhez és folszámolásához is veze
tett Parejo Gonzales csodával határos módon élte túl az ellene Budapesten 
1987-ben elkövetett merényletet. 
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Kolumbia nemcsak a kokain-előállítás, hanem a kokainkereskedelem 
kulcsországává is vált Medellinben - ENSZ-szakértők véleménye szerint 
- 1983-ban a város lakosságának 70%-a foglalkozott kábítószer-kereske
delemmel, és - mivel a kereskedelemnek ez a formája nem tartozik a leg
békésebb ágazatok közé - a „rezsiköltségekhez" lehetett sorolni a tranz
akciók során elkövetett átlagosan napi öt gyilkosságot (1987-ben viszont 
már több mint 3000 embert - tehát naponta nyolcat - gyilkoltak meg Me
dellinben ) Az országban közel 300 hivatásos halálbrigád működött, 
melyek célpontjai elsősorban a kábítószer-háborúban az amerikaiakkal 
együttműködő „hazaárulók" voltak Ezzel függött össze az a vérfürdő is, 
amely 1985. novemberben a bogotái igazságügyi palotában játszódott le 
12 kábítószer üzér kiadatását követően a kábítószer-kereskedőkkel „hazafi
as" okokból együttműködő M-19 (más néven „Sendero luminoso", vagyis 
„fenyes ösvény") gerillaszervezet 45 fegyverese elfoglalta Bogotá főterén az 
igazságügyi palotát, és az épületben tartózkodó 250 személyt túszul tartva 
elbarikádozta magát. A kábítószer ügynököket az USA-nak kiadó 11 bírót 
- köztük a legfelsőbb bíróság elnökét - mint „hazaárulókat" főbe lőtték, 
az összes kábítószeresetre vonatkozó ügyiratot elégették, és felszólították 
a köztársasági elnököt és a parlament elnökét, hogy mint a haza árulói je
lenjenek meg a „nép ítélőszéke" előtt A magyar televízió is vetítette azokat 
a képeket, amelyek az igazságügyi palota - több mint 100 emberéletet kö
vetelő - visszafoglalását mutatták be .. 

Ier mészetesen nem csak Kolumbiában folyt kokain gyártás, hanem Bo
líviában és Peruban is; ennek illusztrálására csupán azt említem meg, hogy 
a bolíviai és a perui kormány az amerikai DEA-val 1987-1988-ban közös 
akciót szervezett, melynek eredménye 194 kokainlaboratórium felszámo
lása, 15 500 személy letartóztatása és 14 tonna kokain lefoglalása volt 

Túl messzire vezetne a Cali-kartell és a Medellin-kartell felszámolásá
nak bonyolult történetének leírásába belebocsátkozni; kétségtelen, hogy a 
kolumbiai (és az amerikai) hatóságok óriási erőfeszítései eredményt hoz
tak, ami természetesen nem azt jelenti, hogy Kolumbiában - és a környe
ző országokban - megszűnt volna a kokacserje-termesztés és az illegális 
kokaingyártás; és továbbra is számolni lehet a „kokainháború" folytatá
sával 
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. A motivádó természetesen a pénz; az óriási nyereségekre kővetkeztet
m lehet Alam Labrousse „Drogues un marché de dupes" című könyvében 
közzétett adatokból (18 táblázat) 

18. táblázat.. 1 kg kokain árának emelkedése a kilencvenes évek közepén 
(Alain Labrousse adatai) 

1 OOO dollár 

2 500 dollár 

ár 10 OOO dollár 
New Yorkban 15 000-20 OOO dollár 
Párizsban 12 000-20 OOO dollár 

Moszkvában és 40 
a fogyasztói ár 250 000-500 OOO dollár 

A kokatermesztés és a kokaingyártás méreteinek nagyságrendi bővülése 
természetesen kihatással volt a helyi kábítószer-fogyasztás alakulására is 
J:ri 1;16-ban l'.mában hét olyan fiatal toxikománt kezelt, akik kokapasz
tat szrvtak; ez hrvta fel a figyelmet erre az új abúzusformárn A kokapaszta 
amit leginkább „basuco" néven említenek, a kokaingyártás köztitermék.e: 
amely 40-90% kokaint tartalmaz, de ezenkívül tartalmaz más kokaalka
loidokat, ekgonint, bomlástermékeket, benzoesavat, kénsavat, metanolt és 
oldószere~et, P.él~ául b.enzolt i~ (az utóbbiakat a gyártás során használták) 
A drog-„elvezok dohannyal es/vagy marihuánával keverve szívják a Pe
r~ban inkább pastillónak, Bolíviában főként pitillónak nevezett, kokapasz
tat tartalmazó cigarettákat. 

,A szok.ás" robba.ná~szerű gyors~ságg~l terjedt, jól mutatja ezt, hogy Jeri 
2 evvel kesobb mar tobb szaz toxrkomanról számolt be, akiket Lima kór
házainak pszichiátriai osztályain kezeltek, és 1979-ben már 40 OOO-re be
csülték a perui fö;áros kokapasztaszívóinak a számát A perui rendőrség 
kokapaszta-foglalasamak alakulása jól tükrözi, hogy milyen ugrásszerűen 
teIJedt el ennek a drognak a használata 
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19 .. táblázat.. A perui rendőrség által lefoglalt kokapaszta mennyiségének 
alakulása (Jeri adatai alapján) 

Év kg Év kg 

1972 185 1977 1344 

1973 305 1978 2848 

1974 244 1979 289G 

1975 400 1980 4754 

1976 1244 1981 5380 

A kokainfogyasztók számának növekedéséről csak becslések állnak ren
delkezésre: egyes szakértők 1988-ban már 350 OOO-re becsülték a koka
int vagy kokapasztát fogyasztók számát A kokapaszta „élvezete" termé
szetesen nem maradt meg helyi különlegességnek, mert néhány éven belül 
hasonló méretekben és ütemben terjedt tovább Bolíviában, Kolumbiában, 
Ecuadorban és más latin-amerikai országokban Az ENSZ Kábítószer Bi

zottság 1988 .. évi ülésén Bolívia képviselője azt állította, hogy az országban 
legalább 60 OOO-re tehető a kokapasztát szívó fiatalok száma. 1988-ban Pe
ruban a becslések 3 millió kokalevél-fogyasztó (főként kokalevél-rágcsáló) 
és kb 140 OOO kokainélvező mellett 215 OOO „egyéb kokafogyasztót" em

lítettek 
A kilencvenes években tovább bővült a kokapasztával visszaélők kőre; 

1993-ban a bolíviai, kolumbiai és perui hatóságok egyaránt azt jelezték, 
hogy a kokapasztaszívás általános szokássá vált és egyre több más dél
amerikai országban is tovább terjedt 

A hatóságok erőfeszítései dacára - melyeket például a felderített és fel
számolt laboratóriumok rendkívül nagy száma is jelez (Kolumbiában 
1992-ben 224, 1993-ban 300, 1994-ben 420, 1996-ban 470, Bolíviában pe
dig 1991-ben 1375 és 1997-ben 2238 laboratóriumot semmisítettek meg) 
- a térségben tovább folytatódik a kokacserje-termesztés és a kokain elő
állítás. úgy tűnik, hogy a huszadik század vége felé Kolumbia kokalevél
termelése már meghaladta Bolívia és Peru együttes termelését és egyre 
emelkedik a kokacserje ültetvények száma Brazíliában is Ebben szere
pet játszott az, hogy Peru legfőbb kokacserje-termesztő területein (a Hu
allaga és az Ucayali magasan fekvő völgyeiben) gombafertőzés kii°<'etkezté
ben látványosan csökkent az ultetvények száma. (A kokacserje-termesztés 
tulajdonképpen csak országot változtatott, mert megmaradt a 7 800 OOO 
négyzetkilométernyi Amazonas-medence keretei között, melynek 66%-a 
Brazíliában van) 
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14„ ábra„ Kokainfoglalások a világon, 1981-2001 
(ENSZ-adatok alapján) 
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15, ábra,, Kokainfoglalások alakulása Európában, 1984-2001 
(ENSZ-adatok alapján) 
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A kokainhasználat terjedését a világon egyértelműen tükrözi a kokainfog
lalások alakulása. A 14. ábra bemutatja, hogy hogyan emelkedett az éven
te lefoglalt kokain mennyisége az 198L évi néhány tonnáról 1988-ban több 
mint 200, majd 1991-ben több mint 300 tonnára Ezt a látványos emelke
dést a kilencvenes évek során relatív „stabilizálódás" követte 

Hosszú éveken át - az amerikai kontinensen lefoglalt kokain mellett -
jóformán elhanyagolható volt az a mennyiség, amit a világ más tájain fog
laltak le. Ez a helyzet a kilencvenes évek végéig csupán egy szempontból 
változott: Európában szignifikánsan emelkedett a lefoglalt kokain meny
nyisége. Annak dacára, hogy még 1997-ben is Európa részesedése (12,5%) 
még mindig messze elmaradt az amerikai kontinens 85%-ától, az emelke
dés alapvetően változtatta meg az európai kokain-helyzetet 

A 15 ábra egyértelműen mutatja be, hogy hogyan került a kokain -
gyakorlatilag egy évtized alatt - az európai droglista „dobogós helyére" 

1987-ben Franciaországban még csak 508 kokainistát tartottak számon 
(9107 heroinistával szemben), de 1988-ban már gyanút keltett a spanyol 
kormánynak az a becslése, hogy a naponta drogozók körében 57 OOO hero
inista mellett kb 40 OOO kokainista is lehet A spanyol becsléshez nagyon 
hasonlított a svájci kormány 1990-ben közölt állítása: a napi droghaszná
lók között 18 OOO-re becsülték a heroinisták és 16 OOO-re a kokainisták szá
mát A kokain elsősorban Kolumbiából érkezett Európába (ENSZ-szak
értők szerint 1990-ben a drog 62%-a kolumbiai eredetű volt) Az európai 
kontinenstől kissé eltért a helyzet az Egyesült Királyságban, ahol 1994-ben 
már a kokainisták 50%-a a J amaicából érkező „crack" -ot használta. Az 
évszázados politikai, kulturális és nyelvi kapcsolatok ismeretében semmi 
meglepő nincs abban, hogy a legtöbb kokain Spanyolországon keresztül 
érkezett Európába, és azon sem lehet csodálkozni, hogy Hollandia - Eu
rópa egyik legnagyobb „tengeri kapuja" - a második helyet foglalja el Eu
rópa keleti fele még messze elmarad a nyugat-európai országoktól Ezt a 
tényt az ENSZ-statisztikák is alátámasztják: 1997-ben az európai országok 
kb 40 tonna kokain lefoglalásáról számoltak be az ENSZ-nek, ebből 38,5 
tonnát a nyugati, 1,5 tonnát a keleti régióban foglaltak le. 

A statisztikákból az is kiderül, hogy két évtized alatt alaposan átrende
ződött Európa „kábítószer-szerkezete" A hetvenes évek során Európában 
a kokainfoglalások mennyisége jelentéktelen volt a lefoglalt heroin meny
nyiségéhez viszonyítva, az alábbi táblázat viszont egyértelműen bizonyítja, 
hogy 1998-ban a helyzet már a fordítottja volt az 1978 évi állapotnak 
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20, táblázat A lefoglalt heroin és kokain mennyiségi arányának alakulása 
Európában 

Év heroin(%) kokain(%) 

1978 79 21 

1983 61 39 

1988 37 63 

1993 32 68 

1998 29 71 

Az amerikai helyzet tárgyalása során már szó volt arról, hogy a koka
in esetében sokkal nehezebb képet alkotni a fogyasztás méretéről, illetve a 
fogyasztókról, mint a heroin esetében .. Európában is ehhez hasonló a hely
zet Az ellentmondásokat tükrözik az alábbi németországi adatok, melyek 
a Bundeskriminalamt hivatalos statisztikáin alapulnak Sietek hozzátenni, 
hogy a Bundeskriminalamt maga is egyértelműen lerögzíti, hogy a koka
infogyasztással kapcsolatban nagyon sok tényező nehezíti az objektív kép 
kialakítását 

A kokainkereskedelem Németországban ugyanolyan látványosan emel
kedett, mint más nyugat-európai országokban: a lefoglalt mennyiségek tíz 
év leforgása alatt 4 kg-ról (1978) 496 kg-ra (1988), 20 évvel később pedig 
már 1333 kg-ra (1998) emelkedtek Ugyancsak egyezik az európai általá
nos tendenciával az előbb ismertetett „szerkezetváltás": a német hatóságok 
jóval több kokaint foglalnak le, mint heroint. A kokainfogyasztással kap
csolatos bizonytalanságot az okozza, hogy mind a rendőrség által felderí
tett esetekre, mind az új fogyasztókra vonatkozó statisztikák heroin : ko
kain „arányai" nem mutatják ugyanezt a változást 

Az arányokból, illetve aránytalanságokból arra lehet következtetni, 
hogy - bár átfedések bőven lehetnek - a heroinisták és kokainisták jelentős 
része a társadalom egymástól eltérő rétegéhez tartozik Nagyon leegysze
rűsítve: a kokainisták - főként a kokaint csak alkalon1szer űen használók -
között sokan vannak olyanok, akik kívül esnek a rendőrség által különben 
is „figyelemmel kísért" csoportok körén Ez azt is jelenti, hogy a kokainis
ták között jóval nagyobb számban vannak olyanok, akik „tudnak maguk
ra vigyázni", mint a heroinisták táborában Ezt az állítást igazolni látszik 
az is, hogy a Németországban 1998-ban regisztrált 1674 droggal összefüg
gő halálesetből 120 7 eset kapcsolódott heroinhasználathoz, míg a kokain 
csupán 110 esetben szerepelt a vizsgálati jegyzőkönyvekben 
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Az Observatoire Géopolitique des Drogues Franciaországra vonatkozó 
megállapításai sok tekintetben hasonlítanak a Németországgal kapcsolat
ban közöltekkel. A kokainfoglalások mennyisége ott is bőven meghaladja a 
lefoglalt heroin mennyiségét, ugyanakkor a kezelt toxikománok között 2% 
a kokainisták és 55% a heroinisták aránya. Nagyon érdekes a francia ku
tatók azon megállapítása, hogy az Office centrale de répression du trafic il
licite des stupéfiants (OCTRIS) által közzétett hivatalos statisztikák szerint 
a „crack" a lefoglalt kokainmennyiségnek csupán 1%-át teszi ki, viszont a 
kokainhasználattal és -kereskedelemmel kapcsolatos rendőrségi kihallga
tások 50%-a „crack" -al függ össze Azt is kimutatták, hogy a „crack" -ot 
ugyanaz a - rendőrség által különben is gyakran kihallgatott - társadalmi 
(vagy társadalmon kívüli) réteg fogyasztja, amelyhez a heroinisták zöme 
tartozik A kokain-hidrokloridot használó fiatalok viszont „jobb körökhöz" 
tartoznak, akike_t a francia kutatók - némi iróniával - „consommateurs 
protégés"-nek neveznek 

Az ENSZ Kábítószer Bizottságának 2000, évi jelentése aggasztónak mi
nősítette a kokainabúzus esetek számának növekedését Európában, külö
nösen egyes nagyvárosokban az ifjúság körében Amszterdamban például 
1997-ben a kórházakban droggal összefüggésben első ízben kezeltek kö
zött 37,5% volt a kokaineset, Londonban pedig a 16-29 éves korcsoportban 
a kokainisták aránya 1994 és 1998 között 1%-ról 3%-ra emelkedett 

A kokain népszerúsége Olaszországban is növekszik; lehetséges, hogy 
az országban többen élnek vissza kokainnal, mint szintetikus stimulán
sokkal 

Közép-Amerika és a Karib térség 
Az Egyesült Államokban egyre növekvő kokainkereslet természetesen 
nemcsak Dél-Amerikában befolyásolta a kokacserje-termesztés, kokain
előállítás és -fogyasztás alakulását, hanem kihatással volt a tranzitorszá
gokra, elsősorban a közép-amerikai országokra és Mexikóra, másodsor
ban a Karib térség országaira Új helyzetet teremtett az európai kereslet 
fellendülése: Európába nem Közép-Amerikán és Mexikón át, hanem fő
ként a karibi országokon keresztül szállítják Kolumbiából a kokaint A 
tranzitútvonalon mindig „elszóródik" valamennyi áru, ezért természete
sen Közép-Amerikában és a Karib térségben egyaránt fellendült a kokain
fogyasztás, Egyes országokban főként a „crack" terjed, ez elsősorban Jama
icára jellemző, ahonnan jelentős mennyiségben csempésznek „crack"-ot 
az Egyesült Királyságba is, 
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Afrika 

Valószínűleg többen meglepődnek azon, hogy összefüggés van a dél-ame
rikai kokain-előállítás és az európai kokainkereslet, valamint az afrikai 
kokainfogyasztás fellendülése között Az összefüggés abból ered, hogy az 
illegális d10gkereskedelem szervezői rájöttek arra, hogy azok az európai 
vámhatóságok, amelyek gondosan ellenőrzik az Ázsiából vagy Ameriká
ból érkező szállítmányokat és utasokat, nem fognak elrejtett hernint vagy 
kokaint keresni nyugat-afrikai országokból érkező utasok csomagjaiban 
Néhány „nyugodt" év után mégiscsak rájöttek az európai rendészeti szer
vek ana, hogy az illegális kereskedők tömegesen szerveznek be nyugat
afrikai (elsősmban nigériai) állampolgá10kat he10in és kokain Európába 
szállítására A „fütá10k" Amerikából Afrika repülőterein keresztül (ahol 
tranzitutasokként minimális a lebukási kockázatuk) érkeznek Európa leg
különbözőbb országaiba. A „szóródás" ezen a tranzitútvonalon is megfi
gyelhető: egyes fekete-afrikai mszágokból egyre gyakrabban érkeztek jel
zések hernin- és kokain-visszaélé$ekről. A legtöbb jelentés a fövá10sokból 
származott, ahol a lakosság egyes rétegei hamarabb követik az európai 
és észak-amerikai „modern példákat", mint a vidéken élők Köztudott vi
szont, hogy Afrikának a Szaharától délre fekvő mszágaiban - a klíma is
meretében logikusan - mind a drogok, mind az élvezeti szerek közül nem 
az opiát típusú depresszánsok, hanem a stimulánsok voltak tradicionáli
san népszer úek Ezért egyáltalán nem tekinthető véletlennek, hogy amint 
a kokain az afrikai piacokon megjelent - és a kínálat növekedésével pár
huzamosan egyre olcsóbb lett -, látványosan kezdett emelkedni a helyi 
kokainfogyasztás 1994-től kezdve kezdtek szaporndni az ene utaló jel
zések Ghánából, Nigériából, Dél-Afrikából és Szenegálból. A jelentések
ből az is kitűnik, hogy elsősorban a „crack"-nak van átütő sikere; az em
lített országokban 1994-ben 4, 1996-ban és 1997-ben egyaránt 30 illegális 
„crack"-laboratóriumot derítettek fel . A Szenegálba látogató külföldiek 
szerint Dakarban egyre népszerűbbek és egyre nagyobb számban működ
nek a „crack-szalonok" Afrikában a kokainhasználat méretei természete
sen nem hasonlíthatók össze az alnerikai vagy európai helyzettel) csupán 
jelezni akartam azt, hogy a kokainnak (főként a „crack"-nak) potenciáli
san vannak „lehetőségei" ezen a kontinensen is 
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Ázsia kimarad 
Mivel a 20. század első felében Ázsiában, elsősorban a japánok által meg
szállt Kínában óriási p10blémát jelentett a nagyméretű legális (később il
legális) kokainimpmt és -abúzus, valószínűleg többen meglepődnek azon, 
hogy miért nem ismertetem az ázsiai kokainabúzus 20 század végi állapo
tát Ezt a hiányt nagyon gyorsan lehet pótolni: 1997-ben Amerikában 274 
tonna kokaint foglaltak le, Furópában 40 tonnát, Ázsiában pedig 171 ki
logrammot , Ebből egyértelműen kitűnik, hogy még abban az esetben is, 
ha előfordulnak kokainabúzus esetek a Közel-Keleten vagy a Távol-Kele
ten, Ázsiában a 20 század végén gyakorlatilag nem lehet kokainp10blémá
ról beszélni. 

Anól viszont érdemes elgondolkozni, hogy miért nincs kokainproblé
ma Ázsiában? A kérdést a „kereslet" szemszögéből vizsgálva az lehet a fő 
ok, hogy a kokain „hiányát" bőségesen pótolja a stimulánsok egy másik 
csoportjába tartozó amfetamin és metamfetamin, melyeket - mint látni 
fogjuk - nagy mennyiségben állítanak elő Kínában és Délkelet-Ázsiában 
(lásd a 263. oldalon) A „kínálat" szempontjából pedig az a valószínű, hogy 
a helyben előállított termékkel szemben egyrészt nem lenne versenyképes 
az importált kokain, másrészt az illegális kereskedelmet kezükben tartó 
szervezetek ellenérdekeltek abban, hogy saját „amfetamin-üzletük" ellené
ben maguk megszervezzék vagy másoknak megengedjék a kokain beveze
tését és terjesztését a Távol-Keleten. 
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A khat a Catha edulis cserje friss leveleinek az arab neve, melyeket Etiópi
ában, Kelet-Afrikában és főként Jemenben évszázadok óta rágcsál a helyi 
lakosság (lásd a 277. oldalon) 

Európában csak a 18. század végén lehetett először hallani erről a nö
vényről, amikor V Frigyes dán király tudományos expedíciót küldött 
Egyiptomba és Arábiába, és az expedíció botanikusa, a svéd P Forskal, 
Jemenben begyűjtötte, és „Flora Aegyptiaco-Arabica" címú munkájában 
leírta. A botanikai adatokat már az öttagú expedíció egyetlen túlélője, a 
hannoveri K Niebuhr tette közzé 1775-ben, és barátjának emlékét őrzi a 
Catha edulis Forsk (Celastraceae) megnevezés. 

A khatrágás szokásáról csak száz évvel később érkeztek híradások Zwe
mer meglepő tudósítását, melyben Ádenben szerzett tapasztalatairól szá
molt be 1894-ben, még a Journal oj the American Medical Association is 
közölte .. Zwemer leírta, hogy naponta legalább ezer teverakomány khat ér
kezik az ádeni piacra, és este az egész lakosság - arabok, törökök és zsidók 
egyaránt - csoportokba gyúlnek össze a khat együttes rágcsálására 

A Catha edulis Etiópia 1500-2000 méter magasan fekvő fennsíkjain ős
honos, és valószínú, hogy a lakosság már az ókorban is rágcsálta a khatot, 
a szárított levelekből pedig teát készített (Kelet-Afrikában még ma is abesz
szin tea a khat egyik neve) Sok legenda kering arról, hogy a khat haszná
lata már az ókorban elterjedt a Földközi-tenger keleti térségében, de erre 
nincsenek tárgyi bizonyítékok Az nem zárható ki, hogy a Himjarita Biro
dalmat megdöntő etiópiai megszállók - a kávécserjével együtt - magukkal 
vitték Jemenbe, és ha néhány kutató azon nézete, hogy a marebi templom 
egyik felirata a khatot jelenti, beigazolódik, akkor már Sába királynője is 
használhatta volna 

Az viszont bizonyítható, hogy arab orvosok már a 13. század elején a 
khatot depressziók kezelésére használták, és az is, hogy Jemenben a 14 
század elején már termesztették a növényt 

A növény Kelet-Afrikába is eljutott, de ebben a térségben a khat haszná
lata csak a 20. században vált olyan méretűvé, hogy az a brit hatóságoknak 
is feltűnt, és Brit Szomáliában (1921) és Kenyában (1934) korlátozó intéz
kedéseket próbáltak bevezetni. A brit kormány képviselője a Népszövetsé
get is tájékoztatta arról, hogy a khat mértéktelen fogyasztása problémákat 
okoz kelet-afrikai gyarmatain 

A khat fogyasztása leginkább Jemenben terjedt el, és az évszázadok 
alatt kialakultak fogyasztásának társasági szokásai is A piacon ugyanúgy 
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válogatnak a vásárlók a hegyekben hajnalban levágott és (a kiszáradás 
megakadályozására) többnyire banánlevelekbe burkolt ágvégkötegek kö
zött, mint az európai háziasszonyok a gyümölcspiacon (lásd a 278-279 .. ol
dalon) Nagy a különbség az értékesebb friss, valamint fiatal levelek és az 
értéktelenebb száraz vagy öreg levelek ára között A szertartásra a délután 
folyamán gyűlik össze a társaság, lehetőleg valamelyik ház erre a célra be
rendezett és fenntartott szobájában. A vendégek a magukkal hozott leve
leket egyenként és alaposan megrágják, levét lenyelik, a levélmaradékot 
pedig gombócba gyúrva tartják szájukban, mert ebből még bőven lehet 
hatóanyagot kinyerni Ünnep, esküvő, minden más társadalmi esemény 
elmaradhatatlan velejárója a khat fogyasztása, amely gyakorlatilag ugyan
azt a társadalmi szerepet tölti be Jemenben, mint Európában a bor, a kávé 
vagy a tea ivása 

Elterjedését bizonyára elősegítette, hogy fogyasztása nem ütközött val
lási tilalomba: a Korán nem tiltotta a kávé, a tea és más élénkítő hatású él
vezeti szerek használatát 

A khatot nemcsak társaságban fogyasztották, hanem stimuláns, „dop
ping" hatását - a kokalevélhez hasonlóan - felhasználták a munkavégzés 
megkönnyítésére is. Ez az anyag elnyomja ugyanis az éhség érzését, ezért 
„helyettesíti" a rendszeres táplálkozást Gondoljuk meg, olyan országokról 
van szó, amelyek nem dúskáltak az élelemben Az analógia a kokalevéllel 
ismét kézenfekvő 

A khat élénkítő hatását sokáig nor-pszeudoefedrin-tartalmával próbál
ták indokolni, bár ennek a vegyületnek a hatása aránylag enyhe, és egyál
talán nem adott magya1ázatot arra, hogy miért a friss leveleket fogyaszt
ják, hiszen ezt a vegyületet a kiszáradt levelek is tartalmazzák. Később egy 
katinnak elnevezett alkaloidot izoláltak, melyről Szendrei Kálmán, a sze
gedi Szent-Györgyi Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogis
mereti Tanszékének vezetője bizonyította be, hogy ez csak mellékalkalo
id, a khat tényleges hatóanyaga a rendkívül bomlékony katinon, melyet 
Szendrei az ENSZ Kábítószer-laboratóriumban izolált 

A katinon farmakológiai vizsgálata már tökéletes magyarázatot adott a 
khat népszerúségére: hatása gyakorlatilag megegyezik az amfetaminéval 

Az amfetaminhatás egyúttal a khat egészségügyi és társadalmilag káros 
hatásaira is magyarázatot adott Az élettani hatások megegyeznek az am
fetaminszármazékok szedése esetében tapasztalt akut pszichózisokkaí, lá
zas excitációkkal, delíriummal, skizofréniaesetekkel és felfokozott agresz
szivitással, valamint a toxikomániára jellemző függőség kialakulásával 
A khatot társadalmilag elfogadott keretek között fogyasztók mellett - fő

ként a 20 század folyamán - mind nagyobb számban jelentek meg az idült 

241 



alkoholista vagy toxikomán jellegzetes vonásait mutató, csaknem kizáró
lag droggal, khattal foglalkozó, társadalmon kívül élő egyének Ezt a vál
tozást nagymértékben felgyorsította, hogy a hagyományos fogyasztási szo
kások helyébe újak léptek Az új helyzetet El-Hadeka tábornok, az Arab 
liga képviselője, 1969-ben, az ENSZ Kábítószer Bizottságában drámai sza
vakkal jellemezte: „ ... a jemeniek számára a khat fontosabbá vált, mint a 
kenyér . mindenütt ezt rágják, otthon és az üzletekben, moziban és kávé
házban, autóban és biciklin, férfi és nő, a kormányzótól a legalacsonyabb 
társadalmi rangúig, akár művelt, akár műveletlen.. " 

Az ENSZ Kábítószer Bizottsága különben már korábban (1956) foglal
kozni kezdett a khattal, és ez indította meg az Egészségügyi Világszervezet 
keretében, valamint az ENSZ Kábítószer-laboratóriumában folytatott ku
tatást Egyiptom azt javasolta, hogy az ENSZ hívja meg a bizottság ülésé
re Jemen és Etiópia képviselőit is Az előbbiekből önként következik, hogy 
miért merült fel Jemen meghívása, de magyarázatot igényel Etiópia emlí
tése. A válasz megtalálható a bizottság 1957.. évi jelentésében, mely számot 
ad arról, hogy abban az időben Etiópiából repülőgéppel naponta szállítot
tak 2 tonna friss khatot Ádenbe, 600 kg-ot pedig Dzsibutiba. 

Azóta változott ez a helyzet, mivel Jemenben megkezdődött a khat tö
meges termesztése. Ezt a változást nemcsak a helyi kereslet fokozódása 
hozta magával, hanem az is, hogy 1961-től kezdve a kávé ára a világpiacon 
rendkívüli mértékben kezdett esni. Jemenben - főként az akkori jemeni 
Arab Köztársaságban - a parasztok tömegesen kivágták a kávécserjéket, 
és helyére khatot ültettek. A Catha edulis igénytelen növény, és a megfele
lő földrajzi és időjárási viszonyok mellett - 1000-2000 méter magasság és 
elegendő csapadék - könnyen termeszthető 20 évig is elél, évente adja az 
új, elültethető hajtásokat, és egész évben hajtja a leveleket Az ültetvényes 
háromszor vagy négyszer több jövedelemre tesz szert, mintha kávéval fog
lalkozna, és ez a jövedelem nem alkalmi, hanem mindennapi 

A kávécserje khattal való helyettesítése Jemenben gazdasági katasztrófát 
jelentett: az UNCTAD jelentése szerint az ország szokásos évi 16 OOO ton
nás kávéexportja 1971-ben már .3000 tonnára esett vissza 

A khat termesztése tovább terjedt Kelet-Afrikában és Jemenben egy
aránt Jemenben például 1970 és 1980 között megduplázódott a Catha edu
lis ültetvények területe. A fogyasztás is terjedt, és a nyolcvanas évek során 
élelmes üzletemberek jóvoltából lehetővé vált a fagyasztva szállított friss 
khat eljuttatása Angliába, Franciaországba, Hollandiába, Németországba, 
Olaszországba, Svájcba, Svédországba, sőt az Egyesült Államokba és Kana
dába is. Ez nem azt jelenti, hogy Európa és Észak-Amerika „felfedezte" a 
khatot, és rászokott annak élvezetére; a khat az ott élő kelet-afrikai eredetű 

242 

lakosságot „követi" A lefoglalt mennyiségek (pl. az USA-ban 1996-ban 
17,6 tonna, 2001-ben 37,2 tonna) azt jelzik, hogy néhány országban jelen
tős ennek a lakosságcsoportnak az aránya 

A kilencvenes években még tovább fokozódott a termesztés és a fogyasz
tás. Jemenben 1997-ben 110 000-1.30 OOO hektárra becsülték a termőterü
letet, Kenyában 1999-ben - szakértők véleménye szerint - 250 millió dol
lárra tehető a belföldi fogyasztásból és a Szomáliába, Tanzániába, valamint 
Európába irányuló exportból származó jövedelem, és Etiópiában ekkorra 
már csak a kávé és a nyersbőr exportja haladta meg azt a bevételt, amit a 
khat exportja hozott az országnak 

A khat hatóanyagai, a katinon és a katin már nemzetközi ellenőrzés alá 
kerültek, néhány országban betiltották a khat importját, és újból felme
rült magának a khatnak a nemzetközi ellenőrzés alá vonása. Ennek egyik 
akadálya az, hogy néhány országban annnyira általánossá vált a khat fo
gyasztása, hogy annak megtiltása nehezebben lenne bevezethető, mint az 
alkoholprohibíció Európában, másik akadálya pedig az, hogy a termesztő 
mszágokban (Etiópia, Jemen és Kenya) a khatból származó bevétel megha
tározó szerepet játszik a nemzetgazdaságban 
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A zsmlókhoz hasonló, igénytelen csikófarkféléket gyakorlatilag a világ 
minden mér sékelt éghajlatú táján fel lehet lelni. A különböző őshonos 
Ephedra-fajoknak rituális és gyógyászati használata a világ minden földré
szén hamar kialakult Kimutatták, hogy például Kínában már 5000 évvel 
ezelőtt alkalmazták ezt a gyógynövényt az asztma kezelésére. 

Kínában a mai napig használják a népgyógyászatban ma huang néven 
az ország északi részén és Mongóliában vadon termő (valamint termesz
tett) Ephedra sinicát A világ más tájain különböző Ephedra-fajokat alkal
maztak a légutak megbetegedései, lázzal vagy gyulladással járó betegségek 
tüneteinek a kezelésére; Indiában elsősorban az asztma kezelésére hasz
nálták Mindenütt felfedezték az Ephedra stimuláló hatását, és a kávéhoz és 
a teához hasonlóan fogyasztották ennek a növénynek a fonázatát 

Az Egyesült Államok területén az első „vadnyugati" telepesek az 
Ephedra nevadensis-ből készített teát fogyasztottak A tea népszerűsé
gét bizonyítja, hogy a Mormon tea, Brigham tea, Brigham Young Weed, 
Me.xican tea és Ma-Huang elnevezések ugyanezt a teát jelentették; a Whore 
House tea, tehát a „bordélyház tea" viszont azt jelzi, hogy a teát széles kör
ben használták nemi betegségek kezelésére. 

Az európai gyógyszerkönyvekbe is felvételre került a Herba ephedrae, 
valamint a növény különböző kivonatai Ez a helyzet gyökeresen megvál
tozott, amikor Nagai 1887-ben izolálta az Ephedra fő hatóanyagát, az efed
rint Ez a növényből kivont vagy szintetikusan előállított alkaloid kiszorí
totta a hivatalos gyógyszer könyvekből a növényi kivonatokat 

Az efedrint - annak dacára, hogy azóta számos hasonló szintetikus ve
gyületet hoztak forgalomba - ma is használják asztma, légúti betegségek, 
alacsony vérnyomás és más kórképek kezelésére tabletta vagy cseppek for
májában. 

Újabban - elsősorban az Egyesült Államokban - ismét népszerűvé vál
tak különböző Ephedra-tartalmú készítmények, melyeket nem gyógyszer
ként, hanem táplálékkiegészítőként („dietary supplement") hoznak for
galomba Ezekre a tablettákra, pilulákra és kapszulákra, melyek növényi 
kivonatokat, koncentrátumokat vagy elporított növényrészeket tartalmaz
nak, legtöbbször keverékek formájában, a Food and Drug Administration 
(FDA) gyógyszerek tekintetében igen szigorú engedélyezési szabályai nem 
vonatkoznak Amennyiben ezek a szerek csak „ártalmatlan" anyagokat tar-
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'

ll Az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek 
a „tradicionális" kínai termékek „korszerűsített" 
változatai \.,_ ____ / 

talmaznak, az 1994-ben elfogadott új törvény folytán az FDA nem akadá
lyozhatja meg ezek forgalomba hozatalát és hirdetését. A legkülönbözőbb 
üzletekben kapható „természetes", sokszm „tradicionális kínai csodaszer
nek" kikiáltott termékeket fogyókúrára, valamint az emésztés elősegíté
sére ajánlják, és élénkítő szernek kínálják Az egészségügyi minisztérium 
(Department of Health and Human Services) és az FDA országos folmé
résbe kezdett annak bizonyítására, hogy ezeknek a készítményeknek fo
gyasztószerként való használata „szignifikáns és aránytalan kockázatot" 
(angolul: „significant and unreasonable risk") jelent A vizsgálat eredmé
nye: 155 bizonyított haláleset és 16 500 panaszbejelentés. Ezek után lehe
tővé vált, hogy az FDA betilthassa az Ephedra-készítmények fogyasztó
szerként való használatát . Többnyire Ephedra-kivonatokat tartalmaznak 
azok a „smart drinks"-nek nevezett folyadékok is, melyeket „energiát adó", 
a szervezetet „méregtelenítő" vagy „intelligenciát növelő" italokra „szako
sodott" bárokban lehet fogyasztani. 
E11e a kérdésre A „párhuzamos" piac című fejezetben térünk vissza (lásd 
a 48.3. oldalon) 

Efedrint tartalmazó gyógyszerkészítményekkel csaknem minden ország
ban előfordulnak visszaélések Azokban az mszágokban, ahol nehezebb 
hozzájutni amfetamin-típusú stimulánsokhoz, gyakran fordul az ifjúság 
érdeklődése a gyengébb hatású efedrin felé Időnként szándékos vagyvélet-
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len dopping esetekről is lehet híreket olvasni. A drogprobléma szempont
jából viszont az abúzus eseteknél lényegesen fontosabb szerepet játszik az 
efedrin mint „prekurzor'', vagyis olyan vegyület, melyet nagy tételekben 
használnak amfetaminszármazékok, elsősorban metamfetamin illegális 
előállítására A nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszert azért terjesz
tették ki 1988-ban az efedrinre (és pszeudoefedrinnek nevezett izomerjé
re), mert a gyógyszergyárakban legálisan előállított és forgalomba hozott 
efedrin tonnaszámra „túnt el" a nemzetközi kereskedelem útvesztőiben. 
A Drug Enforcement Administration szakértői szerint az 1996-ban lefog
lalt illegális laboratóriumokban a metamfetamin 94%-át efedrinből vagy 
pszeudoefedrinből állították elő Az export-import tevékenység monitoro
zása lehetővé teszi az ilyen diverziók megelőzését, de ezzel a kérdéssel az 
illegális metamfetamin-gyártással kapcsolatban foglalkozunk (lásd a 260-
261 oldalakon) 

Az ENSZ-ben annak idején meglepetést keltett a szovjet kormánynak az 
a bejelentése, hogy kábítószer-ellenőrzés alá vonták az „efedront" Sokan 
azt hitték, hogy sajtóhibáról, az „efedrin" elírásáról van szó, de rövidesen 
tisztázódott, hogy nincs szó tévedésről, hanem egy új vegyületről, melyet 
a Szovjetunióban efedronnak neveztek el Ezt a vegyületet - mely azóta a 
WHO nemzetközi nómenklatúrájában a „metkatinon" nevet kapta - na
gyon egyszerűen lehet az efedrinből előállítani .. A vegyület kémiai szem
pontból az előbbiekben tárgyalt khat (Catha edulis) alkaloidok származé
kának tekinthető, és farmakológiai szempontból is hasonlóságot mutat, de 
hatáserőssége inkább a kokainhoz vagy a metamfetaminhoz áll közelebb 
(A történelmi hűség kedvéért megemlítem, hogy a metkatinont 1957-ben 
szabadalmaztatta az USA-ban a Parke & Davis gyógyszergyár, de forga
lomba nem hozta, mert már az állatkísérletek során kellemetlen mellékha
tásokat észleltek) 

A szovjet hatóságok a nyolcvanas évek során kaptak jelzéseket Szentpé
ler váIIól, Moszkvából és a balti államokból arról, hogy visszaélések for
dultak elő ezzel a vegyülettel 1990 táján már ezeken a helyeken a drog
fogyasztók 20%-a fogyasztott metkatinont A leggyakoribb módszer a 
szippantás volt, de az injekció formájában való használat sem tartozott 
a ritkaságok közé. Az is kiderült, hogy Kirgizisztánban és Kazahsztán
ban - ahol bőségesen terem vadon az Ephedra - a növényből „házilag" ki
vont efedrint oxidálószerekkel alakítják át a jóval erősebb hatású metkati
nonná 1992-ben egy ENSZ-delegáció tagjaként módom volt közép-ázsiai 
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szakemberekkel tárgyalni, akik megerősítették azokat a híreket, hogy az 
ott efedronnak nevezett vegyület használata széles körben elterjedt; ezt bi
zonyította az is, hogy abban az évben (1992) Kirgizisztánban 21 illegális la
boratóriumot, Kazahsztánban pedig 1,5 tonna efedront foglaltak le a helyi 
rendészeti szervek. Az orosz Távol-Keleten 1994 után tűnt fel az efedron; 
a dátum nem a véletlen műve, mivel az 1969-ben lezajlott véres határin
cidens óta lezárt kínai-orosz határt ekkor nyitották meg A határ meg
nyitása lehetővé tette, hogy a Kínában könnyen beszerezhető tradicioná
lis gyógyszert, az efedrint is Oroszországba szállítsák Kína köztudottan 
a világ legnagyobb efedrin-előállítója, ráadásul az egyik gyár éppen a ha
tár közelében van A határ túloldalán rögtön megkezdődött az efedrin il
legális feldolgozása részben metkatinonná, részben metamfetaminná, hi
szen az efedrin mindkét vegyületnek „prekurzora". Ezeknek a drogoknak 
a megjelenése már egy évvel n határnyitás után következményekkel járt: 
1995-ben egyedül Habarovszkban 101 droghasználattal összefüggő halál
eset zöme metkatinonnal vagy metamfetaminnal történt visszaélés miatt 
következett be Természetesen - ahogy az ilyen esetekben lenni szokott -
a régióban élő 8,5 millió orosz körében gyorsan szárnyra kapott az a hír, 
hogy az ő elmérgezésükkel akarnak helyet teremteni a „túloldalon" élő 
kb. 100 millió kínai számára (Ez erősen emlékeztet aIIa, hogy a hat
vanas években egyes amerikai politikusok azt állították, hogy Kína - tit
kos fegyverként használva fel a heroint - szervezetten árasztja el az USA-t 
kábítószeIIeL EIIe viszont „bizonyíték" is akadt: bemutattak olyan, hero
int tartalmazó plasztikzacskókat, melyekre nagy betűkkel volt angolul rá
nyomtatva, hogy „Made in Peking"..) 

Az Egyesült Államokban 1991-ben Michiganben jelezték a metkatinon 
feltűnését a drogpiacon, abban az évben 3 laboratóriumot fel is derített a 
rendőrség 1992-ben már elég sok metkatinonnal visszaélő szorult kórhá
zi kezelésre, számuk 1993 és 1994 között erősen emelkedni kezdett A dro
got főként inhalálták (szalmaszállal) vagy szájon át vették be, de megkez
dődött az intravénás használat is. 1995-ben Michiganben 32 laboratórium 
lefoglalása jelezte a helyi szokás folyamatosságát, de az, hogy Indianában 
22, Coloradóban pedig 2 laboratóriumot derítettek fel, a terjedés biztos je
lének tekinthető 

A Szovjetunió utódállamaiból érkező jelentések azt bizonyítják, hogy 
több országban 2000 után is folytatódik a metkatinon „házi" előállítása, 
Közép-Ázsiában Ephedrából, másutt recept nélkül beszerezhető efedrin
tartalmú gyógyszerekből. 
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Ennek dacára még az ötvenes években is százával kerültek forgalomba 
Nyugat-Európában és Észak-Amerikában amfetaminszármazékokat tar
talmazó gyógyszerkészítmények, melyeket akkor még föként fogyasztó-

szerként használtak 
A hatvanas évek során egyre több ország orvosi kara ébredt rá arra, 

hogy az amfetaminszármazékok terápiás jelentőségét túlértékelték: a 
British Medical Society állásfoglalása 1968-ban teljesen egyértelmű volt: a 
narkolepszia (a napközben fellépő, rövid ideig tartó alvási roham) az egye
düli diagnózis, amikor az amfetaminterápia indokolt (A narkolepsziaese
tek számát az akkor 56 millió lakosú Egyesült Királyságban összesen 200-

ra becsülték) Svédországban 1964-ben a fenmetrazin rohamosan terjedő intravénás 
használata késztette az egészségügyi hatóságokat arra, hogy rendkívül szi
gorú korlátozásokat vezessenek be az amfetamin-típusú stimulánsokkal 

való visszaélések megelőzésére. 
Azokban az országokban, ahol az amfetaminszármazékokat időben szi-

gorú ellenőrzés alá vonták, és az orvosi kar ezeket mértékkel és józan mér
legelés alapján rendelte, a fogyasztás minimális maradt, és nem alakult ki 
epidémia méretü abúzus Példának nyugodtan lehet Magyarországot fel
hozni, ahol az amfetamin 1954-ben kábítószer-ellenőrzés alá került 1968-
ban nálunk 6800 tabletta volt a fogyasztás, tehát egy főre 0,00068 Akted
ron tabletta „esett", szembeállítva például az Egyesült Államokkal, ahol 

1966-ban az egy före eső fogyasztás 35 tabletta volt 
Számos országban már az amfetaminszármazékok nemzetközi ellenőr-

zés alá vonását megelőzően is kiütközött a minimálisnak mondható tény
leges terápiás igény és az óriási méretű fogyasztás közötti ellentét Köny
nyen levonható tehát az a következtetés, hogy a világon legálisan (tehát 
gyógyszergyárakban) előállított amfetaminszármazékok túlnyomó több
ségét a hatvanas években nem terápiás célokra használták Ezt a megálla
pítást a feketekereskedelem „virágzása" is alátámasztotta Sadusk 1966-ban 
az amerikai Food and Drug Administration (FDA) jelentéseire hivatkoz
va közölte annak az egy ügynöknek az esetét, aki 1961 és 1963 között több 
mint 11 millió amfetamintabletLát szerzett be kizárólag illegális értékesí
tésre Az FDA becslése szerint ebben az időben évente minimum 8 milli
árd amfetamintablettát gyártottak az Egyesült Államokban, és ennek leg-

alább a fele feketepiacra került 
Az amfetaminabúzusnak nagyon különbözőek a formái és következmé-

nyei, éppen ezért célszerű az alábbiakban a különböző „fogyasztócsopor-

tokat" egymástól elkülönítve tárgyalni 
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Koncentrációkészség 
és teljesítmény ro1co2~as;a 

Diákok ... 
Az amfetaminabúzus legenyhébb formája az volt, amikor diákok amfe
tamintabletta segítségével készültek vizsgáikra .. Azért használom a „leg
enyhébb forma" kifejezést, mert az amfetaminszármazékok alkalmi hasz
nálatának a rizikója látszólag csekély Azért „csekély'', mert a közvetlen 
egészségi ártalom aránylag ritka, viszont azért csak „látszólag", mert Eu
rópában - főként az 1940-es években - ebből a diákrétegből kerültek ki 
a legnagyobb számban azok, akik rászoktak az amfetaminok rendszeres 
használatára, kifejlődött a tolerancia, emelték a dózist, kialakult a függő
ségi állapot, röviden: toxikománná vált nagyon sok diák. Nem szabad el
feledkezni arról sem, hogy a vizsgaperiódus alatti amfetaminszedés fokoz
ta a feszültséget, az izgalmi állapotot, ebből kifolyólag a diák még több 
tablettát szedett abban a reményben, hogy így többet tud tanulni, és ezzel 
párhuzamosan megkezdte az altatók használatát, hogy aludni tudjon, és 
a szorongásoldók használatát, hogy nyugalmát visszanyerje A következ
mény: nagyon sok diák volt, aki nyugtatókkal és stimulánsokkal egyaránt 
visszaélt 

... . sofőrök .... 
Az amfetaminszármazékok rendszeres használata igen hamar elter
jedt a gépjárművezetők, elsősorban a teherautó-sofőrök körében Rend
kívül nehéz ezt számadatokkal illusztrálni, ezért hadd idézzem ismét 
Sadusk közlését (1966) arról, hogy a Food and Drug Administration szerint 
az Egyesült Államokban, a hatvanas években legalább nyolcmilliárd amfe
tamintablettát gyártottak, és ennek 50%-a jutott a feketepiacra: „ a feke
tekereskedelem 90%-a a teherautó-állomásokon, benzinkutakon és olyan 
kávézókon és vendéglőkön keresztül bonyolódik, ahol a teherautó-sofőrök 
megállnak, akik rájöttek arra, hogy amfetaminszármazékok segítségével 
hosszabb utakat tudnak megtenni pihenés nélkül, vagy hetente több utat 
vállalni" Ez a jelenség nem korlátozódott Amerikára, nagyon sok ország
ban hasonló a helyzet, és a nyolcvanas években Nyugat-Afrikában szerzett 
személyes tapasztalataim alapján merem állítani, hogy az Afrikában vi
rágzó amfetamin-feketepiac nagyrészt a teherautó-sofőrökből élt és él ma 
is .. úgy tűnik, hogy ezen a területen a 20. század végén a thaiföldi teherau
tó- és autóbuszvezetők a „világelsők" 
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..... sportolók ... 

A teherautó-sofőrök amfetaminfogyasztásához hasonlóan teljesítmény fo
kozás a célja a doppingnak A sportolók doppingolásának kérdése sokszor 
kerül reflektorfénybe, és egy-egy olimpiai játék vagy Tom de France alkal
mával a napisajtó is tele van doppinghírekkeL Sajnos, ezek az újsághírek 
sokszor tragikus esetekről számolnak be; nem egyszer fordult elő, hogy 
kerékpározó verseny közben halt meg Rz teljesen érthető, ha figyelembe 
vesszük, hogy az amfetaminszármazékok csak a fáradtság érzését nyom
ják el, és nem a szervezet fáradtságát csökkentik; valószínűleg az az angol 
kerékpározó, aki verseny közben az országúton halt meg teljes kimerült
ségben, ebből a kimerültségből nem is sokat érzett. Az amfetamindop
ping legnagyobb veszélye éppen abban rejlik, hogy a fáradtság természe
tes érzését, a szervezet kimerítéssel szembeni védekező reakcióját nyomja 
el A gépkocsivezetőknél is hasonló a probléma: a teherautó vezetője am
tetaminnal „áthidalja" az álmosságot, de az amfetaminhatás megszűntével 
- és ez hirtelen következik be - vezetés közben alszik el 

A sportolók doppingolásának speciális problémáját nem akarom itt rész
letezni, de azt meg kell említenem, hogy a doppingszerek között az amfe
taminszármazékok évtizedeken át kiemelkedő helyet foglaltak el, és csak 
az utóbbi évtizedekben váltak különböző hormonkészítmények és sztero
idok listavezetőkké 

.... katonák ... 

A napisajtóban és közleményekben állandóan olvashatunk a sportolók 
doppingolásáról, a diákok amfetaminszedéséről, a szórakoztatóiparban, a 
„show business"-ben dolgozók amfetaminizmusáról és a teherautó-sofő
rök problémájáról, de ritkán kerülnek nyilvánosságra adatok a legnagyobb 
legális fogyasztócsoportról - a katonaságról. 

Nagyon kevés ország közölt vagy közöl adatokat haderejének amfeta
minkészleteiről vagy -fogyasztásáról, de annyit meg lehet állapítani, hogy 
az amfetaminszármazékokat a németek kezdték el 1938-ban a katonaság 
körében használni, és a második világháború alatt a legtöbb hadsereg al
kalmazta ezeket Angol adatok szerint a brit haderő 72 millió „energia
tablettát" fogyasztott a második világháború alatt, Amerikában pedig a 
második világháború után az egyik katonai kórházban végzett vizsgálat 
kimutatta, hogy a fegyelmi okokból őrizetbe vett és ott kezelt katonák kö
rülbelül 25%-a amfetaminista, és ezek 89%-a a háború alatt szokott rá az 
amfetaminhasználatra 
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A legrendszeresebb és legszélesebb körű amfetaminhasználatot Japán 
vezette be a második világháború alatt, ahol a légierő, a repülőterek és a 
hadiüzemek alkalmazottait gyakorlatilag kötelezték a rendszeres amfeta
minszedésre. A háború ntán a japán gyáripar értékesíteni akarta a meg
maradt óriási készleteket, és az eredmény katasztrófához vezetett. Az abú
zus elterjedtségéről és méreteiről a Japán Egészségügyi Minisztérium által 
közzétett alábbi számadatok világos képet adnak 

21. táblázat Japánban amfetaminabúzus miatt letartóztatott személyek száma 

1951 17 528 

1952 18 521 

195.3 38 514 

1954 55 

1955 32 148 

1956 5 

1957 

1958 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy 1954-ben érte el az abúzus a csúcs
pontot; elsősorban erre az évre vonatkozik Masaki professzor jelentése is, 
melyben anól számolt be, hogy például egyedül Kurkuma városban a la
kosságnak 1,1%-a,a16-25 éves korcsoportnak pedig körülbelül 5%-a volt 
amfetaminista 1954. május és június hónapban 10 148 személyt tartóztat
tak le Japánban amfetaminabúzus miatt, és az amfetaminhasználók szá
mát félmillióra becsülték 

Ez a járvány körülbelül 10 évig tartott, és az ötvenes évek végén befeje
ződött - de csak átmenetileg, mivel a hetvenes években újrakezdődött 

A nyolcvanas években a japán kormány az ENSZ-nek küldött jelentése
iben ismét „súlyos társadalmi problémának" jelölte az amfetaminabúzust, 
és a századfordulókor már drasztikus intézkedésekkel próbálták a harma
dik „járványhullámot" visszaszorítani. 

Az USA-ban a katonai készletekkel és amfetaminhasználattal egy 1971-
ben közzétett kongresszusi jelentés is foglalkozott Ez a jelentés élesen bí
rálta az amerikai hadsereget az évente vásárolt óriási amfetaminkészlete-

252 

kért; a legálisan gyártott amfetaminmennyiség zömét a haderő vásárolta 
meg A jelentésben közölt részletes statisztikákból csak az 1969-es adato
kat emelem ki 

Ebből a néhány számadatból már kitűnik, hogy abban az időben a legá
lis amfetaminpiacot elsősorban a hadsereg jelentette és tartotta fenn. 

22„ táblázat„ Az amerikai hadsereg számára 1969-ben beszerzett amfetamintab
letták mennyisége 

Í 't. , beszerzett __ -- - ... · · e szam- . .- , 
!\~--· --~----·-· ... . __ _ menny1seg 1 ~-----~----------------· 

1 512 200 9 785 OOO* 

tabletta/fő évente 
(10 mg-os tabletta) 

6,4 i szárazföldi 
! haderő 
v- ----·- ------.. ~-, 

k tengerészet 1 086 OOO 11 503 805** 10,5 l 
---------~~.::.::... 

\, légierő 862 OOO 10 488 099 12,l 

*az előző években 20 millió felett volt a vásárolt mennyiség 
""*az előző évek statisztikáiból kiemelkedik az 1966-os adat: 33. 5 millió tabletta 

( Fogyasztószerek 
\..~-----

Az amfetaminabúzussal összefüggő problémák egyik legjobb brit szak
értője, P H Connel a Brain-bizottság 1961-es jelentése alapján közölte, 
hogy 214 millió National Health Service-recept átvizsgálása azt mutatta, 
hogy 1959-ben 5 600 OOO amfetamint vagy fenmetrazint tartalmazó készít
ményt rendeltek az orvosok Nagy-Britanniában; ez a mennyiség az ösz
szes receptre felírt gyógyszer 2,5%-át jelentette A helyzetről részletesebb 
analízist és világosabb képet adnak egyes helyi vizsgálatok A legkarakte
risztikusabb Brandon és Smith egyik tanulmánya, akik 1962-ben Anglia 
északkeleti részében 19 orvos gyógyszerrendelését vizsgálták át az amfe
taminszármazékok szempontjából. Megállapították, hogy az orvosok 620 
páciensnek (az összes beteg 0,8%-a) rendeltek amfetaminszármazékokat; 
ezek között 90 volt férfi (14,5%) és 530 nő (85,5%) A páciensek zömét há
ziasszonyok tették ki (legtöbb a 36-45 éves korcsoportba tartozott), akik
nek fogyasztószerként rendelték e készítményeket; 127 esetet (20,5%) lehe
tett dependensnek tekinteni. 

Brandon és Smith vizsgálata világosan kiemeli a nőknek a 36 és 45 év 
közötti csoportját, amelyben a terápiás eredetű amfetaminabúzus a leggya
koribb A kórtörténet általában ugyanaz: fogyókúra miatt elkezdett am
fetamin-típusú stimuláns (legtöbbször fenmetrazin) szedése folytán ki-

25.3 



fejlődött pszichikai dependencia. Tekintettel arra, hogy ezen vegyületek 
étvágycsökkentő hatása a stimulációval szorosan összefügg, teljesen ért
hető, hogy a fent említett, pszichikailag érzékeny rétegből sokan váltak 
drogfüggővé 

Az Egyesült Államokban a hatvanas években vált általánossá az amfeta
min-típusú gyógyszerek fogyasztószerként való használata .. 1971-et tekin
tik a „rekordévnek", mivel ekkor 12 milliárd amfetamintablettát hoztak 
forgalomba az amerikai gyógyszergyárak A Narwtic Addiction Control 
Commission (New York állam) kábítósze1 és pszichotrop gyógyszer ha<z
nálatára (tehát nem kifejezetten abúzusra) vonatkozó - ugyancsak 1971-
ben - igen gondosan végzett felméréséből is kitűnt, hogy az amfetamin
típusú fogyasztósze1eket főként háziasszonyok szedték: New York állam 
13 690 OOO, 14 év feletti lakosa közül .370 000-en szedtek rendszeresen am
fetaminokat, ezek közül 225 000-en ilyen hatóanyagokat ta1talmazó fo
gyasztószereket, és a 225 000-ből 81 OOO (tehát 36%) volt háziasszony 

Szakét tök szeiint súlyos egészségkárosodásokat okozott az is, hogy 
egyes előállítók - főként az Egyesült Államokban - az ilyen fogyasztósze
rek „hatásosságát" pajzsmir igykivonatok hozzáadásával is fokozták. Ennek 
a gyakorlatnak 1968-ban vetett véget az új amerikai gyógysze1tö1vény 

A hetvenes években először Nagy-Britanniában, majd az Egyesült Álla
mokban is leszoktak az orvosok anól, hogy amfetaminszármazékokat fo
gyasztószer ként 1endeljenek Mivel a stimulánsokat ekkor már depressziók 
kezelésé1e nem használták, látványosan csökkent az amfetaminszárma
zékokat tartalmazó gyógysze1készítmények legális forgalma. Ezt tükrözik 
például a brit statisztikák, amelyek szerint Nagy-Britanniában, ahol 1965-
ben az amfetaminok még az összes pszichotrop (tehát altató, nyugtató, 
szornngásoldó, stimuláns) 1ecept 13,9%-át alkották, ez az a1ány 1971-ben 
má1 6,1%-ra, 1979-ben pedig 0,5%-rn csökkent 

A nyolcvanas évek során kitűnt, hogy Amerikában és Európában egy
aiánt megszűnt ugyan az „eredeti" amfetaminok fogyasztószerként való 
használata, fokozódott viszont más amfetamin-típusú stimulánsok - am
fepramon, fentermin, fendimetrazin, fenproporex és mazindol - rendelé
se ugyanezen célra .. A Nemzetközi Kábítószer-ellenŐ!ző Szerv véleménye 
szeiint a kilencvenes évek első felében az amfetamin-típusú stimulánsok 
fogyasztósze1ként való használata már Iiasztó méreteket öltött Közép
Amerikában és a Karib térségben, Észak- és Dél-Amerikában egyaránt A 
kontinens országai közül is kiemelkedik az USA, ahol különösen a fen ter
min használata volt rendkívül magas (a kilencvenes évek közepén a vilá
gon gyártott fentermin 80%-át az Egyesült Államokban fogyasztották) 
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Az USA-ban a fentermin elsősorban egy fenfluraminnal kombinált ké
szítmény formájában vált népszerűvé A „phen/pen" kezelésnek nevezett 
fogyókúra „virágkora" viszont félbeszakadt, mivel a fenfluraminnak tulaj
donítható súlyos egészségügyi ártalmak miatt a Food and Drug Administra
tion (FDA) felszólítására az előállító beszüntette a fentermin-flenfluramin 
kombináció forgalmazását Ennek következtében a fentermin fogyasztása 
1996 és 1998 között 80%-kal csökkent Ez a tény viszont nem változtatott 
azon, hogy az amfetamin-típusú stimulánsok fogyasztása a háromszoro
sa maradjon a sorrendben utána következő legnagyobb fogyasztó orszá
génak Argentínában és Brazíliában az egészségügyi hatóságok korlátozó 
intézkedéseit nagymértékben nehezíti egyrészt az, hogy az orvosok hoz
zászoktak a liberális receptíráshoz, másrészt az, hogy ezek a készítmények 
sokszor recept nélkül is hozzáférhetőek 

Európában - az egészségügyi hatóságok intézkedéseinek a hatására -
csökkenni látszik az amfetamin-típusú stimulánsok fogyasztószerként való 
rendelése és használata. Ebben nagy érdeme van az Európai Unió javasla
tainak Az Európai Unió gyógyszerkészítmények esetében illetékes bizott
sága - a „Committee on Proprietary Medicinai Products" (CPMP) - 1999-
ben megállapította, hogy a korábbi javaslatoknak megfelelően a legtöbb 
EU-tagállamban a fogyasztószerként használt ilyen típusú készítmények 
zöme már eltűnt a gyógyszerpiacról; a bizottság egyidejűleg azt javasol
ta, hogy az amfepramon, fentermin, klobenzorex, fenproporex, mefenorex 
vagy fendimetrazin-tartalmú gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyét 
vonja vissza az a néhány ország, amely még nem hozta meg ezt a döntést 

( Kedélyállapot-javít._ás _____ ·-·----, 
Ma már történelmi kategória, ezért sokan megfeledkeztek (vagy - ha fi
atalabbak - nem is hallottak) arról, hogy - elsősorban az Egyesült Ál
lamokban - ezrével hoztak forgalomba olyan gyógyszerkészítményeket, 
melyek a kedélyállapotot javították A „mood modifying" készítmények 
általában elég sokféle hatóanyagot tartalmaztak, igyekeztek minél több vi
taminnal és nyomelemmel fokozni ezek roboráló, erősítő hatását, de a két 
meghatározó, „hangulatemelő" hatóanyag mindegyik készítményben egy 
amfetamin-típusú stimuláns és egy nyugtató (pl. fenobarbitál) volt A ké
szítmények forgalomba hozatalának az volt az „ideológiai" alapja, hogy a 
stimuláns (az „upper") serkentő hatása érvényesül ugyan, de nem okozhat 
semmi bajt, mivel a nyugtató (a „downer") mindjárt ellensúlyozza ezt. 

255 



1968-ban az USA-ban új gyógyszertörvényt fogadtak el, amely előírta a 
forgalomban lévő törzskönyvezett gyógyszerek hatásosságának és bizton
ságosságának a revízióját: az évekig tartó tudományos értékelés során a 
„kedélyállapot-fokozó" készítményekkel foglalkozó szakértőbizottság - az 
előállítók legnagyobb bánatára - nem volt hajlandó ezt a filozófiát elfogad
ni, ezért ezek a készítmények néhány éven belül eltűntek a gyógyszerpiac
ról Azért tartottam mégis fontosnak ennek a készítménycsoportnak az is
mertetését, mert ezek komoly „útakadály!" képeztek az amfetamin-típusú 
stimulánsok nemzetközi ellenőrzéséhez vezető úton A közvetlen akadályt 
a forgalmazók befolyásos „lobby"-ja jelentette, a közvetett akadályt pedig 
az ilyen típusú készítmények nagy száma: a nemzeti hatóságok elgondol
koztak azon, hogy hogyan fogják ennek a több száz cég által előállított sok 
milliárd tablettának és kapszulának az ellenőrzését megoldani 

Intravénás amfetam 
A tablettaszedés és az intravénás amfetaminabúzus között kvalitatív és 
kvantitatív különbségek vannak Az előzőekben tárgyalt esetekben az 
amfetaminszármazékok szedésének (vagy legalábbis a szedés kezdetének) 
határozott, nem élvezetkeresési célja volt (pl. koncentrációfokozás, telje
sítményfokozás, fogyókúra stb) Az intravénás amfetaminabúzusnak vi
szont egyedül az eufória a célja, éppen ezért ez a jelenség sokkal közelebb 
áll a heroin intravénás használatához, mint bármi máshoz 

Emellett szól Pierce James megállapítása, aki 1968-ban az alábbiakat kö
zölte: 

„ Világos, hogy a jelenlegi robbanásszerű, járványjellegú intravénás 
metamfetaminabúzus Londonban sok tekintetben hasonlít a hatvanas 
évek elején tapasztalt heroinepidémiához Ezek a drogélvezők nem hasz
nálnak opiátokat, de napi 300 mg metamfetaminnak megfelelő 10 injekci
ót fecskendeznek vénájukba Nagyon sok mutatja közülük azt a »személyi
ségeb<, mint a »Picadilly junkie« típusú heroinista" 

Az intravénás heroinabúzussal való analógiát alátámasztja az a meg
figyelés is, hogy az amfetaminszármazékokat - elsősorban a metamfeta
mint (Amerikában „speed", „meth" vagy „crystal") - masszív dózisban 
intravénásan használó drogfogyasztók között nagyon sok olyan van, aki a 
heroinról tért át a metamfetaminra. Fischmann a California Rehabilitation 
Centerben kezelt „intravénás amfetaministák" között 40%-ról állapította 
meg, hogy az amfetaminhasználat megkezdése előtt heroinista volt 
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A tablettaszedés és az intravénás abúzus között nemcsak az alkalma
zási formában van kvalitatív különbség, hanem a dózisok között is óriá
si kvantitatív eltérés van Kramer, Fischmann és Littlefield San Franciscó
ban és Goldberg Stockholmban egymással nagyjából egyező „dozírozást" 
figyelt meg. Kramer és munkatársai 1967-ben pácienseik 5%-áról állapí
tották meg, hogy intravénás amfetaministák, és becslésük szerint abban 
az időpontban San Franciscóban legalább 4000 drogfogyasztó használta 
ugyanígy az amfetaminszármazékokat A legáltalánosabb módja az amfe
tamin „élvezetnek" az volt, hogy kétórás időközönként 100-300 mg am
fetamint fecskendeztek be intravénásan, és ezt .3-4 napon át folytatták -
emelkedő adagokkal.. A legnagyobb ismert kétóránkénti adag 1 g volt, a 
leírás szerint a szóban forgó droghasználó 15 g amfetamint fogyasztott 24 
óra alatt! A kétóránkénti amfetaminadagolást általában 3-4 napon keresz
tül folytatták; addigra annyira kimerült a toxikomán, hogy abbahagyta a 
„run"-t, és magától vagy altató segítségével elaludt Az alvás rendesen 12-
18 órán át tartott Egyes esetekben az injekciózást még hosszabb ideig foly
tatták, 12 napig tartó „utazást" is emlegettek 

A svédországi - elsősorban stockholmi - injekciós technikát Goldberg 
írta le, részben Rylander adataira és megfigyeléseire támaszkodva. A svéd 
drogélvezők leginkább fenmetrazinnal éltek vissza, melyet Svédországban 
1956-ban hoztak forgalomba. A fenmetrazin intravénás használata 1959-
ben kezdődött és néhány év alatt olyan méreteket öltött, hogy 1968-ban a 
stockholmi „Clinic for Forensic Psychiatry"-ban kezelt intravénás amfe
taministák 91%-a, az összes ott kezelt toxikomán 74%-a fenmetrazinabú
zus miatt került a klinikára. Az egyszeri adagot rendszerint 30 db 25 mg
os elporított fenmetrazintablettából csapvízzel készítették A toxikománok 
naponta 4-5 alkalommal fecskendezték vénájukba ezt az adagot, ami napi 
120 tablettának felelt meg, de voltak olyanok, akiknek 300 tabletta volt a 
napi adagjuk. Bejerot szerint az 1967-ben Stockholmban letartóztatott bű
nözők egyharmada intravénás droghasználó volt 

Masszív amfetaminadagok gyakran váltanak ki paranoid skizofre:nii· 
tói megkülönböztethetetlen pszichózisokat Több szakértő véleménye sze
rint a skizofrének és más pszichikailag labilis egyének gyakrabban válnak 
intravénás amfetaministákká, mint mások Hekimian és Gershon kimu
tatta, hogy amfetaminabúzus következményei miatt kórházi ápolásra szo
rult pácienseik 41%-a valószínűleg skizofrén volt már az amfeta;ninabú
zus megkezdése előtt 

Az intravénás amfetaminabúzus egyéb következményeit D E Smith ku
tatta. Smith, aki a legjobb ismerője volt a Haight-Ashbury „speed scene"
nek, közleményeiben a „speed szubkultúra" kialakulását is leírta Az „ere-
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deti" Haight-Ashbury-populáció excentrikus, miszticizmusra hajló, nem 
erőszakos és artikulált volt Smith szerint a sajtó olyan mértékű publici
tást adott a „hippiknek", hogy ez nagy számban vonzott oda fiatal drog
használókat, és ezek nemcsak az erőszak alkalmazását és mások kizsák
mányolását vezették be, hanem a „pszichedelikus LSD szubkultúrát" is egy 
„speed szubkultúrává" alakították át 

Smith intenzíven foglalkozott a fizikai amfetamindependencia sokat vi
tatott kérdésével is. Véleménye szerint rendkívül magas metamfetamin
dózisok rendszeres használata közepes erősségű fizikai dependenciát hoz
hat létre, 2-4 napig tartó klasszikus elvonási tünetekkel Ez a körülmény 
viszont csak másodlagos szerepet játszik a metamfetaminabúzus fenntar
tásában: a heroinistával ellentétben, aki a heroin rendszeres befecskende
zésével az absztinenciatüneteket igyekszik elkerülni, a „speed freak" azt a 
depressziós állapotot akarja újabb metamfetaminadaggal „kúrálni", me
lyet nem tud elviselni. Ez a depresszió nem azonnal jelentkezik a metam
fetaminhatás elmúltával, hanem akkor, amikor a toxikomán már „kialud
ta az utazást" 

A kábítószerek és pszichotrop anyagok többségének esetében (pl. ópi
um, heroin, hasis) a drogfogyasztók bűncselekményeiket - az alkohollal 
ellentétben - nem a drog hatása alatt követik el, hanem annak megszerzé
se érdekében, ezért joggal beszélhetünk közvetett összefüggésről Az am
fetaminszármazékok viszont - főként nagy adagokban és intravénásan 
alkalmazva - agresszivitást váltanak ki, ebben az esetben tehát a bűnel
követéssel való kapcsolat közvetlen. Amfetaministák gyakran követnek el 
erőszakos bűncselekményeket (emberölés, súlyos testi sértés, nemi erőszak 
stb), és nem a véletlen műve, hogy olyan speciális bűnözőcsoportok kö
rében, mint például a szervezetten garázdálkodó motorbiciklis bandák, az 
amfetaminszármazékok intravénás abúzusa csaknem általános. 

Illegális gyártás és forgalom 
A „klasszikus" szintetikus stimulánsok - tehát az 1971-ben már nemzet
közi ellenőrzés alá vont amfetamin, metamfetamin, fenmetrazin stb - te
rápiás jelentőségének átértékelése és veszélyességük fel( és el)ismerése foly
tán a nyolcvanas évek során (elsősorban Európában) a gyógyszertárakból 
csaknem teljesen eltűntek az ezeket a vegyületeket tartalmazó készítmé
nyek A metamfetamin, fenmetrazin és számos más szintetikus stimuláns 
előállítását gyakorlatilag beszüntették a gyógyszergyárak, és amfetamint is 
csak csekély mennyiségben gyártottak 
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1983-2000 (ENSZ-adatok alapján) 

·~---

Tekintettel arra, hogy a legáli< kínálat látványos csökkenése nem befo
lyásolta az illegális keresletet, magától értetődő jelenségnek lehet teki_nte
ni az illegális gyártás ugyancsak látványos fellendülését. Az Egyesült Alla
mokban a hatóságok már 1982-ben több mint 100, amfetaminokat (főként 
metamfetamint) gyártó illegális laboratóriumot fedeztek fel, és ezek száma 
1986-ra 400 fölé emelkedett 

A 16 ábra - ENSZ-adatok alapján - a világon lefoglalt amfetamin-típu
sú stimulánsok mennyiségéről nyújt tájékoztatást 
Az illegális gyártás, az illegális kereskedelem és a „végeredmény": a nap
jainkban látványosan emelkedő illegális fogyasztás világjelenség, mégis 
markáns különbségek figyelhetők meg az alábbi három „listavezető" ré
gió között: 

1 ÉSZAK-AMERIKÁNAK az Egyesült Államok a meghatározó országa, 
ahol a metamfetamin illegális gyártása, kereskedelme és fogyasztá·
sa mellett a többi szintetikus stimulánssal kapcsolatos probléma el
törpül. 

2. Európában a helyzet ettől alapvetően különbözik: az amfetamin
gyártás, -kereskedelem és -használat méretei mellett minimális a 
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metamfetaminnal kapcsolatos esetek száma. 2002-ben a világon 
lefoglalt amfetamin-mennyiségnek több mint 80%-át Európában 
foglalták le. 

3 DÉIKEIEr- és KEIEr-ÁzsrÁBAN viszont - ahol a 20. század utolsó 
éveiben a szintetikus stimulánsok világméretekben a leglátványo
sabban „törtek az élre" - ismét a metamfetamin a „sztár" 

Ennek a három régiónak a jelenlegi helyzetét - természetesen vázlatosan -
az alábbiakban próbálom összefoglalni 

A három országból - Kanada, Mexikó és USA - álló régió helyzetét az 
Egyesült Államok metamfetaminnal kapcsolatos problematikája határoz
za meg .. Az amfetamin-típusú stimulánsok intravénás abúzusának ismer
tetése során már szó volt a metamfetamin kiemelkedő szerepéről, ezért 
nem a véletlen műve az, hogy a világon a legtöbb illegális metamfetamin
laboratóriumot az USA-ban foglalják le 

A lefoglalt laboratóriumok rendkívül nagy - és egyre emelkedő - szá
ma (1997 és 2001 között több mint 30 OOO, ami a világon lefoglalt illegá
lis metamfetamin-laboratóriumok 97%-át jelenti!)) világosan bizonyítja a 
létező keresletet, de ennek a keresletnek a kielégítésére nincs „monopóli
uma" az USA-ban működő hazai laboratóriumoknak Kanadai laborató
riumok már 1992-ben kivették részüket a konjunktúrából, de ezek részese
dése az USA feketepiacából valószínűleg eltörpül a mexikói „hozzájárulás" 
mellett. Svájci legális cégek nagyszerűen ki tudták használni azt a helyze
tet, hogy Svájc akkor még nem ratifikálta az 1988-ban elfogadott ENSZ
egyezményt, amely - többek között - kötelezte az országokat arra, hogy az 
amfetamin-típusú stimulánsok legfontosabb prekurzorainak (előanyaga
inak) szabad kereskedelmét korlátozzák. Ezek a cégek 1994-ben legálisan 
importáltak kb. 50 tonna efedrint (az azt legálisan előállító Csehország
ból) és ezt a mennyiséget - a svájci törvények szerint ugyancsak legálisan 
- exportálták Mexikóba, ahol az ott illegálisan működő laboratóriumok 
metamfetaminná alakítva csempészték át az USA-ba . Ennek a tevékeny
ségnek a folytatására lehet következtetni abból, hogy a mexikói hatóságok 
1997-ben 172 kg metamfetamint és 6,7 tonna efedrint foglaltak le.. Kana
da „részesedésére" csupán abból lehet következtetni, hogy a kanadai ha
tóságok 1996-ban Észak-Amerika legnagyobb - amfetaminszármazékokat 
előállító - laboratóriumát fedezték fel, amely az ezt megelőző négy év so
rán zavartalanul működött 
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Természetesen nemcsak Kanadából és Mexikóból érkezik efedrin (vagy 
már a végtermék, tehát a metamfetamin) az USA-ba 2000-ben például az 
orosz hatóságok foglalták le azt a 700 OOO efedrintablettát, melyet Kínából 
Guatemalába akartak csempészni, Oroszországon át Guatamala volt a cél
országa annak a 1,5 tonna efedrinnek is, melyet még Kína területén tudtak 
lefoglalni a kínai hatóságok 

Mivel az amerikai hatóságok intézkedései miatt egyre nehezebben lehe
tett efedrinhez hozzájutni, az illegális laboratóriumok áttértek a pszeudo
efedrin használatára Ezt jelzi, hogy Kanada és az USA határán 2001-ben 
111 millió pszeudoefedrin-tablettát, 2002-ben pedig 20 tonna pszeudo
efedrint foglaltak le. 

Európában a kilencvenes évek során az amfetaminabúzus általános és köz
ponti problémává vált az országok többségében. A legtöbb európai ország
ban az amfetamin még ma is „második helyezett" a kannabisz mögött, de 
már előfordul az is - például egyes északi országokban - hogy az amfeta
min „népszerűsége" meghaladja a kannabiszét 

Amerikával ellentétben a metamfetamin nem játszik meghatározó sze
repet a „drug scene"-ben. Többeket megtévesztett az, hogy- az ENSZ-sta
tisztikák szerint - 1993 és 1997 között 140 illegális metamfetaniin-labora
tóriumot foglaltak le Európában. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni azt, 
hogy a 140 laboratóriumból 138-at Csehországban derítettek fel, amelyek 
mind olyan „konyhalaboratóriumok" voltak, melyek jóformán jelentékte
len mennyiségeket állítottak elő, gyakorlatilag személyes fogyasztás céljá
ra. Az európai statisztikákból egyértelműen kitűnik, hogy az „amfetamin" 
vagy „amfetaminszár mazékok" címszó alatt közölt foglalási adatok több
nyire amfetaminra vonatkoznak, néha előfordul, hogy „ecstasy"-típusú ve
gyületeket is idesorolnak, de metamfetaminra vonatkozó adatok (Csehor
szág kivételével) a ritkaságok közé tar tornak 

Az illegális amfetaminkereskedelem fokozódásának egyértelmű bizo
nyítéka a lefoglalt amfetaminmennyiségek nagyságrendi emelkedése, ezt 
az Európai Unió hivatalos adataival mutatja be a 17 ábra. 

Természetesen az egyes tagállamok foglalásai között óriási különbségek 
vannak A holland és brit hatóságok által lefoglalt amfetamin mennyiségek 
nagyságrendileg haladják meg az átlagot, és ez nem a véletlen müve: Nyu
gat-Európában évek óta ebben a két országban állítják elő a legtöbb amfe
tamint; Nagy-Britanniában ezt az is bizonyítja, hogy 1993 és 1997 között 
közel 60 illegális laboratóriumot derítettek fel; ezek között volt egy olyan, 
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amelynek kapacitása heti 600 kg amfetamin előállítását is lehetővé tette. 
Az Egyesült Királyság és Hollandia között van viszont egy lényeges kü
lönbség: minden jel arra mutat, hogy Európában Nagy-Britanniában fo
gyasztják a legtöbb amfetamint (a brit szakértők zöme az amfetaminabú
zust tartja az ország legsúlyosabb drogproblémájának), ezért az illegális 
gyártás a hazai igények kielégítésére szolgál, Hollandia ezzel szemben 
meghatározó szerepet játszik Európa feketepiacainak amfetaminnal való 
ellátásában .. A különböző nemzetközi szervezetek véleménye gyakorlati
lag megegyezik abban, hogy a holland illegális kereskedők piaci 1észesedé
se 75-80%-os lehet, és hogy Hollandiát az egyedüli számottevő „konku
rens" Lengyelország csupán 15-20%-kal követi. A lengyel laboratóriumok 
- amelyek elsősorban az észak-európai piacot látják el - a kilencvenes évek 
elején havonta még csak néhány kilogramm amfetamint állítottak elő, de 
1995-ben már a rendőrség felderített egy olyan laboratóriumot, amely na
ponta több kilogramm termelésére volt képes. A lengyel laboratóriumok 
aktivitásának folytatását 1997-ben 10 laboratórium, 1998-ban pedig 50 kg 
drog lefoglalása jelezte. 
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Már az előzőekben utaltam arra, hogy a kilencvenes évek során a világon 
ebben a térségben volt a leglátványosabb az amfetamin-típusú stimulán
sok - elsősorban, sőt majdnem kizárólagosan a metamfetamin - illegális 
gyártásának, kereskedelmének és abúzusának a terjedése Ennek termé
szetesen voltak előzményei: az amfetamin és amfetaminszármazékok ve
szélyességére a japán amfetaminepidémia hívta fel a világ figyelmét; ez a 
jelenség a hetvenes években megismétlődött, és akkor már a Koreai Köz
társaságból is érkeztek aggasztó jelentések, szó volt arról is, hogy a thai
földi teherautó-sofőrök és autóbusz-vezetők már néhány évtizeddel koráb
ban „felfedezték" a szintetikus stimulánsok „előnyös" tulajdonságait, és a 
nyolcvanas évek derekán a Fülöp-szigetekről és Tajvanról érkeztek jelzések 
illegális gyártásról és fogyasztásról egyaránt A kilencvenes években leját
szódott folyamatokról az alábbi „pillantkép-kronológia" segítségével pró
bálok áttekintést nyújtani. 

1991 után egyre szaporodtak a jelentések metamfetaminfoglalásokról, 
valamint arról, hogy terjed a térségben az „ice" használata .. A Fülöp-szi
geteken „shabu"-nak, másutt leginkább „ice"-nek nevezett rendkívül tisz
ta metamfotaminkristályokat Hawaiban „fedezték fel" a nyolcvanas évek 
közepén A metamfetamin szintézisének egyik módszere olyan, jégkristá
lyokra hasonlító termék előállításához vezet, melynek magas az olvadás
pontja, ezért igen hőálló és lehetővé teszi, hogy a droghasználó többször is 
felmelegítse és gőzeit belélegezze Ez az inhalációs technika hosszan tartó 
(esetenként 10 órás) eufóriát idéz elő 

1993-ban a visszaélések gyakoriságáról az első felmérések Thaiföldről 
érkeztek: a jelentés arról számolt be, hogy az ország 14 évnél idősebb lakos
ságának 0,6%-a amfetaminista. Az országban lefoglalt amfetaminszárma
zékok mennyisége meghaladta az 1 tonnát (Történelmi kategória, hogy ez 
a mennyiség 1977-ben 1 kg volt .) 

1994-ben a kínai hatóságok számoltak be az illegális metamfetarnin
gyártás fokozódásáról, valamint arról, hogy fellendült az illegális eiedrin
kereskedelem. (Az előzőekben már tájékoztatást adtam arról, hogy Kína a 
világ legnagyobb - legális - előállítója az efedrinnek, a legfontosabb me
tamfetamin prekurzornak) Ebben az évben Kínában fokozódtak az efed
rinfoglalások, és egyre gyakoribbá váltak a metamfetamin illegális gyár
tásáról, kereskedelméről és abúzusáról szóló jelentések nemcsak Kínában, 
hanem Tajvanon, a Fülöp-szigeteken és Thaiföldön is 
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1995-ben Kínában 1,.3 tonna metamfetamint foglaltak le a hatóságok, 
Thaiföldön pedig egy felmérés kimutatta, hogy a diákok 6%-a él vissza am
fetaminszármazékokkal 

1996-ban Kínában 1,6 tonna metamfetamint foglaltak le, és a kormány 
számos laboratórium felszámolását, valamint az illegális efedrinkereske
delem fokozódását jelentette az ENSZ-nek A efedrincsempészés délke
let-ázsiai terjedését egyértelműen bizonyítja, hogy ebben az évben egye
dül a Fülöp-szigeteken 1,6 tonna efedrint foglaltak le a hatóságok Illegális 
metamfetamingyártásról érkeztek beszámolók a Fülöp-szigetekről, laosz
ból, Mianmarból, Thaiföldről és Vietnamból is. Mianmarral kapcsolat
ban „mindenki tudja", hogy az illegális laboratóriumok sorozatban állnak 
át a heroingyártásról metamfetamin előállítására, ugyancsak „mindenki 
tudja", hogy Tachylek körzetében legalább 10 metamfetaminlaboratórium 
található, és azt is „mindenki tudja", hogy ezek óriási szerepet játszanak 
Délkelet-Ázsia, főként Thaiföld drogellátásában A probléma csak az, hogy 
ezekről a tényekről ugyanúgy hallgatnak a rangooni kormányjelentések, 
mint az ópiumtermelésről vagy a heroinkereskedelemről, tehát „hivatalo
san" nem léteznek 

1997-ben az Observatoire Géopolitique des Drogues munkatársai a Mi
anmarból Thaiföldre irányuló metamfetaminkereskedelem laoszi tranzit
forgalmának látványos emelkedését figyelték meg és arról is beszámoltak, 
hogy az „Arany Háromszög" laoszi területén - a burmai és kínai határ kö
zelében - is fellendült a metamfetamingyártás Vientiane kulcsfontossá
gú szerepet játszik ebben a közvetítőkereskedelemben: óriási új vagyonok 
keletkezéséről árulkodnak a semmiből egyszerre megépülő luxusszállo
dák A korrupciónak jelentős a szerepe egy olyan szegény országban, ahol 
egy kistisztviselő havonta 20 dollárt keres akkor, amikor 1 kg hús 3 dol
lárba kerüL A célországban, Thaiföldön, 17,5 millió amfetamindózist fog
laltak le 

1998-ban egyre eredményesebbé vált a pekingi és hongkongi rendészeti 
szervek együttmúködése; a statisztikák közül kiemelkedik az a 391 kg me
tamfetamin, amit egy tételben együttesen foglaltak le Thaiföldön megis
mételték az 1993-as felmérést, az eredmény: a 14 év feletti lakosságnak már 
1%-a (500 ezer fő) amfetaminista. Thaiföldön úgynevezett „családi (társa
dalmi) bíróságok" foglalkoznak a fiatal drogosokkal; 1995-ben 119, 1998-
ban 7726 tizennyolc évesnél fiatalabb jelent meg ezen testületek előtt 

1999-ben a Fülöp-szigeteken a „shabu" (metamfetamin) fogyasztása 
mellett már eltörpült minden más drognak a használata; a jelentésekből 
kitűnik, hogy Manila 7,5 millió lakosából 1,2 millió drogozik és ezek 95%
a metamfetaminnal él vissza 
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2000-ben japán szigorú intézkedésekkel igyekezett visszaszorítani az 
előző években erősen fokozódó második világháború utáni harmadik sti
mulánshullámot Thaiföldön 3 millióan élnek vissza rendszeresen amfeta
minnal; ez az ország lakosságának 5%-át jelenti, ezzel Thaiföld az 1 főre 
eső fogyasztás tekintetében világelső 

2001-ben a kínai hatóságok 4,8 tonna metamfetamint foglaltak le .. A vi
lágon lefoglalt amfetaminszármazékok 70%-át Kelet- és Délkelet-Ázsiában 
foglalták le (elsősorban Kínában és Thaiföldön) 

Az előbbiekből világosan következik, hogy a szintetikus stimulánsok 
egyre emelkedő fogyasztása Észak-Amerikában, Európában, valamint 
Délkelet- és Kelet-Ázsiában okozza a legtöbb gondot Ez viszont nem je
lenti azt, hogy a világ más tájain ismeretlen lenne ez a probléma; ezért ér
demes néhány mondatban kitérni az afrikai, a közel-keleti és az óceániai 
helyzetre is 

A kokainnal foglalkozó fejezetben, a „crack" nyugat-afrikai terjedése kap
csán már szó volt arról, hogy a Szaharától délre fekvő országokban, tehát 
Fekete-Afrikában, a ceremoniális, kultikus vagy élvezeti célokra használt 
növények vagy növényi termékek csaknem kivétel nélkül élénkítő, stimu
láns hatásúak A trópusi körülmények magyarázatát adják annak, hogy 
miért ezek használata terjedt el, és miért nem váltak soha népszerűvé az 
ópium és más, altató, „tompító" hatású drogok Ebben a megvilágításban 
egyáltalán nem meglepő, hogy ezen országok falvaiban az amfetamin tab
lettákat ugyanúgy (és ugyanolyan szabadon) árusítják a piacon, mint a 
banánt Ezekben az országokban még nem épülhetett ki az a kábítószer
és gyógyszerellenőrző apparátus, melyet Európa lakossága természetesnek 
tart, és néhány lelkiismeretlen európai gyógyszergyár ki is használja a kí
nálkozó lehetőségeket Csaknem lehetetlen világos képet kapni ar ró!, hogy 
mennyi és milyen amfetamin-típusú készítmény ömlik be Afrikába, leg
feljebb időnként „lebben fel a fátyol" és derül fény egy Európából érkező 
amfetamin-aspirin-kombináció „népszerűségére" vagy arra, hogy pemo
lintartalmú tabletták lepték el egy-egy ország piacait Ilyen körülmények 
között természetesen arra a kérdésre, hogy „kik a fogyasztók?", ugyancsak 
nehezen lehetne választ kapni 
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Nehezen lehet világos képet alkotni arról, hogy hogyan alakul a szinteti
kus stimulánsok fogyasztása a Közel-Keleten. Annyit biztosan lehet állíta
ni, hogy a nyolcvanas években egyre több jelzés érkezett arról, hogy sokan 
élnek vissza egy Captagon elnevezésű gyógyszerkészítménnyel. A készít
mény hatóanyaga, a fenetillin egy amfetaminszármazék, melyről forga
lomba hozatala után hamarosan kiderült, hogy hatása (és veszélyessége) az 
amfetaminéval gyakorlatilag azonos. Ezért azonnal nemzetközi ellenőrzés 
alá is vonta az ENSZ Kábítószer Bizottsága. Szaúd-Arábiából, Jordániából, 
Ománból és más Öböl-államokból elég rendszertelenül érkeznek a jelenté
sek fenetillinfoglalásokról, de a lefoglalt tételek néha rendkívül jelentősek 
(sokszor több millió tablettát is lefoglalnak). Az egyes arab országok ható
ságainak és szakértőinek véleménye szerint a fenetillin rendkívül népsze
rú a mekkai zarándokok körében, és a - nemzetközi szervezetnek jelentett 
vagy nem jelentett - legjelentősebb és leggyakoribb foglalások a zarándok
lat idejére esnek 

(Paradox módon a térségen kívül lefoglalt azon fenetillinmennyiségek
ből lehet következtetéseket levonni, melyek célországai közel-keletiek Pél
dák: 1995 és 1998 között Szlovéniában foglaltak le - 1 millió tablettához 
elegendő - 70 kg fenetillint; Törökországban 15 millió illegálisan gyártott 
fenetillintablettát foglaltak le; Macedónia egyik falujában az utca szélén 
találtak egy plasztikzsákot, mely 1 tonnányi fenetillintablettát tartalma
zott, és amely valószínúleg egy teherautóról esett le . ) 

Ausztráliában és Új-Zélandon rendkívül nagy az amfetamin-típusú dro
gokkal visszaélők aránya; ezt jelzi például az a 650 kg efedrin is, amelyet 
2001-ben foglaltak le az ausztrál rendészeti szervek 

, . ---, ~-.~~-~-~~---,----------,-~-

Uj terap1as lehetosegek: fellendul 1 

a legális gyártás és forgalom ) 
Az Egyesült Államokban a nyolcvanas évek végén kezdték meg az egyik 
„klasszikus" amfetamin-típusú stimuláns, a metilfenidát szisztemati
kus alkalmazását az amerikai pszichiátriai terminológiában ADHD (At
tention-Deficit Hyperactivity Disorder) címszó alatt leírt tünetek keze-
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lésére Mivel a kezelés eredményesnek mutatkozott hiperaktív, impulzív 
és egyidejűleg koncentrálási nehézségekkel küzdő 6-14 éves korú gyer
mekek problémáinak kezelésére, az USA-ban egyre szélesebb körben ve
zették be ezt a terápiát, ami természetesen szükségessé tette a metilfeni
dát gyártásának fokozását A Nemzetközi Kábítószer-ellenőr~ő Szerv (az 
INCB) - kötelességének eleget téve - jelezte, hogy az Egyesült Allamokban 
látványosan emelkedik a metilfenidát gyártása és fogyasztása, fefüív.ta _a 
nemzetközi közösség figyelmét azokra a veszélyekre, amelyek a metrlfenr
dát könnyebb hozzáférhetőségének a következményei lehetnek, és egyide
jűleg az amerikai egészségügyi hatóságokat, valamint a WHO-t arra kért~, 
hogy egyrészt definiálják azt, hogy mely esetekben mdokolt a metrlfenrdat 
rendelése, másrészt hozzanak olyan intézkedéseket (illetve tegyenek konk
rét javaslatokat) arra, hogy hogyan lehet megelőzni a metilfenidát fekete
piacra kerülését és abúzusát Ezekre a kérdésekre egyértelmű válasz még 
nem érkezett, annak dacára, hogy közben a metilfenidát - és több más am
fetamin-típusú stimuláns - termelése és gyógyászati célra való használata 
látványosan emelkedett az Egyesült Államokban és a világ számos más or-
szágában is · 

Mielőtt a gyártás és forgalom emelkedését illusztráló adatokat közöl
ném, szeretném rögzíteni azt az álláspontomat, hogy - függetlenül attól, 
hogy egy gyógyszert kábítószernek, pszichotrop anyagnak vagy bármi 
másnak nevezzenek - az elsődleges szempont az kell, hogy legyen, hogy 
a szóban forgó anyag tényleges terápiás célokra rendelkezésre álljon és ezt 
a célt ne akadályozzák olyan korlátozó intézkedések, melyeket különben a 
visszaélések megelőzése (tehát ugyancsak egészségügyi szempont) indo
kolttá tenne. 

Egyértelműnek látszik, hogy a metilfenidát alkalmazása indokolt az erre 
rászoruló gyermekek egy adott körére nézve, de úgy tűnik, hogy a sorozat
ban tartott nemzetközi konferenciák sem tudták pontosan meghatározni 
ezt az adott kört. Mivel egyrészt nem célom annak vizsgálata, hogy mikor 
indokolt a kábítószerek és pszichotrop anyagok gyógyászati alkalmazá
sa, másrészt soha sem óhajtottam szakértőként nyilatkozni olyan s7akmai 
kérdésekben, melyekhez nem értek, ezért csak annak a megállapítására 
szorítkozom, hogy senkinek sem áll érdekében, hogy a három leggyakrab
ban használt definíció - ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disor
der), ADD (Attention-Deficit Disorder) és HKD (Hyperkinetic Disorder) -
között olyan alapvető elvi és gyakorlati különbségek legyenek, melyek tisz
tázása nélkül egyetlen orvos sem lesz, aki el tudja dönteni, hogy mikor 
rendel indokoltan metilfenidátot (Az Európa Tanács Pompidou-csoportja 
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által 1999. decemberben szervezett munkacsoport véleménye szerint a 
HKD diagnózis kritériumai a 6-14 éves korú gyermekek 1 %-ára, az ADHD 
kritériumok viszont 3-5%-ára alkalmazhatók) 

A metilfenidát használatának felfütását egyértelműen világítja meg a 
18 ábra 

A fogyasztás ilyen nagymér tékú emelkedéséhez természetesen szükség 
volt arra, hogy a termelés is lépést tartson az egyre fokozódó igénnyel.. 
Az INCB-statisztikák szerint a világon 1990-ben 2,8 tonna metilfenidá
tot gyártottak, 1999-ben ez a mennyiség 19,l tonna volt (ennek 80%-át az 
Egyesült Államokban állították elő) 2000-ben csökkent a termelés, mivel 
- elsősorban az Egyesült Államokban - a metilfenidát mellett (vagy he
lyett) egyre gyakrabban rendelnek más szintetikus stimulánsokat ADD 
ADHD vagy HKD esetekben Ezért nem meglepő, hogy az USA-ban a~ 
amfetamin és a dexamfetamin fogyasztása látványosan fokozódik: az ezer 
lakosra számított DDD 1996-ban 1,22 volt, ez az érték 1998-ban 2,83-ra, 
majd 2000-ben 5,43-ra emelkedett 
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18. ábra .. A metilfenidát fogyasztásának alakulása 1993 és 2002 között 
(A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv adatai alapján) 
(DOD: Defined Daily Dose; WHO által megállapított napi adag) 

Tragikus következményei voltak annak, hogy a pemolint is megkísérel
ték a hiperkinetikus gyermekek kezelésére használni: az USA-ban 33 eset
ben súlyos májkárosodás következett be, ebből 6 halálos kimenetelű volt, 
két esetben pedig csak májátültetéssel sikerült a pemolinnal kezelt gyer
mekek életét megmenteni Ezért az Egyesült Királyságban a Committee 
on Safety ofMedicines 1997-ben betiltotta a pemolin gyermekgyógyásza
ti használatát, az USA-ban pedig a Food and Drug Administration körle
vélben figyelmeztette az orvosokat a pemolinnal való kezelés veszélyessé
gére. 

Az Egyesült Államokban egyre több metilfenidát, amfetamin és dexam
fetamin kerül a feketepiacra azon fiatalkorúaktól, akiknek ezeket a drogo
kat legálisan és „indokoltan" rendelték, és emelkedik köztük azoknak a szá
ma, akiket drogvisszaélés miatt elsősegélyben kell részesíteni Társadalmi 
és egészségügyi érdek tehát a gyermekek stimulánsokkal való kezelésének 
pontos szabályozása és a felhasználásra kerülő gyógyszerek megnyugtató 
ellenőrzése abban az 50 országban, ahol ezt a terápiát már alkalmazzák, 
félő ugyanis, hogy a visszaélések fokozódása esetén egyes országok rendé
szeti szervei olyan módszerekkel fognak „rendet teremteni", melyeknek a 
kezelésre legjobban rászorulók lesznek az első áldozatai. 
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Kokacserje, kokalevél 

A kokacserje leveleit az Altiplánón szüretelik 

A kokalevelek szárítása 

A kokacserje levelei 



Az Altiplánón a kokalevél- és az alkoholfogyasztásnak 

is kialakultak a „korszerű" ceremoniális formái 

A kokalevelet fogyasztó kecsua indiánok a helyi piacon szerzik be szükségleteiket 

Kokalevélrágás 

Kokalevél-fogyasztó (Moche-kultúra, 
4-8 század). A kis edényben 
(ca/abash) hamu vagy mészpor (flipta) 
van, melyet az indián nyelvével kever 
össze a szájában tartott összerágott 
kokalevelekkel 

Kokalevelet rágó harcos (Moche-kultúra, 
4-8. század) Jól látható, hogyan dagad 
ki az indián szájában tartott acculico, és 
úgy tűnik, hogy éppen egy újabb adagot 

helyez a szájába 



Kokagyógybor-hirdetés: „Mit tesz azért 
drágám, hogy ilyen szép maradjon? 
Mindennap iszom az inkák kokáját" 

Gyógyborok ) 
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Mariani még Xlll Leó pápa arcképét 
is felhasználta gyógyborának 
népszerűsítésére 

A vetélytársak sem maradtak le a reklámversenyben 



KHAT (Catha edulis} 

Illegális kokaingyártás Peruban 

Kokain 
/J 

és Kolumbiában 



Banánlevelekbe burkolt 
fiatal hajtások 

Khatárusok 

Madagaszkáron műanyag kosarakban 
kerülnek piacra a levelek 



Kannabisz 

Cannabis sativa L 

(,---- . 

\ Kenderlevelek 
'~.~~~-~~~ 

Kannabiszellenes kampányban használt 
lengyel jelvény 



Üzbég kislány kenderággal 

A feketepiacon a marihuánát „kimérve" vagy cigarettákba töltve, esetleg téglákba 
préselve lehet beszerezni 

Marihuána és kif 

Marihuánakészítés Gambiában 

Kif készitése Marokkóban 



Lefoglalt hasis Európában és Amerikában 

---"---------~ . ' 
Hasis~) 

A kátrányra emlékeztető „hasisolaj" a kannabisz töményitett 
kivonata 

Hasist árusító fiú Pakisztánban 

Pakisztáni hasiskereskedö képe Alain Labrous.se 
könyvének cimlapján 



KANNABISZ 



\ 

' 

A kannabiszkérdés talán önmagában komplexebb, mint az összes többi 
kábítószer·prnbléma együttvéve Bármilyen oldalról közelítjük meg ezt a 
kérdést, mindenütt ellentmondások özönébe ütközünk, amlnek fő oka az, 
hogy jogászok, orvosok, rendőrök, múvészek, írók, de főleg politikusok és 
újságírók a közlemények egész áradatát zúdítják az emberiségre, és min
denki, aki ehhez a témához nyúl, kötelességének érzi, hogy pró vagy kont

ra állást foglaljon Ugyanakkor viszont ritkaságnak számít az olyan köz
lemény, melynek szerzője tárgyilagosan kezelné a témát, és nem akarná 
morális alapokon nyugvó nézeteiről meggyőzni az olvasót Ebben a kan
nabisz körüli zúrzavarban, melyben olyan szélső végletek csapnak össze 
egymással, mint azok, melyek bizonyítani akarják, hogy Amerikában a 
búnözés fő fonása a kannabisz, az ellentábm pedig az emberi szabadság
jogok próbakövének tekinti a kannabisz ellenőrzésének felszámolását, sok
kal könnyebb lenne bebizonyítanom mindezen nézetek szubjektivitását, 
mint objektív képet adnom a kannabiszhasználat és a kannabisszal való 
visszaélés helyzetéről Nehezíti az áttekintést, hogy a bőséges irndalom da
cára a konkrét és megbízható adat - ehhez viszonyítva - rendkívül kevés 

" Kender ~agy_kél_~~~_!>isz? _) 
Mielőtt ana a kérdésre rátérnénk, hogy tulajdonképpen ki mit ért „kanna
bisz" alatt, tisztáznunk kell azt, hogy az anyanövény, a kender ( Cannabis 

sativa) az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye .. Linné a növény meg
nevezésére a görög kannabiszt választotta, ami viszont a szanszkrit cana 

szóból ered 
Valószínúleg közép-ázsiai eredetú, és a Kasmírtól Asszamig terjedö hi

malájai térségben vadon termő fajból lett kultúrnövény Kínában Archeo
lógiai leletek egyértelmúen bizonyítják, hogy Kínában a kendert már 6000 
évvel ezelőtt használták fonalak és kötelek készítésére, söt az is kiderült, 
hogy a kínaiak az első papírt is kenderböl készítették a Kr. e .. 1. században 
A kender magas cellulóztartalma és könnyű termeszthetősége folytán év
századokon át volt a papíripar nyersanyaga Egy Kr. u. 500 táján megjelent 
könyv - a Lu Si - szerint Kína népét a legendás Sen-nung császár tanítot
ta meg arra, hogy hogyan termesszék a „ma"-nak nevezett kendert Sen

nung „gyógyszerkönyve" (ami állítólag Kr e. 2737-ben keletkezett) leírja a 
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Sen-nung császár képe 

Cannabi.s sativát, annak hímnemű és n „ „ . , 

gyógyászati alkalmazását ís. A kendern onem~ alakpt, val~min; a n~vény 
is használták Valósz' „ h k' . laJat, es ·magokat etkezes1 celokia 

téka k~nnabisz hallu~7:~gé~g~a~ás~~,a~::z~ra~d~~~~~:~k~~ ezelőtt i~mer-
~~t t~lalnA1 a'.r a', hogy ezt fel is használták a szellemvilággal v~~~~~~st le-

ac1ora„ samanizmus társadalmi szer . . un1-
10hamosan csökkent, és mire _ 1500 év7ef ;;s:~~t a Han-~ma_sztia idején 

latba kerültek K~n.ával, a sámánizmus már te~;e~en ~e~:d~~~~p~~::~apcso
Em~;;nder r!l~~hs használatának a terjedéséről a legátfogóbb képet W A 

en ;r. nyuJtotta 1972-ben megjelent tanulmányába 
A kender fokozatosan é · l , n. 

a szkíták és trákokko··zvet'ts' i~enl ~s,~andnyugat fele is elterjedt, feltehetően 
1 eseve . nero otosz Kr 450 b , , 

hogy a szkíták és trákok a Kaszpi-tenger térsé :ben ~e~n mar lenta azt, 
nek, és a szkíták ezt a növényt kábulat elő'd, , ,g . h ~er.t termeszte
sátrakban - tehát zárt légtérben - t . , d1 kezes~re IS, aszna!Jak A szkíták 

npo o on egettek a kendert, melynek 
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füstjétől önkívületbe estek Hérodotosz állítását 2000 évvel később régé
szeti leletek igazolták (A paziriki halomsírok 1929-ben megkezdett feltá
rásának eredményét Rudenko publikálta, először 1959-ben oroszul, majd 
1970-ben -1homsonnal együtt írt könyvében - angolul is) fettmar szerint 
a szkíták - és más szibériai lovas nomádok - valószínűleg Kelet-Ázsiában 
ismerkedtek meg a kender hallucinogén hatásával.. 

A kannabiszhasználat legalább négy évezredes múltra tekint vissza In
diában is A szanszkrit irodalomból egyértelműen kitűnik, hogy mámor 
előidézésére és különböző betegségek kezelésére egyaránt alkalmazták az 
indiai kendert, a hindu mitológia pedig tele van kannabiszra vonatkozó 
utalásokkal 

Az asszírok szertartásaik során füstölésre tömjén helyett kendert hasz
náltak a Kr .. e 9 .. században; az első perzsiai írásbeli nyom a tűzimádók 
szent könyvében, a Zend-Avesztában található, amely Kr e. 600 évvel a 
kender gyanta kábító hatásáról tesz említést 

A Közel-Keleten a középkorban már rendkívül nagy mértékben elter
jedt a kannabiszszívás, és ezt az iszlám alkoholprohibíció feltétlenül előse
gítette. A mértéktelen használat leginkább a különböző szektákba tömörült 
dervisek (fakírok) között volt gyakori, akik sokszor állandó hasismámor
ban éltek Kiemelkedő hírnévre (vagy hírhedtségre) tett szert al-Hasszan 
ibn-al-Szabbah, aki a dél-arábiai Himjarita királyok leszármazottjának 
tartotta magát, és Alamut erődjéből, a Kaszpi-tengertől a Perzsa-fennsíkra 
vezető hegyi utat uraló sasfészkéből, halálfélelemben tartotta a kalifiíkat, 
szultánokat és keresztes lovagokat egyaránt Al-Hasszan és utódai 1090 és 
1256 között működő titkos rendjük tagjait - a vallási fanatizmuson kívül -
állítólag hasis segítségével bírták rá arra, hogy saját életük feláldozásával 
kövessenek el politikai-vallási gyilkosságokat A szekta célja az általuk or
todoxnak tekintett szunnita kalifátus (és szeldzsuk hatalom) megdönté
se volt, ezért nem meglepő, hogy a keresztes lovagokat eleinte potenciá
lis szövetségeseiknek tekintették, és ezek csak később váltak áldozataikká 
I Rajmund meggyilkolását (1152) sok más követte (állítólag 1158-ban 
Barbarossa Frigyest is megpróbálták megölni) Terrorista tevékenységük
nek a mongol seregek érkezése vetett véget 1256-ban A hasis használatára 
„hachichin" elnevezésük emlékeztet, cselekedeteiket pedig az ebből az el
nevezésből származó francia „assassin" (gyilkos) szó őrzi* 

* Booth szerint a hasis és az assassin" asszociáció Baron Silvestre de Sacy-tól ered., aki al-Hasszan di
nasztiájáról 1809-ben Párizsban tartott előadásában vetette fel ezt a lehetőséget Újabban egyre több 
kétely merül fel a szekta hasishasználatával kapcsolatban; úgy tűnik, hogy al-Hasszan követői szigo
rú aszkéta életmódot folytattak, és sem alkoholt, sem drogokat nem fogyasztottak 
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I úl messzire vezetne a kender terjedésének nyomon követése, és nem is 
biztos, hogy egy ilyen elemzés képet adna a kannabiszhasználat alakulá
sáról, ugyanis a kender kultúrába vétele nem feltétlenül jelentette a kanna
bisz élvezeti szerként való alkalmazását Európában például adatok bizo
nyítják, hogy a Római Birodalom hajóit Galliából látták el kenderkötéllel, 
mégis Napoleon egyiptomi hadjáratáig kellett várni ahhoz, hogy Európa 
megismerkedjék ezzel az élvezeti szerrel, és divattá váljék a „club <les ha
chichins"-t megalakító francia irodalmi körökben a hasis szívása .. De még 
ez a divathullám sem jelentette a kannabiszszívás széles körű elterjedését 
Franciaországban vagy Európa más országaiban; ez csak a 20 század má
sodik felében következett be, és a szokás - paradox módon - nem Kelet, 
hanem Nyugat felől érkezett 

Amerikában - ahová feltehetően az Afrikából odahurcolt rabszolgák 
útján jutott el a kannabisz - feketék körében (pL az USA jelenlegi déli ál
lamaiban) szokás volt a kannabiszszívás. Ennek a jelenségnek ugyanakkor 
alig van köze ahhoz, hogy a gyarmati időkben üzemi méretekben folyt a 
hajókötél-készítéshez szükséges kender termesztése, melyet Anglia főként 
amerikai gyarmatairól importált Ez viszont nem jelenti azt, hogy a fe
hér lakosság ne ismerte volna a kender élvezeti szerként való használatát, 
George Washington például Vernon hegyén nem kender fonási célokra ter
mesztette ezt a növényt 

Afrikában az arab hódítás során kezdett terjedni a kendertermesztés 
és kannabiszhasználat A 12 .. század folyamán Egyiptomban már elterjedt 
a kannabisz használata; innen a bantu nyelvű lakosság dél felé megindult 
migrációja révén, valamint az India és Afrika közötti kereskedelemben fő
szerepet játszó arabok által Zanzibár térségében létesített kolóniák közvetí
tésével, a keleti partok mentén terjedt tovább ez a szokás .. A következő szá
zadokban az arab kereskedők egyre mélyebbre hatoltak a kontinens belseje 
felé, és a 16. században a portugál gyarmatosítók számos olyan arab tele
pülést találtak, melyek 100 mérföldnyire voltak a tenger tői (Livingstone 
is sokszor említette, hogy a 19. század elején gyakran találkozott arab te
lepesekkel és az arab kultúra terjedésének bizonyítékaival.) Afrika déli ré
szén már széles körú volt a kannabiszhasználat a busmanok, a hottentották 
és a bantu nyelvet beszélő lakosság körében, és a kérdés legjobb ismerő
je - Du Toit - szerint az ezen törzsek által használt számos megnevezés
ből alakult ki a Dél-Afrikában ma már hivatalos dagga kifejezéo;. Az indiai 
kereskedelmi kapcsolatoknak, valamint az Indiából Dél-Afrikába impor
tált munkaerőnek köszönhetően gyakran lehet a hindi eredetú bhang szó
val is találkozni .. Du Toit részletesen ismertette a Natalban létesített cukor
répa-ültetvényekre érkező indiaiak kannabiszszívási szokásait, valamint a 
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brit hatóságok szigorú intézkedéseit ezek felszámolására, melyek közül a 
legismertebb az 1870-ben kiadott „Coolie law Consolidation:' címet vise
lő törvény, amely teljes kannabiszprohibíciót írt elő 

Marokkó csak a 16. században ismerkedett meg ezzel a droggal, Nyugat
Afrikában pedig még később, a második világháború után kezdődött meg 
a kannabisz termesztése 

Afrika jelentős szerepet játszik Európa kannabisszal való ellátásában 
Marokkóból érkezik a legtöbb kannabiszgyanta az Európai Unióba, kan
nabiszt viszont főként Nyugat- és Dél-Afrikából csempésznek Európába. A 
kannabiszhasználat mértékét illetően aránylag kevés adat áll rendelkezé
sünkre, de ezekből is egyértelműen kitűnik, hogy a kontinens legtöbb or
szágában nagy mennyiségben fogyasztanak - elsősorban helyben termesz
tett - kannabiszt 

A használat módja döntően befolyásolta a termesztett kender fajtáját 
Botanikai szempontból tulajdonképpen ugyanarról a Cannabis sativáról 
van szó, mégis teljes mértékben indokolt az indiai kender és a rostkender 
megkülönböztetése Az indiai varietas ugyanis bőven tartalmazza a kábu
latot előidéző hatóanyagot, a THC-nak rövidített tetrahidro-kannabinolt, 
a rostkenderféleségekben pedig rendszerint egyáltalán nincs, vagy csupán 
kis mennyiségben fordul elő THC. Ez is közrejátszhatott abban, hogy Eu
rópában a századok során folytatott kendertermesztés ellenére sem hono
sodott meg a kannabiszszívás szokása. A fő tényező természetesen az volt, 
hogy Európa társadalma élvezeti szerként az alkoholt választotta, ellentét
ben az ópiumot és a kannabiszt elfogadó, a szeszfogyasztás! pedig elvető 
egyes ázsiai társadalmakkal 

Mj;~~~gy „kannabisz"? ) 
A kannabisz az 1961-es nemzetközi Egységes Kábítószer-egyezmény értel
mében kábítószernek számít; ezt az egyezményt a kormányok óriási több
sége elfogadta, és az egyezménynek megfelelően a kender termesztést és a 
kannabiszt ellenőrzés alá vonta Ez alól kivételt képeztek azok az országok, 
ahol a) a kendert kizárólag mezőgazdasági-ipari célokra termesztették és 
élvezeti szerként nem használták, b) a kannabiszt a tradicionális gyógyá
szatban ma is használják (pi India, Srí lanka), e) a kannabisz hagyomá
nyos használata annyira el volt terjedve, hogy nem lehetett máról holnap
ra felszámolni (pl. India, Nepál, Pakisztán) Ezekhez a hivatalosan elismert 
kivételekhez hozzá kell még tenni a „nem hivatalos" kivételeket: azokat az 
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országokat, melyekben tilos ugyan a kannabisz használata, de különböző 
okok miatt a prohibíció! a hatóságok vagy nem tudják (pL az USA és szá
mos afrikai ország), vagy nem akarják (pl. Hollandia) végrehajtani. 

A kannabiszabúzus vizsgálatát és áttekintését számos tényező nehezíti, 
és ezek közül is kiemelkedik egy: a kannabiszhasználattal foglalkozó köz
lemények 90%-a nem határozza meg a kannabisz fogalmát Tévedések el
kerülése végett rögtön hozzá kell tennem, nem pusztán arról van szó, hogy 
a feketepiacon beszerzett anyag minősége rendkívül bizonytalan, hanem 
elsősorban a11ól, hogy az egyes közlemények szerzői - nemzetiségüknek, 
egyéni tapasztalataiknak és benyomásaiknak megfelelően - más és más 
anyagot vélnek kannabisznak vagy marihuánának 

Ezen a nehézségen nem tudunk segíteni, de kísérletet tehetünk ana, 
hogy tisztázzuk: mit értenek legtöbbször „kannabisz"-on .. Ez a próbálkozás 
nem segíthet minket a rendelkezésre álló (az anyagot többnyire nem defi
niáló) irodalom felhasználásában, csupán képet adhat arról és valószínű
sítheti, hogy egy tanulmány szerzője mit érthetett kannabiszon 

Első támpontnak az 1961-es Egységes Kábítószer-egyezményt vehetjük, 
amely definiálja a Cannabis növényt, a kannabiszt és a kannabiszgyantát. 
E definíciók lényege a következő: a „kannabisznövény" a Cannabis sati
va 1., vagyis a kender, a „kannabisz" e növény (gyantatartalmú) virág
zó vagy termő ágvégeit jelenti, a „kannabiszgyanta" pedig az ágvégektől 
elkülönített gyantát. E meghatározások pontosan megegyeznek az indi
ai gyakorlattal, csupán be kell „helyettesíteni" a „kannabisz" kifejezést az 
indiai „ganzsa" szóval, a „kannabiszgyantá"-t pedig a „csarasz"-szaL Eb
ből egyúttal az is következik, hogy az Egységes Kábítószer-egyezmény cél
ja a kannabisz tradicionális használatának szabályozása és korlátozása volt; 
ezenkívül a11a is magyarázatot találunk, hogy Amerikában és Nyugat-Eu
rópában miért okozott és okoz ma is problémát egy tradicionális ázsiai 
társadalom „testére szabott" ellenőrzési rendszer alkalmazása az Egységes 
Kábítószer-egyezmény kidolgozása után kirobbant úgynevezett marihuá
naprobléma „megoldásában" 

Mielőtt a marihuánakérdésre rátérnénk, vizsgáljuk meg, hogy az Egysé
ges Kábítószer-egyezmény megszületésekor mit tekintettek kannabiszabú
zusnak, mit akartak korlátozni és ellenőrizni. Tekintettel a11a, hogy a mo
dellt India szolgáltatta, célszerű, ha ott kezdjük az áttekintést 

A brit indiai kormány - az ópiummal ellentétben - nem sokat tett a he
lyi, tradicionális kannabiszfogyasztás ellen; a kannabiszmonopólium kü
lönböző formái inkább csak olyan jellegű „ellenőrzést" és „korlátozást" je
lentettek, mint Európában a szeszmonopóliumok, vagyis sokkal inkább az 
állami bevétel fokozását, mint a fogyasztás csökkentését szolgálták 
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A kannabisz igen jelentős szerepet játszott - és játszik ma is - a tradici
onális indiai gyógyszerkincsben, és sok esetben elválaszthatatlan vallási és 
népi szertaitásoktól, de nem vitás, hogy Indiában a kannabiszt - az ópi
ummal ismét ellentétben - elsősorban élvezeti szerként alkalmazták 

jóformán lehetetlen lenne az India különböző államaiban különböző 
neveken ismert és különböző összetételű kannabiszkészítmértyeket rend
szerbe szedni, ezért meg kell elégednünk azzal az egyszerűsítéssel, melyet 
az indiai szakértők és hatóságok alkalmaznak, három kategória felállítá
sával: „csarasz", „ganzsa" és „bhang" A „csarasz", a kannabiszgyanta gya
korlatilag azonos az Afganisztánból vagy Pakisztánból Európába csem
pészett hasissal; a „ganzsa" definíciója - mint már említettem - egyezik 
az Egységes Kábítószer-egyezmény „kannabisz" definíciójával, a „bhang" 
pedig virágzó és termő ágvégek nélküli növényrészeket, főként leveleket 
és szárat tartalmaz. Az Egységes Kábítószer-egyezmény nem terjed ki a 
„bhang"-ra (a kenderlevél csak akkor számít „kannabisz"-nak, ha gyanta
tartalmú ágvégekkel van keverve) 

Az indiai kategóriák logikusak, és nagyjából összhangban állnak a ken
der hatóanyagaira vonatkozó eddigi ismereteinkkel. Mivel a kannabiszha
tás elsősorban a THC-tartalom függvénye, ezért teljesen logikus, hogy az 
indiaiak a magas THC-tartalmú gyanta, a „csarasz" használatát megtiltot
ták, ellenőrzést vezettek be az alacsonyabb THC-tartalmú „ganzsá"-ra, és 
liberálisabban kezelték a IHC-t alig tartalmazó „bhang"-ot 

Ezzel annyit sikerült tisztáznunk, hogy ha Indiával foglalkozó közlemé
nyeket olvasunk, akkor feltételezhető, hogy a szerzők elsősorban a „gan
zsá"-t értik „kannabisz" alatt Ez vonatkozik az egész indopakisztáni szub
kontinensre (tehát Pakisztánra és Bangladesre is), továbbá a himalájai 
területekre (pl. Nepál) és részben Délkelet-Ázsiára is 

A nemzetközi ellenőrzés az indiai modellt követte, de ez nem azt jelen
ti, hogy ennek bevezetése kizárólag indiai tapasztalatokra támaszkodott 
volna; a nemzetközi kannabisztanulmányoknak sok évtizedes múltja volt 
már akkor, amikor az Egységes Kábítószer-egyezmény megszületett, ezek 
közül elsősorban a Népszövetség idején Bouquet vezetése mellett működő 
kannabiszbizottság munkája emelkedik ki. 

A Népszövetség dokumentumaiban nincs mindig leírva, hogy az egyes 
szerzők mit értenek kannabisz alatt, ezért figyelembe kell vennünk, hogy a 
kannabiszbizottság mely területeken folytatott tanulmányokat 
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Bouquet természetesen támaszkodott az indiai tapasztalatokra A másik 
fontos földrajzi terület Észak-Afrika volt, pontosabban egyrészt Egyiptom, 
másrészt a Maghreb-országok Egyiptomban a hasis élvezete okozott (és 
okoz ma is) problémát, és bár a „hasis" kifejezés az arab irodalomban (és a 
Közel-Keleten általában) nem egyértelműen és nem kizárólag a kannabisz
gyantát jelenti, hiszen sokszor még a növény megjelölésére is alkalmazzák, 
világosan kiderül Bouquet tanulmányaiból, hogy az adatok elsősorban a 
kannabiszgyanta használatára vonatkoznak. Ez a helyzet a marokkói kif 
vonatkozásában is; ettől kissé eltér Algéria és fünisz esete, ahol a francia 
monopólium a kannabiszt dohánnyal keverve hozta forgalomba „takuri" 
néven A dél-afrikai tanulmányokban és jelentésekben szereplő dagga vi
szont gyakorlatilag megegyezik az indiai „ganzsá"-val Egyiptom esetében 
pedig nagy valószínűséggel kannabiszgyantát takar a kannabisz elnevezés 
Ezt igazolja az is, hogy Egyiptomba - ahol 1941 (elvben 1884) óta nincs he
lyi kendertermesztés - Pakisztánból vagy Afganisztánból kannabiszgyan
tát csempésznek az illegális kereskedők 

A kannabiszkérdés megértéséhez feltétlenül figyelembe kell vennünk a 
most elmondottakat, amit - nagyon leegyszerűsítve - úgy foglalhatnánk 
össze, hogy a Népszövetség (és későbbiekben az ENSZ) a kannabiszproblé
mán a kannabiszgyanta és (az Egységes Kábítószer-egyezmény definíciója 
szerinti) „kannabisz" használatát értette - egyes fejlődő országokban, ahol 
ez a használat tradicionális volt 

A fenti állítást alátámasztja az is, hogy a Népszövetség gyakorlatilag fi
gyelmen kívül hagyta a latin-amerikai országokat, melyekről pedig köz
tudott volt, hogy lakosságuk tonnaszámra szívja a kannabiszt Ennek a 
figyelmen kívül hagyásnak az egyedüli logikus magyarázata, hogy a latin
amerikai országokban főként a kenderleveleket szívták, ezt a szokást pe
dig a nemzetközi szervek korántsem tartották olyan veszedelmesnek, mint 
a gyanta vagy az „igazi" kannabisz fogyasztását (Erre mutat az is, hogy 
1961-ben a „bhang" nem is került nemzetközi ellenőrzés alá) 

A sors kétszeres iróniájának tekinthetjük a következményeket: egy1észt 
az aránylag „ártalmatlannak" tartott latin-amerikai kannabiszlevél-szí
vásból fejlődött ki az észak-amerikai „marihuánahullám", másrészt azok 
az iparilag fejlett országok, amelyek a kannabisz-ellenőrzést gyakorlati
lag az érintett országok megkérdezése nélkül vezették be, miközben bizo
nyára megelégedetten gondoltak arra, hogy „jót tesznek az emberiségnek", 
maguknak viszont semmilyen problémát nem okoznak, köznyelven szól
va „öngólt r űgtak". 
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Mi az, hogy „marihuána"? 
Miutáu megkíséreltük tisztázni, mit is érthetnek kannabiszon az Indiával 
Pakisztánnal, Bangladessel, Nepállal, Egyiptommal, Marokkóval Dél-Af'. 
~ikáva! vagy~ latin-.am~rikai orsz~gokkal foglalkozó közlemények szerzői, 
e~ m; er :en·d·o· a ~ulonfele elnevezeseken, jogos az a kívánság, hogy a „ma
nhuana krfeiezest is definiáljuk. Annál is inkább indokolt, mert a sajtó
ban (de sokszor a szakrrodalomban is) többször lehet ezzel a szóval talál
kozni, mint a „~an_nabisz" kifej.ezésseL Sajnos ez a feladat nem teljesíthető, 
mrvel a marrhuananak (eredetr spanyol formájában: marijuana) hivatalos 
nemzetközi definíciója nincs, és ezzel összefüggésben a marihuána elne
vezés ugyanúgy. „takarh~t" t~trahidro-kannabinolban szegény (vagy tet
rahrdro-kannabmolt egyaltalan nem rs tartalmazó) kenderleveleket mint 
akár .~~y hasis~al vagy kannabiszolajjal még mesterségesen fel is dŰsított 
„rgazr kannabrszcigarettát 

Ellenérvkén; felvethető, hogy ma már szelektív analitikai eljárások áll
nak, r~ndelkezesunkre egy kannabiszminta IHC-tartalmának meghatá
rozasara, megvan tehát a lehetőség arra, hogy a „marihuáná"-t tetrahid
ro-~annabi~ol-tartalma révén jellemezzük Ez a lehetőség azonban csak 
elmel~tileg all fenn: a marihuána ugyanis nem egy minőség-ellenőrző la
borato.'.;ummal felszerelt üzemből kerül ki, hanem feketepiaci áru, mely
n~k eloelete ismeretlen, tehát minden egyedi fogyasztót meg kellene kér
m ar'.a, hogy mintát küldjön egy központi laboratóriumba az „áruból". A 
rendeszeti szervek által lefoglalt marihuánacigaretták analízise csak alátá
masztja azt, hogy a marihuána „minden" lehet A hatvanas évek kanadai 
tapasztala;ai például azt mutatták, hogy a lefoglalt áru körülbelül egyhar
mada egyaltalan nem tartalmazott tetrahidro-kannabinolt, a többi min
ta IHC-tartalma pedig kb 0,01% és 2,5% közé esett, tehát óriásiak voltak 
a külö~bs~gek. Ezek a különbségek sokszor lehetetlenné teszik azt, hogy 
ob1ekt1v k~pet lehes~en kapni a marihuánafogyasztás egészségügyi és tár
sadalmi kovetkezmenyeirőL Egy ilyen tanulmány ahhoz lenne hasonló 
m'.ntha valaki az alkoholizmust úgy akarná tanulmányozni, hogy egyfor~ 
man alkoholfogyasztónak tekintené mind a napi egy üveg konyakot, mind 
a hetr egy pohár sört fogyasztókat, sőt hozzájuk számítaná azokat is akik 
a csapvizet abban a hiszemben isszák, hogy az legalább 10% etil-alkoholt 
tartalmaz. 

,A. szeszfo,gy~sztással kapcsolatos összehasonlítás átvezet minket egy 
m~sr~ problemahoz:. ~emcsak arról van szó, hogy az anyag és annak hatás
erossege mncs defimalva, hanem arról is, hogy rendkívül szubjektív, ki mit 
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tekint rendszeres fogyasztásnak. Az alkoholfogyasztók esetében használt 
köznapi kifejezések (mint „alkalmi", „mérsékelt", „rendszertelen", „rend
szeres" ivás) nehezen alkalmazhatóak, különböző tanulmányok szerzői vi
szont anélkül használják ezeket a kifejezéseket, hogy a tényleges gyakori
ságot közölnék. Ebből természetesen a fiélreértések sorozata adódik En~ek 
illusztrálására két példa elegendő lesz: volt a kezemben olyan tanulmany, 
amelyben az az egyén, aki .3 hónaponként 6 marihuánacigarettát szívott el, 
a „rendszeres fogyasztó" kategóriába került, egy másik Lanulmányviszont 
azokat, akik naponta csak 1 vagy 2 marihuánacigarettát szívtak, a „ritkán 

fogyasztók" csoportjába sorolta 
Csaknem reménytelen vállalkozás az Európán kívüli tradicionális kan-

nabiszhasználat és a hatvanas években Észak-Amerikában és Nyugat-Euró
pában beindult zöld hullám közötti hasonlóságok és különbségek vizsgála
ta, mégis kísérletet teszek arra, hogy néhány kiragadott példával világítsak 
rá a döntő fontosságú tényekre és kérdésekre 

-------

(1ndia 

A „legtradicionálisabb" országnak Indiát tekintik, amit a kannabisz indi
ai kender megnevezése is jelez. Már említettük, hogy Indiában a kanna
bisz használata több ezer évre nyúlik vissza, és a hindu mitológia tele van 
a kannabiszra való utalásokkal Biztosan állítható, hogy a kannabisz szak
rális használata évezredeken át integráns részét képezte a hinduizmusnak, 
és joggal feltételezhető: eredetileg ezt a növényt elsősorban a vallási szer
tartásokkal összefüggésben használták Ezt a feltételezést nehezen tudnám 
adatokkal dokumentálni, de nagyon valószínűnek tartom, hogy - a koka
levél történetéhez hasonlóan - ezekhez az ősi gyökerekhez lehet visszave
zetni a kannabisz élvezeti szerként való elterjedését 

Még azt a feltételezést is megkockáztatom, hogy eleinte nem az eufó
ria keresése volt a cél, hanem a relaxáció A kannabiszszívás egyik első kö
vetkezménye ugyanis egy enyhe eufóriával együtt járó nyugalmi állapot, 
ezenkívul ma is élő ázsiai szokás a napközben végzett nehéz fizikai mun
ka (pi aratás vagy kikötői rakodás) utáni esti ganzsaszívás Ez tökéletes 
tükörképe az európai parasztok és munkások megerőltető munka utáni 
bor- vagy sörfogyasztásának. A társadalmilag elfogadott és mérsékelt kan
nabiszfogyasztás mellett ugyanúgy kialakult a visszaélők kategóriája, mint 

Európában a szeszes italok esetében 
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A kannabiszhasználat „vulgarizálódása" együtt járt a drog „deklasszá
lódásával" Bár a kannabisz ceremoniális és gyógyítási célra való használa
ta a mai napig fonnmar adt, a ganzsaszívók zöme az alsó néprétegekből ke
rül ki, akiket a társadalom többi tagjai - részben kannabiszfogyasztásuk 
miatt is - lenéznek 

A 19. századi indiai kannabiszhasználat méretéről és formáiról az 189.3-
1894-ben müködött Indian Hemp Drugs Commission 7 kötetben kiadott 
3281 oldalas jelentése tájékoztat, a 20. századról pedig I C Chopra és R .. N 
Chopra tanulmányai nyújtják a legjobb áttekintést. Az Indian Hemp Drug 
Commission jelentésének áttekintését nagyban megkönnyíti Kalant 1972-
ben megjelent kritikai tanulmánya 

A bizottság jelentését sokan bírálták, mivel megállapításai inkább a brit 
kmmány „be nem avatkozási" politikáját támasztották alá, mint azoknak 
a véleményét, akik szükségesnek vélték a kannabisz-ellenőrzés kiterjeszté
sét A „kiterjesztés" kifejezés nem elírás, a brit indiai kormány ugyanis már 
jóval kmábban lépéseket tett a „csarasz"-, vagyis a gyanta-(hasis-)fogyasz
tás kmlátozására: 1790-ben adót vetettek ki erre a termékre, 1800-ban pe
dig prohibíció! vezettek be .. Ez ugyan sohasem hozott 100%-os eredményt, 
mivel a Brit Indiától közigazgatásilag független hercegségekből és a szom
szédos országokból mindig jutott csempészáru az indiai piacra, a csarasz
fogyasztás mégis eltörpült a ganzsa és bhang használata mellett 

A bizottság megállapításai közül az alábbiak a leglényegesebbek: 

1 a kannabisz cermoniális használata általános; 

2 a kannabisz az egyik legfontosabb gyógyszer; 

3 a lakosság 0,5-1,0%-a fogyaszt rendszeresen kannabiszt és 

4. közülük körülbelül 5% a „mértéktelen fogyasztó" („heavy users"), 
akiknél 

5 ez egészségkárosodást okoz; 

6 társadalmi problémát nem tapasztalt a bizottság, és 

7 külön, „inegular user" kategóriának tekintette a kolduló fakírok és 
más társadalmon kívüli csavargók kannabiszhasználatát 

A százalékokból visszaszámolva an a lehet következtetni, hogy a rendsze
res kannabiszfogyasztók száma 1,5 és 3 millió között lehetett, és körülbelül 
20 OOO volt a mértéktelen fogyasztó az akkor 280 milliós mszágban Alap
vető fontosságú az, hogy a bizottság mit tekintett „mér sékelt" és „mér
téktelen" fogyasztásnak A bizottság mércéje szer int napi 1 g kannabisz 
jelentette a mérsékelt fogyasztást Ha figyelembe vesszük, hogy egy gan
zsacigaretta súlya körülbelül 2 g, akkor an a kell következtetnünk, hogy 
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India kannabiszfogyasztása rendkívül mérsékelt volt, hiszen az „átlagos" 
fogyasztó másodnaponként szívott el 1 ganzsacigarettát L C Chopra és R 
N Chopra 20 .. századi, sokkal szakszerűbben és gondosabban végzett fel
méréseiből visszakövetkeztetve úgy tűnik, hogy a bizottság becsült adatai 
a valóságosnál alacsonyabbak, de nagyságrendileg nem irreálisak 

I C Chopra és R N Chopra évtizedeken át tanulmányozta és követ
te nyomon az indiai kannabiszfogyasztást, és rendkívül részletes és alapos 
közleményeiben adott átfogó képet annak alakulásáról.. Tanulmányaikból 
csupán néhány adatot emelek ki az alábbiakban. 

A 20. században a kannabiszfogyasztás Indiában csökkent, ez a folya
mat az első három évtizedben látványos volt: 1913 és 1935 között 906 ton
náról 469 tonnára csökkent 

Chopráék egy 1400 főnyi csopmton vizsgálták a napi adagokat Ennek 
alapján 1,3 g bhang, 1,2 g ganzsa, illetve 1 g csarasz volt egy rendszeres 
fogyasztó napi adagja Ezek az adatok gyakorlatilag egyeztek a bizottság 
19 század végi becslésével. A meglepően alacsony átlagok arra mutatnak, 
hogy az indiai kannabiszhasználók túlnyomó többsége továbbra is mérsé
kelt fogyasztó volt A fogyasztók kor megoszlásáról és napi adagjairól G S 
Chopra 1969-ben közölt érdekes adatokat 

23. táblázat. 100 ganzsaszívó kormegoszlása és napi adagja e kor (év) % napi adag_C_g_J __ _ 

1 16-20 4 
r~21~30----·----3a----···· . 1,6 ) 
"----------+-------------------------------~--~----~-----

31-40 48 2 
: --- ----~---. ·---; ---~-----

•'-.. 41~60 .. 18 . ......... - ------ ______ !,!_ ...... ... . _) 
'-~---···--·------·-----··---------· 

A fentiekből kitűnik, hogy - Észak-Amerikával és Európával ellernétben 
- a ka11nabiszhasz11álat nen1csak hogy nen1 volt ifjúsági jelenség, 11anen1 a 
20 évesnél fiatalabb kannabiszszívó a ritkaságok közé tartozott Chopráék 
kimutatták azt is, hogy a kannabiszfogyasztók zömét a 21 és 40 év közötti 
korosztály képezte, a kor előrehaladtával azután fokozatosan fölváltotta a 
ganzsa és a csarasz használatát az enyhébb hatású bhang, és a hatvanéves
nél idősebbek között már ismét ritka volt a kannabiszhasználó 

Az indiai kutatók az alábbi négy fö csoportba sorolták az indiai kanna
biszfogyasztókat: 
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1 Szegény sorsú földművesek, munkások, cselédek, akik munkájuk 
befejeztével azét t szívtak ganzsát, hogy a fáradtságot enyhítsék, és 
enyhe eufóriával csökkentsék napi tevékenységük és életük egy
hangúságát Általában ganzsát, ritkábban csaraszt szívtak, olyan 
kis adagokban, hogy ez ne gátolja munkavégzésüket E csoport al
kotta a ganzsafogyasztók túlnyomó többségét, akik körében - a 
mérsékelt használat miatt - ritkán tapasztaltak egészségkároso
dást 

2 Semmittevők és alacsony szellemi fejlettségűek- kisebbségi érzésük 
kompenzálására vagy gátlásaik oldására - a kannabiszt kifejezet
ten kábítósze1ként használták Ganzsát, csaraszt - és ópiumot is -
fogyasztottak, esetükben a droghasználat egészségromboló hatása 
szembetűnő volt 

3 Nyomorultak és gazdagok között egyaránt voltak olyanok, akik a 
kannabiszt - az alkoholhoz hasonlóan - lerészegedésre használ
ták Általában más erős hatású drogokat (pL sztrichnintartalmú 
ebvészmagot vagy atropintartalmú maszlagot) is fogyasztottak 
Gyakran követtek el erőszakos cselekményeket és szexuális vét
ségeket; egészségi állapotuk hamarosan általánosan leromlott, és 
idővel súlyos idegrendszeri károsodás tüneteit mutatták 

4. Az éhségérzet megszüntetésére és a meditációban való elmélyülés 
elősegítésére egyházi személyek, kolduló szerzetesek (szadhuk és 
fakírok) gyakran használtak kannabiszt 

Chopráék tanulmányai egyértelműen mutatnak arra, hogy az 1 vagy 1,5 
millió indiai kannabiszfogyasztó túlnyomó többsége az L csoportba tarto
zott Ők rendkívül mérsékelten használták a drogot, és a ganzsaszívás köz
vetlen következményei közül csak az első fö.zissal, az enyhe eufóriával volt 
tapasztalatuk A további következmények inkább a 2 .. és 3. csoportok fo
gyasztási szokásai esetén jelentkeztek 

G. S Chopra 1969-ben a kalkuttai Drug Addiction Clinic-ben kísérle
teket folytatott olyan 16-30 éves önkéntesekkel, akiknek egyáltalán nem, 
vagy alig volt kannabisztapasztalatuk A kísérletekhez csaraszt, azaz kan
nabiszgyantát (hasist) használt A tüneteket az alábbi táblázat sorolja fel 
Chopra adatait - a jobb áttekinthetőség kedvéért - az adagok emelésének 
függvényében csoportosítottam, a gyakoriságot figyelmen kívül hagyva 

A mérsékelt fogyasztás magyarázatát adja az elmegyógyászati intézetbe 
való felvételek alacsony számának I C Chopra és R. N Chopra 1957-ben 
600 indiai elmegyógyászati esetről tudta kimutatni a kannabiszhasználat-
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tal való közvetlen összefüggést, ezek között viszont sok volt a kábítószer
függőségben szenvedő, tényleges toxikomán. Az elmegyógyintézetben 
kezeltekről közölt statisztikák a drog hatáserősségének a szerepét is kimu
tatták: a páciensek közül 47% csaraszt, 37% ganzsát fogyasztott, és bhan
got csak 16% Ugyanezen kutatók hasonló összefüggést állapítottak meg a 
bűnözés tanulmányozása során is: 1200 rendszeres kannabiszszívó közül 
17% csaraszfogyasztó, 12% ganzsa- és 6% bhanghasználó követett el bűn
cselekményeket Erőszakos bűncselekmények elkövetésére csak ritkán ke
rült sor, a bűnözési atány viszont magasabb volt az átlagosnál. 

24. táblázat. Csaraszszívás során észlelt tünetek -- ---------------""_" ___ " _____________ _ 
(mennyiség (g) ! tünetek :'-,.._ _____________ J _____________________________________ _ 
i 1 j eufória i v 
1 1,1 életérdektelenség 
!'-- -- ----------->------------------------·--·-------------· 
i 1 2 j kitörő jókedv, nevetés 

\ 
--------~------_) 

1 _1_' 3 __ ---1! __ b_o_r_zo_n-"gás, kellernetl~n közérzet 

rl~ 1:6 ! hangérzékenység, konfúzió, szorongás, depresszió, álmosság 

2,6 i hallucinációk, fokozott érzékenység ' 
i ~ . _ _______/ 

\ 3,0 1 intoxikáció (részegségi állapot) _____________ _.'.-___ ------~~--~~-

Remélem, hogy ez az indiai „helyzetkép" magyarázatot ad arra, miért vo
nakodott a brit indiai kormány 1925-ben hozzájárulni a kannabisz - ópi
umhoz hasonló - nemzetközi ellenőrzés alá vételéhez, és miért nem fo
gadta el 1935-ben az amerikai kormánynak azt a véleményét, hogy „a 
kannabisz-toxikomániának riasztó befolyása van a bűnözés terjedésére" 
Az indiai kormány 1961-ben csak úgy járult hozzá a kannabisz nemzetkö
zi ellenőrzés alá vonásához, ha a nemzetközi egyezmények nem teszik le
hetetlenné az indiai tradicionális használatot 

Az Egységes Kábítószer-egyezmény lehetővé tette, hogy India még 25 
évig engedélyezze a kannabisz használatát India 1964-ben ratifikálta ezt 
az egyezményt, ezért a moratórium 1989-ben járt le. 1988-ban már csak 
két tartományban volt engedélyezve a kannabisz nem gyógyászati haszná
lata, és 1989-ben ezekben is bevezették a prohibíció! 

Az egymilliárd lakosú India súlyos társadalmi és egészségügyi problé
mákkal küszködik, melyekhez viszonyítva a kannabiszhasználatból eredő 
problémák gyakorlatilag elhanyagolhatóak 
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Ázsiai szemelvények 
Afganisztán és Pakisztán fontos szerepet játszik a kannabiszgyanta-terme
lésben és -kereskedelemben; természetesen ezekben az országokban a fo
gyasztás is jelentős. A délnyugat-ázsiai termelés bőven pótolja azt a közel
keleti csökkenést, ami a libanoni kendertermesztés elleni sikeres akciók 
folytán következett be. 

Indiában a széles körű kannabiszhasználat tradicionális formái már 
gyakorlatilag megszűntek; egyes jelentések szerint viszont a közelmúltban 
- nyugati mintára - terjedni kezdett a kannabiszfogyasztás az ifjúság kö
rében, ezért növekedett a szomszédos országokból csempészett kannabisz
termékek mennyisége 

Nem könnyű képet alkotni Közép-Ázsia szerepéről; az biztos, hogy Dél
nyugat-Ázsiából aránylag „kényelmesen" lehet a volt szovjet köztársasá
gokon át Európába hasist csempészni, azt viszont nem lehet tudni, hogy a 
közép-ázsiai termékekből mi és mennyi jut Európába 1992-ben az alábbi
akban számoltam be azokról az információkról, melyeket egy ENSZ-dele
gáció tagjaként Kazahsztánban és Kirgizisztánban szereztem: 

„Kazahsztánban a Csu folyó völgyében kb 140 OOO hektáron kizárólag 
kender terem Az itt vadon termő kenderrel bőven el lehet látni a fél vilá
got marihuánával és hasissal. Ma még inkább a helyi fogyasztást és a »bel
ső« kereskedelmet szolgálja a 3-4% TBC-tartalmú kannabisz és az arány
lag alacsony, kb 5% hatóanyag-tartalmú nyershasis 

Ekkora területen a kender mechanikus kiirtása megoldhatatlan, a ké
miai és biológiai beavatkozás lehetőségét szakértők tanulmányozzák Ezen 
módszerek alkalmazásának környezeti következményei egyenlőre fel
mérhetetlenek, ezen a területen ugyanis kizárólag kender terem; kiirtá
sa ugyanúgy homoksivataggá változtathatná ezt a területet, mint ahogy a 
»természet átalakításával« tönkretették az Aral-tó környékét 

. Kirgizisztánban kb 60 OOO hektár kender termő területet emleget
tek. " 

Sajnos csupán szórványos és megbízhatatlan értesüléseink vannak ar
ról, hogy 1992 óta hogyan alakult a helyzet. Közép-Ázsia ma a világnak 
egy olyan területe, ahol korlátlanok a lehetőségek, és ez alól a „kannabisz
üzletben" való részvétel sem kivétel 

Délkelet-Ázsiában látványosan emelkedik a kannabisztermesztés és -fo
gyasztás egyaránt A fogyasztás emelkedésének semmi köze sincs a térség 
egyes országaiban jól ismert tradicionális kannabiszhasználathoz. Ennek 
az állításnak az alátámasztására hadd idézzem Szingapúr példáját, ahol a 
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kikötőben dolgozó munkások (főként az indiai származásúak) körében min
dig is megszokott volt a munka utáni ganzsaszívás Az új jelenség az volt, 
hogy ugyanezt a ganzsát a szingapúri ifjúság kezdte el „amerikai mintá
ra" szívni, aminek már más következményei voltak A leggyorsabban Thai
földön kezdett elterjedni az új szokás, amire a helyi hatóságok a nyolcva
nas évek elején figyeltek fel. Thaiföld esete különösen jó példa, mert ebben 
az országban nem lehet tradicionális használatról beszélni; ezt bizonyítja 
az is, hogy a kannabiszt - a térség többi országától elté1ően - marihuáná
nak nevezik A kendertermesztés fellendülését jól tükrözi az, hogy 1980-
ban a thai hatóságok összesen 46 kg marihuánát foglaltak le, 1984-ben kö
zel 2 tonnát, és 1988-ban a lefoglalt mennyiség meghaladta a 200 tonnát 
Megindult a kannabisztermesztés a szomszédos országokban is. Mianmar
ban 1985-ben még csak 324 kg kannabiszt foglaltak le, 1986 és 1987 során 
viszont már 126 tonnát Megkezdődött a termesztés Kambodzsában és 
Laoszban is, és - természetesen - az illegális kereskedelem is felfigyelt az új 
beszerzési forrásokra .. Az előnyös lehetőségeket ékesen bizonyítja az az In
terpol-jelentés, hogy 1996-ban 1 kg kannabiszt Kambodzsában .3 dollárért 
lehetett besze1ezni és Európában 3000 dollárért eladni 

(Egyiptom 
'- -----------

Bizonyára meglepően hangzik, hogy azon az 1925-ös konferencián, me
lyen az indiai állásfoglalás akadályozta meg a kannabisz nemzetközi el
lenőrzés alá vonását, egy másik „tradicionális" fogyasztó ország, éspedig 
Egyiptom volt az, amelyik mindent megpróbált a nemzetközi ellenőrzés 
bevezetésének elérésére. Mi okozta ezt a két, egymással homlokegyenest 
ellentétes magatartást? 

Történészek véleménye szerint a kendert Egyiptomban három- vagy 
négyezer év óta ismerik, de nincsenek megbízható adataink arra vonatko
zólag, hogy a kannabisz használata hogyan alakult az évezredek folyamán 
Az biztosra vehető, hogy az arab hódítás és az iszlám terjedése hozzájá
rult ahhoz, hogy a lakosság élvezeti szerként inkább kannabiszt (és ópiu
mot) fogyasszon, mint alkoholt Arról volt már szó, hogy a középkorban 
egyes mohamedán szektákhoz tartozó szerzetesek között sokan voltak ká
bítószer-fogyasztók, és a kábítószerek közül elsősorban a hasist b.lSználták 
Európa Napoleon egyiptomi hadjárata révén ismerte meg a hasist, joggal 
lehet tehát feltételezni, hogy ebben az időszakban a kannabiszfogyasztás 
elég általános lehetett Egyiptomban. A 19 századból sem rendelkezünk 
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pontos információkkal, de azt tudjuk, hogy a világ egyik első kábítószer
törvényét Egyiptomban léptették életbe 1879-ben, és az is tény, hogy ezen 
törvény értelmében 1884-ben Egyiptomban betiltották a kendertermesz
tést és a kannabisz használatát 

A hasis csempészése és fogyasztása a tilalom dacára folytatódott, és ez 
a sikertelenség lehet a magyarázata annak, hogy az egyiptomi delegáció az 
1925-ben tartott nemzetközi konferencián mindent megtett annak érde
kében, hogy a kannabiszgyantát kábítószernek nyilvánítsák és nemzetközi 
ellenőrzés alá vonják. Hat évtizeddel később derült ki, hogy a konferencián 
közölt statisztikák nagyságrendekkel haladták meg a ténylegesen lefoglalt 
mennyiségeket, és 2000-ben még a közhiedelemnek megfelelően írtam azt, 
hogy „ senki sem vonta kétségbe az egyiptomi kormánynak azt az (1925-
ben elhangzott) állítását, hogy századunk húszas éveiben az elmegyógyin
tézetekben kezeltek .30-60%-a hasishasználat következtében került oda" 
Azóta viszont bekövetkezett a „kétségbevonás"; R. Kendell 2003-ban kö
zölte, hogy ez a 30-60% a fantázia szülötte. Egyiptom legnagyobb elme
gyógyintézetének ma is megvan minden hivatalos dokumentuma, melyek
ből kiderül, hogy 1920-1921-ben 715 beteget vettek fel, ezek közül csupán 
19 személy (2,7%) esetében lehetett hasishasználattal kapcsolatos okra kö
vetkeztetni. Összehasonlításul: 48 esetet (6,7%) alkoholfogyasztással lehe
tett összefüggésbe hozni (egy olyan országban, ahol sokkal nehezebben le
hetett alkoholhoz hozzájutni, mint hasishoz ) 

A mai egyiptomi helyzet semmiképpen nem hasonlítható össze a hú
szas évekkel. Ami nem változott, az az, hogy a kábítószerek közül ma is a 
hasis jelenti a legnagyobb problémát Egyiptom számár a, amely továbbra is 
nagy tételekben érkezik az országba Délnyugat-Ázsiából Nehezen lehetne 
megbecsülni, hogy mennyi kannabiszgyantát fogyasztanak Egyiptomban, 
mivel az ANGA („Anti-Narcotics General Administration") hiába rendel
kezik jó szakemberekkel és több mint fél évszázados tapasztalattal, a kö
zel-keleti körülmények hallatlanul megnehezítik munkáját (A világ egyik 
első specializált kábítószer-rendészeti szervét, a „General Intelligence Bu
reau for Narcotic Suhstances"-t Egyiptomban állították fel, 1929-ben) 

Az egyiptomi - szakszerűen folytatott - szociológiai-pszichológiai kuta
tások, melyek közül elsősorban M I Soueif tanulmányait emelem ki, rávi
lágítanak arra, hogy a hasisfogyasztás tekintetében Egyiptomban is lezaj
lott az a „deklasszálódási" folyamat, melynek Indiában is tanúi lehettünk 
A hasisfogyasztók az alsó néprétegekből kerülnek ki. A mai egyiptomi „ti
pikus" hasisélvező átlag alatti jövedelemmel rendelkező, írástudatlan, nőt
len, városi munkás vagy iparos, aki naponta esténként 4-6 főnyi társaság
ban 1 g hasist szív el vízipipából 
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Marokkó 
l,át,;u~, hogy a kanna~iszh~sználat problematikája egymástól teljesen el
t~ro kepet mutat Indiaban es Egyiptomban, de ezzel a két példával távol
rol smcsenek kimerítve a különbségek Túl messzire vezetne az elemzést 
világméretekben folytatni, ezért csupán egy másik észak-afrikai országot 
veszunk szemugyre, Marnkkót; egy olyan „típust", amely alapvetően eltér 
az előző kettőtől 

,Marnkkóba a ~annabisz az arab hódítókkal jutott el a 16. század folya
ma~, de terme~ztese csak a gyarmatosítás idején vált jelentőssé. A spanyo
lok ~s a francrak az algesirasi konferencián (1906) állami monopóliummá 
tettek a kannabrszt, és abból jelentős jövedelemre tettek szert. A hat évi 
tartó Rif felkelés (1921-1926) vezére, a legendás Abdel-Krím csökkentet~ 
te a ke~der~ermesztést," ai;iely - a felkelés leverése után - újból felvirág
z°.tt Kulonosen a Feztol ,eszakra fekvő, spanyol övezetbe tartozó hegyek 
v?lgye.rb~n kezdett fok°.zodnr a kendertermesztés, bár a többi mezőgazda
sag1 noveny mellett masodlagos maradt A monopólium eleinte a magas 
gyantatar,tali;iú „kif"-et hozta forgalomba, de 1932-ben - a hatáserősség 
csokkentes~ erdekeb~~,- elkezdték a kif hígítását Eleinte 1:2 arányban ke
vertek dohannyal, kesobb a kannabisztartalmat 20%-ra csökkentették A 
h~táserősség csökkentésében valószínűleg szerepet játszottak az olyasfajta 
nezetek, mmt amilyet Porot Algériában fejtett ki: a kannabisz Észak-Afri
k~ba.n ,különösen ,;eszélyes, mivel „minden bennszülöttben egy impulzív 
bun,oz? szunnyad . Marokkó spanyol övezetében és a tangeri nemzetkö
zi zonaban 1940-ben megszúnt a monopólium; ez az intézkedés természe
tesen nem csökkentette a termesztést, és még nagyobb lendületet adott az 
ország f:ancia ellenőr,zés alatt álló déli részébe irányuló csempészésnek A 
francrn ovezetben az allami monopólium 1953-ig maradt fenn. A monopó
lmm torgalmánaklátványos emelkedését (194.3-ban 20 tonna, 1952-ben 50 
tonna) és a foglalások növekedését a 19 ábra mutatja be 

1953.-ba~ a franciák is megszüntették az állami monopóliumot, és ez
zel egy1deJuleg betiltották a kif előállítását, kereskedelmét és használatát 
A prohibíciót nem sikerült végrehajtani: a szervezett csempészés biztosí
totta a piac ellátását 

„ A ,te;jedést .. persze a tradíciók is elősegítették: a kifszívóknak még sa
pt vedoszentJuk 1s van Szidi-Heddi személyében. Ennek a 18. században 
szektát alapító berber szentnek a sírjához rendszeresen elzarándokolnak a 
kif élvezői, i;iivel állítólag ő volt az első, aki Ázsiából kendermagokat ho
zott az orszagba Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy Marokkóban 
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nemcsak a kif népszerű: az elpmított kannabiszt tartalmaző sütemény, a 
„maajoun" használata a lakosság széles köreiben hagyományos 

Az a folyamat, amely a gyarmati időszakban indult meg, a későbbiekben 
teljessé vált: a Rif-hegység középső részén a kendertermesztés csaknem 
teljesen kiszorította a többi mezőgazdasági növényt 1975-ben egy ameri
kai kutatócsopmt arról számolt be, hogy a marokkói hatóságok véleménye 
szerint legalább 50 000-en élnek a kender termesztésből Ez a helyzet első
sorban a külföldi kereslet következménye volt: Marokkó vált a nyugat-eu
rópai piac egyik fő szállítójává. A kendertermesztés fellendülését - anyu
gat-európai kereslet növekedése mellett - több más tényező is katalizálta, 
melyek közül csak a legfontosabbakat említem meg: 1. a kendertermesztő 
régió Marokkó egyik legszegényebb része, ahol 2. a zömmel berber etni
kum - a többségi arab lakosságtól - aránylag izoláltan él; 3 a kenderter
mesztésen kívül más jövedelemszerzés1e a Rif-hegységben nem sok le
hetőség kínálkozik, és ezért 4. évtizedek óta folyik innen az elvándmlás 
egyrészt Marokkó belseje felé, másrészt Európába (francia kutatók szerint 
félmillióra tehető azon marokkóiak száma, akik az ország ezen északi ré
széből telepedtek át Európába). 
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19 .. ábra. Kiffogyasztás Marokkóban 
(Nahas. Zeidenberg és Lefebure (1975) adatai) 

Természetesen jelentősen megemelkedett a helyi fogyasztás is, a nyolc
vanas években a kender termesztő vidékeken a férfilakosságnak már 50%-a 
rendszeres, krónikus kiffogyasztó volt. A hegyi falvakban a férfiaknak 
- akik a munkát alig igénylő kender termesztésből jól megélnek - alig van 
tennivalójuk, és mivel a házimunkát az asszonyok végzik, ezért idejük leg
nagyobb 1észét azzal töltik, hogy a verandákon üldögélve beszélgetés köz
ben a kifet szívják Nahas és munkatársai egyidejűleg arról is beszámol
tak, hogy ezekben a házakban - a történelem folyamán első ízben - egyre 
gyakmibbá váltak a külföldi vendégek: fiatal amerikaiak és európaiak szí
vesen töltöttek napokat, sőt heteket a marokkói hegyi parasztok körében, 
ahol zavartalanul élvezhették a kannabiszt 

A 20. század végén a nemzetközi szervezetek szerint 60 000-70 OOO hek
táron folyhatott Marokkóban kendertermesztés, és az itt termelt kif meg
határozó szerepet játszik Európa kannabiszgyantával való ellátásában. En
nek méreteire - és az ezzel összefüggő konfliktusokra - a nyugat-európai 
helyzet ismertetése smán még visszatérünk 

iusA 
\ 
·------~---·------

A brit gyarmati időkben üzemi méretekben folyt a kender termesztése ipa
ti célokra, és az Újvilágba valószínűleg a fekete rabszolgák vitték maguk
kal a kannabiszszívás szokását Ez a szokás nem korlátozódott a feketékre 
de erről az 1930-as évekig nem sok szó esett Az USA-ban a századfordu'. 
ló táján a határ menti délnyugati államokban dolgozó mexikói munká
sok szívtak marihuánát Ezeknek a száma a konjunktúra idején, a húszas 
években ugrásszerűen megemelkedett, és ezzel párhuzamosan a marihu
ánahasználat más déli államokban, majd - főként matrózok jóvoltából - a 
Mississippi folyam mentén észak felé is terjedni kezdett A marihuánaszí
vás - néhány speciális társadalmi csoport, például a dzsesszvilág kivéte
lével - csak a társadalom legalsó rétegeiben terjedt Mivel ebből a 1étegből 
került ki a legtöbb bűnöző, sokan vonták le azt a téves következtetést, hogy 
a marihuánahasználat és a bűnözés között közvetlen összefüggés van. A 
harmincas évek első felében a déli államok smban hoztak marihuána elle
ni törvényeket, melyek a marihuána birtoklását és használatát megtiltot
ták Ezeknek az állami törvényeknek és végül 1937-ben a Marihuana fax 
Actnak az életbe léptetését a délnyugati államok vezető politikusai szor
galmazták, akiknek a harmincas években bekövetkezett recesszió során a 
konjunkturális években felgyülemlett mexikói munkások tömege sokkal 
súlyosabb problémát jelentett, mint a marihuánaszívás Bizonyos analógi-
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át lehet látni a fölöslegessé vált, ópiumszívó kínai munkaerő csökkentésére 
irányuló első kaliforniai ópiumtörvények és a marihuánát szívó mexikói 
munkások helyzetét érintő matihuána elleni intézkedések között 

Booth „Cannabis" című könyvében C M. Goethe-t, az „American Coa
lition of Patriotic Societies" egyik vezetőjét idézi, aki 1935-ben a New York 
Timesben azt írta, hogy a „marihuána, korunk talán legalattomosabb ká
bítószere, a mexikóiak korlátozás nélküli bevándorlásának közvetlen mel
lékterméke" 

Az átlag amerikainak- köztük a kongresszusi képviselőknek - nem sok 
tapasztalata volt a marihuánával akkor, amikor azt kábítószernek nyilvá
nították, és tapasztalatok hiányában komoly hitele volt a marihuánaszívás 
és a bűnözés közötti összefüggés mítoszának, melyet Anslinger és a vezeté
se alatt álló Bureau aj Narcotics országszerte hirdetett 

Az eseményeket befolyásolta az is, hogy az Egyesült Államokban 1933-
ban megszűnt az alkoholtilalom, és ennek következtében a bűnüldözés 
súlypontja az alkoholról a drogokra tevődött át Érdekességként megemlí
tem, hogy az újraéledt, immár legális szeszipar - az esetleges konkurencia 
kiküszöbölése érdekében - jelentős anyagi támogatást nyújtott a marihuá
na veszélyességét hirdető oktatófilmek készítéséhez 

Az amerikaiak nem sokat tudtak a „kannabiszproblémáról", az érdek
lődés hiányát jól tükrözi a legnagyobb példányszámú és legolvasottabb or
szágos napilapban, a New York Timesben évente megjelent marihuána
tárgyú cikkek jelentéktelen száma: 

!•,·. ___ _ 
~i :.„ 

~! i: ___ év_ ----~-~f~ :ar~~:i::~:ú :kkek száma 1 
ii·--- r :::~ 1 -, 

l!i e ---- --:-::~------- -1 1 1 
11' 1934 4 =~ il ' ( 1935 -+- 3 
IH ~ ---------'----

!1' ( --· :::~ 13 (a tÖ!vény el:agadásának éve) J 
iJJ-,,,,-,----~~--~~-- ___________________ :; 
lu A következő évtizedekben az Egyesült Államokban gyakorlatilag senki 
W,i IF sem foglalkozott a mar ihuánakérdésseL Ez alól egy kivétel van: La Guardia, 
i!". New York város polgá1mestere ugyanis bizottságot szervezett a ma1ihu-
w-, 
!} 

flt.,-.............. __________ ...... ~_ -.-~ -.-~-.,,.....,..,..-.......,,, _______ ............ „ 
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ánahasználat egészségügyi és társadalmi hatásának vizsgálatára, és a bi
zottság 1944-ben közzétett jelentése látványos sajtóvitát váltott ki A kábí
tószer-rendészeti szervek, elsősorban Anslinger, a kábítószer-hivatal nagy 
tekintélyű vezetője, élesen támadták a jelentést, azt „zagyva szociológiá
nak és orvosi halandzsának" (giddy sociology and medical mumbo-jum
bo) nevezve, mivel az nem támasztotta alá a hivatalnak azt a fennen hi1-
detett álláspontját, hogy a marihuána gyilkolási hajlamokat éb1eszt, és a 
bűnözés egyik fő forrása, valamint azt, hogy a marihuánaszívás menthe
tetlenül vezet az őrületbe (Ezzel kapcsolatban érdemes az Indian Hemp 
Drug Commission 1893-94-ben kiadott jelentését idézni: 1892-ben az in
diai kórházakban 1344 személy részesült pszichiát1iai kezelésben kanna
biszhasználattal összefüggésbe hozható kórtünetek miatt; ez India akkor 
kb 200 millió lakosának 0,0005%-a .. ) Anslinger véleményével szemben 
állt az amerikai orvostársaság rendkívül mértéktartó véleménye, amely 
azonosította magát a jelentésnek azzal a megállapításával, hogy a hero
inománia és a marihuána alkalmi használata között óriási a különbség 
Minthogy azonban az USA-ban a marihuánafogyasztás mé1etei nem vol
tak jelentősek, a La Guardia-jelentés közzététele utáni viharok néhány év-
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Ez a szórólap csupán egy azok közül, melyeket a „Bureau of Narcotics" 
kezdeményezésére osztogattak utcán, vonaton, autóbuszon. arra 
figyelmeztetve a lakosságot, hogy „a marihuánában gyilkosság, őrület 
és halál leselkedik rájuk" 



tizedre elcsitultak. Ez az érdektelenség volt a fő oka annak, hogy 1956-ban, 
amikor az illegális kábítószer-kereskedelem és a heroinabúzus terjedésé
nek megakadályozására a kongresszus új kábítószertörvényt fogadott el, 
a Narcotics Control Actot, akkor rendkívüli mértékben megszigorította a 
kannabiszvétségek elleni büntetőrendelkezéseket. Nem lehetett azonban 
előre látni, milyen következményei lesznek később ennek a törvénynek e 
drog tekintetében. Túl messzire vezetne az 1956-os amerikai kábítószer
törvény büntetőrendelkezéseinek részletes ismertetése, ezek közül talán 
elegendő azt megemlíteni, hogy kábítószer birtoklásáért (és ez a marihu
ánára is vonatkozott) első vétség esetén minimálisan 2 év, második vét
ség esetén minimálisan 5 év börtönbüntetés járt (a maximumok: 10, illet
ve 20 év) A tévedések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy birtoklásról 
van szó, csempészés és üzérkedés esetére ugyanis jóval súlyosabbak voltak 
az ítéletek A következményeket egyértelműen mutatja be a mellékelt ábra 
Jól látható, hogy a hatvanas évek végén a letartóztatások száma űrrakéta-
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20. ábra, Marihuánával kapcsolatos letartóztatások alakulása az USA-ban 

ként kezdett emelkedni, és 1970-ben már 188 682, 1973-ban pedig 420 700 
személyt vettek őrizetbe .. 4 év leforgása alatt több mint egymillió amerika
it tartóztattak le marihuána birtoklása miatt 

Ez nem véletlenül alakult így, hiszen figyelembe kell vennünk az ak
kori (1960-as) körülményeket: a nagy diáklázadások idején vagyunk, me
lyeknek a Berkeleyben lejátszódott diák-rendőr háború képezte a csúcs
pontját; a hippimozgalomban tízezrével vesznek részt a fiatalok, az új zene, 
a rock and roll és a pop far rongásba hozza az ifjúságot, és a woodstocki 
fesztivált értetlenül nézi a felnőtt lakosság, amely ráncba akarja szed
ni azokat a megtévedt fiatalokat, akik furcsán öltözködnek, hosszú hajat 
viselnek, érthetetlen zenét hallgatnak, a vietnami háború ellen tiltakoz
nak, idegen, keleti filozófiák után érdeklődnek és - marihuánát szívnak 
A „fegyelmezésre" a minden kenderkészítményt kábítószernek nyilvánító 
1937-es Marihuana Tax Act és az 1956-os drákói kábítószer törvények ad
ták meg a lehetőséget Ezt a rendészeti szervek ki is használták, oly módon, 
hogy a „megszokottól" eltérően viselkedőket marihuána birtoklásáért tar
tóztatták le. Hangsúlyozni kell, hogy a hatvanas években, a „zöld hullám" 
kezdetén az amerikai ifjúság zömmel igen alacsony THC-tartalmú mari
huánát szívott (szakértők szerint legalább 1 % THC-t kell ennek tartalmaz
nia, hogy enyhe eufóriát okozzon) Ezt bizonyítani látszik az a közlemény, 
hogy a Los Angeles Country Univer.sity oj Southern California Center (tehát 
egy marihuánát illetően exponált területen fekvő kórház) 1961 és 1969 kö
zött felvett 701 057 páciense közül összesen 9 olyan akadt, akinek kórhá
zi kezelésére közvetlenül marihuánahasználat miatt került sor. Az amer i
kai ifjúság személyes marihuánatapasztalata döntő befolyást gyakorolt az 
amerikai kábítószer-élvezet alakulására. A múltban a szövetségi rendésze
ti szervek plakátokon és röplapokon hirdették, hogy a marihuána „öl" és 
„gyilkossági hajlamokat ébreszt"; ezzel homlokegyenest ellentétes volt a 
fiatalok személyes tapasztalata, ezért az USA-ban a kábítószer-ellenőrzés 
és a hivatalos állásfoglalások egyaránt elvesztették hitelüket láttuk, hogy 
1968-tól kezdve hogyan terjedt futótűzként az amerikai fehér serdülők kö
rében a heroinhasználat Meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb fia
tal abban a hiszemben kezdett el heroint használni, hogy amit a heroinnal 
kapcsolatban „a felnőttek" állítanak, az ugyanolyan „mese", mint amit a 
marihuánáról mondtak neki, amelyről pedig már személyes tapasztalatai 
vannak, és egy esetleges enyhe eufórián kívül semmit sem énctt 

A letartóztatások száma már képet ad arról, hogy a marihuánaszivás, 
amit Amerika eleinte csupán a hippik és más csodabogarak különcségé
nek tekintett, rendkívüli méreteket öltött a „normális" lakosság körében 
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A Gallup becslése szerint 1969-ben a 21 éven felüli lakosságnak legalább 
4%-a szívott már marihuánát, a 21 és 29 év közötti korosztálynak pedig 
12%-a A közvélemény-kutató intézet ekkor 10 millióra becsülte a mari
huánafogyasztó amerikaiak számát, ami egyezett a National Institute aj 
Menta/ Health 8-12 milliós becslésével. 1970-ben egy New York államban 
végzett fel~ér~s .sz.erint a lakosság 10,5%-a szerzett már maiihuánatapasz
talatokat, es kozuluk 3,5% rendszeres használó volt 

n-.{4_5-Uil-1.&1_~-M_3 9X 

"'# Here is the book that cuts through the myths 
that tákes up wherethe others !eave off ' 

thatteUs y,o:u the rea! t(uth about-' 

Edited by Norman Hill 

A „Mariju.ana: tee.nage killer" című könyv címlapja. Meglepő, hogy még ekkor 
is folytatodott a tenyeknek ellentmondó elrettentéssel való próbálkozás; ennek 
az 1971 :ben. megjelent könyv.nek az „üzenetét" nemcsak a könyv címe, hanem két 
feje~etc1me 1s v1lagosan tukroz1; az egyik: „Marijuana kills" ('a marihuána gyilkol'), 
~ mas1k „c.annab1s: world-wild destroyer of national energy" 
(a kannab1sz v1lagszerte rombolja a nemzeti energiát ) 
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A számok ezekben az években látványosan emelkedtek tovább; 19 72-
ben publikálták a National Commission on Marihuana and Drug Abuse 
1970-1971-ben végzett felméréséről készült jelentését, melyből csupán né

hány jellemző adatot mutatok be: 

- marihuánát kipróbálók száma: 24,6 millió, 

- marihuánát a felmérés idején is használók száma: 8,3 millió, 

- ezek közül .3% naponta, 11 % hetente 3-6-szor, 40% havonta 1-8 al-
kalommal szív marihuánát 

Tekintettel arra, hogy a marihuánahasználat főként az ifjúság körében ter
jedt, eleinte az egyetemi hallgatók, később a gimnazisták, majd az általános 
iskolások körében, látványosan emelkedett a letartóztatott és börtönbün
tetésre ítélt diákok száma 1969-ben a Gallup 9%-ra becsülte a marihuá
nát kipróbáló főiskolások arányát, 1970-ben már 30%-os arányról jelen
tek meg közlések, 1971-ben pedig - McGlothin felmérése szerint - 42%-uk 
próbálta ki ezt a drogot, egyben kimutatva azt is, hogy az egyetemista kor
nak megfelelő 18-24 éves nem főiskolás (nem diák) korcsoportban ez az 

arány „csak" 22% volt 
A marihuánaszívás terjedése az USA'ban válsághelyzetet teremtett, 

melynek az alábbiak voltak a fő vonásai: 
1 A kábítószertörvények értelmében minden marihuánakipróbálót 

le kellett volna tartóztatni, és legalább 2 év börtönbüntetésre ítélni 
A letartóztatási statisztikák mutatják, hogy a rendőrség - nagyság
rendileg emelt létszámmal - serényen igyekezett feladatának eleget 
tenni, de a hatvanas évek vége felé - a törvény betű szerinti betartá
sa esetén - már több millió amerikai szám ám kellett volna új bör
tönöket építeni Ez jóval meghaladta volna az 1932-ben kialakult 
helyzetet, amikor a Volstaed Act, az alkoholprohibíciót bevezető 
törvény végrehajtása során 45 OOO szeszfogyasztó ült börtönben 

2 Ebből a helyzetből úgy próbáltak kikerülni az egyes államok, hogy 
különböző, egymástól eltérő joggyakorlatot alakítottak ki Ennek 
az lett az eredménye, hogy ugyanazért a marihuánavétségért az 
egyik államban 2 év börtön, a szomszédjában néhány dolláros bír

ság volt a bírói ítélet 
3 A hatvanas évek közepéig a „tipikus" kábítószer-élvező az a hero

inista volt, aki New York és más nagyvárosok nyomornegyedéből 
került ki, és a kábítószertörvényeket zömmel a nyomorban élő fe
kete, munka nélküli fiatalok sértették meg, akiknek a heroinhasz
nálat megkezdése előtt már rendőrségi priusza volt A rendészeti 
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szerveknél és az igazságszolgáltatásban egyaránt konfliktushelyze
teket és zavart keltett az, hogy a „tipikus" marihuánaszívó nem is 
hasonlított ehhez a narkóshoz: a letartóztatottak zöme jólétben élő 
fehér diák volt, aki - a marihuánaszíváson kívül - semmiféle más 
törvénysértést nem követett el. 

4. Az amerikai marihuánahasználatnak - részben a drog alacsony 
THC-tartalma, részben az inkább alkalmi, mint folytatólagos hasz
nálat miatt - nem voltak látványos egészségkárosító következmé
nyei Dependencia-esetek ritkán fordultak elő, bár az „American 
pot head" -ek a toxikomániára jellemző minden tünetet „bemutat
tak". Ha azonban a kábítószer-hivatalnak az az évtizedeken keresz
tül hangoztatott állítása, hogy a marihuána gyilkossági hajlamokat 
ébreszt és őrületbe kerget, igaz lett volna, akkor a több millió ma
rihuánahasználó vagy embert ölt volna, vagy elmegyógyintézetbe 
kerül A tévhitért Amerika nagy árat fizetett: a marihuánával szer
zett személyes tapasztalatokból a fiatalok azt a következtetést von
ták le, hogy a felnőttek, a „hivatalos" Amerika, félrevezeti őket, és 
a kábítószerek nem is veszélyesek Az eredmény ismert: 1968-ban 
megkezdődött a heroinhasználat a fehér fiatalok körében 

De a „zöld hullám" után nemcsak a heroin következett, hanem jött az „iga
zi" kannabisz is. A kábítószer-élvezet történetében nem nagyon lehet pél
dát találni arra a - nem tervezett - „humán klinikai kísérletre", amely az 
amerikai ifjúsággal történt A marihuánát Amerikában különösebb egész
ségügyi következmények nélkül szívogató fiúkat átszállították Vietnam
ba, ahol örömmel tapasztalták, hogy nem kell erről a szerről lemondaniuk, 
hiszen Délkelet-Ázsiában úton-útfélen kéznél van A különbség „csupán" 
az volt, hogy ez a kender THC-t bőségesen tartalmazó fajta volt, és a kato
nai kórházakat hamar megtöltötték ugyanazok a fiatalok, akik már kita
pasztalták otthon a marihuána „ártalmatlanságát". De nemcsak az ameri
kai fiatalokat küldték a „jó minőségű" kannabisz megismerésére Ázsiába, 
hanem a kannabisz is „elindult" az Egyesült Államokba Az alacsony THC
tar taln1ú 111arihuánát fükozatosan kiszorította a mexikói Acapulco arany, 
a jamaicai, kolumbiai és más trópusi minőségű csempészáru Megkezdő
dött a hasis, a gyanta szívása is, és megdőlt az ártalmatlanságba vetett hit 
is A trópusi kender fajták és különösen a hasis esetében már nem sok esély 
van arra, hogy valaki hatóanyagmentes vagy 1% THC-tartalom alatti ci
garettát szívjon. Az 5, 10 vagy 15% IHC-t tartalmazó gyanta használatát 
nem véletlenül tiltották Indiában. 
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A marihuánaprobléma központi politikai kérdéssé vált, melyet minden
ki meg akart oldani. Felerősödtek a marihuána „liberalizálására" szerve
zett mozgalmak, melyek a marihuána legalizálását, azaz szabad használa
tát követelték, mások azon a véleményen voltak, hogy a marihuánát ki kell 
vonni a kábítószer-ellenőrzés hatálya alól, és forgalmazását a dohányáruk
hoz és szeszes italokhoz hasonlóan kell szabályozni Az Egyesült Államok 
kormánya ördögi körbe került: az USA mint a nemzetközi kábítószer-el
lenőrzés egyik élharcosa már a harmincas évek elején küzdött a különbö
ző fórumokon a kannabisz nemzetközi ellenőrzés alá vonásáért, és mindig 
elsőként ítélte el azokat az országokat, melyek - véleménye szerint - elha
nyagolták ennek a drognak a megfelelő ellenőrzését Ha tehát legalizálja a 
marihuánahasználatot, teljesen elveszti hitelét a többi állam előtt, s egy
ben meg is sérti azokat a nemzetközi egyezményeket, melyeket rendszere
sen felhasznált arra, hogy más országok kábítószer-termelésébe és -ellen
őrzésébe beavatkozzon Amerikában sem volt mindenki híve a legalizálás 
gondolatának, sokan voltak, akiket a körülbelül 1 % THC-tartalmú mari
huánacigarettával szerzett amerikai tapasztalatok nem győztek meg a kan
nabisz „ártalmatlanságáról", és véleményüket egyre inkább kezdték alá
támasztani a már említett vietnami tapasztalatok, továbbá az egyre jobb 
minőségú marihuána és hasis megjelenése után jelentkező új problémák 

Amerika farizeus módon „oldotta meg" a dilemmát: megszületett egy 
új bűvszó, a „dekriminalizáció", amelynek lényege az volt, hogy maradjon 
meg a marihuána kábítószernek, büntessék a kannabisztermesztést, -csem
pészést és -üzérkedést, de ne alkalmazzák a törvény szigorát a használók 
ellen Amikor Nixon először hallott erről az ötletről, akkor képtelenségnek 
minősítette, később mégis elfogadta A pálfordulat magyarázata valószí
nűleg abban rejlik, hogy először a „jogász" Nixon nyilatkozott, aki világo
san látta, hogy egy kizárólag illegális úton beszerezhető áru birtoklásának 
a tolerálása egyszerűen jogi képtelenség, de ezután a „politikus" Nixon be
látta, hogy ezen a módon elkerülhetik az amerikai diákok .30%-ának bör
tönbe csukását, és ezért a „dekriminalizáció" gyakorlattá vált 

Az 1970-es új drogtörvény, a Comprehensive Drug Abuse Prevention and 
Control Act, már ezt az álszent politikát tükrözi, és a következő évek során 
az USA egyes államai sorban „alakították át" a marihuána személyes hasz
nálatra szolgáló birtoklását gyakorlatilag szabálysértési vétséggé 

Ez a politika, melyet a liberális Carter-kormányzat még fokczottabban 
hajtott végre, mint republikánus elődje, természetesen hozzájárnlt a mari
huánafogyasztás terjedéséhez, és hiába maradtak érvényben a csempészés 
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elleni szigorú rendelkezések, hiába szidalmazták Kolumbiát, Mexikót és 
a többi „termesztő" országot, hogy „liberálisan" kezelik a mar:ihuánakér
dést, a csempészek nem tudtak ellenállni a közben már 20 millió fogyasz
tót jelentő amerikai piac kínálta óriási lehetőségeknek 

A hetvenes évek folyamán az USA-ban évről évre emelkedett a mari
huánafogyasztás mérete. De nemcsak az alkalmi fogyasztók tábora növe
kedett, hanem a kannabiszt rendszeresen, naponta többször szívók száma 
is A csúcsévet 1979 jelentette: a National Institute on Drug Abuse felmé
rése szerint ekkorra már a gimnazisták 60%-a szívott marihuánát, és leg
alább 10%-uk vált napi fogyasztóvá. Emelkedni kezdett a drog átlagos ha
tóanyag-tartalma is: 1980-ban a lefoglalt marihuánaminták rendszeres 
analízise már 3,8%-os átlagot mutatott a hetvenes évek 1 % körüli THC
tartalmával szemben. 

Ekkorra már megdőlt az ártalmatlanságba vetett hit, és R. DuPont, aki 
a National Institute on Drug Abuse igazgatójaként egyik apostola volt a 
marihuánaliberalizálási politikának, azzal lépett a nyilvánosság elé, hogy 
„sajnos nagyon alábecsültük a marihuána veszélyességét" .. DuPont téve
dését nem menti, de becsületére legyen mondva, hogy hozzátette: „ezért én 
személy szerint is folelős vagyok" 

A marihuánaszívást követő akut intoxikációk és más elsősegélyt igény
lő esetek, valamint a pszichiátriai kezelést igénylők száma évről évre emel
kedett Az analitikai módszerek finomodása és nagyobb érzékenysége le
hetővé tette a THC kimutatását a szervezetben. Ekkor derült ki, hogy a 
szeszfogyasztás mellett a marihuána hatása alatt is gyakoribbak 'a nagyon 
súlyos közlekedési balesetek Ezt illusztrálja az alábbi táblázat 

25 .. táblázat.. Közlekedési baleset következtében meghalt 440, 15 és 34 év közötti 
kaliforniai autóvezető véranalízisének eredménye 

adatai 

alkohol 70% 

37% 

kokain 11% 

4o/o 

fenciklidin 4o/o 
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Volt olyan nézet is, hogy a marihuánaszívás kevésbé káros az egészségre, 
mint a dohányzás. Megállapították ezzel szemben, hogy ebből a drogból 
2,5-szer több kátrány kerül a tüdőbe, mint a dohányból. 

Az is kiderült, hogy a kannabiszhasználat gyengíti a szervezet védel
mi (immun-)rendszerét vírusfertőzésekkel szemben, és károsítja a szexu
ál-hormonrendszert Ez utóbbi felismerés egy mítosz végét jelentette, so
káig tartotta magát ugyanis az a nézet, hogy a kannabisz növeli a szexuális 
potenciált, később viszont kitűnt, hogy ennek inkább a fordítottja igaz, és 
a vélt „potenciálnövekedés" - az alkoholhoz hasonlóan - kizárólag a gátlá
sok oldásának a következménye. A marihuánának ilyen fiziológiai hatása 
nincs, viszont a hormonrendszer károsodása folytán idővel potenciálcsök
kenés és spermaelváltozások következhetnek be .. 

Nyilvánvalóvá vált a kannabiszszívás egyik súlyos következménye: a 
szellemi visszamaradás A marihuánafogyasztó serdülőknél lelassul a fel
nőtté válási folyamat, jóval gyerekesebben és felelőtlenebbül viselkednek 
azonos korú társaiknál. A rendszeres fogyasztók körében feltűnővé válik 
az antiszociális magatartás, és még ennél is kifejezettebben jelentkezik az 
úgynevezett amotivációs szindróma, ami érdektelenségi állapotot, bará
tok, család, iskola, munka és az egész környezet és élet iránti teljes közöm
bösséget jelent 

Talán ezek a tények is közrejátszottak abban, hogy a nyolcvanas évek
ben az országban szignifikánsan csökkent a marihuánahasználat; 1986-
ban már „csak" 18,5 millióra becsülték a marihuánát kipróbálók számát 
- az 1980-as 24 milliós becsléssel szemben -, de 6 millióra becsülték a 
rendszeres (napi) használók számát Azóta nemcsak a fogyasztási trendek 
változtak, hanem az adatok feldolgozásának és közlésének módszerei is. 
Zavaró momentum például az, hogy a közvélemény-kutatási felméréseken 
alapuló statisztikai jelentések, illetve becslések paramétereit többször vál
toztatták, ami az adatok összehasonlítását megnehezíti .. A két legalapve
tőbb változást az jelentette, hogy egyrészt a „life time prevalence" (tehát 
élete folyamán használt-e) kategória helyett a „past year prevalence··· (múlt 
évben használt-e) kategóriára tértek át (ami természetesen látványos csök
kenést eredményezett ), másrészt eltűntek a napi használatra vonatkozó 
jelentések A „National Household Survey on Drug Abuse" 1998 vonat
kozásában csupán az alábbi három marihuánafogyasztó kategóriát ismeri: 

- az év folyamán legalább egyszer (ez 8,6%, vagyis 18,7 millió volt), 

- legalább 12-szer vagy többször (ez 4,8%, vagyis 10,5 millió volt), 

- legalább 51-szer vagy többször (ez .3,1%, vagyis 6,8 millió volt) 
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A legnagyobb figyelemmel a 12-17 éves korosztály szokásait kísérik; a je
lentések 1979-et tekintik a „csúcsévnek'', ekkor a korosztály 14,2%-át sorol
ták a „current users" (körülbelül a fenti harmadik kategóriának megfelelő) 
csoportba Ettől kezdve jelentősen csökkent ez az arányszám: 1992-ben már 
csak 3,4% szerepelt a jelentésekben, akkor ismét emelkedni kezdett, 1995-
ben elérte a 8,2%-ot, azóta pedig - az 1998 évi jelentés szavaival élve -
„fluktuál" A 12-17 éves korcsoport mellett érdeklődéssel figyelik a „first 
user" arányt; a legutóbbi közélet! felmérés 1997-re vonatkozik, amikor 2,1 
millió amerikai „próbálta ki" a marihuánát (ezzel naponta 5800-al növel
ve a fogyasztók táborát) 

A drog THC-tartalma tovább emelkedett; a kolumbiai, mexikói és ja
maicai „kommersz" marihuána átlagos IHC-tartalma elérte az 5,4%-ot, 
és fokozódott a hazai Sinsemilla-termesztés (Az elnevezés a spanyol sin 
semillas - mag nélküli - kifejezésből ered) Ennek a kannabiszféleségnek a 
IHC-tartalma kb. 8% volt. Az amerikai rendészeti szervek 1986-ban 129 
millió kendernövényt semmisítettek meg, ezek zöme alacsony hatóanyag
tar talmú vadkender volt, de a 4,6 millió megsemmisített termesztett nö
vény közül 1,8 millió volt a Sinsemilla .. 1988-ban már 3000-5000 tonnára 
becsülték az USA-ban termesztett marihuána mennyiségét További ha
tóanyag-növekedéssel járt a „szobai" („indoor") kendertermesztés fellen
dülése .. A klónozott kender magokat és a mesterséges tápoldat segítségével 
történő termesztési technikák ismeretét könnyen be lehet szerezni az in
terneten, és ma már az amerikai kannabiszfogyasztók egy tekintélyes ré
sze nemcsak „önellátóvá" váll:, hanem módjában áll 20-25% IHC-t tartal
mazó „saját termést" élvezni 

Mivel az Egyesült Államokban már a „kommersz" marihuána THC
tartalma is megfelel az Európában beszerezhető hasisénak, egyáltalán nem 
meglepő, hogy a kannabiszgyanta illegális kereskedelme eltörpül a mari
huána mellett 

A marihuána hatóanyagtartalmának a látványos emelkedése még egy 
további következménnyel járt együtt láttuk, hogy a „zöld hullám" kezde
tén, a hatvanas években alig fordultak elő olyan egészségügyi problémák, 
amelyek közvetlenül összefüggésben lettek volna a marihuánaszívással A 
mai helyzet már ettől alapvetően eltér: az elsősegélyhelyek jelentéseiben a 
kannabiszfogyasztók már gyakran fordulnak elő 
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____ s ______ ~ 
(-Európa 

Európa a második világháborút megelőzően nem rendelkezett kannabisz
tapasztalatokkal, hiszen a Napoleon egyiptomi hadjárata után a párizsi 
művészkörökben tapasztalt hasisélvezet csupán rövid életű divathullám
nak bizonyult, a kannabisztartalmú gyógyszerkészítmények pedig soha
sem tettek szert különösebb népszerűségre. (legtovább még a Tinctura 
Cannabis tartotta magát a brit gyógyszerkönyvben ) 

A második világháború után először Nagy-Britanniában jelent meg a 
kannabiszhasználat, amikor tömegessé vált a bevándorlás a brit gyarmatbi
rodalom, majd ennek feloszlása után a nemzetközösség, a Commonwealth 
országaiból Az indopakisztáni szubkontinensről és Afrikából kannabisz
fogyasztók is érkeztek, és ennek következtében, nem jelentősen, de hatá
rozottan növekedett a rendőrségi esetek száma .. A 26 táblázat ezt az ele
inte lassú, majd később meredek emelkedést mutatja be .. Az amerikai zöld 
hullám ugyanis a hatvanas években átcsapott Európára, és megkezdődött 
a marihuánaszívás a brit ifjúság körében is. Ezt a „szerkezetváltozás!" le 
lehet mérni azon, hogy míg 1963-ban is a kannabisszal kapcsolatban el
követett vétség miatt elítéltek közül csak 296 volt fehér és 367 színes bőrű 
(indiai, afrikai stb.), az 1967-es arány már nem hasonlít ehhez, az elítéltek 
között 657 színes bőrűt és 1737 fehéret lehet találni.. 

26 .. táblázat. Kannablsszal kapcsolatos kábítószervétség miatt elítéltek számának 
és a lefoglalt kannabisz mennyiségének alakulása az Egyesült Királyságban 
(a Wootton Report alapján) 

f Í lefoglalt 
"'------É_v __ _,l __ e_l_íi_él_t_s_z_e_m_e_'l_ye __ k_sz_á_m_a ___ + ___ m_e_n_n~y_is_ég~(k~g~) ___________ _ 

,,-------19_4_5 ___ ~-- ________ 4 --------;-!1 ________ o _____ ' 
1950 1 79 1 41 _) 

l'--~1~9-55--~i-------1-15-----tl:-----~8~2--·-

l_,-----+,---------T,-----:-:-:----\. 
1960 1 235 i 126 

1965 ~6 J ~o 
\ 

, ___ 1_96_7 _ ____l _____ 2_3_9_4 _____ _J _______ 192 -· ____ ) 

----------------- ·-------------------

A brit közvéleményt és kormányt 1968-ban már komolyan aggasztotta a 
kannabiszabúzús terjedése, amelynek mértékét jól mutatja az ítéletek szá
mának két év alatt négyszeresére való emelkedése .. Látványosan mutatja be 
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1921-1964 [Bewley (1966) adatai] 

'----------·----------

a kannabisz „berobbanását" a 21. ábra, melyen a kannabiszesetek alakulá
sát a más kábítószeresetekhez viszonyítva lehet nyomon követni 

A belügyminisztérium által kiküldött bizottság jelentése, melyet Baro
ness Wootton of Abinger neve miatt rendszerint „Wootton Report"-ként 
említenek, igen tárgyilagos képet ad az 1968-as helyzetről. A jelentés any
nyiban mutat analógiát az egyidejű amerikai tanulmányokkal, hogy rávi
lágít a vétségek és az ítéletek közötti tényleges aránytalanságokra 

Az Egyesült Királyságtól eltérően Nyugat-Európa más országaiban nem 
volt előzménye a hatvanas évek vége felé bekövetkezett kannabiszhullám
nak Az amerikai szokásokat utánzó ifjúság körében ekkor robbanásszerű
en kezdett terjedni ez a kábítószer. Ezt a folyamatot az is elősegítette, hogy 
az ötvenes évek során megkezdődött nyugat-európai gazdasági fellendülés 
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olyan távoli országokat is elérhetővé tett az európai fiatalok számára, aho
vá ők a második világháború előtt nemigen jutottak el. A turistautakon az
után nfi11cs_ak új tájakk~l és egzotikus kultúrákkal ismerkedtek meg, ha
nem kulonos helyi szokasokkal, többek között a kannabiszhasználattal is. 
Ugyan.akkor egy másik esemény is bekövetkezett: a nyugat-európai kon
JUnktura folytán tömegesen érkeztek Keletről vendégmunkások, akik biz
tosítani tudták a szokás meghonosodásához szükséges d10gellátást Vi
tathatatlan, hogy a zöld hullám Nyugat felől, Amerikából érkezett de a 
csemp_észáru nem_ a mexi~ói marihuána volt, hanem a libanoni és pakisztá
m hasis Ennek kovetkezteben Nyugat-Európában - az USA-tól eltérően -
gyorsan terjedt a hasis használata. 

27 .. táblázat. Felderített kábítószer-visszaélések száma az NSZK-ban 
(Taschner adatai alapján) 

(-Év J összes es:t J 14 év alatti(%) [ 14--18 éves(%) j 18-21 éves(%) 
) '---~-·---------+-------------~-------~~-+-------L 
! 1963 . 73 0,3 . 2,3 ·---·-----

[ ___ 1966 1 810 --:----0,;--,----3 2---· -5-2-··\ 
1 ---.------···---~----- ' ' ) 

! 1968 . : 1 937 1 0,2 : 10,7 i 246-

t~ -l~~--J==-_440_5=_: __ 0,1______, __ li;~- 1 - 30:5_..J 

1 ~o : 16 188 1 4,1 
1 

21,8 : 30 8 
~-~11_ !-~-;521- . oJ 30,6 L 33:4____) 
~~~--------~--~~----· 

Felesl.eges egyenként sorba vellnünk a nyugat-európai országokat, és meg
v'.~sg~lnunk, hogya~ teIJedt es emelkedett a kannabiszhasználat, elegen
do Taschner tanulmanyából kiemelnünk néhány adatot Taschner 1963 és 
1971 között vizsgálta a kábítószer-visszaélések alakulását az NSZK-ban A 
mellék~lt tá~.lázatban ugyan nincsenek a különböző drogok feltüntetve, de 
a v1zsgalt 1doszakban az ifjúság kedvelt kábítószere a kannabisz volt ezért 
az ifjúsággal kapcsolatos adatok gyakorlatilag a kannabiszesetekre ~onat
koznak 

, Az NSZK ,"z egyik legjellemzőbb példa, mert ebben az országban ér
venyesult talan legmtenzívebben az interakció az amerikai katonák min· 
taként szolgáló szokása és a nagy tömegben érkező, főként török vendég
munkáso~ által közveütett áruellátás között Az ifjúsági „drogesetek" csak 
eb?en a tablazatban Jelentenek zömmel kannabiszt, a hetvenes években 
mar megkezdődött a heroinhasználat, és ezzel párhuzamosan mindenfajta 
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pszichotrop gyógyszer, szintetikus kábító fájdalomcsillapító, LSD és más 
drogok fogyasztása. A kannabiszfogyasztás emelkedése folytán az egyes 
vendégmunkások által csempészett kis hasismennyiségek már nem voltak 
elegendőek az egyre bővülő piac ellátására: a TIR-kamionokat és más szál
lítóeszközöket igénybe vevő szervezett illegális kereskedelem vette kézbe a 
drogellátást 

Az illegális kereskedelem - és a fogyasztás - volumenének két évtized 
alatti növekedését az NSZK példáján mutatja be a következő táblázat 

28 .. táblázat. Kannabisztermék (kannabisz és kannabiszgyanta) -foglalások 
alakulása Németországban 

Bundeskriminalamt adatai 

1978 47 tonna 

1983 112 tonna 

1988 291 tonna 

1993 587 tonna 

1998 712 tonna 

Az európai kannabiszpiacon - ellentétben az amerikai helyzettel - a 
kannabiszgyanta forgalma dominál; a csempészáru főként Marokkóból és 
Nyugat-Ázsiából érkezik Az Európai Unióban Spanyolország a marokkói 
áru „bejárati kapuja", ezért az ott lefoglalt mennyiségek bemutatásával le
het a legjobban illusztrálni azt, hogy milyen látványosan növekszik a kan
nabiszgyanta csempészete 

Az európai foglalások a kilencvenes évek elején a világon lefoglalt kan
nabiszgyanta mennyiségének körülbelül egyharmadát tették ki, 1997-ben 
viszont már 70%-os volt Európa „részesedése" A Spanyolországban lefog
lalt mennyiség a világon lefoglalt összes hasisnak a 42,2%-át jelentette 

A kannabiszgyanta mellett természetesen nem elhanyagolható a kan
nabisz fogyasztása sem. A lefoglalt kannabiszminták analízise azt mutat
ja, hogy - az amerikai helyzettel ellentétben - a legtöbb európai országban 
ezek THC-tartalma alacsonyabb a kannabiszgyantánál, de azért vannak 
kivételek, hiszen erősen terjed a - főként Hollandiában kinemesített - ma
gas hatóanyag-tartalmú kannabiszfajták - természetes és mesterséges kö
rülmények közötti - otthoni („indoor") termesztése Ezek között 30-35% 
IHC-tartalmú minták is előfordulnak 

Ez a körülmény bizonyára jelentősen járult hozzá ahhoz, hogy Európá
ban 1996 óta jelentősen emelkedik a kannabiszhasználók aránya a drog-
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használat miatt kezelésre szorulók körében Az európai kannabiszter
mesztésnek és -termelésnek Hollandia a központja, ahol a kannabiszszívók 
67%-a a hazai terméket, a „nederwiet"-et fogyasztja, és ahonnan mind az 
ehhez szükséges magok, mind a technikák egyre gyorsabban terjednek 
Európa nyugati és keleti felén egyaránt 

Az Európai Unió kábítószer-központja szerint Európában a kannabisz 
a legnépszerűbb kábítószer Ezt a véleményt alátámasztja a német Bundes
kriminalamt tapasztalata is: 1998-ban a kábítószervétségek 50%-a kanna
bisztermékekkel volt kapcsolatban. Az Európai Unió telnőtt lakosságának 
5-30%-a próbálkozott kannabiszszívással, az ifjúság körében 40% körül 
van ez az arány. 

Hollandiában legálisan lehet kannabiszt szívni azokban a „coftee shop" -
okban, melyek közül az első 1972-ben nyílt meg - Donovan híres számá
nak címét átvéve - Mellow Yellow néven 

A fogyasztás tényleges méretéről nehéz pontos képet alkotni, ennek 
egyik oka az, hogy a kannabiszhasználók zöme alkalmi (pL hétvégi) fo
gyasztó, az egészségügyi problémák pedig főként a rendszeres fogyasztók 
esetében jelentkeznek (a kezelésre szoruló drogfogyasztók közül a legtöbb 
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európai uniós országban 2 és 10% között van a kannabiszesetek aránya, 

bár néhány országban ez 15% körül van) A másik ok abban rejlik, hogy 

néhány országban, például Hollandiában, a „lágy drngként" kezelt kanna
bisz birtoklását enyhébben kezelik a hatóságok, mint más drngokét, de a 

„liberálisabb" megítélés más országokban is gyakori. Ezek a körülmények 

természetesen megnehezítik azt, hogy a fogyasztók számáról objektív ké
pet lehessen alkotni 

,/---~~~~-~ 

Hol tartunk ma? 
Nem kétséges, hogy világméretekben a drngok közül a kannabisztermé
keket fogyasztják a legtöbben, sőt azt is meg lehet állapítani, hogy a kan

nabiszhasználat világjelenség A kannabisztermékek illegális kereskedel

mének méretét a kannabisz- és kannabiszgyanta-foglalások mutatják be a 

mellékelt két ábrán. Abból, hogy a fogyasztás mértékére vonatkozó egyes 
felmérések a közelmúltban enyhe csökkenést jeleztek, még korai lenne bár
milyen következtetést levonni 

(Ellentmondások 
"---------·~----- ---~ 

Az 1961-es Egységes Kábítószer-egyezmény - főként az Egyesült Államok 
rendkívül határnzott fellépésének következtében - a kannabiszra és a kan

nabiszgyantára a legszigorúbb ellenőrzési követelményeket írta elő Ez a 

két drng az Egyezménynek ugyanazon I Jegyzékén szerepel, amelyen a he

rnin, sőt - a herninnal egyezően - felvételre került az Egyezmény IV Jegy

zékére is, amely a termesztés, termelés, kereskedelem és birtoklás teljes 
tilalmát irányozza elő (Ez alól kivételt csak a kendert ipari célokra felhasz

náló országok jelentenek) Ellentmondás látszik az Egyezmény prnhibíciós 

elvei és a kannabisz széles körű fogyasztása között Ellentmondásos az is, 
hogy számos olyan ország (köztük éppen az USA), amely elkötelezte magát 
a kannabisztermesztés, -termelés, -kereskedelem és -birtoklás betiltására, 

különböző módszereket alkalmaz arra, hogy a kannabiszhasználatot lehe

tővé tegye A „dekriminalizáció", a „kis mennyiségek" birtoklásának en
gedélyezése, a „lágy drog" kategória „feltalálása" csak illusztrációként szol

gálnak arra, hogy alapvető ellentmondás van a nemzetközi egyezmények 
előírásai és egyes kormányok jogszabályai és gyakorlata között 
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Súlyos politikai, gazdasági és társadalmi konfliktusok forrása a (fejlődő 
országok termeléséből eredő) kínálat egyértelmű tiltásának és a csempész
áru lefoglalásának konzekvens keresztülvitele, valamint a (fejlett orszá
gokban fennálló) keresletnek és a csempészáru birtoklásának a tolerálá
sa közötti ellentmondás 

Problémák 

Elsősorban az Európai Unióban okoz gyakorlati problémát a rostkender 
termesztésének szubvencionálása Környezetvédelmi szempontból teljesen 
logikus és indokolt volt az a döntés, hogy a további katasztrofális erdőirtá
sok megelőzésére a kormányok a kender és len termesztésének fokozásával 
biztosítsák a papírgyártás nyersanyagát A kendertermesztés felfuttatásá
nak az a kedvezőtlen „mellékhatása", hogy megnehezíti (csaknem lehetet
lenné teszi) magas THC-tartalmú kender fajták termesztésének felderítését 
és megakadályozását 

A kannabiszt legalább 5000 éve használják gyógyszerként, elsősorban 
Ázsiában. Európában viszont a kannabisz akkor sem vált népszerű gyógy
szerré, amikor - 1900 táján - a brit, a francia, a német, az osztrák és más 
gyógyszerkönyvekben hivatalos gyógyszerként jelentek meg különböző 
kannabiszkészítmények (elsősorban a Tinctura Cannabis) (Elképzelhető, 
hogy ebben szerepet játszott az is, hogy az Európában termesztett rostken
der hatóanyag-tartalma rendkívül alacsony volt) Változást csak a 20 szá
zad utolsó évtizedei hoztak, először az Egyesült Államokban, majd Euró
pában. 

Aránylag sokáig tartott, amíg a kannabisz hatóanyagai közül az egyik 
legfontosabb vegyületcsoportot, a tetrahidro-kannabinol (THC) izomere
ket felfedezték Az izraeli Mechoulam érdeme, hogy ezeket 1964-ben izo
lálta, és így meg lehetett állapítani, hogy ezek közül a delta-9-THC folelős 
a kannabisz eufor izáló hatásáért 

Rendkívül jelentős volt az a felismerés, hogy ezt a vegyületet eredmé
nyesen lehet felhasználni terápiás célokra .. Elsősorban a daganatos beteg
ségek kezelésére használt gyógyszerek egyik súlyos mellékhatásának, a 
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hányingernek a csillapítására nagyon jól bevált a IHC, amelyet szinteti
kusan állít elő a gyógyszeripar. 

Több országban tapasztalták azt, hogy a kannabisz nemcsak a dagana
tos betegségek kemoterápiás kezelése során fellépő súlyos hányinger és há
nyás csillapítására alkalmas, hanem izomrelaxáns hatását fel lehet hasz
nálni pl. a sclerosis multiplex tüneteinek enyhítésére is Az már közismert, 
hogy több helyen alkalmazzák a kannabiszt a glaucoma kezelésére, és jól 
használható az AIDS-betegek súlyos étvágytalanságának leküzdésére. Kí
sérleteztek és kísérleteznek a kannabisz fajdalomcsillapítóként és antikon
vulzánsként való felhasználásával Több jele van annak, hogy a különbö
ző farmakológiai hatásokért nem vagy nem csak a IHC felelős, hanem a 
kannabisz más hatóanyagai. A szakirodalomban kannabinoidoknak (CB) 
nevezett vegyületek közül elsősorban a kannabidiol (CBB) válhat hasznos 
gyógyszerré Éppen ezért rendkívül fontosak azok a szakszerúen folytatott 
klinikai kontrollvizsgálatok, melyek ezekre a kérdésekre tudományosan 
megalapozott választ adnak 

A tudományos kutatást viszont inkább nehezítik, mint elősegítik azok 
az akciók, amelyek a terápiás lehetőségeket a kannabiszhasználat engedé
lyezésére akarják felhasználni. Ennek legszélsőségesebb esete az Egyesült 
Államokban fordult elő, ahol néhány államban népszavazásra bocsájtották 
azt a kérdést, hogy engedélyezzék-e a kannabisz gyógyászati célokra való 
használatát A gyógyszer-engedélyezésnek ma már kialakult a gyakorla
ta. A nemzeti egészségügyi hatóságok abban az esetben engedélyezik egy 
gyógyszer forgalomba hozatalát, ha 1) annak hatása és 2) relatív ártalmat
lansága tudományos módszerekkel bizonyított, valamint 3) garantáltak a 
standard minőséget biztosító gyártási körülmények Ezt az engedélyezési 
folyamatot nem lehet népszavazással helyettesíteni 

Hollandiában már gyógyszertári forgalomba került olyan standardizált 
kannabiszkészítmény, mely indokolt esetben az orvosok rendelkezésére 
áll,1 Nagy-Britanniában pedig a közeljövőben várható a gondosan megter
vezett és ellenőrzött vizsgálatok befejezése, valamint azok eredményeinek 
értékelése. 2 

1 A szakemberek tájékoztatására: a Cannabis fias var Bedrocan kb. 18% dronabinol1 (delta-9-THC-t) 
és kb. 0 8% dronabidiolt (kannabidiolt) tartalmaz a Cannabis fias var SIMM esetében kb l 1% il
letve kb. 0,3% a két hatóanyag aránya 
2 A GW Pharmaceuticals szabadalom1nal védett termékét Sativex márkanéven hozza fürgalomba 
A kannabisztermékekből kifejlesztett gyógyszerekkel kapcsolatos fejleményeket Szendrei Kálmán 
folyan1atosan ismerteti a .Gyógyszerészet''-ben és orvosi folyóiratokban 
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Sajnálatos, hogy a kannabisz körül kialakult politikai légkör sokszor 
akadályozza a kannabisz gyógyászati alkalmazásba vételét; vannak olyan 
politikusok, akik attól telnek, hogy a kannabisz gyógyszerként való hasz
nálatának engedélyezése „fellazítaná" az ene a drogra előüt teljes tilalmi 
rendszert Ebben a felfogásban az az elszomorító, hogy egy - számos or
szágban gyakorlatilag nem működő - tilalmi rendszert azoktól a gyógy
szerkutatásoktól féltenek, melyek eredményei - szerencsés esetben - ren
geteg ember szenvedését enyhítenék 

Egy újra feltett kérdés: 
mi az, hogy „kannabisz"? 
A prnblémák közül kiemelkedik az, melyre a Nemzetközi Kábítószer-el
lenőrző Szerv már 1994-ben felhívta az ENSZ Kábítószer Bizottságának 
a figyelmét Sajnálatos, hogy a Bizottság még mindig nem vette tudomá
sul, hogy az 1961-ben az Egységes Kábítószer-egyezmény kidolgozása so
rán elfogadott definíciók már elavultak 1961-ben a nemzetközi konferen
cia - mint már említettem - az indiai tapasztalatokon alapuló definíciókat 
kodifikálta Azóta ismertté vált a kannabisz hatóanyaga, tehát 1) lehetővé 
vált egy adott termék hatáserősségét (és veszélyességét) a IHC-tartalom 
arányában megállapítani, és 2) illuzórikussá váltak az Egyezményben sze
replő (hatóanyag-tartalomtól független) definíciók Könnyen lehet konkrét 
példával illusztrálni ezt az állítást: vannak országok, ahol egy 5% THC-t 
tartalmazó terméket lefoglalnak, mivel az „kannabiszgyanta", de tolerál
ják egy 20% THC-t tartalmazó termék használatát, mivel az nem gyan
ta, hanem „csupán" „kannabisz". Eljött az ideje annak, hogy a nemzetközi 
közösség újra feltegye azt a kérdést: „mi az, hogy kannabisz?", és a nem
zetközi kábítószer-egyezmények definícióit és ezáltal a kannabisztermékek 
ellenőrzésének gyakorlatát is korszerűsítse, továbbá lehetővé tegye (és ne 
akadályozza) egyes standardizált kannabisztermékek gyógyszerként való 
engedélyezését és forgalmazását 

Az új definíciók kidolgozása során messzemenően figyelembe kell venni 
az egyik legújabb fejleményt: az újonnan kifejlesztett „szuperpotensnek" 
nevezett kannabisz rendkívül magas hatóanyag (IHC)-tartalma folytán 
egyre több egészségártalmat okoz .. Az Európai Unió illetékes intézete, a 
Drog és Drogfüggőség Európai Megfigyelő Központja szerint az elmúlt 
évek során Emópában nem emelkedett jelentősen a kannabisztermékek 
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hatóanyag-tartalma (ez évek óta kb 6-8% THC-t jelent), kivétel csupán 
Hollandia, ahol 2001-2002 során a TBC-tartalom elérte a 16%-ot Ez gya
korlatilag egyezik a holland Tribos intézet 2004. évi jelentésével, misze
rint az 01szágban a kannabisztermékek IHC-tartalma 1999 és 2004 kö
zött 9%-ról 15%-ra emelkedett A holland kormány most keresi azt a jogi 
megoldást, melynek segítségével az országban be lehetne tiltani ezeknek a 
„szuper potens" kannabisztermékeknek a használatát 

Ezekből az adatokból egyértelműen következik, hogy ez az „európai" 
kannabisz már nem az a kannabisz, melyet - pi Indiában - évezredeken át 
használtak 
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A „pszichedelikus kultusz" hívei gyakran hivatkoztak arra, hogy a halluci
nogén anyagok használata olyan ősi, mint maga az emberiség .. Ez az állítás 
igaz, hiszen sziklarajzok és más régészeti leletek egyértelműen bizonyít
ják, hogy például a peyotlkultusz már háromezer évvel ezelőtt is létezett, 
és az is tény, hogy Aldous Huxley a 20 század derekán a peyotl hatóanya
gával, a meszkalinnal kísérelte meg tágra nyitni a „megismerés kapuit" A 
két jelenség mégsem hasonlítható össze A primitív népek ugyanis nem 
kizárólag élvezeti célzattal vagy „önmaguk jobb megismerése" érdekében 
alkalmazták a hallucinogéneket A természeti népek körében nem lehet 
különbséget tenni a varázsszer és a gyógyszer között, mivel ezek azonos 
fogalmak voltak. A primitív társadalom a betegséget és a természetes ha
lált természetfeletti erők befolyásának tulajdonította, ezért olyan növényi 
anyagokat keresett és használt, melyek a gyógyító ember, a varázsló, a sá
mán számára lehetővé tették, hogy hallucinációk révén kapcsolatba lépjen 
a betegséget és halált okozó rosszindulatú szellemekkel. A 2L században 
már senki sem tulajdoníthatja a betegségeket túlvilági erők beavatkozásá
nak, ezért napjaink hallucinogénanyag-használata még attól sem lesz „má
gikus", ha azt misztikus vagy metafizikai elemekkel próbálják motiválni. 

A természet nem volt egyformán bőkezű minden kontinenshez a ter
mészetes hallucinogének vonatkozásában: Közép- és Dél-Amerika jóval 
gazdagabb hallucinogén hatású gombák, kaktuszok és virágos növények 
tekintetében, mint az összes többi földrész együttesen. Ennek dacára min
denütt fellelhetők legalábbis a nyomai annak, hogy részegítő hatású növé
nyi anyagokat alkalmaztak transzállapot előidézésére, eksztázis keresésé
re vagy a túlvilággal, a szellemekkel, az istenséggel való kommunikációra. 
Ezeket a növényeket az istenek ajándékának tekintették, sőt sokszor még 
azonosították is az istenekkel 

A primitív népek varázsszerei régen felkeltették a szakemberek érdeklő
dését, de a kutatás csak a 20 század derekán vált átfogóvá, amikor antro
pológusok, archeológusok, botanikusok, etnográfusok, farmakognoszták, 
farmakológusok és növénykémikusok „egymásra találtak". Újra felfedez
ték Lewin 1924-ben publikált „Phantastica" című munkáját és Reko 1936-
ban kiadott „Magische Gifte" című szakkönyvét, és nemcsak az Ameriká
val foglalkozó 16 .. századi kódexeket, a 17-18 századi természettudósok 
múveit és az északi, főként Urál vidéki sámánizmussal foglalkozó 19 szá
zadi tanulmányokat kezdték újra elemezni, hanem az ősi vallások szent 
könyveit is, az iráni Avesztát és az indoárják Rigvédáját is 
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Az antropológus Wasson házaspár 1953-ban egyedül indult el, hogy az 
utolsó mexikói curanderók és sámánok még élő gyakorlatát a helyszínen 
megismerje, de úttörő munkájukat néhány év múlva már R. Heim fran
cia mikológussal és R E Schultesszel, a Harvard Botanical Museum igaz
gatójával együttesen folytatták, és a kutatásba rövidesen bekapcsolódott 
az LSD felfedezője, a svájci A Hofmann és a Sandoz-gyár másik kiemelke
dő szakembere, a farmakológus A Cerletti is. Az antropológusok, botani
kusok, vegyészek és farmakológusok együttműködése csodálatos eredmé
nyekhez vezetett, és rendkívül rövid idő alatt sikerült azonosítani nagyon 
sok, tradicionálisan használt hallucinogén anyag anyanövényét és ható
anyagát Megszületett az etnobotanika és etnofarmakológia egy sajátos 
ágazata, mely kibővítette és teljesebbé tette farmakognóziai ismereteinket, 
és új utakat és lehetőségeket tárt fel az antropológia számára is 

A négy kontinensre és több száz növényre kiterjedő kutatások eredmé
nyeinek még összefoglalására sem vállalkozhatom, és az ősi hallucinogé
nek közül a továbbiakban csak azzal a néhány droggal foglalkozom, ame
lyek valamilyen módon - közvetve vagy közvetlenül - kapcsolatban állnak 
a hallucinogének mai használatával· 

A légyölő galóca az egyik legősibb és legelterjedtebb mágikus gomba. (A 
gombát légyméregként való használata miatt nevezte „muscaria"-nak Lin
né) A gomba hatóanyagát muszkalin néven tartja nyilván a szakiroda
lom 

A szibériai sámánok évszázadokon át használták szertartásaik során a 
galócát transzállapot előidézésére A magyar sámánok eksztázisával kap-
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csolatban igen részletes adatokat tartalmaz Balázs tanulmánya, amely a 
Diószegi által szerkesztett, a szibériai népek hitvilágával és folklór jávai fog
lalkozó német nyelvű kiadványban jelent meg 1963-ban A galóca által ki
váltott révületet tovább fokozta a sátrnkban (tehát zárt térben) égő tűz kö
vetkeztében állandóan malkodó hőség (az Eliade által sokat emlegetett 
„chalem magique"), valamint az átfonósított kövekre helye2ett gyantatar
talmú növények bódító füstje. 

De Szibériában nemcsak rituális célokat szolgált ez a gomba, és első
s01ban a finnugor tö12sek körében általánossá és társadalmilag elfogadot
tá vált részegítő szerként való használata. 17-18. századi utazók beszámo
lói is legtöbbször osztják és vogul „rokonainkat" említik, de a csukcsok, 
korjákok és más kamcsatkai népek körében is ősi időkre vezethető vissza a 
drog fogyasztása A 20. századi gyakorlatot a következőképpen frta le Lip
ták Pál, a gyógyszer ismeret professzora 1940-ben kiadott tankönyvében: 

„A kívánt hatás elérésére egy nagyobb vagy 2-3 kisebb gomba szüksé
ges, a kisebb gombák állítólag hatásosabbak. A gombát Észak-Ázsiában 
szárított állapotban használják, darabokban vagy galacsinokká alakítva le
nyelik, de italt is készítenek belőle úgy, hogy a gombát a keskenylevelű fü
zike (Epilobium angustifolium) leveleiből készült fonázatban vagy a Vacci
nium uliginosum bogyóinak nedvében áztatják 

A légyölő galóca hatása sajátságos részegségben nyilvánul, mely izga
lommal, reszketéssel kezdődik, azután vidámság jelentkezik, hallucináci
ók és víziók lépnek fel, a részeg jelen nem lévő személyekkel társalog, és 
ezeknek boldogan meséli, hogy milyen gazdag és mennyire jól érzi ma
gát Emellett mindent nagyítva lát, egy kis lyuk például mély szakadék
nak túnik fel A k01jákok meg szokták tenni a gombától részeg ember
rel azt a tréfát, hogy egy kis botot tesznek az útjába Minthogy a részeg ezt 
nagy akadálynak látja, megáll előtte, vizsgálgatja, végül hatalmas lendület
tel átugrik rajta Ez az állapot őrjöngésbe, tombolásba mehet át, utána mély 
álom következik, mely kellemes, gyakran érzéki álomképekkel jár Feléb
redése után az, aki a galócát megette vagy megitta, annyira-amennyire jó
zan, csak ingadozó járásán látszik még a n1án1or következménye, csakha
mar azonban ismét jelentkezik az izgalom, megint kezdődik az éneklés, 
lárma, tánc, amit teljes kifáradás után ismét mély álom vált fel. A kor
jákok többnyire nem elégednek meg az élvezeti szer egyszeri bevételével, 
hanem felébredés után ismét nyelnek galócát vagy pedig megisszák idő
közben kiürített vizeletüket, melybe a galóca hatóanyaga átmegy, s amely 
éppen ezért ugyanazt a hatást fejti ki " 
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Amanita muscaria - mint a tudás fája 
\, ____ --------------------- - ----------------~-------~~/ 

A gomba rendkívül drága volt, a 17-18. századi utazók állítása szerint 
egy rénszarvasért legfeljebb 2 darabot lehetett kapni 

Wasson úgy véli, hogy a magyarok a népvándorlás során „hozták ma
gukkal" az Amanita muscaria bolondgomba elnevezését 

Ma már a legtöbb történész igazoltnak véli Wasson - nagy meglepetést 
kiváltó - elméletét anól, hogy azAmanita muscaria volt az árják szómája is 
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úgy tűnik, hogy az árják „honosították meg" a szómát Indiában, ami
kor 3500 évvel ezelőtt az Indus völgyébe érkeztek A szórna (Wasson sze
rint a galóca) rendkívül fontos szerepet játszott az ősi indiai szertartások
ban, amit egyér telmúen bizonyít az, hogy a Rigvéda ezer himnusza közül a 
legtöbb a szómához (vagy szómáról) szól. (Indiában az idők folyamán más 
növények vették át a galóca kultikus szerepét - a szakirodalomban leg
többször különböző Ephedra-fajokat vagy kannabiszt említenek) 

Görögországban találtak galócát ábrázoló ókori vázafestményeket, me
lyek a galóca - bonal kombinált - használatára utalnak 

Az Amanita muscar iával kapcsolatban az egyik legmeglepőbb lelet 
Franciaországban található: a B. századi Plaincourault-kápolna freskóján 
látható tudás faja leginkább a légyölő galócához hasonlít Egyelőre a ku
tatók fantáziájára van bízva ennek értelmezése 

Aztékok és inkák 

A Lophophora williamsii lem. - régebbi közleményekben Echinocactus 
williamsii vagy Anhalonium lewinii néven is említett - Mexikóban honos, 
puha hasú, vastag répagyökerú, barnás-szürkészöld színű, 8 bordájú, tövis 
nélküli kaktusz, melynek levágott és megszárított „koronáját" (növénytes
tét) évezredek óta fogyasztják az indiánok hallucinációk előidézésére .. A 
szárított, korong alakú drog a peyotl, melyet az angol nyelvű szakirodalom 
sokszor peyote vagy még inkább mescal button néven említ 

A peyotl hallucinogén hatása kaleidoszkópszerű, rendkívül színes vízi
ók formájában nyilvánul meg, de befolyásolja a hallást, a tapintást és az íz
lelést is 

Az első európai leírások a 16 .. századból, a spanyol krónikásoktól szár
maznak, közülük is kiemelkedik Bernardino de Sahagún barát, aki Mexi
kóban egész életét az indiánok szokásainak a tanulmányozására fordította. 
„Historia general de !as cosas de nueva Espaiía" ('Új Spanyolország dolga
inak általános története') című, rendkívül objektív, többkötetes művében 
leírta az aztékok peyotlfogyasztását, megemlítve, hogy ez rémisztő vagy 
mulattató víziókat idéz elő; az intoxikáció két vagy három napig tart, és 
ezalatt az indiánok sem félelmet, sem éhséget, sem szomjúságot nem érez
nek 
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Lophophora williamsii 

A kaktuszból kivágott korongok: a peyotl 



Sahagún arra a következtetésre jutott, hogy közel kétezer éves szokásról 
van szó, de Lumholtz dán etnológus rituális lávakő faragványok tanulmá
nyozása révén bebizonyította, hogy a tarahumara indiánok már három
ezer évvel ezelőtt hódoltak a peyotlkultusznak Az indiánok a peyotlt fél
istennek, a nap ikertestvérének tekintették, és ennek nyomai még ma is 
megfigyelhetők: keresztény indiánok keresztet vetnek, amikor a kaktuszt a 
természetben meglátják 

A spanyol hódítók rendkívül erőszakosan léptek fel a rituális gyónás
sal és tisztulási szertartással egybekötött pogány peyotlkultusz ellen. En
nek hármas oka volt: társadalmilag károsnak ítélték a részegítő anyagnak a 
fogyasztását, politikailag veszélyesnek tartották, mivel fokozta az indiánok 
összetartását és ellenálló képességét, vallási szempontból akadályozta a ke
resztény hit terjesztését, illetve a már megkeresztelt indiánok „jó keresz
ténnyé" válását. Az inkvizíció módszerei látszólag eredményre vezettek, és 
úgy túnt, hogy a peyotl használata visszaszorult A valóság az, hogy a spa
nyolok csak a szervezett, nyílt peyotlkultuszt tudták felszámolni, ugyan
is adatok tanúskodnak arról, hogy a 17 és 18 század folyamán a mexikói 
curanderók titokban, de széles körben tovább használták a peyotlt gyógyí
tásra és jóslásra egyaránt, és az indiánok körében is fennmaradt használa
ta rituális táncaikban a transzállapot előidézésére 

A 19. század során lényeges fordulat következett be: különböző mexikói 
indián törzsek vallási csoportokat kezdtek szervezni, melyek középpontjá
ban a peyotl állt, és - ezzel párhuzamosan - az Egyesült Államokban élő 
indiánok, elsősorban a kiovák és a komancsok, mexikói rablókalandozá
saik során megismerkedtek a peyotllal. Ebben az időben jelentős indián
csopor tok vándoroltak át Mexikóból Texasba, és a századforduló táján már 
a határt jelentő Rio Grande mindkét partján fel lehetett lelni a peyotlkul
tusz híveit Megalakult a Native American Church, melynek 1922-ben még 
csak 1.3 300 követője volt, de ezután rendkívül gyorsan terjedt Jelenleg ne
gyedmillióra becsülik a Mexikó 4 és az USA 10 államában élő 40 különbö
ző indián törzshöz tartozó hívők számát. Sok heves vita és üldöztetés után 
ma már teljesen legálisan műk:ödhet a Native Americán Church, és az indi
ánok rezervátumaikban zavartalanul végezhetik a kereszténység és az ősi 
kultusz különös keverékéből álló szertartásaikat, melyben a peyotl a mise
áldozási ostyához és borhoz hasonló középponti szerepe mellett gyógyítási 
célokra is szolgál Az észak-amerikai indiánok sokszor mexikói zarándok
utak során szerzik be peyotlszükségletüket, és a kaktuszok begyűjtésének 
is kialakult a rituális ceremóniája 
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A Lophophora williamsii és a peyotl fő hatóanyagát, a meszkalint a 19. 
század utolsó éveiben több kutató is izolálta és különböző neveken leírta. 
A meszkalint és a mellette előforduló fontosabb társalkaloidokat E Spiith 
azonosította (1919), aki szintézis útján bizonyította be, hogy a meszkalin 
kémiailag trimetoxi-fenetilamin 

A peyotl hatásáért a meszkalin felelős, bár egyes vélemények szerint -
feltehetően a társalkaloidok és a kaktuszban található más vegyületek kö
vetkeztében - némi eltérés mutatkozik a peyotl és a meszkalin intoxiká
ció tünetei között 

A peyotl és a meszkalin gyógyászati felhasználására irányuló kísérletek 
nem vezettek eredményre, és a harmincas években Peyotin néven reklámo
zott készítmény tiszavirág-életú volt, mivel ezt a svájci hatóságok - a Nép
szövetség javaslatára - csaknem azonnal kivonták a forgalomból 

Az ősi peyotlkultuszhoz hasonlóan a Native American Church ceremo
niális peyotlfogyasztását sem lehet a kábítószer-élvezettel vagy különösen 
a toxikomániával azonosítani Függetlenül attól, hogy a peyotl vallási cé
lokra való használatát helyesli-e valaki vagy nem, ebben az esetben nem 
lehet visszaélésről beszélni A fogyasztás ugyanis rendezett körülmények, 
évezredek során kialakult feltételek között történik, és ami talán még lé
nyegesebb, a peyotlt az indiánok meghatározott célokra használják, nem 
pedig öncélúan, élvezetből 

A visszaélés nem a peyotllal, hanem a meszkalinnal kezdődött, nem az 
indiánok, hanem az amerikai fehér fiatalok körében, és nem az aztékok 
idején, hanem a 20. század hatvanas éveiben Erre még visszatérünk, mivel 
Aldous Huxley meszkalinnal végezte azokat a kísérleteket, melyek a „meg
ismerés kapuinak" megnyitásához és megírásához vezettek 

A peyotlkultusz és a meszkalinabúzus között nincs közvetlen összefüg
gés, ezért indokolt és logikus, hogy a meszkalin nemzetközi ellenőrzés alá 
vonása (1971) nem járt együtt a peyotl ellenőrzésének bevezetésével Lát
szólag ellentmondásnak tűnik, hogy a kokaintartalmú kokacserje és ko
kalevél ellenőrzés alá esik, a meszkalintartalmú kaktusz, a Lophophoia 
william.sii, és a peyotl viszont nem Ennek az az oka, hogy a kokalcvél az 
illegális kokaingyár tás nyersanyaga, a meszkalint viszont sokkal egysze
rúbb és olcsóbb kémiai szintézis útján előállítani, mint a kaktuszból kivon
ni Titkos meszkalinlaboratóriumot nemegyszer nyomoztak ki az ameri
kai rendészeti szervek, de arra még nem volt példa, hogy valaki ~z értékes 
peyotlt ádozta volna fel erre a célra 

339 



1 

1 
1 

1 

San Pedro kaktusz 

.3000 évvel ezelőtt, amikor a mai Mexikó területén élő őslakók körében ál
talános volt a peyotl rituális fogyasztása, a perni indiánok köré.ben a Sa.n 
Pedro kaktuszt használták ugyanerre a célra. Ez nemcsak a ternletek ko
zötti távolság miatt meglepő, hanem azért is, mert a peyotl anyanövénye, 
a Lophophora williamsi egy kicsiny kaktusz, a San Pedrona~ .ne;e.zett Tri
chocereus pachanoi viszont egy 6 méter magasra is megno.vo ona~1 oszlop
kaktusz. A két kaktusz közötti hasonlóságra csak a 20 szazad masod1k fe
lében derült fény: mindkettőnek a meszkalin a hatóanyaga Ez a felfedezés 
adta meg a magyarázatát annak, miért használták (és használják m.ég i;'a 
is) ezt a kaktuszt gyógyításra, pszichoterápiára, jövendölésre és varazslas-

ra egyaránt , „ , , , 

Sharon szerint más oszlopkaktuszokkal valo osszetevesztesek utan 
Claudine Friedberg francia etnobotanikus tisztázta azt, hogy a. San Pedro a 
Trichocereus pachanoi-val azonos, és ugyancsak francia kutato, M J Pois
son bizonyította be, hogy a kaktusz meszkalint tartalmaz. 
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A Trichocereus pachanoi az Andokban, Pernban, Bolíviában, Ecuador
ban, valamint Chile és Argentína északi területén, 1800-3000 méter ma
gasságban található, ahol termesztik is .. A terület különben megegyezik az 
Inka Birodalommal, annak legnagyobb kiterjedése idején 

A San Pedro törzséből vágott szeleteket órákon át főzik, és ezt a főzetet 
fogyasztják A kaktusznak és főzetének számos elnevezése van, Bolíviában 
és Pernban talán az achuma név fordul elő leggyakrabban 

Krisztus előtti évszázadokból származó, kőbe faragott domborművek, 
kerámiaszobrok és más régészeti leletek tanúsítják, hogy ez a kaktusz mi
lyen fontos szerepet játszott az egymást követő indián kultúrákban. 

A spanyol hódítás idején a kaktusz használata általános volt, és Pern
ban a katolikus egyház - elsősorban az inkvizíció - ugyanolyan erélye
sen lépett te!, mint Mexikóban a peyotl ellen A Trichocereus fogyasztását 
nem sikerült felszámolni, de egy változás mégis bekövetkezett: a tradici
onális rítusok keresztény ceremoniális elemekkel keveredtek, és a jelenle
gi fogyasztási formákat sokan tekintik az ősi szokások és az új vallás ötvö
zetének Keresztény befolyásra utal az is, hogy a kaktusz új nevet kapott, 
Schultes és Hofmann szerint valószínűleg azért, mert San Pedro, tehát Szent 
Péter őrzi a mennyország kulcsait 

A San Pedro kaktuszt az Andokban ma is széles körben használják gyó
gyászati célokra (a betegek kezelését a curanderók rendszerint éjszaka vég
zik, sámáni rítusok keretében), istentiszteletre, varázslásra és a gonosz 
szellemek elleni védekezésre 

Bernardino de Sahagún barát - a peyotl kapcsán említett nagy művében -
már a 16 században írt arról, hogy a mexikói indiánok víziók előidézésére 
kis gombákat fogyasztanak. Sokáig ezt a megállapítást tévesnek tartották, 
és széles körben elterjedt az a nézet, hogy Sahagún a peyotl „korongokat" 
vagy „gombokat" vélte gombának A 20 század harmincas éveiben de1ült 
csak ki, hogy Sahagún nem tévedett: az aztékok által fogyasztott teona
nacatl tényleg gomba volt A teonanacatl azoknak a hallucinogén hatású, 
Conocybe, Panaeolus, Psilocybe és Stropharia nemzetségbe tartozó gom
báknak az összefoglaló megnevezése, melyeknek szakrális használata Me
xikóban és Guatemalában legalább 3500 évre nyúlik vissza A Guatemalá
ban Kr e 1000 körül lávakőből kifaragott, tucatszámra található szobrok 
egyértelműen tanúsítják a szakrális gombák döntő fontosságú társadalmi 
szerepét 
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Varázsgombát ábrázoló kőszobrocska 
(Guatemala, Kr e 1000 körül) 

Psilocybe gombát fogyasztó indián 
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Az aztékok gombafogyasztását félreérthetetlenül mutatja be az 1565 kö
rül íródott Codex Magliabecchi, amely a mexikói indián rítusok és babo
nák leírását tartalmazza. A Codexből reprodukált képen jól látható, hogy 
egy azték hogyan eszegeti a mágikus gombát, miközben Mictlantecuhti, a 
halottak birodalmának ura, a háttérből figyeli a jelenetet 

A gombakultusz „eltűnése" a spanyol hódítás következménye; az utolsó 
tudósítás a gomba nyilvános fogyasztásáról 1502-ből származik: Montezu
ma koronázási ünnepségének ez integráns részét képezte Az indiánok le
leményességének és összetartásának minden elismerésre méltó példája az, 
hogy a spanyolok elől négy évszázadon át el tudták titkolni ősi szokásaik 
fonntar tását A titkolódzás oka az volt, hogy a spanyolok a gombakultuszt 
még a peyotlnál is keményebben üldözték, ezért ez csak teljes titoktartás 
mellett folytatódhatott. A spanyol krónikákból kitűnik, hogy a gombák fo
gyasztását a keresztény papok nemcsak pogányságnak, hanem egyenesen 
az ördög művének tekintették, amit maga a teonanacatl elnevezés is „iga
zol'', hiszen ez az istenek húsát jelenti .. A gombák fogyasztása - illegalitás
ban és titokban - mégis túlélte a századokat, és var ázsszerként meg gyógy
szerként Mexikó déli részén még ma is legalább 9 különböző indián törzs 

Psilocybe gomba 



Tenyészet 

Szárított gomba 
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körében szokásos. Ezek a törzsek tették lehetővé annak a két tucat gombá
nak az azonosítását, amelyek használata - az archeológiai leletek tanúsá
ga szerint - több ezer évre nyúlik vissza Közülük a Psilocybe-fajok (P az
tecorum, P caerulescens, P hookshageni, P me.xicana és P zapotecorum) a 
legjelentősebbek 

Az azonosítás elsősorban Wasson helyszíni megfigyeléseinek és Heim 
rendszeres mikológiai kutatásainak köszönhető Heim közleményei és el
ső.sorban „Champignons toxiques et hallucinogenes" című könyve alapve
tően járultak hozzá ahhoz, hogy világos képet kapjunk a mexikói mági
kus gombákról 
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Heim professzor művészi képeken örökitette meg a Psilocybe gombákat 



Valószínűleg Wasson és felesége voltak az első fehérek, akik 1955 nyarán 
Maria Sabina „curandera" segítségével részt vehettek az indiánok gom
bafogyasztásának szertartásán. Maria Sabina hírnévre tett szert a kuta
tók körében, és népszerűségre mindazok körében, akik színes riportokat 
akartak írni arról, hogy hogyan érintkeznek az indiánok a szellemvilág
gal Hírneve legalább ekkora az indiánok között is, akik viszont egyáltalán 
nem lelkesednek azért, hogy hagyományaikat színpadra vigyék 

/ 

Maria Sabina, a leghíresebb „curandera" 

\': 

Varázsszerek piaca 

A Wasson házaspár beszámolói komolyak és őszinték, elsősorban tudo
mányos szempontjaik és az indiánok iránt érzett rokonszenvük miatt, az 
őket követők (és az őket idézők) között viszont sokan vannak, akiket csak 
a szenzációkeresés vezetett A varázsszerek használatát nem lehet és nem 
szabad az indiánok hagyományaitól és kultúrájától elkülönítve tárgyalni, 
éppen ezért nem áll szándékomban az irodalomból kiemelt részletek köz
lésével torz képet adni egy tiszteletre méltó ősi kultuszról, melyben a drog
használat csupán egy elemet jelent 

A Psilocybe rituális használata ma is élő gyakorlat, de a keresztény hit 
és keresztény szertartások befolyásának számos jelét lehet felfedezni. Pél
dául az indiánok közül sokan meg vannak győződve arról, hogy a gomba 
azokon a helyeken nő ki a földből, ahova Jézus vére hullott, és a gomba fo · 
gyasztásának a szertartása sokban hasonlít a keresztény áldozáshoz 

Hofmann kutatásai, melyeket munkatársaival a bázeli Sandoz-gyár la
boratóriumában végzett, egyértelműen bizonyítják, hogy a gombák hallu
cinogén hatásáért a pszilocibin, illetve annak ugyanolyan hatású bomlás
terméke, a pszilocin felelős. 

A pszilocibin és pszilocin farmakológiai vizsgálatát ugyancsak a San
doz-gyár kutatói végezték el Kitúnt, hogy a vegyületek hallucinogén hatá
sa a meszkalinéhoz hasonló, csak enyhébb, éppen ezért megkísérelték ezek 
gyógyszerként való alkalmazását is, de eredménytelenül 
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A Psilocybe-fajok fellelhetők a világ más tájain is, de varázsszerként és 
gyógyszerként való használatukra kizárólag Mexikóban és Közép-Ameri
kában ker últ sor 

A 20. század végéig kellett várni arra, hogy ezek a gombák az európai if~ 
júság érdeklődését felkeltsék: néhány országban az lSD és más hallucino
gén anyagok mellett - vagy helyett - sokszor próbálkoznak ezéknek az ősi 
gombáknak a termesztésével és fogyasztásával Ezzel a jelenséggel viszont 
- amelynek semmi köze sincs a Psilocybe-gombák kultikus használatához 
- a későbbiekben foglalkozunk (lásd a 417. oldalon) 

Az Anadenanthera (más néven: Piptadenia) peregrina pörkölt és elporí
tott magvait yopónak nevezik Ayopo (más néven: niopo vagy cojoba) Dél
Amerikában, főként az Orinoco mentén, Kolumbiában és Venezuelában 
élő indiánok körében ősidők óta a mai napig használt szippantószer. A 

/~----------------- -------------------------------~~-

Yopót szippantó indiánok 

mellékelt képeken látható, hogy hogyan szippantják, illetve hogyan fojják 
be az orr lyukakba a drogot bambusz- vagy madár csontokból készített csö
vecskék segítségével 

Erről a szokásról már 1496-ban beszámolt Kolumbusz második útjának 
egyik résztvevője, Ramon Pane. Ő a Karib-szigeteken cohoba néven ismer
kedett meg ezzel a droggal, amely a Karib térségből ugyanúgy eltúnt, mint 
az indiánok .. José Gumilla jezsuita szerzetes már a mai Kolumbia és Ve
nezuela térségében írta le a yopo-szippantást „El Orinoco Ilustrado" címú, 
1741-ben megjelent könyvében Humboldt ugyancsak az Orinoco völgyé
ben tanulmányozta ezt 1801-ben 

A yopo az egyik legerősebb hatású szippantószer, mivel - a számos más 
mágikus növényben is előforduló dimetil-triptamin (DMT) mellett - bu
fotenint is tartalmaz A bufotenint, az 5-hidroxi-dimetil-triptamint, elő
ször varangyos békák (Buja buja) bőrének mérgező váladékából izolálták 
A yopót nem csak varázslók használják jövendőmondásra vagy gyógyítás
ra, a szippantás a helyi indián lakosság egyes köreiben általános szokás 
A hatóanyagok az orr nyálkahártyáján át pillanatok alatt felszívódnak és 
azonnal elérik az agyat, ezért a transzállapot rögtön bekövetkezik A hal
lucinációk és víziók segítségével az indiánok hosszan kommunikálnak a 
természetfeletti világgal; ezt az állapotot a végtagok elmerevedése, majd 
hosszan tar tó eszméletvesztés követi 

A yopót szolgáltató Anadenanthera-fajjal rokon fa, az A. colubrina volt 
az anyanövénye a régebben Peruban, Bolíviában és Argentína északi ré
szén használt vilcának A vilca (vagy huilca) a yopónál enyhébb hatású, 
mivel csak DMI-t és más triptaminszármazékokat tartalmaz, bufotenint 
viszont nem Ezt a drogot nem szippantják, hanem chichával, egy kukori
cából erjesztett alkoholos itallal fogyasztják 

A szakemberek meg vannak győződve arról, hogy az inkák a vilcát szé
les körben használták. Ezt látszik alátámasztani a Machu Picchu felfede
zőjének, Binghamnak a véleménye, hogy ezt a legendás várost az inkák 
- akik a spanyolok elől ide vonultak vissza - Vilcabambának nevezték, ami 
kecsua nyelven azt jelenti, hogy 'a pampa, ahol a vilca nő' 

A yakee (más néven: yato, epena, parica) a Virola calophylla és más Vi
roia-fajok (V calophylloida, V theiodora, V elongata stb) kérgéből nyert 
vérvörös gyanta. Ezt a szippantószert főként Brazíliában, Kolumbiában és 
Venezuelában használják az indiánok, elsősorban a varázslók, jövendő
mondásra és gyógyításra egyaránt 

A fa lehántott kérgét szárítják, pörkőlik és más növények hamujával ke
verve szippantják A drogból a hatóanyagok (DMI és más triptaminszár
mazékok) ugyanolyan gyorsan szívódnak fel, mint a yopo esetében 
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lpomoea violacea 

Az aztékok zöld kígyónak nevezték a Rivea (más néven: Turbina) corym
bo.sát, azt a kúszónövényt, amelynek megszárított és elporított magvait va
rázsszerként használták Ezt az oluliuquinak nevezett drogot a mexikói 
indiánok ma is ugyanúgy fogyasztják - vízzel vagy alkoholos italokkal -
vallási, cermoniális és gyógyítási célokra, mint régen az aztékok 

A Rivea corymbo.sa mellett - ugyancsak az aztékok óta - az Ipomoea vi
olacea és az I tricolor magvait is fogyasztják; ezeket a hajnalkaféléket a 
szakirodalom sokszor angolul „morning glor y" néven említi, az indiánok 
viszont badoh negrónak nevezik (Az Ipomoea elnevezés két görög szóból 
ered: ipsz =féreg, omoiosz =hasonló) 

Az oluliuquiról készített legrégebbi rajzot - amely a mellékelt képen lát
ható - Francisco Hernandez közölte „Rerum medicarum Novae Hispaniae 
thesaurus, seu plantarum, animalium, mineralium mexicanorum histo
ria" című, 1651-ben megjelent könyvében Ebben azt is leírta, hogy az in
diánok az oluliuqui bevétele után halott őseikkel és az ördöggel kommu
nikálnak 
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Az azték papok jóslásra a peyotl helyett inkább az oluliuquit alkalmaz
ták. Ennek használatát ugyanis a keresztény spanyolok kevésbé tiltották, 
mivel az indiánok azt állították, hogy a drog bevétele után álmukban a 
Szűzanya jelenik meg előttük (A mexikói indiánok még ma is sokszor ne
vezik ezt a drogot a „Szűzanya magvainak") 

Az oluliuqui hatóanyagainak felderítése meglepő eredménnyel járt: a 
drog fő hatóanyaga, a lizergsav-amid (másnéven: ergin) ugyanúgy lizerg
savszármazék, mint az LSD, azzal a különbséggel, hogy az lSD hallucino
gén hatása százszorosa ennek a vegyületnek a hatásánál.. A kémiai rokon
ság viszont logikus magyarázatát adta a drog hatására föllépő vízióknak és 
hallucinációknak 

A lizersav-amidot különben a „Hawaian Baby Woodrose"-nak nevezett 
Argyrea nervo.sában is kimutatták 

Oluliuqui, a zöld kígyó 



Az ayahuasca (másnéven: natema, pinde, caapi) a legismertebb neve an
nak a kúszónövénynek, melyet az Amazonas felső folyása és az Orinoco 
mentén lakó indián törzsek hallucinációk előidézésére használnak - mint 
a „lélek borát" Az indiánok a Banisteriopsis caapi és más Banisteriopsis-fa
jok (pl. B inebrians) gyökerének besűrített füzetét fogyasztják (ezt a kivo
natot yagénak nevezik) 

A drog bevétele után színes víziók és hallucinációk jelentkeznek; ezt 
a hatást az indiánok jóslásra, betegségmegállapításra, gyógyításra és az 
ősökkel való kommunikációra használják fel. Egyes kutatók szerint az in
diánok mai gyakorlatában egy nagyon ősi, régen elfelejtett vallási kultusz 
elemei fedezhetők fel 

Az ayahuasca egyik népszerűsítője Pablo Amaringo perui festő, aki azt 
állítja, hogy eredeti, rendkívül színes és szimbólumokban gazdag képein a 
drog által előidézett víziókat örökíti meg 

Az ayahuasca fö hatóanyaga a harmin, tartalmaz ezenkívül harmalint 
és DMT-t is A harmint már száz évvel korábban izolálták a Peganum har
malából; ez a növény - melyet „szíriai rutának" is szoktak nevezni - Ázsi
ában a Földközi-tenger keleti partjától Közép-Ázsián és Észak-Indián át 
egészen Mongóliáig és Északkelet-Kínáig megtalálható Ennek magvait 
Ázsiában, a Balkánon és Oroszország déli részén elsősorban fűszerként 
használják Feltételezhető, hogy Ázsiában, elsősorban a Közel-Keleten, kü
lönböző vallási ceremóniák alkalmával fogyasztották a Peganum harma
lát, arról viszont nincsenek információink, hogy Európában hallucinációk 
és víziók előidézésére használták volna, bár Dioszkoridész említést tesz en
nek a növénynek a kábító hatásáról 
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A Solanaceae-családba tartozó növényekkel bőségesen foglalk ·k , . ·t· ozra 
gyog~szensmeretr, armakológiai és méregtani irodalom, ugyanakkor a 
kabrtoszer-rrodalomban csak elvétve esik szó a rengeteg Belladonna (nad
rag.uly~), Datura (redőszirom), Hyoscyamus (beléndek), Duboisia stb.. -fé
lesegrol, pedig ezek ősidők óta kiemelkedő szerepet játszottak a drogtörté
nelemben. Ennek a furcsa helyzetnek valószínűleg két - különböző_ oka 
v~n Az egyrk ~z, hogy ezen drogok használatát nem kábítószer-ellenőr
zesr, h~n.en; mere~- és gyógyszer-ellenőrzési törvényekkel és rendeletek
kel probaltak korlatozni. Ennek az a legvalószínűbb magyarázat h 

k'b' ' kk · a, ogy 
-. a_ a '.toszere el ellentetben - ezekkel a drogokkal nem folyt nemzetkö-
zi illegalis kereskedelem, mivel az anyanövények a világ minde · · b b" · n orszaga-

an osegesen r.endelkezésre ál!tak, kmásik ok pedig az lehet, hogy ezen 
d,rogok ~em gyogyaszatr hasznalatat - a herointól, kokaintól vagy a hasis
tol elteroen .- nem (vagy legalábbis többnyire nem) élvezetkeresés motivál
t~, es hasznalatuk rendkívül súlyos egyéb következményei mellett afi.iggő
seg, a dependencia ~ial.akul,ásának esetleges veszélye eltörpült 

A dr~go,k haszn.alatarol es a drogokkal való visszaélésekről viszont lehe
tetlen tor tenelmi attekintést nyújtani oly módon, hogy ezt a fontos dro _ 
csoportot kihagyjuk g 

Datura stramonium magyar 
bélyegen 

"--'---'=-----11111111111111------....._ ___ _ -



Atropa belladonna 
1 
\ Datura stramonium_ ___ _ -------~--~----
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A hioszciamint és/vagy szkopolamint tartalmazó növények és drogok 
és az ezekből készített gyógyszerek, mérgek és varázsitalok'ősidők óta is
mertek voltak a világ minden táján. Meg kell jegyezni, hogy hatóanyag
ként sokszor említik az atropint is (főként a névadó Atropa belladonna 
esetében), amely a hioszciamin két izomerjét - az erősebb hatású 1-hiosz
ciamint és a gyengébb hatású d-hioszciamint - egyenlő arányban tartal
mazza Kémiai szerkezet szempontjából ezek. a vegyületek a tropán-vázas 
alkaloidok csoportját alkotják, melyek a kokain rokon vegyületei 

AzAtropa elnevezés Linnétől származik, ezt a növényt a párkák egyiké
ről Atroposzról nevezte el, aki a görög mitológia szerint az élet fonalát el
vágja; az elnevezés tehát arra utal, hogy ez a mérgező növény is elvágja az 
élet fonalát A bella donna név viszont onnan ered, hogy az olasz nők Ve
lencében és Padovában már a 16 században szépítőkenőcsöt készítettek a 
növény bogyóterméséből, illetve a növény kivonatát a pupilla kitágításá

ra használták 
A „bolondító" hatásra a belladonna számos népi elnevezése utal. Szabó 

László Gy közelmúltban megjelent könyvében az általánosan használt 
„na dr agulya" mellett az alábbi neveket sorolja fol: maszlagos nadragulya, 
álomhozófű, bolond bingó, bolondfú, bölénymag, farkasbogyó, farkascse
resznye, matoraguna, nagyfű bingó, natragulya, natrabulya, natrabula, ör

dögszőlő 
Bizonyítékok vannak arra, hogy a Hyoscyamust Mezopotámiában már 

az ókorban is használták - főként fajdalomcsillapításra, az ókori Görögor
szágban viszont a Hyoscyamus (a Hüoszküamosz) volt a legfontosabb alta
tószer, melyet éppen ezért hupnotikonnak is neveztek De a tropán-alkalo
idokat tartalmazó drogoknak nemcsak fajdalomcsillapító és altató hatását 
fedezték lel, hanem már a történelem előtti időkben megkezdődött nem 
gyógyászati alkalmazásuk is 

Egy óegyiptomi legenda szerint Hathor istennő elhatározta, hogy kiirtja 
az egész emberiséget Ennek megakadályozására Ré isten olyan sörrel kí
nálta meg, melybe előzetesen mandragóratermés levét öntötte. Hathor az 
ital elfogyasztása után már nem ismerte fel az embereket, és így az embe

riség megmaradt . 
A legenda több szempontból is tanulságos: kitűnik a mandragóra - a 

Mandragora officina/is - kiemelt fontossága (amit Görögországban Zeus 
Mandragoras, valamint Aphrodite Mandragoritis kultusza is alátámaszt), 
és az is, hogy az egyiptomiak tisztában voltak azzal, hogy ezek a drogok 
teljes memóriakiesést idéznek elő 

De nemcsak a memór iakiesést fedezték fel már az ókorban: Hekaté és 
lányai, Médeia és Kirké, Kolkiszban már alkalmazták a mandragórát érzé-
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ki csalódások előidézésére is. Kirké mandragóra segítségével bírta a férfia
kat engedelmességre, és sikerrel alkalmazta a drogot arra is, hogy a férfia
kat állatokká változtassa; erre a legjobb példát Odüsszeusznak és társainak 
sertéssé változtatása szolgáltatja (Kirké emlékét őrzi az is, hogy Adam Lo
nicer még 1783-ban kiadott „Vollstiindiges Krauter-Buch"-jában is Mand
ragora Circaea-nak nevezi a mandragórát) 

Az emberek állatokká való ilyen metamorfózisa évszázadokon át kísérte 
az emberiség történetét és a Kirkét követő ókori és középkori mágusok, va
rázslók és boszorkányok eszköztárában mindig és mindenütt fellelhetőek 
a tropán-alkaloidokat tartalmazó drogok: a Datura, Hyoscyamus, Mand
ragora és készítményeik A metamorfózisra Apuleius klasszikus műve, 
a Kr u. 2 században írt „Aranyszamár" két példát is tartalmaz: Lucius ma-

Werwolf 

\,\-,·-=---~ 

dárrá akart változni, de szamár lett belőle, mivel egy híres varázslónő szol
gálója nem a megfelelő varázsszerrel kente be, Pampilia bagollyá változta
tása során viszont már nem történt tévedés. Emberek állattá változásának 
hite ősidőkre nyúlik vissza .. Férfiak esetében a legrégibb „modellnek" a Pi
reneusokban, Ariege-ben felfedezett 20 OOO éves sziklarajzon baknak áb
rázolt sámán vagy varázsló tekinthető, akit minden földrészen százával 
követtek az állattá változott (vagy állatnak álcázott) vagy félig ember, fé
lig állat lények, mint a kentaurok, a szatírok, a faunok, a gótikus katedráli
sok vízköpői és más démonai, a német Werwolf vagy a francia loup garou 
Farkas helyett Észak-Európában medvévé, Afrikában oroszlánná, Ameri
kában pedig jaguárrá változtak a férfiak 

/ 
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Gótikus vizköpö démon szobrának másolata 



Emberarcu bagoly a reÍ,;;si-apátságból 

, Nők esetében a madárrá változás volt a k . . . 
at az ördöggel szövetkezett boszorkán ok gya „on~b, ami logikusan vezet 
pülésének hiedelméhez Y sepronyelen vagy boton való re-

Az ördög egy asszon t b . y a oszorkanyhegyre repít (Karintia, 1517) 

Vajda László szerint teriomorf képek esetében sokszor nehéz megálla
pítani, hogy mikor van szó metamorfózisról, mikor sámánizmusról, míto
szokról vagy álruhás rituálékról A témakör bonyolultságát a sámánizmus 

irodalmából merített alábbi példa bizonyítja: 
A sámánok rituális - köpenyből és fejviseletből álló - öltözéke mada

rat (többnyire baglyot vagy sast), illetve szarvast (leginkább rénszarvast), 
ritkábban medvét szimbolizál Vajda szerint valószínűleg sohasem fogjuk 
tudni eldönteni, hogy ennek a szimbolikának az alábbi elméletek közül 

melyik adja meg a helyes magyarázatát: 

a) a sámánok állattá változását jelenti, 
b) az állat formájában megjelenő segítő szellemekre utal, 

e) az ugyancsak teriomorf fö segítőszellemet jeleníti meg, 

d) a sámánná avatás misztikus állapotára utal, 

e) a másvilágba repülés eksztatikus állapotát áb1ázolja vagy 

f) a gonosz szellemek elriasztására szolgál 

A démonok állat formában való ábrázolására jó példa 
a Szent Bernát által megzabolázott démon (15 század) 
(Musée d art el réligieux, Liége, Belgium) 
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Mandragóra képe egy -k-öz_e_· P_k_o_r_i k_ó_d_e_x_b_e_n __ _J 
A Római Birodalomban - aká1csak az ókmi Kínában és Ázsia más or

szágaiban - a mandragóra fontos alkotóeleme volt a szerelmi bájitaloknak; 
ezek használatáért !. Justinianus uralkodása idején - a Lex Corneliának 
megfelelően - sok embert végeztek ki: a szegényeket ke1esztre feszítették 
vagy a cirkuszban az állatok elé vetették, a gazdagabbaknak akasztás vagy 
méreg általi halál lett a sorsa 

Josephus Flavius „De bello Judaico" címú művében szintén említést tesz 
a mandragórakultuszról, sőt a mandragóragyökér szertartásos kiásását le 
is írja 

Apuleius nem írta le a metamorfózishoz használt varázsszerek összeté
telét, azt viszont tudjuk, hogy a középkmi boszorkánykenőcsöknek a Da-
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tura, a Hyoscyamus vagy a Mandragora volt a legfontosabb hatóanyaga A 
mandragóra - melyet a görögök az istenek ajándékának tekintettek - kie
melkedően fontos szerepet játszott a középkor démonokkal telített világá
ban is, ennek okára Hildegard von Ringen (1098-1179) adta meg a „leglogi
kusabb" magyarázatot: a mandragóra abból a földből származik, amelyből 
Ádám teremtődött; gyökere kissé hasonlít az embeIIe, éppen ezért ez a nö
vény sokkal jobban ki van téve az ördög ráhatásainak, mint más növények 
A középkmban „köztudott" volt, hogy amikm a mandragóragyökeret ki
húzzák a földből, akkor az emberi hangon úgy sivalkodik, hogy ez a ször
nyű hang őrületbe kergetheti az embereket H Marzell 1909-ben megjelent 
„Zauberpflanzen in alter und neuer Zeit" címú közleményében részletesen 
leírta, hogy ennek elkerülésére hogyan használtak kutyákat eIIe a célra 

~----·~-~--"~-----------.... 
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Mandragóra ember formájú 
ábrázolása 
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A mandragóra férfi és nő alakját is felveheti 
(Lonicer szerint erről már Dioszkorídé.sz is tudott, és a férfi alakot morion, 
a női alakot pedig thridacias néven írta le.) 

Németországban a mandragóra Alraun néven vált ismertté; Marzell 
szerint nem véletlenül, mivel a germán varázslónők megnevezésére hasz
nált ófelnémet „alrúna" (= mindentudó) kifejezést joggal lehetett ene az 
ugyanolyan természetfeletti tulajdonságokkal rendelkező gyökérre alkal
mazn1 

Ugyancsak Marzell közölte azt, hogy Németországban előírták, hogy a 
mandragóragyökeret fehér vagy vörös selyemből készült ingecskébe bur
kolják Az „Alraunmannchen"-t minden pénteken hamisítatlan borban 
meg kellett fürdetni, és az újhold alkalmával új selyemruhába kellett öl
töztetni. Általában úgy kellett bánni vele, mint egy kisgyerekkel. Ez kifize
tődött, mivel a gondoskodást ez a házi szellem - a spiritus familiaris - meg
hálálta, és tulajdonosának szerencsét és áldást hozott 
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A különböző középkori babonák ellen fellépő haladó szellemú embe
rek kiharcolták, hogy a párizsi hatóságok már a 14. században csalásnak 
minősítsék a mandragóra mágikus használatát, és árusítását be is tiltsák 
Ez persze nem minden országra jellemző, hiszen a csillagjóslás és a mágia 
legismertebb mecénása, az 1576 és 1612 között uralkodó II Rudolf császár 
mandragóragyújteményét még sokáig őrizték Bécsben 

Egyes történészek úgy vélik, hogy a kora középkori „boszorkánykép" a 
pogánykori Ízisz-Kübelé-Artemisz-Diána és más „Magna Mater" kultu
szok keverékéből alakult ki, amelyek különböző formákban a már keresz
tény Európában is tovább éltek (állítólag ene az „ősanyára" vezethető visz
sza az „ördög nagyanyja" kifejezés is) 

A boszorkányperek 13 és 18. századból ránk maradt jegyzőkönyvei bő
ségesen szolgáltatnak bizonyítékokat arra, hogy a boszorkányok által át
élt élmények elsősorban a tropán-alkaloidokat tartalmazó drogok hatásá
nak a következményei Az egyik nagyon fontos szempont már az említett 
óegyiptomi legendában is fellelhető: a memóriakiesés; a másik, ugyancsak 
döntő fontosságú tényező pedig a nagy adag hioszciamin vagy szkopola
min hatására bekövetkező hallucináció, melyet az élményt átélő személy 
valóságos eseménynek tart (Régebben - a démonokkal telített világban -
természetesen mindkét jelenséget annak tulajdonították, hogy az áldoza
tot megszállta az ördög vagy egy másik gonosz szellem ) 

A boszorkányperek során (melyek számát egyes történészek egyedül 
Németországban 2 millióra becsülik) a vádlottak sokszor csak a kínval
latás beszüntetése érdekében „vallottak be" olyan dolgokat, amit tőlük kí
vántak, de bizonyítékok vannak ana is, hogy a boszorkánysággal vádoltak 
nagy része meg volt győződve arról, hogy ténylegesen felrepült a „Blocks
bergre", részt vett a boszorkányszombati orgiákban és szeretkezett az ör
döggel A „hiedelemélmény" létrejöttében persze a droghatáson kívül az 
előkészítő rituálé is szerepet játszott: a varázsszer bekenésének a szertartá
sa, a lemeztelenités, a telesketés és a nemi szervnek az a stimulációja, mely 
a boszorkánykenőcs bedörzsölésével együtt járt (A Datura Franciaország
ban nem véletlenül kapta a „hcrbc au diable" és ),herbe aux sorciers" nevet„) 

A boszorkányégetések gyakoriságát bizonyítja, hogy például Genfben 
(J-M Pelt szerint) 1515-ben egy év leforgása alatt 50 boszorkányt éget
tek el elevenen. Ausztriában viszont - a felvilágosult II Miksa császárnak 
köszönhetően - nem égtek a máglyák, mégis a „bécsi boszm-kány" ese
te az egyik legismertebb és legjobban dokumentált boszorkányper Chor
herr szerint a boszorkánysággal vádolt Elisabeth Pleinachert a bécsi bíróság 
felmentette ugyan, de II. Rudolfot felháborította, hogy Bécsben nincsenek 
boszorkányégetések, és Prágából elrendelte a kínvallatás alkalmazását 
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Ez eredményes volt: az öregasszony bevallotta, hogy elmebeteg unokájába 
férges alma segítségével ő juttatta a sátánt. Mivel az ezt követő exorcizmus 
során 12 652 ördögöt és démont sikerült a kislányból kiúzni, a boszorkány
ság ténye bizonyítottá vált, és 1583-ban mégiscsak sikerült Ausztriában, a 
Bécs melletti Erdbergen elégetni egy boszorkányt 

A boszorkányperekkel kapcsolatban sokszor történik utalás az inkvizí
cióra, ezért talán nem fölösleges az alábbi tények ismertetése: 

A 13.. századig nem volt inkvizíció Európában; az eretnekségek elleni 
küzdelem érdekében IX Gergely rendelte el (1231-ben) helyi egyházi ható
ságok fölé rendelt inkvizíció létesítését (Az inkvizítori feladatokat 1273-tól 
dominikánus szerzetesek látták el, de 1312-től ferencesek is részt vettek a 
„vizsgálatokban") 

Az inkvizíciót a boszorkányság ellen jóval később kezdték alkalmaz
ni. Egyes történészek ezt azzal magyarázzák, hogy - a korábbi eretnekek
kel (pL manicheusok vagy albigensek) - ellentétben terjedni kezdtek olyan 
eretnek hitek és mozgalmak, melyekben a mágia és a démonok világa is 
szerepet játszott; ezzel együtt járt a dualista eretnekségek erősödése, me
lyek a sátánt Isten egyenlő erejű ellenfelének tekintették A boszorkányság 
esetében tehát a mágia és az eretnekség „keveredett" egymással: az ördög
gel kötött paktum és az ókori pogányságot idéző szertartások következté
ben vallási jelleggel ruházták fel. 

A boszorkányokat elsősorban az ördöggel való szövetségük miatt üldöz
ték, de természetesen a szerelem - ördögi bűnnek minősülő és „mocskos" -
élvezete, valamint a démoni erők terméketlenség vagy férfiak impoten
ciájának előidézésére való felhasználása is „nyomós okok" voltak a bo
szorkányság elleni határozott fellépésre A középkorban az impotencia és 
- a drogokat telhasználó - megbabonázás közötti összefüggés hiedelme ál
talános volt: a boszorkányok „csomókötéssel" akadályozták meg a szerel
mi aktust 

A latinul nodumak (vagy néha obligamentumnak) nevezett csomó ered
ményességét szemlélteti a mellékelt középkori oszlopfő, és ennek emlékét 
őrzi a francia nyelvben a „nouer l'aiguillette" kifejezés, amely a nászéjsza
ka beteljesülésének varázslattal történő megakadályozására utal 

A boszorkányinkvizíciót VIII Ince pápa „Summis desider antes affecti
bus" című bullája vezette be 1484-ben Ez a bulla jelenti a boszorkányok 
kínvallatásának legalizálását is. Az eretnekségek - és a boszorkányság - el
leni küzdelem „kézikönyve", a „Malleus Maleficarum", Kramer és Sprenger 
dominikánus szerzetesek munkája, 1487-ben jelent meg, ezt 29 kiadás kö
vette, és doktrínáit - melyeket I uther is elfogadott - még a 18 században 
is alkalmazták Európa egyes országaiban. 
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Az „impotentia ex maleficio" templomi ábrázolása (16. század) 

A tropán-alkaloidokat tartalmazó drogokat nemcsak a boszorkányok 
használták; Európa több országában is felfedezték, hogy a sör hatását jelen
tősen fokozni lehet Datura-magok hozzáadásával Németországban tiltot
ták ezt a gyakorlatot, például Eichstiittben már 1504-ben (ami ettől persze 
nem szűnt meg), a kozákok körében viszont csak a 18. században terjedt 
el ez a szokás. 

Ezzel a gyakorlattal összefüggésben lehet az, hogy a beléndek, a Hyoscy
amus niger német neve, a „Bilsenkraut" a sörfőzés egyik fellegvárának, a 
csehországi Pilsen városnak a nevét viseli. 

Európában a Solanaceae családhoz tartozó növények, elsősorban a Da
tura-fajok, nemcsak a boszorkányok praktikáiban vagy a szeszes italok 
„felerősítésében" játszottak szerepet: ezek a drogok évszázadokon át a mé
regkeverők legkedveltebb szerei közé tartoztak; a mérgek emberölésre való 
felhasználása viszont nem képezi közvetlenül a „drogtörténelem" részét, 
ezért erre nem térünk ki 

A Datura-fajok használata természetesen nem korlátozódott Európára 
Kelet-Afrikában a Datura stramonium és a D fastuosa magvait pálmabor-
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ral fogyasztották, Nyugat-Afrikában pedig ezeknek a leveleit úgy szívták, 
mint a dohányt. Ezen tradicionális használattól függetlenül a közelmúlt
ban, a kilencvenes évek során kezdtek érkezni az első jelentések Szenegál
ból, Gambiából, Guineából és Maliból arról, hogy sorozatos visszaélések 
folynak Datura stramonium kivonatával. I úladagolás folytán halálesetek 
is előfordultak; francia szakértők szerint Nyugat-Afrika nagyvárosaiban 
ez a drog a „szegények kábítószere" Közép-Afrikában Csádban kezdődött, 
majd Kongóban folytatódott ez a szokás, mely rendkívül gyorsan terjed to
vább 

ÁZSIA számos országában - elsősorban Indiában - leginkább a Datura 
metel használata (szívása) terjedt el 

AuszrnÁUÁBAN hagyományos a Datura-fajokkal rokon Duboi.sia Hop
woodi bokor leveleinek, a pitur inak a szívása. 

AMERIKÁBAN a távoli múltból ered különböző t10pán-alkaloid-ta1tal
mú drogok mágikus és gyógyászati használata. Észak-Amerikában az USA 
északnyugati és Mexikó északi területein élő indiánok körében hagyomá
nyos a Datura inoxia, a D. meteloides és a D stramonium (a „yerba del dia
bolo") leveleinek pipázása. Dél-Amerikában az inkák a Datura arboreából 

Datura stramonium 

Brugmansia sanguinea 

és a D stramoniumból készítették azt a tanga elnevezésú varázsitalt, mely
nek segítségével az istenekkel és őseikkel kapcsolatot tudtak tartani, de 
ugyanígy nevezik és használják ma is Peruban és Kolumbiában azt az italt, 
amelyet a Br ugmansia sanguineából állítanak elő. 

Az Andok vonulatát északról délre követve, Kolumbiától Chiléig min
denütt fellelhető a Datura-fajok és 10konaik leveleinek és gyökereinek má
gikus használata; leggyakrabban viszont az elporított magokat adják a ku
koricából erjesztett chichához * 

A Datura-fajokról és világméretű használatukról a legjobb áttekintést és 
a legmegbízhatóbb adatokat Schultes közleményei nyújtják 

* Opler szerint az fszak-an1el'ikai brit teleptsek nem az őslakos indiánoktól vették át a Dat ura stra
monium használatát hane111 maguk ,fedezték fel'', an1ikor 1767-ben éhes brit katonák (redcoats) egy 
csoportja Jamestownban (Virginia államban) egy fiatal növény leveleiből készített ebédet A Datu
ra fogyasztását több napon át tartó abnormális viselkedés és en11ékezetkiesés követte A növényt el 
is neve-zték James fown weed' -nck és ezért nevezik a Datura stramoniumot a inai napig jimson 
weednek 
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Egy szép pálmafa, az Areca Catechu l termését szokták „bételdió" -nak 
vagy „Areca-dió"-nak nevezni A bételpálma karcsú, alig 25 cm átmérőjű 
törzse 30 m magasra is megnő, és ennek a végén hajlik szét 4-8 szárnyalt, 
sokszor 2 m hosszú, sötétzöld levél A pálma 6-10 éves korában kezd ter
mést hozni, és ezután 25-30 éven át terem Egy fán átlag 300 termés van, 
melyek tojás alakúak, nagy szilvához hasonlítanak és vörösessárga színű
ek A gyümölcsben egy kúp alakú, 3-6 g súlyú mag van. 

Bétel rágás 
A bételrágás ősi szokása valószínűleg a Maláj-félszigeten kezdődött, és 
Ázsiában - elsősorban Indonéziában, Malajziában, Indiában és Srí Lan
kán - még ma is kb. 250 millió ember hódol a bételrágás élvezetének 

Areca-pálma és diótermése 

A bétel rágás elterjedtségét a színezett terület jelzi 

A bétel diót - melynek stimuláló hatását elsősorban az arekolinnak, egy 
alkaloidnak lehet tulajdonítani - nem önmagában használják, hanem a Pi
per Betle levelével, gambírr al vagy catechuval, mésszel, esetleg dohánnyal 
együtt 

A Piper Betle (Piperaceae) a borshoz hasonló kúszónövény, 
melynek csak a friss leveleit használják A friss levél csípős, 
aromás ízű és a szájban csakhamar érzéktelenséget okoz 



A gambír egy dús csersavtartalmú kivonat, melyet úgy állítanak elő, 
hogy az Ournuparia Gambir nevú bokor leveleinek vizes kivonatát besű
rítik, lapos faládákba öntik, majd a megkeményedett kivonatot kockákra 
vágják A gambír helyett néha catechut használnak, melyet az Acacia Cate
chu Willdenow nevű fa felaprított gesztjének kifőzésével állítanak elő. 

A meszet kagylók, csigák, kígyótojások égetésével kapják, ezt néha kur
kumával megfestik vagy kámforral és mentaolajjal szagosítják 

A bételt gyakran dohánnyal keverve rágják 
A bételrágáshoz használt anyagok tárolását és ezek használatát Lipták 

Pál így írta le 1940-ben megjelent gyógyszer ismereti tankönyvében: 
„Minthogy a betelrágáshoz többféle anyagot használnak, melyeknek 

szükség esetén együtt kell lenniük, minden betelrágónak van egy egyszerű 
vagy többé-kevésbé díszesen kiállított, sőt művészi kivitelű készlete, mely
ben a rágáshoz használt alkotórészeket és azok elkészítéséhez szükséges 
eszközöket tartja Ez a készlet egy hosszúkás, négyszögletes szekrényké
ből vagy egy lábakon nyugvó sokszögletű tálcából áll, melyen az areca, bé
tellevél, gambír, mész és dohány eltartására szolgáló, fedéllel ellátott vagy 
nyitott dobozok vannak Hozzátartozik még a beteldió szétvágására szol
gáló olló és a mész fe!kenésére való spatula, valamint olykor pirosra vagy 
zöldre festett ajakír, melyet a betelrágó könnyen kicserepesedő ajkainak a 
bekenésére használ A készlethez tartozik végül még a köpőcsésze is, mely 
bronzból vagy sárgarézből készül, és a bőven elválasztott, vörösre festett 
nyál befogadására szolgál" 

„2-3 friss vagy legalábbis nedvesen tartott bétellevélnek lecsípik a végét 
vagy eltávolítják a főerét Most egy falapoccal vagy díszesebben fémből, 
csontból készült spatulával kivesznek a meszesdobozból egy kevés pép
szerű meszet, és ezt rákenik a levelek fdső felületére Azután a félig érett, 
puha bételdióból és gambírból külön e célra szolgáló ollóval (katjip) levág
nak egy-egy darabkát, ezeket ráteszik a levelekre, olykor vágott dohányt is 
adnak hozzá, és az egészet a levelekbe becsomagolva a fogsor és a pofa közé 
tolják, és most tulajdonképpen nem rágják, hanem bagó módjára kiszív
ják Az arecolin hatására nagyfokú nyálelválaszlás indul meg, s a gambír 
és az areca-dió által vörösre festett nyálat vagy a földre köpik, vagy külön 
e célra szolgáló edénybe." 

Az utcán néhol patakokban ömlő vörös nyál látványa elborzasztotta az 
első európai utazókat, akik azt hitték, hogy az emberek vért köpnek Már 
Marca Pala is leírta a bételrágás szokását, melyet elsősorban Madrász kör
nyékén figyelt meg. A bételről az első, minden részletre kiterjedő leírás 
Rumpliunak, a híres biológusnak köszönhető, aki 1741 és 1755 között al
kotta meg „Amboinsch Kruidboek" címú hatkötetes művét Ő számolt be 
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A bételrágáshoz használt díszes eszközök: 

- a bétellevelek tartására szolgáló 
edény egészít ki 

37.3 

- a teljes készlet, melyet 

/---~------

- a bételdió-törő és 
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arról is, hogy a bételt a 17. században kezdték dohánnyal keverve rágni. 
Olivia Marianne Raffies - Sir Raffiesnek, Jáva kormányzójának (1811-1816) 
felesége - undorodva beszélt a bételrágás helyi szokásáról, a talajt beborí
tó vörös foltokról, a duzzadt ajkakról és a megfeketedett, tönkrement fo
gakról 

Azoknak, akik naponta több mint 12 bételdiót és 30 bétellevelet is elfo
gyasztanak, a nyálkahártyája teljesen érzéktelenné válik, és függetlenül at
tól, hogy egyesek szerint a bétel nem tartozik az erős hatású stimulánsok 
közé, joggal beszélhetünk dependenciáról vagy - ha jobban tetszik - szen
vedélybetegségről 

Más drogokhoz hasonlóan, a bétellel kapcsolatban is kimutatható a szel
lemvilággal való kapcsolat A Szumátrán élő batakok, még ha keresztények 
is, hátrahagyják bételdióikat a gonosz szellemeknek, hogy azok élvezhes
sék annak illatát Jáván viszont azt tapasztalták, hogy a gonosz szelleme
ket nem vonzza, hanem elriasztja a bételdió szaga A bételrágáshoz hasz
nált díszes eszközök láttán pedig joggal tételezik fül a kutatók a szakrális 
vonatkozásokat 

A bételr ágás India déli államaiban általános szokás volt, ezt bizonyítja 
Gáspár Ferenc 1906-ban közölt beszámolója Madrászban, a barodai maha
radzsa estélyén szerzett tapasztalatairól: 

A táncz befejeztével még nem volt vége a programnak; még egy kis 
czeremónia volt hátra A mint például Angliában szokás, hogy bármilyen 
ünnepélynél, vagy bármilyen mutatványoknál befejezésül a 'God save the 
king' következik, úgy Indiában a virágcsokor és a - hetei fejezi be az es
télyt A nagyszámú cselédség arany- és ezüsttálcákon apró virágcsokrokat 
hordott széjjel és aranypapírba csavart kis göngyöleget, a mi a begöngyölt 
bonbonhoz hasonlított Ez volt tudniillik a hetei.. A jóravaló hindu ember 
jóformán a betellel a szájában alszik el, és a legelső cselekménye feléledése
kor az, hogy a betelt bedugja a fogai közé. A belel kínálásával a rádzsa es
télyének vége volt" 

( 
------------~-------~--·---~-~-------·---

Szemelvény dr: Gáspár Ferenc, v cs. és k fregattorvos 1906-ban megje
lent könyvéből: 

Singapure-ban estem át a sokat emlegetett betel megkóstolásán, még 
pedig kétszer Tudniillik: először és - utoljára a kis gomolyagot az em
ber bedugja a szájába, mint a bagót, a pofa meg az íny közé. Annak, a ki elő
ször kóstolja, vagy a ki még sehogy sincs hozzászokva, olyan érzése támad 
ebben a perczben, mintha egy igen nagy darab és erős 'angolmenthát' meg 
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egy darab - izzó parazsat egyszerre vett volna a szájába; tudniillik roppant 
hűsítő érzés és erős csípés meg marás. Az íze végtelenül kellemetlen keser
nyés, a minő íze csak a legkellemetlenebb gyantás gyógyszernek van Már 
az első másodperczekben erős émelygést kaptam tőle, de azért hősiesen bír
tam tovább. A mit millió és millió ember egész életén át kibír, sőt asszony 
meg gyerek is, azt csak kibírom én egy pár perczig, gondoltam magamban 
Rágtam tehát tovább. Az émelygés csakhamar hányinger be ment át, a mit 
részben a rendkívül erős csípés meg a kellemetlen szag, de még inkább a te
mérdek nyálka idézett elő legyűrtem önmagamat, sőt - a mi ennél sokkal 
nehezebb és hősiesebb volt - a hányingert meg a nyálkát is, és 'önkísérletez
tem' tovább. Egy perez múlva égett az egész szám, a torkom, a gégém meg az 
orrom Tökéletesen az az érzésem volt, mintha tüzes golyót tartottam vol
na a garatomban A nyálkaképződés olyan óriási volt, hogy a számból és or
romból végigömlött a ruhámon, míg végre - nem bírtam tovább A tengeri 
betegség legsúlyosabb tünete _most már feltartózhatlan vehemencziával tört 
ki belőlem, valamint az 'önkísérletező tudós' szenvedéseiben gyönyörködő 
nézőközönségből - a közönség gyanánt meghívott tisztikarból - a röhögés 
(A III-ik gimnazista koromban megejtett első dohányzási kísérletem a ko
lozsvári unitárius kollégium fizikai laboratóriumában - ennek a teremnek 
magányos idylljében estek át az éll koromban az unitárius diákok az első 
cziga1ettán, - mint a testi jóllét és az emelkedett közérzület ideálja jutott 
eszembe) --- A malayok és hinduk persze sokkal olcsóbban esnek át a belel 
megszokásán. Egy kis émelygést, sőt rosszullétet ők is éreznek, de az első ki
sérlet semmi estre sem ilyen tragikomikus, mint a minő az én első és utűlsó 
kisérletem volt Idővel náluk a betel éppen úgy csak a kellemes érzést idézi 
elő, mint nálunk dohányosoknál a megszokott minőségű jó szivar. Csak az 
óriási nyálkaképződés marad meg mindvégig Még a mértékletes betelrágó
nál is kitesz napjában fél vagy egész litert a kiválasztott nyálka" 

Polinézia és Melanézia számos szigetén ősidők óta fogyasztják a Piper 
methysticum Forster gyökereiből készített italt, a káva-kávát, melyet egyes 
szigeteken (pL Hawaii szigetén) ávának is neveznek Ford szerint a Fidzsi
szigeteken a növényt (és sokszor magát az italt is) yagodának nevezik, ezért 
nem meglepő, hogy az első vegyületnek, melyet a növényből Reidel izolált 
1904-ben, a jangonin nevet adták. Egyes kutatók szerint a kávafogyasztás 
- az európaiak által sokáig Új-Hebridák néven ismert - Vanuaturól indnlt 
el diadalútjára - legalább 3500 évvel ezelőtt 
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A borsfélék közé tartozó p· . a tradicionális italt rper methystrcum gyökereiböl készítik 

ká~á~~~P: ~~;:nkar~ny . .1768 évi hajónaplójából értesült először a káva
/ King, A Voyagaeptoo tahroPgzüefitt Omegfigyelések I Cook és felfedezőtársa, 

" e ac1 c cean fo M k' D' . . 
Northem Hemisphere" című 1784-b .1 dr a mg iscovenes m the 
, , ' en, on onban (/ Dougl k 

teseben) kiadott 3 kötetes b , l 'b . as szer esz-A „ , , ~szamo o an Jelentek meg nyomtatásban 
, z els~ tudomanyos le1ras L Lewin-tő] származik, aki a 19. század vé 

gen megallap1totta, hogy a kávafogyasztás e fi' . , h -
mes, békés közérzet közléken s, , u ona oz vezet, melyet kelle-
az állapotot nyugodt alvás k/ teg les fokozott felfogóképesség jellemez; ezt 

ve 1. ewm azt is leuta hog k' · · , 
mos helyen vallásos kultuszokh , , , y a avaivas sza
semmi me 1 „ . oz es szertartasokhoz kapcsolódott, ezért 
kás el] Ag e.po m.ncs abban, hogy a misszionáriusok felléptek ezen szo-

en. zota szamos tudomá k · 1 , , 
lításainak helyességét A prohibí~;;ss kí~~r~:::~.tamasztot:a alá Lewin ál-
közöltek átfogó áttekintést és részletes adatokatrol Gregory es munkatársai 

Ak' · ' 
sága v:~1~1:~st::::;~;:~ ~~l~:l~t:~~~r:l~t~~e~észe vdolt, ef'.s a szigetek lakos-

min en ontos mozzanatát 
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végigkísérte Ez a helyzet gyakorlatilag a mai napig fennmaradt, aminek 
bizonyítékai az ital készítésének és fogyasztásának szertartásos elemei, to
vábbá az is, hogy a nagy ünnepségeknek a kávaivás ceremóniája elenged
hetetlen része, melyből az Egyesült Államok elnöke, Lyndon B fohnson 

sem maradhatott ki, amikor 1966-ban Szamoára látogatott 
A keresztény hittérítőknek nem sikerült leszoktatniuk a szigetek lakóit a 

kávafogyasztásról, akik viszont számos helyen a káva-kávát „beépítették" 
a keresztény szertartásokba vagy „összekapcsolták" a kávából kisugárzó 
természetfeletti erőt, a „máná"-t a keresztény hitvilággal (Egyes helyeken 
például Jézus Krisztust is „máná"-nak tekintik) 

A káva-kávát évszázadokon (vagy talán évezredeken) át úgy készítették, 
hogy a felaprított gyökereket ép fogú fiúk (néhol lányok) rágták, a csípős 
anyagok hatására bőven elválasztott nyálat fatálba köpték, ahol vízzel felhí
gították, és kókuszdióból készült csészékből megitták Ezt a módszert ma 
már sok helyen nem alkalmazzák, ehelyett a kőmozsárban elporított gyö
kerekből vizes kivonatot készítenek A „rágásos" módszert a német gyar
matosítók tiltották be - higiénés okokból Ami nem változott, az az, hogy 
az ital készítése még ma is szigorúan betartott szertartáshoz kötött 

A Piper methysticumból (és a kávából) számos vegyületet (kavain, me
tiszticin stb) izoláltak Ezeket a pironszármazékokat gyakran említik ka
vapiron vagy kavalakton néven A farmakológiai vizsgálatok alapján leg
inkább a szorongásoldó benzodiazepinekkel mutatnak hasonlóságot A 
hatóanyagokról R Hiinsel közleményei nyújtják a legátfogóbb képet 

A közelmúltban a káva-káva tradicionális használatától függetlenül 
kezdtek a világ különböző országaiban forgalomba hozni kúlönböző ká
vakivonatokat tartalmazó gyógyszereket és táplálékkiegészítőket (angolul: 
nutritional supplements) Rövid időn belül kétségek merültek fel a készít
mények hatásosságát illetően, viszont egyre gyakoribbá váltak a mellék
hatásokra (elsősorban májkárosító hatásra) vonatkoző jelentések Ennek 
következtében 2002 folyamán egymás után tiltották be vagy v0nták ki a 
forgalomból, illetve korlátozták a kávatartalmú készítményeket az egész
ségügyi hatóságok Aus7tráliában, az Egyesült Királyságban, Írországban, 
Németországban, Svájcban, Szingapúrban, Új-Zélandon és az USA-ban 
Azt hiszem, ez jó példa arra, hogy milyen következményekkel járhat, ha 
megpróbálunk egy tradicionális drogot a „környezetéből kiemelve", a fo
gyasztás tradicionális szokásától eltérő módon hasznosítani (Ez termé
szetesen nem zárja ki azt, hogy a gyógyszerkutatók egyszer megtalálják a 
módját annak, hogy hogyan lehet a kávát vagy hatóanyagait terápiás célok

ra kockázatok nélkül felhasználni ) 
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Az Afrikában használt hallucinogén anyagok közül az iboga a legismer
tebb. Ez a drog a Tabernanthe iboga, egy közép-afrikai őserdőkben honos, 
két méter magasra is megnövő cserje sárga színű gyökere, melynek resze
lékét vagy porát közvetlenül fogyasztják, illetve forrázatot készítenek be
lőle .. Az iboga (más néven: eboka) Gabonban, Kamerunban és Kongóban 
kiemelkedő fontosságú szerepet játszik a titkos társaságok beavatási szer
tartásai során .. A drog hatására fellépő látomások a halott ősökkel való 
kommunikációhoz vezetnek Ezek az ősi kultuszok nagymértékben gátol
ták a kereszténység és az iszlám terjedését 

A kultikus használat mellett a fáradtság és éhség leküzdésére is alkal
mazzák ezt a drogot (pL vadászatok során), ugyanúgy, ahogy a dél-ameri
kai indiánok a kokalevelet 

A Tabernanthe ibogából 12 indol-vázas alkaloidot izoláltak; fő ható
anyaga az ibogain, melynek stimuláns és hallucinogén hatása egyértelmú
en magyarázatát adja a drog használatának 

A hallucinogén gombák és kaktuszok kedvelői a közelmúltban ismét 
felfedeztek egy ősi drogot: a mexikói zsályát Ezt a Mexikó Oaxaca tarto
mány Sierra Mazateca régiójában őshonos, herba (vagy haja) de la pastora, 
haja de Maria pastora vagy herba de la virgen néven ismert növényt az in
diánok rejtett erdei tisztásokon termesztik, és kultikus ceremóniák kereté
ben isszák a levelek vizes kivonatát vagy rágcsálják a friss leveleket, melye
ket - Wasson szerint - isteni eredetűnek tekintenek 

A növény elnevezése ősi - a spanyol hódítást megelőző - eredetre utal, 
mivel a „Mária" vagy a „szűz" kifejezések nem vonatkozhatnak Szűz Má
riára, ugyanis őt sohasem nevezik „pásztorlánynak" Egyes kutatók azt is 
feltételezik, hogy a Salvia divinorum azonos az aztékok által használt pipil
cincintli néven ismert kultikus kábítószerrel 

Was.son közleményei után csaknem fél évszázad eltelt, mikor a 20. szá
zad kilencvenes éveiben az LSD-t és a hallucinogén gombákat és kaktuszo
kat kedvelő amerikai ifjúság is felfedezte az „isteni zsályát" Az internet, 
valamint a hippik által látogatott „head shop"-ok segítségével gyorsan kez
dett terjedni ennek a drognak az élvezete, melynek kivonatait itták vagy 
szárított leveleit úgy szívták, mint a dohányt Kiderült, hogy a növényt 
aránylag könnyen lehet termeszteni, és Kaliforniában és Hawaiiban meg 
is kezdődött a termesztés - házi fogyasztásra és kereskedelmi célokra egy-
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A Sa/via divinorumot az interneten az „isteni pásztorlány" modern változatával 
kínálják eladásra 



aránt. Az indiánoktól átvett nevek mellett természetesen újak is megjelen
tek: a „Shepherdess's Herb", a „diviner's sage", a „Salvia of the gods" mel
lett a „herba! ecstasy" elnevezés is segítette az áru népszer úsítését 

A drog Amerikából két óceánon is „átkelt": ezt bizonyítja, hogy Ausztrá
liában 2002-ben kábítószer-ellenőrzés alá vonták, Németországban pedig a 
gyógyszerészek illetékes bizottsága körlevélben figyelmeztette a gyógysze
részeket, hogy ne tévessze meg őket a hozzájuk forduló érdeklődök kíván
csisága: az érdeklődés nem terápiás jellegú! 

Érdekesség, hogy a Salvia divinornm hallucinogén hatásáért felelős ve
gyületek (szalvinorin A+ B) nem tartalmaznak nitrogént, ezért ugyanúgy 
kivételnek tekinthetők, mint a kannabisz, a szerecsendió és az abszint (Ar
temisia absinthium) 

A tömjént - latinul: olibanum, angolul: frankincense, franciául: encense, 
németül: Weihrauch - föként a Boswellia Carteri Birdwood (Bursaceae), 
egy két-három méter magas bozótos cserje szolgáltatja, amely elsősorban 
Ománban, az Arab-félsziget délkeleti partvidékén található, ahol az állan
dó trópusi napsütés, a mészkő talaj és a monszun miatti bőséges harmat 
ideális feltételeket biztosítanak számára (A tömjénnel foglalkozó közlemé
nyekben nagyon sokszor nevezik ugyanezt a növényt Boswellia sacrának) 
Ez a növény - más Boswellia-fajok mellett - egy másik tömjént termelő 
országban, Szomáliában is őshonos. Az Indiában és Etiópiában előfordu
ló más Boswellia-félék gyantája viszont sohasem került nemzetközi forga
lomba.* 

A tömjén előállításához mélyen bevágnak a cserje törzsébe, melyről a 
kéreg egy részét eltávolítják A hőség hatására fehér tejnedv szivárog ki a 
növényből, amely néhány hónap alatt szilárdul meg annyira, hogy göm
böcskék - latinul „könnyek" (lacryma) - alakjában le lehet kaparni azt a 
„tejfehéret" (ez ugyanis a tömjén megnevezésére szolgáló arab laban szó
nak az eredeti jelentése), amely kiszáradás után gömböket alkot 

Az összegyújtött gyantát hajón szállítják Ádenbe vagy más arab kikö
tőkbe, illetve Bombaybe, ahonnan exportcélokra megfelelő csomagolás
ban jut el Európába, Kínába és a világ más országaiba 

* Az Indiában őshonos, elsősorban Radzsasztánban de más ta1 ton1ányokban ma is fellelhető Bo.s
wellia >errata gyantája fontos szertpet játszott a tradicionális Ajurvéda gyógyászatban, és Indiában 
, sallai guggal" néven a mai napig széles körben használt gyógyszer A gyanta gyulladáscsökkentő 
hatására a világ más tájain is felfigyeltek és tucatszámra kerülnek forga101nbaBonvellia serrata kivo
natokat tartalinazó készítmények 1nelyeket főként természetgyógyászok használnak 
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Tömjéncserje levelei és virágai 19. századi német könyvben 
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A füstölőben vagy tömjénezőben égő, esetleg forró fémlapon füstölgő 
tömjén enyhén virágszagú, erősen balzsamos illatot áraszt 

A tömjénégetés természetesen azokon a területeken kezdődött, ahol ezt 
termelték Rathjens szerint a Dél-Arábiában letelepedett vagy félnomád 
törzsek elsősorban mágikus célokra, tehát betegségek gyógyítására és go
nosz szellemek kiűzésére alkalmazták a tömjént. Innen terjedt át ez a szo
kás a magas kultúrájú városokba, és így vált a tömjén fontos, értékes ke
reskedelmi termékké már a Kr e. 4 .. évezred vége felé, illetve a 3. évezred 
elején Az egyre nagyobb méreteket öltő kereskedelem fejlődését elősegí
tette az Arab-félszigeten a 3 és 2 .. évezred fordulója táján megjelent teve, 
és már akkor kiépült a világ első állandó kereskedelmi útja, amelyet joggal 
neveztek évezredeken át „tömjénút"-nak 

- ,.,---~--------

Az istenek tiszteletére bemutatott füstáldozat ősi hagyomány, ami az 
ókorban arabok, asszírok, babiloniak, egyiptomiak, indiaiak és perzsák 
körében általános volt. (A primitív társadalmakban az illatot árasztó ri
tuális füstölés egyik célja az volt, hogy az állatok feláldozása során elke
rülhetetlen kellemetlen szagot elnyomja) Erre a célra különböző növénye
ket vagy növényi eredetű anyagokat használtak, de az idők folyamán egyre 
általánosabbá vált az illatos füstöt árasztó tömjén (vagy a mirha) égetése 
Oppenheimer szer int az ókori Mezopotámiában az asszírok és a babiloniak 
jövendőmondásának egyik leggyakoribb formája a libanomanteia, a töm
jénfüst „alakjának" a megfigyelése volt 



Egyiptomban a tömjén (sonter) hieroglifája előtt az isten vagy az iste
ni tartomány jele található; Faure szerint ez nem meglepő, mivel a tömjén 
„az istenek földjéről" érkezik, a tömjén viszi a mennybe az ember vágyait, 
és isteni rangra emel mindent, amit füstjébe burkol 

Az egyiptomiak már Kr. e .3000 táján használták „az istenek illatát" 
templomi szertartások során, valamint illatszerek előállításához is Az első 
írásbeli említés egy Kr. e. 15. századi síron található: Hatsepszut királynő 
tömjén beszerzésére küldött expedíciót Punt országába (valószínűleg Szo
máliába) Az egyiptomiak naponta háromszor mutattak be füstáldozatot 
az isteneknek, tömjénnel vagy más aromás anyagokkal, és a tömjénfüstö

. lés a vallási szertartások integráns részét képezte. Az egyiptomiak hite sze
rint a holtak lelkei a temetések alkalmával égetett tömjén füstjével szálltak 
a mennyországba; balzsamozáshoz viszont nem alkalmaztak tömjént, a ki
rályi múmiák illatosítására mirhát használtak 

A zsidók minden bizonnyal Egyiptomban ismerték meg a tömjént, és 
a Bibliából tudjuk, hogy Mózes hogyan próbálta fölszámolni az egyipto
mi istentiszteleti szokások folytatását a zsidók körében A tömjén esetében 
Mózes csupán „átalakította" annak alkalmazását, a tömjén például csak a 

Füstölő Zsidó családoknál még ma is szokásos a füstölés, 
de leggyakrabban fahéjat égetnek 

·-------------"""""· ·--~· 

negyedrészét alkotta a zsidó szentélyekben használt füstölőszernek A Ki
rályok könyve pedig azt tanúsítja, hogy amikor a zsidók esetenként vissza
tértek a bálványimádáshoz, az mindig Baál vagy a Napisten tiszteletére be
mutatott füstáldozattal járt együtt 

A fúszerek, aromás anyagok és illatszerek használata integráns részét 
képezte a Perzsa Birodalom mindennapi életének, és a tömjén kiemelke
dő szerepet játszott a vallási szertartások és udvari ceremóniák során is A 
füstölésekhez használt tömjén mennyiségének csupán egy töredékét bizto
sította, hogy az arabok tömjénnel adóztak a perzsa uralkodóknak 

A Perzsa Birodalom tömjénnel, más aromás anyagokkal és fűszerek
kel való ellátását olyan jól kiépített úthálózat biztosította, mely I (Nagy) 
Dareiosz (Kr e 522-486) idején Egyiptomtól a Perzsa-öbölig, sőt az In
dus folyóig terjedt Az úthálózat legfontosabb része a 2500 km hosszú Ki
rályi út volt, amely a korabeli fővárost, Szúszát Anatóliával és az Égei-ten
gerrel kötötte össze. (Az utat a királyi futárok 9 nap alatt tették meg, ezt a 
„Guiness-rekordot" csak a 19 .. században döntötték meg. ) 

Ritkán történik említés Nagy Sándor ázsiai hadjáratának arról a rend
kívül jelentős következményéről, hogy Nagy Sándor - és általa Európa -
megismerkedett a „Kelet illatával" Az ázsiai ízek és illatok egy csapásra 
meghódították a görög társadalmat, és az ezek élvezetéhez szükséges - Eu
rópában addig gyakorlatilag ismeretlen - anyagok az érdeklődés közép
pontjába kerültek A kereslet kialakulásához szükség volt persze a kíná
latra is. Erre példát mutatott maga Nagy Sándor is, amikor Kr. e 332-ben, 
Gáza (perzsául: kincstár) elfoglalása után 13 tonna tömjént és 2,6 tonna 
mirhát küldött ajándékba gyermekkori házitanítójának, Leonidásznak 

Nagy Sándor Kr e .327-ben 120 OOO emberrel vonult India fölé, de ennek 
a hadseregnek a fele nem volt katona. A görög, ázsiai, föníciai, egyiptomi 
stb civil kereskedők és kalandorok egyik része Ázsiában maradt az új üz
leti lehetőségek kiaknázására, másik része viszont főként aranyból, töm
jénből és mirhából álló gazdag zsákmánnyal megrakodva tért vissza Eu
rópába 

Görögországban rendkívül gyorsan elterjedt a tömjén használata; a töm
jént (és a mirhát) nem csak a templomokban égették, hanem a lakásokban 
létesített házi oltárokon is Ennek következtében az isteneknek is áldoztak 
és egyidejűleg a tömjénfüst illatát is élvezték Később ez a szokás annyira 
elterjedt, hogy elképzelni sem lehetett egy lakomát anélkül, hogy :\ terem 
közepén ne égett volna tömjén 

A Római Birodalomban a tömjén használata általános volt, elsősorban 
a temetési szertartások során. Nero állítólag annyi tömjént pazarolt el élet
társa, Poppaea temetése alkalmából, mint amennyit Arábia egy teljes év 
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alatt termelt Augustus és Tiberius egyaránt tonnaszámra égették a töm
jént (és más aromás anyagokat) az istenek, valamint elhunyt családtagja
ik tiszteletére. 

A Görögországot és Rómát évszázadokon át tömjénnel (például a 2. szá
zadban évente 3000 tonnával) ellátó ősi tömjénút kiindulópontjának az 
Ádentől keletre (kb 500 km-re) fekvő Kánát, a Hadramaut Királyság leg
nagyobb kikötőjét tekintik Itt állították össze a tevekaravánokat, melyek 
Jemen magas hegyein és a mai Szaúd-Arábia dűnéin és vulkáni eredetű fe
kete sivatagjain keresztül indultak Petra felé. A legenda szerint jemeni Iz
mai!, Ábrahám fia alapította a Kr. e .. 18 .. században, és ezt követően ebben a 
térségben közel 2000 éven át egyidejúleg létező vagy egymást követő, sok
szor egymással harcoló királyságok virágoztak - köztük a legendás király
nője miatt közismert Sába - , melyek jólétét elsősorban a tömjénút biztosí
totta, és a rómaiak indokoltan nevezték ezt a területet Arabia Felixnek 

Az Arábiából Szíria felé vezető karavánutakat - köztük a „tömjénutat" 
is - csaknem egy évezreden át a nabateusok tartották ellenőrzésük alatt 
(A „pálfordulat" idején még Damaszkuszban is ők uralkodtak) A nabate-

nPOI:TAI:lA AEl'ITA 
d:lYMATlKnN e::..o 
NOt-:tOI:: 5022 U 

Tömjénfüstölés görög bélyegen 

usok eleinte kirabolták a karavánokat, majd áttértek arra, hogy ezeknek 
védelmet biztosítottak, amiért természetesen bőséges vámot szedtek Fő
várnsuk, Petra karavánok fontos keresztútja volt: 6 karavánút haladt át a 
városon, melyeken tömjént, mirhát, balzsamot, aranyat, indiai fűszereket 
és kínai selymet is szállítottak. A nabateusok a napistent imádták, és tisz
teletére mindennap tömjént égettek a lakásaikban felállított oltárnkon. A 
tömjénút a Wadi Musa (itt fakasztott Mózes a sziklából vizet) érintésével 
érkezett Petrába, ahonnan Gázába vezetett tovább, ott szétágazott: kele
ti irányban az Eufrátesz folé, északra Palmüra és Damaszkusz felé folyta
tódott, nyugatra pedig - a Sínai-felszigetet átszelve - elérte Alexandriát, 
ahol a tömjént feldolgozó állomások működtek (A tömjén értékét bizo
nyítja, hogy - Plinius szerint - a lopások megelőzése érdekében ezekben a 
múhelyekben a munkásoknak meztelenül kellett dolgozniuk) 

A Bibliából tudjuk, hogy Betlehemben a három király aranyat, tömjént 
és mirhát hozott ajándékba a gyermek Jézusnak, de a keresztény liturgiá
ban a tömjén égetése csak fokozatosan foglalta el azt a szerepkört, amit ma 
a ceremóniák során betölt 

Az első keresztények pogány környezetükhöz hasonlóan használták 
a tömjént temetések alkalmával, égették továbbá ereklyék átvitelekor és 
mártírok sírjainál. Istentiszteletek során nem volt tömjénfüstölés, nem 
akarták utánozni az istenek és császárnk tiszteletére bevezetett pogány 
szokást A kereszténység győzelmével alapvetően megváltozott a hely
zet, és a 4 századtól kezdve a tömjén bejutott a templomokba, ahol füs
tölőket állítottak vagy akasztottak az oltárok és a szentek képei elé. Meg
kezdődött a tömjénégetés az ünnepek alkalmával és a szentmise során is 
A keresztények körében Keleten gyorsabban, Nyugaton lassabban terjedt 
el a tömjén használata; itt csak a 11-12 .. század során kezdett általános
sá válni a tömjénfüst alkalmazása az oltár, a feszület, az ereklyék, a szen
tek képei, az oltáriszentség, az evangélium előtt, a körmenetek és az énekes 
misék során, templomok, oltárok, harangok és egyházi méltóságok felszen
telésekor; így lett az égbe szálló ima szimbóluma, valamint az áldásosztás 
integráns része .. (A 14. századi súlyos pestisjárvány idején - amelynek Eu
rópa 75 millió lakosából 25 millió esett áldozatául - megkezdődtek az Is
ten haragjának kiengesztelésére szervezett rendszeres körmenetek; ezek
nek az újfajta körmeneteknek a szentek ereklyéi és a tömjénezés integráns 
részét képezték Feltehető, hogy az „engesztelő körmenetek" is hozzájárul
tak a tömjén használatának fokozódásához ) 

A szertartások során nem csak tiszta tömjént égettek, hanem annak más 
illatanyagokkal, pl. fenyőgyantával készült keverékét is Középkori forrá
sok gyakran említenek egy „görög tömjént" (olaszul: incenso grechesco), 
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. - Heyd szerint - valószínúleg a tömjén és a Storax liquida azon keve-
am1 kb · h 'Inak rékét ·elenti melyet az ortodox görög temploma . an ma IS, as.zna . , 

A ~özépkor ban az egyház bevezette a tömjénf~sttel val~ haz~zent;\e.s~ 
. ,·t a papok végeztek így fokozatosan megsz. untek a hazak es ista o. 
1s, am ' k lh' 't' ' nép ko 'd 1 , . démonok boszorkányok és zivatara e an asara a , , „-ve e mere, a ' k 1 l' · yház reszerol rében alkalmazott, pogány hagyománya on a apu o es az eg 
babonának minősített éjszakai füstölések , . 

A közelmúltban egyre több farmak~lógus kezdte, el tanulmanyozn~:~ 
. l' ranykorának a gyógyszerkincset Ennek soran kiderült, hogy , 
!SZ am a d db f" · 'nt gyógyszerkent cenna és kortársai ezer évvel ezelőtt Bag a an a omie , -
is használták; az egyik első meglepetést az okoz.ta, hogy a l~fol~tato~:~~ 
kísérletek igazolták Avicennának azt az állításat, hogy a tom1en a -
riát erősíti 

( 

2, 

~ három király aranyat, tömjént és mirhát hozott ajándékba 
(Antiqua Parocchiale di Gries-Bolzano) 

A 20. század hatvanas éveiben kiderült, hogy az Egyesült Államok szá
mos börtönében a rabok egy jelentős része kábítószerként fogyaszt szere
csendiót - főként maiihuána helyett (a rabok közül a legismertebb a „Fe
kete párducok" egyik vezéralakja, Malcolm X volt)* Az is kiderült, hogy 
Egyiptomban gyakran használták a szerecsendiót hasis „helyettesítésére". 
A tudományos kutatások bebizonyították, hogy nem hiedelemről volt szó: 
a szerecsendió nagyobb adagjai ténylegesen hallucinációkat idéznek elő. 
Azon még folyik a vita, hogy a pszichoaktív hatásért a szerecsendió illó
olajának mely komponenseit „terheli a felelősség", és azt sem tudták meg
állapítani, hogy a történelem folyamán Ázsiában csak gyógyszerként és 
fűszerként vagy talán drogként is fogyasztották a szerecsendiót Minden
esetre figyelemre méltó, hogy az Ájurvédában a szerecsendió egyik szino
nimája, a mada .shaunda, 'kábító gyümölcs'-öt jelent A szerecsendió ká
bítószerként való élvezete Szaúd-Arábiában is gondokat okozott, ezért a 
hatóságok be is tiltották ennek a fűszernek a használatát 

A szerecsendió, a nux mo.schata (~ mósuszszagú dió) anyanövénye a 
Myri.stica fragrans Houttuyn, amely a ma Indonéziához tartozó Maluku
szigeteken honos Az örökzöld fa barackhoz hasonló termése éréskor ket
téhasad, és ekkor láthatóvá válik a piros maglepel (latinul: arillus) által 
borított mag .. A magleplet leszedik, ez a macis (muskátvirág vagy szere
csendió-virág) .. Ezután felnyitják a kemény maghéjat, kiveszik a magállo
mányt, mésztejbe mártják, majd újból megszárítják A szerecsendió (lati
nul: .semen myristicae, angolul: nutmeg, németül: Muskatnu.ss, franciául: 
noix de muscade) tehát nem egyéb, mint a maghéjától megfosztott magál
lomány 

Európa aránylag későn ismerte meg az Ázsiában már az ókorban általá
nosan használt szerecsendiót; az ókori görögök és rómaiak nem ismerték, 
Európába először az arab kereskedők hozták ezt a fűszert, de népszerűvé 
csak a portugálok tették, miután 1512-bcn elfoglalták a Maluku-szigeteket 
A portugálokat a hollandok szorították ki a térségből Ennek következmé
nyeit Lipták Pál így írta le: 

* William S Burroughs is ernlítést tesz Naked lunch" című könyvében arról, hogy az amerikai bör
tönökben sokan fogyasztanak szerecsendiót 
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„A 17. és 18 században a hollandusok kezében volt a dél-ázsiai füszer
kereskedelem A Holland Kelet-indiai Társaság mindent elkövetett, hogy 
ezt a monopóliumot magának biztosítsa. Így a szerecsendió termelését a 
Banda-szigetekre korlátozta, egyebütt kiirtották a f:ikat, és szigorúan meg
tiltották azok ültetését Ennek ellenére mindenütt nőttek szerecsendióf:ik, 
aminek magyarázata az, hogy a fémfényű tollazattal bíró erdei galambok, 
melyeket a Banda-szigeteken dióevőnek neveznek, lenyelték a magot, és 
vagy kiürítették, vagy begyükből egy idő múlva kihányták, és így terjesz
tették a növényt Hogy pedig a túltermelés az árakat le ne nyomja, sokszor 
évekig raktározták az árut, vagy a tengerbe dobták, vagy elégették 1808-
ban megszűnt a Holland Kelet-indiai Társaság, és az állam vette át a fű
szer-monopóliumot" 

Az angolok és a franciák ekkor már sikerrel léptek fel a holland mono
póliummal szemben, az anyanövény termesztése a világ legkülönbözőbb 
pontjain megkezdődött, 1843-ban például a Karib-térséghez tartozó Gre
nadán, amely ma már a világ legnagyobb szerecsendió-termelője .. (A Ban
da-szigetek történelmi szerepét mutatja, hogy Franciaországban még ma is 
sokszor nevezik noix de Bandának a szerecsendiót) 

A szerecsendió használata sokszor vezetett mérgezésekhez, állítólag Eu
rópában már a középkorban gyakran előfordultak ilyen esetek, de a leg
több mérgezés a 19. században, a szerecsendió fűszerként való használatá
nak általánossá válása során, főként Angliában és Amerikában következett 
be. (A legtöbb mérgezés nők körében fordult elő, akik a drogot nem kívánt 
terhességük megszakítására próbálták felhasználni) 

Régóta gyanították, hogy a szerecsendió hallucinogén hatásáért a drog 
illóolaj-tartalma felelős; ezt a gyanút alátámasztotta az, hogy az illóolaj 
két fő komponense, a mir iszticin és az elemi cin olyan vegyületek, me
lyek szerkezeti képlete a meszkalinhoz és bizonyos amfetaminszármazé
kokhoz hasonlít, de hiányzik belőlük (az utóbbiak hatásában fontos sze
repet játszó) aminocsoport Braun és Kalbhen 1972-ben bebizonyították, 
hogy Shulginnak igaza volt, amikor 1967-ben azt feltétezte, hogy a szere
csendióban található (nitrogénmentes) vegyületek az emberi szervezetben 
alakulnak át amfetaminszármazékokká .. Az elemicinből képződő 3,4,5-
trimetoxi-amfetamin és a miriszticinből képződő 3-metoxi-4,5-metiléndi
oxi-amfetamin (MMDA) jól ismert, és a drogélvezőkáltal gyakran használt, 
„ecstasy"-típusú vegyületek 
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A középkori európai járványok között volt egy egészen különleges: az ig
ni.s .sacer~ a szent tűz, amely k:iilönöscn Franciaországban szedte ezrével ál
dozatait. A betegség a nevét onnan kapta, hogy mindig a végtagokban fel
lépő égető érzéssel kezdődött A delíriummal és hallucinációkkal együtt 
járó betegségnek két formája volt, az egyik epilepsziára emlékeztető rán
gógörcsöket okozott, a másik a végtagok és más testrészek elüszkösödé
séhez, sokszor elvesztéséhez vezetett. Az 1089-es járvány Dauphinéban 
rendkívül súlyos volt, és ekkor egy gazdag nemes, Gaston de la Valloire, 
akinek a fia is megbetegedett, Motte-au-Bois-ba zarándokolt, hogy Szent 
Antalhoz, a tűz, az epilepszia és a fertőzések elleni védőszenthez fordul
jon segítségért Szent Antal ugyan Egyiptomban élt és ott is halt meg a si
vatagban .356-ban, de a sok kísértést átélt aszkéta remete ereklyéit 1083-
ban - tehát éppen néhány évvel korábban - szállították a keresztes lovagok 
Motte-au-Bois templomába. Gaston gyermeke gyógyulásáért minden va
gyonát Szent Antalnak ajánlotta, aki álmában meg is jelent, és arra utasí
totta, hogy egy görög tau betú formájú botot szúrjon a földbe .. A bot azon
nal virágzó fává változott, és ez alá gyűltek össze a betegek A legenda az 
1095-ben II. Orbán pápa által engedélyezett Szent Antal-rend alapítására 
vonatkozik, amely rövid időn belül már 369 helyen próbált az ettől kezd
ve Szent Antal tüzének nevezett betegségben szenvedők gyötrelmein eny
híteni 

Több mint fél évezrednek kellett eltelni ahhoz, hogy a Szent Antal tüzé
nek okaira fény derüljön Thuillier francia orvos a 17 században fedezte fel, 
és állatkísérletekkel be is bizonyította, hogy a Szent Antal tüze nem fertő
ző betegség, hanem anyarozsmérgezés. 

Az anyarozs - Secale cornutum - a rozskalászon élősködő gomba, a 
Claviceps purpurea Tulasne szkleróciuma Az aratás idején lehulló anya
rozsból, áttelelés után, a következő tavasszal a gomba termőtestei kis bun
kók formájában nőnek ki, melyek fejecskéiben vannak a spóratömlők A 
spórák innen a virágzó rozs termőjére kerülnek, és ott hyphafonalakat haj
tanak Ezek átszövik a rozs termőjét, és annak helyét elfoglalva myceli
umot alkotnak Ebből fokozatosan megkeményedve alakul ki az 1-.3 cm 
hosszú, 2-5 mm vastag, orsó alakú vagy gyenge ívben meggörbült, bíbor
fekete vagy barna színű szklerócium, vagyis az anyarozs 

392 

A 17. század folyamán szúnt meg az a gyakorlat, hogy az any~roz~t a 
kk 1 ··tt o"rölJ.ék és az anyarozsmentes rozsliszt hasznalataval rozsszeme e egyu ' , XIV 

a Szent Antal tüze is megszűnt, bár Franciaországban meg 1709-ben, .. · 
Lajos uralkodása idején is rengeteg áldozatot s~e~ett egy, Szent Antal,tuze 
által okozott tömeges mérgezés A történeti huseg k~dveert mege;,nhtem, 
hogy véletlenségből vagy hanyagságból még a 20 .. szazadban .ts elofordul
tak egy-egy faluban tömeges any,arozsmér~ezések, melyekkoml a legJelen: 
tősebbek 1929-ben Írországban es UkraJnaban, 1953-ban pedig Franciaor 
szágban és Belgiumban történtek .. .. , , 

Történelmi érdekesség, hogy állítólag anyarozs dontotte el eg~.haboru 
k . t le't 1·s· 1772-ben Nagy Péter hadseregének 20 OOO katonaJa pusz-1mene e · „ .. , e 1 · ' ' 
tult el azok közül, akiket a Földközi-tengerhez vezeto ktJarat ie ny1tasara 
küldött a törökök ellen 

Szent Antal tüze 



Anyarozs 

ÍrásbeH b'.~o~yhé~ok igaz~lják, hogy az asszírok 600, a perzsák pedig 
350 ev~el 1doszam1tasunk elott tisztában voltak az anyarozs mérgező tu
!aJdonsagaival, a gőrögök pedig éppen azért nem fogyasztottak rozslisztet, 
mert az anyarozzsal fertőzött . Schultes és Hofmann viszont feltételezik 
hogy a görögök a Claviceps purpurea vagy talán az azzal rokon különbözŐ 
g~bo,nafél~ségeke~ élősködő Claviceps paspali hallucinogén ha~ását ismer
tek, es fel 1s hasznalták az eleusziszi misztériumok során 

A rómaiak nem termesztettek rozst, tehát az anyarozsra vonatkozó is
mereteket sem vették át, talán ez a magyarázata annak, hogy Európában, 
ahol csak a kereszténység megjelenésekor terjedt el a rozstermesztés csu
pán a 17. században fedezték fel a Szent Antal tüze és az anyarozs közöt
ti összefüggést 

Az viszont tény, hogy Európában fedezték fel az anyarozst mint gyógy
szert ! -M. Pelt szermt az anyarozs méhösszehúzó hatását Lonicer már 
1565-ben leírta, de a különböző anyarozskivonatokat a 18. század végén 
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kezdték a terápiában rendszeresen alkalmazni. Az anyarozs, amely a kö
zépkorban oly sok ember halálát okozta, életmentő gyógyszerré vált: a szü
lések után fellépő méhvérzéseket egyedül vele lehetett megállítani, és ezzel 
az anya elvérzését megakadályozni 

A terápiás alkalmazási lehetőségeket rendkívüli mértékben kibővítet
te a hatóanyagok megismerése, melyben a bázeli Sandoz-gyár kutatóié 
a fő érdem Az első anyarozs-alkaloidot, az ergotamint, 1918-ban izolálta 
A Stoll, aki munkatársaival - főként Hofmann-na! - a következő évtize
dekben számos más alkaloidot (ergokornin, ergokriptin, ergokrisztin stb) 
is előállított A „Schweizerische Apotheker-Zeitung"-ban és a „Helvetia 
Chimica Acta"-ban közölt eredményeiket Hofmann 1964-ben „Die 
Mutterkornalkaloide" című könyvében foglalta össze. 

Nagy jelentőségú volt az ergometrin izolálása, melyet különböző orszá
gokban több kutató csaknem egyidejúleg végzett Az ergometrin - az er
gotaminnal és több más anyarozs-alkaloiddal ellentétben - a méhet nem 
tartósan húzza össze, hanem ritmikus összehúzódásokat idéz elő, ezzel le
hetővé téve a szülés könnyebbé tételét Az ergotamint sikerrel lehetett al
kalmazni bizonyos migréntípusok kezelésére, az ergokomin, ergokriptin 
és ergokrisztin hidrálása (hidrogénezése) révén pedig hatásos vérnyomás
csökkentő szerrel gazdagodott a gyógyszerterápia 

Az anyarozs-alkaloidok gyógyászati alkalmazásának egy időben határt 
szabott a nyersanyag, az anyarozs hiánya Békéssy Miklós zseniális talál
mánya segített ezen a gondon: aránylag kis területen, rozskalászok mester
séges fertőzésével nagy mennyiségben lehetett anyarozst termeszteni. 

Békéssynek érdemei voltak a további technológiai fejlesztésben is, mun
kásságával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ma már nem szükséges 
anyarozs! termeszteni és begyűjteni, a gyógyszeripar fermentorokban, 
bioszintézis útján állítja elő az alkaloidokat lehet, hogy ha Békéssy Mik
lós nem olyan könnyelmű, hogy élete végéig Magyarországon marad, ne
vét ugyanolyan jól ismerné a világ, mint bátyjáét, a Nobel-díjas Békéssy 

Gyórgyét 
Eltekintünk a természetes anyarozs-alkaloidok és az ezek átalakításá

val előállított úgynevezett félszintetikus vegyületek kémiai szerkezetének 
és farmakológiai hatásának ismertetésétől, mivel ezeknek a vegyületeknek 
a droghasználathoz semmi közük sincs Terápiás adagokban sem halluci
nációkat, sem eufóriát nem idéznek elő, tehát visszaélésre nem csábítanak 
senkit Elegendő annyit tudni róluk, hogy mindegyik anyarozs-alkaloid li
zergsavszármazék, és ez az a molekularész, amelyből Hofmann a világon 
LSD néven megismert lizergsav-dietil-amidot állította elő. 
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LSD - a pszichedelikus 
kultusz szimbóluma 
A szépirodalomban gyakran találni utalásokat arra, hogy milyen „szép" 
az ópiummámor; ezek a leírások legtöbbször DeQuincey könyvéből merí
tenek, aki viszont sokkal inkább támaszkodott saját szárnyaló fantáziájá
ra, mint az ópium által előidézett víziókra .. A valóság ugyanis az, hogy az 
ópium és az opiátok mámort és kábulatot okoznak ugyan, de ez az álla
pot álomképekben és víziókban szegény. Helytálló volt 1966-ban Schernek 
az a megállapítása, hogy Amerikában az opiátok használata a fantáziasze
gényebb, intellektuálisan kevésbé fejlett, a társadalmi ranglétra alsó fokán 
álló, főként fekete és Puerto Ricó-i lakosságra jellemző, a hallucinogének, 
a „pszichedelikumok" viszont a tehetősebbek, a művészvilág, az avantgárd 
és az egyetemi intellektuelek körében népszerűek A hallucinogén anyagok 
használata ténylegesen az amerikai egyetemi körökben kezdődött, ami
kor Timothy Leary, a Harvard Egyetem klinikai pszichológia professzora 
felfedezte a hallucinogének „tudatkiszélesítő" tulajdonságait, és 1960-ban 
több száz önkéntesen kísérletezni kezdett A pszilocibinnel, a mexikói Psi
locybe gomba hatóanyagával kezdődtek, majd marihuánával, peyotllal és 
meszkalinnal folytatódtak, egészen addig, amíg Leary meg nem ismerke
dett az ezeknél sokkal erősebb hatású lSD-veL Ez indította meg azt a lánc
reakciót, ami a kísérletek több mint ezer személyre való kiterjesztéséhez, 
majd - 1963-ban - Learynek a Harvardról való eltávolításához vezetett 
Ekkorra viszont már híre járt az lSD „utazás" (angolul: „trip") nyújtot
ta új élvezetnek, és megkezdődött az LSD-használat számos más amerikai 
egyetemen is .. A kábítószer-élvezet sok ezer éves történetében először for
dult elő, hogy metafizikai-ideológiai elemek ilyen közvetlenül indítottak 
meg és befolyásoltak egy abúzusformát A Huxley - meszkalinnal folyta
tott kísérletezései alapján - azt hirdette, hogy az „esztétikai tudat" és alá
tomások elmélyíthetőek és „misztikus tudattá" alakíthatóak, és a halluci
nogén anyagokkal szerzett élmények, látomások és illúziók megnyithatják 

396 

Az LSD hatása alatt álló személy látásmódjának 
a változásaiba betekintést enged az a rajzsorozat, 
melyet Mátéfi festőművész 1952-ben készített 
az LSD-vel a Sandoz kutatóinak felügyelete alatt 
folytatott kísérletek kezdetén 

a „Megismerés Kapuit" (The Doors of Perception). Stace szerint a halluci
nogén kísérletek nemcsak hasonlóságot mutatnak a „misztikus tapasztala
tokkal", hanem tényleges misztikus élményeket váltanak ki .. Leary kísérleti 
alanyainak több mint '75%-a intenzív misztikus és vallási reakciót muta
tott, és több mint 50%-a állította azt, hogy életének legmélyebb spirituális 
élményét jelentette a hallucinogén anyagokkal folytatott kísérlet 

Az LSD, a lizergsav-dietil-amid előállítása és „pszichedelikum" -ként 
való alkalmazásának kezdete között több mint három évtized telt cL A San
doz-gyár bázeli laboratóriumaiban évtizedeken át folyó intenzív kutató
munka eredményeként 1918-tól állítottak elő az anyarozsból hatásos és ér
tékes gyógyszereket Ezek egy része természetes alkaloid, de vannak olyan 
gyógyszerek is, amelyeket ezek átalakításával, úgynevezett félszintézissel 
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állítottak elő. Az utóbbiak közé tartozik a lizergsav-dietil-amid is, mely
nek előállításáról 1938-ban számolt be Stoll és Hofmann Ez a vegyület vi
szont csak öt évvel később, 1943-ban került az érdeklődés előterébe, ami
kor Hofmann véletlen folytán fedezte fel - saját magán - az LSD rendkívül 
erős hallucinogén hatását A kutatás rögtön meg is indult a lizergsav-di
etil-amid pszichofarmakológiai és pszichiátriai alkalmazásának felderíté
sére .. Kísérleteztek azzal, hogy alkoholistákat kezeljenek ezzel az anyaggal, 
reménykedtek abban, hogy sikeresen alkalmazható a skizofrénia diag
nosztizálására, de ezek a kísérletek mind csődöt mondtak, mivel az LSD
vel inkább csak rontani lehetett a páciensek állapotán, mint javítani, és az 
LSD-vel kiváltott úgynevezett modellpszichózisok több esetben irreverzi
bilisek maradtak Az LSD mélyreható pszichés változásokat idéz elő, és a 
többi hallucinogén apyag esetében is tapasztalt személyiségmódosulás (de
perszonalizáció) már igen kis adagok hatására bekövetkezik 

Az LSD-vel folytatott tudományos kutatást már régen abbahagyták, 
amikor Leary kísérletei újra refiektorfenybe állították ezt az anyagot Hasz
nálata könnyen terjedhetett, hiszen ebben az időben az LSD, a pszilocibin, 
a meszkalin és a többi hallucinogén vegyület még nem minősült „illegá
lis"-nak, és nem állt korlátozó rendelkezések hatálya alatt Leary ellen ha
marosan felléptek az amerikai rendészeti szervek, de az első időszakban 
mindig marihuána birtoklása miatt tudtak csak ellene vádat emelni Az 
ellenőrzés hiánya sokakban azt a látszatot keltette, hogy az LSD használa
ta különösebb veszéllyel nem járhat Ehhez még hozzá lehet tenni, hogy az 
LSD nem okoz az opiátokhoz hasonló függőséget, és ez még fokozta az ár
talmatlanságába vetett hitet Időbe telt, amíg ez a mítosz eltúnt 

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy Leary és még néhány társa, 
filozófusok és pszichológusok, a hatvanas években éppen akkor fedezték 
fel a hallucinogének „személyiségjavító", „tudatkiszélesítő" és „mitikus" 
tulajdonságait, amikor jómódú, intelligens, tanult, a materiális amerikai 
civilizáció ellen lázadó ifjak nagy csoportja állt készen mindentele új ki
próbálására és befogadására 

Az LSD „felfedezése" gyakorlatilag egybeesett a hippimozgalommal, 
és ennek óriási szerepe volt az LSD-használat elterjedésében Ch Perry 
Haight Ashbury történetét feldolgozó könyve részletesen nyomon követi 
San Francisco ezen kerületének eseményeit, és rendkívül objektíven igyek
szik elemezni mindazon körülményeket, amelyek az egyesek által őrültek
házának, mások által megvalósult álomnak nevezett Haight Ashbury ki
alakulásához és széteséséhez vezettek 

398 

Ch Perry könyvének címlapja 



Az LSD-vel végzett állatkísérletek ís meglepő eredménnyel jártak: e szer hatása 
alatt a pók összevissza szőtte hálóját, a macska pedig pání félelembe esett 
az egerek láttán 
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Timothy Leary könyve volt a pszíchedelíkus „forradalom" egyik bíblíája 
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Minket csupán abból a szempontból érdekel ez az 1965-ben létesült és 
1967-re 7000-ről körülbelül 75 OOO-re felduzzadt kommunákban élő kö
zösség, amennyiben az LSD használata volt egyik legjellemzőbb vonása 
A Jack Kerouac által fémjelzett beatkorszak már véget ért, sőt már azok a 
hipsterek is kiöregedtek, akik lenézően „hippi" -nek nevezték el a hozzájuk 
viszonyítva jómódú és részben őket utánzó fiatalabb gefferációt Ezek az 
„utódok" Viktória királynő és Edward király korának öltözékét viselték, 
és állandó drogmámor ban álmodtak arról, hogy passzív pacifizmusukkal, 
a szeretet és a szabad szerelem hirdetésével párosult „forradalmuk" révén 
meg fog valósulni egy erőszak- és elnyomásmentes világ .. A hatvanas évek 
Amerikájának a leírása nem lehet feladatom - és nem is érzem magam erre 
illetékesnek-, de arra rá kell mutatnom, hogy a hippimozgalom ugyanúgy 
társadalmi szimptóma volt, mint ahogy a toxikománia maga is különböző 
társadalmi problémák tünete 

Kennedy és Martin Luther King meggyilkolása, Johnson döntése Észak
Vietnam bombázásáról és a defoliánsok (növényzetpusztító vegyszerek) 
alkalmazásáról, a polgárjogi mozgalmak felerősödése, az egyetemisták lá
zongása, az atomháborútól való félelem egyaránt hozzájárult a hippimoz
galom létrejöttéhez. E háttér nélkül érthetetlen, hogyan kelthetett ekkora 
visszhangot Leary filozófiája, amely szerint az élet értelmét a vallási felfe
dezések jelentik Természetesen ebből nem következik, hogy Haight Ash
bury Leary „eksztázis-politikáját" egységesen követő, homogén tömeg 
gyülekezőhelye lett volna Pittel szerint 1968-ban e „pszichedelikus kö
zösség" tagjainak csak 40%-a hitt ténylegesen Haight Ashbury misztiku
mában, amely szerintük modellt ad az egész világ számára, ezeknek a fia
taloknak a 15%-a vallási megszállottság tüneteit mutató pszichopata volt, 
akikkel normálisan beszélgetni sem lehetett, és 45%-ukat a „dropout"-ok 
alkották, akiket a szülői házat és iskolát faképnél hagyó fiatalok megkö
töttségektől és gátlásoktól mentes „szabad" életformája vonzott oda, ami 
számukra semmittevést és állandó LSD-mámort jelentett 

Az egész közösség elfogadta viszont Leary sokat idézett, magyarra gya
korlatilag lefordíthatatlan jelszavát: „Drop out, T\un on, Tune in", ami a 
„kúlső" társadalom televízióhoz hasonlóan száraz és „pót" jelenségeitől 
való elkülönülést, az Isten templomát jelentő, saját test felé fordulást elő
segítő droghasználatot és ily módon újjászületve a saját egyéni víziók ki
fejezését hirdette 

A „közösség" heterogenitásából viszont önként következik, hogy a „hip
piknek" csak egy része követte Leary pszeudohinduista vallási mániáját, 
a többség egyszerúen élvezte a „kötetlen" életformát, a marihuánát és az 
LSD-t Voltak olyanok is, akik nem értettek egyet a hippik passzivitásá-
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val és azzal, hogy a félelmet ki lehet kerülni csak a befolé fordulás útján 
Ken Kesey - akinek a „Száll a kakukk fészkére" címú, 1962-ben megjelent 
első regénye tekintélyt kölcsönzött - és Allen Ginsberg - aki a beatgene
ráció folytatója volt - a félelem leküzdésének egyedüli eszközét a félelem
mel való konfrontációban látta. Mélyen lenézték Learyék klinikai pontos
sággal adagolt LSD-kísérleteit, és a drogok révén éppen a meglepetéseket, 
a váratlan helyzeteket keresték Ezek a „kópék" (prankstereknek nevezték 
magukat) kapcsolatba léptek a Pokol Angyalainak (Hell's Angels) nevezett 
motorbiciklis „testvériséggel'', akik - szerintük - ugyanúgy az amerikai 
társadalom áldozatai, mint ők Ez végzetes tévedés volt: a lumpenproletár
elemekből verbuválódott, kizárólag az erőszakot imádó terrorista bandák 
megkóstolták ugyan az LSD-t, de hamar rájöttek arra, hogy okosabb, ha 
továbbra is megmaradnak az agresszivitásuknak sokkal jobban megfele
lő intravénás amfotaminhasználat mellett. Ugyanakkor azt is felfedezték, 
hogy mennyivel jobb üzlet a drogokat eladni, mint vásárolni és használni 
Kiterjedt szervezetet építettek ki Amerikában, és ezt remekül felhasznál
ták a különböző drogok, elsősorban az LSD terjesztésére Csak 1972-ben 
derült ki, amikor Kaliforniában eljárás indult ellenük, hogy az előző há
rom év alatt több mint 31 millió dollár értékű drogot szállítottak át anyu
gati partról a keleti partra 

Az LSD különben is a kábítószer-kereskedők és -csempészek kedven
ce, hiszen egy „utazáshoz" a milligramm törtrészei elegendőek, ezért nem 
tonnákat, hanem grammokat kell csak szállítani, ami sokkal könnyebben 
elrejthető 

1969-ben véget ért a Haight Ashbury misztériumjáték: a Pokol Angyalai és 
mindazok, akik távol estek a hippiideológiától, de akiket a droghasználat 
„szabadsága" idevonzott, magukkal hozták a heroint, a barbiturátokat és 
az erőszakot Véget értek a kaliforniai óriási rockfosztiválok, a vallási őrü
let rituális gyilkosságokhoz vezetett (Mason és „családja" ekkor került bí
róság elé Sharon Tate és mások meggyilkolása miatt) .. A 450 OOO résztvevő
vel megrendezett woodstocki fesztiválra már nem Kaliforniában, hanem 
New York államban került sor, és néhány hét múlva a következő fesztivált 
Altamontban már nem a „béke és szeretet", hanem az erőszak, 11en1 a ma
rihuána és az LSD, hanem az alkohol és barbiturátmérgezések jellemezték; 
az erőszak csúcspontját a Pokol Angyalai által, a Rolling Stones koncert
je alatt, nyílt színen elkövetett gyilkosság jelentette. Jimi Hendrix és Janis 
Joplin 1970-ben barbiturát-, illetve herointúladagolás folytán bekövetke-
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zett halála után joggal állapította meg az e1őszakmentesség, a béke és mű
vészi áté1zés legőszintébb apostola, a nem sokkal később meggyilkolt John 
Lennon: „The dream is ove1", az álom véget é1t . Lennon nyilatkozata egy
ben annak a beismerését is jelentette, hogy lSD··le nem lehet társadalmat 
építeni 

Közben az LSD-használat nemcsak Ameiikában te1jedt és nemcsak 
egyes társadalmi csopmtokban; a b1itAdvisory Committee on Drug Depen
dence jelentése beszámolt arról, hogy 1968-ban Angliában 51 LSD-hasz
nálót kezeltek pszichiátiiai intézetekben, ezenkívül azt is megállapította, 
hogy az l SD megszűnt „intellektuális" és „kultikus" sze1 lenni, és beépült 
a toxikománok (főként fiatal toxikománok) kábítószer-gyógyszer-élvezeti 
sze1 lepe1toá1jába 

Rendkívül nehéz az LSD-használat mértéké1ől adatokat gyűjteni. A kó1-
házban kezelt esetek száma vagy az elsősegélynyújtások a1 ánya nem tük
rözi a valóságos helyzetet, mivel az LSD-pszichózisok viszonylag Iitkák 
Az anyag veszélyessége ugyanis abban lejlik, hogy kiszámíthatatlan, mi
k01 vált ki (sokszor ineverzibilis) pszichózist A rendészeti sze1vek foglalá
saiból csaknem lehetetlen az LSD-használat gyakmiságára következtetni, 
mivel rendkívül kicsi, aránylag könnyen csempészhető anyagmennyiség
ről van szó, ezért viszonylag ritkák a foglalások Maradnak tehát a becs
lések, ezek pedig mindig szubjektívek A hatvanas évek során az Egyesült 

LSD-bélyegek 
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Államokban egyidejűleg jelentek meg sajtóközlemények anól, hogy 1 tíz
ez1ek használnak hallucinogén anyagokat és 2. a fogyasztók száma meg
haladja az egymilliót . Minthogy a kaliforniai diákság körében abban az 
időben nagyon elte1jedt az LSD-abúzus, ezért különösen érdekes Unger
leidernek és Fischernek az az 1966-os tanulmánya, amelyben a los Ange
les-i egyetem pszichiátriai klinikáján sze1zett hét hónapos tapasztalataik
ról és különböző kutatócsoportok felmé1éseinek eredményéről számoltak 
be. Szerzőtől és módsze1től függően 3 és 30% között ingadozott a kalif01-
niai diákság hallucinogén anyagokat használó százaléka; egy kérdőíves fel
mé1és ennek gyakorlatilag a középé1tékét állapította meg Vidéken alacso
nyabb volt a fogyasztás, egyes los Angeles-i felsőoktatási intézményekben 
viszont elé1te a 40-50%-ot is A kanadai te1jedés mértékéről 1969-ben a 
Narcotic Addiction Foundation ofBritish Columbia jelentése számolt be: az 
állam hat iskolai kö1zetében végzett felmérés szeiint a diákok 6,6%-a sze
dett lSD-t legalább egysze1 az előző 6 hónap alatt 

A hetvenes évek elején már az Egyesült Államok egész területén elter
jedt az l SD használata, és ez az anyag nem maradt „intellektuális" élveze
ti szer. Jól mutatja ezt Chambers becslése, amelyet a New York államban, 
„nmmális" dolgozó lakosság kö1ében végzett és szaksze1úen megte1vezett 
felmé1és alapján tett közzé: e szeiint 1971-ben New York államban 50 OOO 
volt az LSD-t rendszeresen (legalább havonta hatszor) szedők száma 

(_új hallucinogének _____ _ 
A hetvenes években Amerikában - ha a marihuánától eltekintünk - az 
lSD volt a leggyakrabban használt hallucinogén anyag, de mellette egész 
sor más termék is „piacra" került legtöbbjéről nehezen lehetett megálla
pítani, hogy milyen összetételű, és van-e hallucinogén hatása .. Rengeteg 
volt a helyi „divatcikk", és rendkívül gazdag a zsargon; ugyanaz az anyag 
más és más néven vált ismertté egyazon várns különböző kerületeiben, 
sőt még egy kerületen belül is többfajta néven és többféle „kiszerelésben" 
árulták Az észak-amerikai rendőrségi laboratóriumok vizsgálatai szerint 
ebben az időszakban nevüktől függetlenül legtöbbször szennyezett l SD-t 
tartalmaztak a termékek A kanadai rendőrségnek például két olyan éve is 
volt, amikm a lefoglalt meszkalinminták kivétel nélkül l SD-nek bizonyul
tak Ennek a jelenségnek logikus magyarázata van, hiszen egy új áru min
dig kelendőbb, mint a régi, és a kíváncsi fiataloknak több LSD-t lehetett el
adni, ha azt más színű kapszulában és más néven kínálták 
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Az LSD különböző formákban jelenik meg a feketepiacon 

Időnként feltűntek a piacon különböző triptaminszármazékok, például 
a dimetil-triptamin (DMT) és dietil-triptamin (DET), melyek a dél-ameri
kai indiánok ősidők óta használt szippantószereinek a hatóanyagai Ezek
ről már az ötvenes évek során megállapították a kutatók, hogy az LSD-hez, 
pszilocibinhez és meszkalinhoz hasonló tüneteket idéznek elő A tripta
minszármazékok kutatásában alapvető eredményeket ért el Szára István az 
Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet néhány négyzetméteres labora
tóriumában, aki kutatásait - 1956 után - Washingtonban folytatta 

Gyorsan terjedt el az USA-ban a fenciklidin használata Ezt a vegyü
letet - melyet legtöbbször PCP vagy „Angel Dust" néven említenek - a 
gyógyszeripar műtéti altatáshoz dolgozta ki, 1950-ben forgalomba is ke
rült, de mellékhatásai miatt rövidesen abbahagyták humán alkalmazását 
A gyógyszer mellékhatásai között a hallucinációk gyakoriságát is megfi
gyelték, de arra senki sem gondolt, hogy ezzel a vegyülettel valaha vissza 
fognak élni, mivel ezek a hallucinációk kifejezetten kellemetlenek voltak 
Ez mégis bekövetkezett, mert az 1960-as években „leleményes" fiatalok ki
kísérletezték, hogy a hallucinációkat kellemessé lehet tenni, ha a fencikli
dint nem injekció vagy tabletta formájában használják, hanem cigarettára 
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szórva szívják Az anyag toxicitását azonban ezzel a technikával sem lehet 
kiküszöbölni, ezért egyáltalán nem véletlen, hogy az USA-ban az elsőse
gélyre vagy mérgezés miatt kórházi ápolásra szoruló droghasználók között 
nagyon magas a fenciklidinmérgezés miatt kezeltek aránya. 

Az LSD „~011kure11sei" között n1á1 a 11atva11as évek közepén feltű11t az 
Egyesült Allamokban egy amfetaminszármazék, az MDA (metilén-dio
xi-amfetamin), amely mint „love drug" rendkívül gyorsan vált népsze
rűvé a hallucinogén anyagokat fogyasztó fiatalok körében. A „love drug" 
elnevezés onnan ered, hogy a drog élvezői azt tapasztalták, az MDA meg
szünteti a gyűlöletet és a haragot és elősegíti közöttük az „emocionális kö
zeledést" Az abúzus látványos terjedése és az ezzel járó problémák - töb
bek között halálesetek - arra késztették az amerikai hatóságokat, hogy 
1970-ben betiltsák az MDA-t Tekintettel ana, hogy közben már egymás 
után jelentek meg az amerikai feketepiacon az MDA-hez hasonló, ugyan
csak hallucinogén hatású más amfetaminszármazékok, az MDA betiltása 
ezek számára nyitotta meg a szabad utat A DMA (dimetoxi-amfetamin), 
a IMA (trimetoxi-amfetamin), az MMDA (metoxi-metilén-dioxi-amfe
tamin), az „Eve" néven terjesztett MDEA (metilén-dioxi-etil-amfetamin) 
és az STP (Serenity, Tranquillity, Peace) néven népszerűvé vált dimetoxi
metamfetamin mellett feltűnt az MDMA (metilén-dioxi-metamfetamin), 
az „ecstasy" is 

A hallucinogén hatású amfetaminszármazékok körét lényegesen bőví
tette azon 179 ilyen típusú vegyület, melyeket A Shulgin szintetizált, és 
amelyekkel a hetvenes és nyolcvanas évek során pszichoterápiás kísérle
tek folytak Ezen kutatások eredményeit leginkább Shulgin „PIHKAl" 
(„Phenethylamines 1 Have Known And loved") című könyve révén is
merte meg a világ, amely azért is nagyon népszerűvé vált, mert részletesen 
ismertette az egyes anyagok előállítását és használatának módját . 

Bár a Shulgin által ismertetett vegyületek között voltak olyanok is, me
lyeket már jóval korábban előállítottak (ezek közé tartoznak az MDA 
és az „ecstasy" is, ezeket már 1897-ben, illetve 1914-ben szintetizálták a 
darmstadti Merek-gyár kutatói - forgalomba viszont nem kerültek), a dro
gok zöme új volt. Új fejezet nyílt a drogtörténelemben: a múltban mindig 
úgy indult egy drog pályafutása, hogy először gyógyszerként került for
galomba, és nem gyógyászati, „élvezeti" használata csak ezt követően -
néha jóval később - kezdődött meg Az alapvető változás lényege az, hogy 
megkezdődött az az „illegális kutatás", melynek semmi köze sincs a gyógy-

407 



szer iparhoz, és nem gyógyászati, hanem „élvezeti" célokra dolgoz ki új ve
gyületeket, melyeket ezt követően nem a gyógyszergyárak, hanem illegális 
laboratóriumok állítanak elő, és nem a gyógyszertárakba, hanem a fekete
piacra kerülnek A fontanilszármazékok tárgyalása során (lásd a 40. olda
lon) már említés történt ezen „designer" drogokról, melyek bevezetése igen 
egyszerűen történik: állatkísérletek helyett kipróbálásuk többnyire rögtön 
emberen történik, akik ezektől az anyagoktól időnként meghalnak vagy 
egy életre megrokkannak . 

A droghasználattal foglalkozó jelentésekben, statisztikákban és szak
irodalomban eleinte nem tettek különbséget az amfetaminszármazékok 
két típusa között Időbe tellett, amíg más országok is fokozatosan követni 
kezdték a brit gyakorlatot Az Egyesült Királyságban ugyanis a hatóságok 
már 19 77-ben ellenőrzés alá vonták (gyakorlatilag betiltották) az összes 
hallucinogén hatású amfetaminszármazékot Az amfetamin és „klasszi
kus" származékai, valamint az MDA és „ecstasy" típusú amfetaminszár
mazékok közötti különbséget úgy lehetne - leegyszerűsítve - jellemezni, 
hogy az utóbbiak az amfetamin stimuláns hatását a meszkalin hallucino
gén hatásával „kombinálják" 

A nyolcvanas évek elején az „ecstasy" használata ugyanúgy terjedt az ame
rikai diákság körében, mint az l SD a hatvanas években. A különbség mégis 
óriási, mivel az „ecstasy" használatához semmiféle ideológia nem kapcso
lódott Mítoszról, vallásról, kultuszról, társadalmi konfliktusról, protestá
lásról senki sem beszélt, kizárólag a drog élvezetéről volt szó. Természete
sen ez nemcsak az „ecstasy"-ra és a többi, új hallucinogénre vonatkozik, 
hanem az lSD-re is, amely ekkorra már „pszichedelikumból" tisztán élve
zeti szerré alakult 

Az „ecstasy" népszerűségét és terjedését az elnevezések sokasága is je
lezte: az „ecstasy" mellett „love dr ug", „empathy", „E ", „M", „AKA'', „XTC" 
nevek is közismertté váltak az amerikai ifjúság körében „Adam" néven is 
szívesen emlegették ezt a drogot, mivel ez világosan utalt arra, hogy az 
„ecstasy" hatása alatt álló személy a bűnbeesés előtti, édenkerti állapotban 
érezheti magát. 

Az abúzus terjedése és az elsősegélynyújtások emelkedő száma 1985-ben 
arra késztette az amerikai hatóságokat, hogy letiltsák az „ecstasy" gyártá
sát és forgalmazását Az első következmények nem voltak túlságosan ked
vezőek: már 1986-ban jelentős mennyiségek kerültek a feketepiacra, és ha
lálesetekről is szaporodtak a jelentések 
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Az „ecstasy" természetesen nem maradt az Egyesült Államok határai 
között; azt lehet mondani, hogy gyorsabban szelte át az Atlanti-óceánt, 
mint Lindbergh, és landolt - Jbizán, ahol fiatal angol turisták élvezték az 
ott rendezett Woodstock típusú rendezvényeket, melyekre Chicagóban, a 
„Club Warehouse"-ban, a „house of beat"-ben született új zenei stílus, a 
„house music" és az „ecstasy" körülbelül egyidejűleg érkezett 

Azt hiszem, ez a legjobb alkalom arra, hogy kitérjek az új zenei stílusok 
és a droghasználat közötti összefüggés sokat vitatott kérdésére 

A 20 század második telének az ifjúság soha nem látott nagy tömege
it lázba hozó zenei forradalmát a Beatles átutő sikere vezette be .. A Beatles 
popzenéjét - melynek akár halkan is élvezhető gyönyör ü melódiái képez
ték az alapját -, már rögtön összekapcsolták a droghasználattal, aminek 
magyarázata a „Yellow submarine"-ben fedezhető fel, ez ugyanis egyértel
műen utalt a sárga kapszulákban kapható amfotaminkészítmények hatá
sára 

A Beatles koncertjei és a Rolling Stones rock and roll rendezvényei min
den korábbi népszerűségi rekordot megdöntöttek Fellépéseiket gyakran 
követték hatósági beavatkozások: a Rolling Stones tagjait először 1967-ben 
tartóztatták le drogbirtoklás miatt, el is ítélték, majd óvadék ellenében sza
badlábra helyezték őket; a következő években ez az eseménysorozat rend
szeresen megismétlődött Ugyancsak 1967-ben jelent meg a Beatles nagy 
sikerű albuma, a „Sgt Pepper's lonely Hearts Club Band", melyben olyan 
címek és szövegek szerepeltek, mint „Lucy in the Sky with Diamonds" 
vagy „1 get a high with the help from my friends" 

A 20 század ötvenes és hatvanas éveiben a fiatalok, főként a serdülők, 
mindenben igyekeztek bálványaik életstílusát utánozni, és ez nem csak az 
öltözködésre és a hajviseletre vonatkozott, hanem a droghasználatra is 

Az Egyesült Államokban a Grateful Dead és a Jefferson Airplane véget 
nem érő koncertjein az „Aliz meseországban" által ihletett „White rabbit" 
(fehér nyúl) számból a „Feed your bead" „felhívás" gyorsan vált ismertté, 
az Andy Warhol's Velvet Underground számai közül pedig a „Waiting for 
the man" és a „Heroin" tartalmazott e gyér telmü „drogüzenetet" 

Az új zenei stílusok és a kábítószer-élvezet közötti legközvetlenebb kap
csolatot vitathatatlanul a reggae jelenti, mivel ez a Jamaicában született 
könnyed karibi muzsika olyan vallási elemekkel teletűzdelt „filozófiával" 
társult, melynek a marihuána szívása integráns részét képezte, és Bob Mar
ley és Peter Tosh („Legalize it ") nyíltan propagálták a drogok használa
tát 
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A zene, a tánc és a droghasználat közötti összefüggésekre még visszaté
rünk, de ezt megelőzően folytatjuk az „ecstasy" terjedésének az útját Ez a 
drog Ibizából gyorsan tovább jutott Nagy-Britannia nagyvárosaiba. Első
sorban Manchesterben vált népszerűvé a rock, house, te ch no, soul és más 
irányzatokból „szintetizált", „balearic beat" -ként emlegetett új zenei stílus 
- és az „ecstasy" is 

De mi a magyarázata az „ecstasy" népszerűségének? A válasz arány
lag egyszerű: ez az anyag tökéletesen megfelel a fogyasztók igényének Fi
gyelembe kell venni ugyanis, hogy a fogyasztókör nem azonos a „Picadilly 
junkie" típusú toxikománok félig-meddig alvilági társadalmával, amely a 
heroin és más opiátok mellett a barbiturátok és az amfetamin intravénás 
használatát is gyorsan integrálta Az „ecstasy"-t és rokon vegyületeit első
sorban a százával szervezett, „rave"-nek nevezett, hajnalig tartó táncpar
tik résztvevői fogyasztják A „house music"-ra révületben táncolók közül 
sokan nem fogyasztanak alkoholt Alkoholfogyasztásra nincs is szükség, 
mivel ezen amfetaminszármazékok jobban oldják a gátlásokat és jobban 
„feldobják" az önérzetet, mint az alkohol, valamint felerősítik a „body lan
guage", a testek szavak nélküli kommunikációja érvényesülését „Előnyös" 
az amfetaminokra jellemző serkentő doppinghatás is, a résztvevők megál
lás nélkül tudják révületben végigtáncolni az éjszakát A szexuális gerjesz
tés és a gátlások teljes oldódása következtében a gyakori szeretkezések al
kalmával a legelemibb elővigyázatosságokat sem veszik figyelembe, ezért 
az eksztázistabletták fogyasztásának a HIV-fertőzések és nem kívánt ter
hességek gyakori következményei. A kimerültség, a hirtelen súlyvesztés, a 
mértéktelenül felfokozott szívműködés és hallucinációval járó akut pszi
chózisok miatt nagyon gyakran van szükség sürgős orvosi beavatkozásra, 
és legalább ilyen sűrűn van szükség az utókövetkezmények, a depressziók, 
a szorongásos állapotok, paranoiás szimptómák kezelésére. Néhány évvel 
az „ecstasy" megjelenése után egyes brit drogambulanciák (pl Manches
ter) forgalmának több mint a felét az „ecstasy"-esetek tették ki, Brighton
ban pedig külön „ecstasy-line"-t állítottak be, melyen „forró dróton" vol
tak hívhatók éjjel-nappa 1 a mentők 

A nyolcvanas évek végén az „ecstasy" már „átkelt" a csatornán, és a 
„rave scene"-nel együtt Nyugat-Európában is „beköltözött" a diszkotékák
ba Ekkor jött divatba Európában a több mint ötezer fős „megadancing" 
is 

Az „ecstasy"-val együtt érkezett Európába számos rokon vegyület is: a 
kilencvenes évek elején népszerűvé vált például az MDA, melynek gyár
tását élelmes vállalkozók Lettországban szervezték meg; ennek az üzlet
nek a német és lett rendészeti szervek együttes akciója vetett véget, amikor 
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a nyomozás eredményeként 3 tonna MDA-t foglaltak le Frankfurt repü
lőterén. Az Egyesült Államok javaslatárn az ENSZ Kábítószer Bizottsága 
1990-ben terjesztette ki a nemzetközi ellenőrzést két MDA-származék
ra: az N-etil-MDA-ra és az N-hidroxi-MDA-ra. Ezek közül az egyikkel a 
magyar újságolvasók is gyorsan megismerkedhettek, mivel egy holland
magyar közös vállalat Magyarországon kezdett N-etil-MDA-t gyártani. 
Ennek az akciónak Magyarországon 54 kg drog, Hollandiában sok mil
lió tabletta lefoglalása jelentette a befejezését Természetesen Nyugat-Eu
rópában is megindult a hallucinogén amfetaminszármazékok, elsősorban 
az „ecstasy" illegális gyártása 1993-ban, amikor Belgium, Dánia, Hollan
dia, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Svédország egyaránt 
az „ecstasy"-abúzus nagymértékű terjedését jelentette az ENSZ-nek, Lon
donban 6 illegális „ecstasy" -laboratóriumot számoltak feL A kilencvenes 
évek derekán már egyértelművé vált, hogy a kontinens országait elsősor
ban holland laboratóriumok látják el „ecstasy"-val. A holland hatóságok 
ekkor kezdtek erélyesen fellépni; ezt 1995-ben 20 „ecstasy"-laboratórium 
felszámolása jelezte. 1996-ban Hollandiában egy 100 fős „ecstasy"-brigá
dot szerveztek a különböző rendészeti szervek szakembereiből A koncent
rált erőfeszítések egyik kiemelkedő eredménye az volt, hogy már abban az 
évben a holland hatóságok Rotterdamban egy tételben foglaltak le 3000 li
ter benzil-metil-ketont, az „ecstasy" -gyártás egyik leggyakoribb prekurzo
rát, melyből, ha megérkezik rendeltetési helyére, 30 millió tabletta készül
hetett volna. Hollandiából nemcsak „ecstasy" -val látták el Európát, hanem 
LSD-vel is, melynek abúzusa ekkorra már újraéledt Az LSD-gyártás köz
pontja Kalifornia volt (és az is maradt), innen csempészték a drogot Hol
landiába, ahonnan - „bélyeg" stb formájában - látták el az európai piacot 
Az Egyesült Államokban - a metamfetamin- és PCP-laboratóriumokhoz 
viszonyítva - nagyon kevés LSD-laboratóriumot foglalnak le a hatóságok 
Ennek fő oka az, hogy ezek nem folyamatosan termelnek, hanem csak 
időnként gyártanak le egy-egy nagyobb tételt (ami más drogokhoz viszo-· 
nyítva rendkívül kis mennyiséget jelent), és az is számít, hogy ebben a mű
veletben csak néhány vegyész vesz részt. 

Az európai „ecstasy"-abúzus méretéről nehéz képet alkotni, de talán tá
jékoztatóul szolgálhat az, hogy 1996-ban a brit hatóságok 50 millió tablet
tára becsülték a fogyasztást és félmillióra a fogyasztók számát, egy holland 
felmérés szerint ugyanabban az évben 300 OOO főre becsülték azok szá
mát, akik az előző félév során „ecstasy"-! használtak, de éjszakai bárokból 
távozók közül a megkérdezettek 35%-a állította, hogy az előző hétvégén 
„ecstasy"-! fogyasztott Az Európai Unió szakértői szerint 1998 folyamán a 
tagországok felnőtt lakosságának 0,5-3,0%-a használt „ecstasy"-t ENSZ-
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dokumentumokban közölt becslések szerint a világon gyártott „ecstasy" 
mennyiségének 60%-át Európában fogyasztották; ebben szerepet játszik 
Kelet-Európa „felzárkózása", hiszen 2002-ben Bulgária, Csehország, Észt
ország, Románia és Ukrajna egyaránt beszámolt az „ecstasy"-abúzus ter
jedéséről. 

Az USA-ban 1999-ben ismét emelkedni kezdett az „ecstasy" fogyasztása. 
Ezt jelzi, hogy a közvélemény-kutatási ké1désekre adott válaszokat extrapo
lálva megállapítható, hogy 2000-ben 6,5 millió, 2002-ben viszont 8,1 millió 
volt azok száma, akik ezt a drogot „valaha kiptóbálták" („ever tried") 

Afrikából és Ázsiából aránylag kevés adat áll rendelkezésünkre, de fi
gyelemre méltó, hogy 2002-ben Kína és Thaiföld egyaránt „rekordfoglalá
sokat" jelentett az ENSZ-nek, és az kétségtelen, hogy Délkelet-Ázsiában és 
Afrikában (főként Dél-Afrikában) erősen terjed az „ecstasy" használata. 

A világ különböző tájain lefoglalt „ecstasy" többnyire Európából származik 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy másutt nem gyártanának „ecstasy"-t, 
amit egy hongkongi illegális laboratórium berendezései és termékei is 
bizonyítanak 

„Ecstasy" tabletták 

Rendkívül magas az „ecstasy" fogyasztásának a1ánya Ausztráliában: az 
1998-ban közölt becslés (2,4%) világelsőséget jelent 

Európában az „ecstasy" a 20 .. század utolsó évtizedének az egyik „sláge-
1e" volt; ezt az állítást bizonyítja az a grafikon, amely a foglalások alakulá
sát mutatja be az Európai Unióban (25 ábra) 

Az Európai Unióban 1997-ben lefoglalt 6 400 OOO tablettából 3 209 000-t 
Hollandiában foglaltak le (26 ábra) 

Az emelkedést az Európai Unió összesített adatainál még szemléltetőb
ben mutatja be a németországi trend 

Tá1sadalmi szempontból nagyon fontos figyelembe vennünk azt, hogy 
az éjszakai élet, a „night life", rendkívüli mértékben átalakult. A 20 század 
második felében a zene és a tánc - a múltban soha nem tapasztalt - „töme
ges" élvezete vált meghatározó tényezővé Élelmes vállalkozók te1mészete
sen nem hagyták kiaknázatlanul ezt az „aranybányát", és a „recreational 
industry" sike1ét jól illusztrálja az a becslés, hogy az Európai Unió orszá
gaiban egy-egy hétvégén átlagosan 1 millió fiatal vesz részt „rave" 1endez
vényeken 

A zenei (és tánc) stílusok változatossága, hibridizációja és állandó meg
újulása lehetővé teszi, hogy fiatalok tömegei találják meg egyéni és cso 
portidentitásukat Ehhez nem feltétlenül szükséges a droghasználat, de a 
táncoló fiatalok között sokan vannak olyanok, akik droghasználattal te
szik intenzívebbé a zene és a tánc élvezetét, és hosszabbítják meg a szóra
kozás nyújtotta élvezet időtartamát 
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Figyelemre méltó az ENSZ Kábítószer Bizottságának az a megállapítása, 
hogy az ifjúsági „drogkultúrát" is elérte a „globalizáció": szerte a világon 
Thaiföldtől Oroszországon át egészen Dél-Afrikáig ugyanolyan környezet
ben fogyasztják az „ecstasy"-! a tehetős táncoló fiatalok 

Bővül a diszkódrogok köre 
Az Európai Unió területén 1998-ban csökkent a lefoglalt „ecstasy"-tablet
ták mennyisége. Ebből arra lehet következtetni, hogy az „ecstasy"-val „si
kerrel veszi fel a versenyt" néhány konkurens készítmény 

Az „ecstasy" egyik leggyakoribb konkurense az LSD; az Egyesült Ál
lamokban 1998-ban a 12 évnél idősebb lakosság 0,8%-a (1,8 millió fő) fo
gyasztotta ezt a drogot A korcsoportok közül kiemelkedik a 12-17 éves és 
a 18-25 éves korosztály, 2,6, illetve 3,4%-kal. Hallucinogén anyagot (LSD-t 
beleértve) kétszer ennyit használt az USA lakossága; arra a kérdésre pedig, 
hogy a felmérést megelőző utolsó hónapban használt-e, a megkérdezettek 
0,7%-a válaszolt igennel (ez extrapolálva 1,5 millió főt jelentene). 

Az „ecstasy" mellett állandóan érkeznek a jelentések újabb és újabb 
szintetikus vegyületek abúzusáróL A korábban már említetteken (MDA, 
MDEA, PMA) kívül az Európai Unió országainak a hatóságait leginkább 
az MBDB - N-metil-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-butánamin -, a 4-MIA -
4-metil-tio-amfetamin - és a 2CB - 4-bromo-2,5-dimetoxi-fenetilamin -
„foglalkoztatta" a közelmúltban, De ezek mellett az Egyesült Államoknak 
és Európa csaknem minden országának diszkóiban közismert a ketamin 
és aGHR 

A ketamint - a korábban említett PCP rokon vegyületét - már rég
óta használták világszerte altatásra a műtétek során, az aneszteziológusok 
ugyancsak régóta ismerték hallucinogén hatását (ennek a mellékhatásnak 
a lehetősége és gyakorisága a gyógyszer használati utasításában mindig is 
fel volt tüntetve), élvezeti szerként való használata mégis csak az 1970-es 
években kezdett terjedni Ennek az a valószínű magyarázata, hogy a keta
mint csak kórházakban használták, és nem került közforgalomba; az in
jekciózás a leggyakoribb abúzusforma, de előfordul a por alakban történő 
inhalálás is. A ketaminabúzus kezdetét, terjedését, majd a drog népszerű
ségének fokozódását Dotson és munkatársai 1995-ben részletesen leírták* 

*A WHO illetékes szakértőbizottsága, az Expert Committee on Drug Dependence 2002-ben javasol
ta hogy célszerű lenne a ketamin nemzetközi kábítószer-ellenőrzés alá vonásának a szükségességét 
megvizsgálni A szakértőbizottság ezt a javaslatot azzal indokolta hogy a ketaminnal tö1 ténő visz
szaélésekről 1nár 30 év óta érkeznek jelentések 
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Ez a hongkongi plakát egyértelműen bizonyítja, hogy a ketaminabúzus 
a Távol-Keleten is terjed Hongkongban 2003-ban a heroin után már 
a ketamin volt a 2 legnépszerűbb drog: a 17%-os fogyasztói arány 
gyakorlatilag a ketszerese a marihuánafogyasztók táborának (utóbbiak 
aránya 9%) 

A GHB - gamma-hidroxi-butirát - egy elég „sokoldalú" vegyület, az 
USA-ban geriátrikumként került gyógyszerként forgalomba, de mivel ser
kenti a szervezetben a növekedésihormon-képződést, hamarosan népsze
rűvé vált sportolók és testépítők berkeiben. Használata csak ezután kezdett 
terjedni a táncoló ifjúság körében, az alkoholhoz vagy a benzodiazepinek
hez hasonló gátlásoldó, „lazító" hatása miatt Használatának terjedését 
eleinte az segítette elő, hogy több országban éveken át korlátozás nélkül 
lehetett „health food shop" -okban és más üzletekben legálisan vásárolni 
GHB-t, a későbbiekben - amikor a súlyos egészségkárosodások, sőt halál
esetek miatt a hatóságok végre betiltották ezt a gyakorlatot - a feketepia
con lehetett aránylag könnyen és olcsón „liquid ecstasy", „easy lay", „fanta
sy" és egyéb neveken beszerezni ezt a drogot A közelmúltban tűnt fel egy 
ehhez hasonló újabb vegyület, a GBl (gamma-butiro-lakton) 

A „konkurencia" mellett van még egy „sötét" drogkategória: senki sem 
tudja felbecsulni azoknak a szereknek a számát, melyek „ecstasy" néven 
kerülnek a feketepiacra, de MDMA helyett valami mást tartalmaznak 
Ezeknek az elképesztően nagy számára csak következtetni lehet már ab
ból az egy adatból, hogy a párizsi F. Widal kórház laboratóriuma a fran
cia hatóságok által 5 év alatt lefoglalt 2086 „ecstasy" minta analízise során 
- „ecstasy" helyett - 181 különböző vegyületet talált 

./_,.------------- -----------"-"--------~---------

Mágikus gombák 
A szintetikus vegyületek mellett vannak az „ecstasy"-nak „természetes" 
konkurensei is, melyek közül kiemelkednek az „ökopiacokon" könnyen 
beszerezhető és a kertekben könnyen termeszthető Psilocybe gombák, me
lyekkel korábban foglalkoztunk (lásd a 341. oldalon) Ezeknek a halluci
nogén hatású pszilocibint és pszilocint tartalmazó gombáknak a haszná
lata rohamosan terjed 

Mivel a gombákra nem terjed ki a nemzetközi kábítószer-egyezmények 
hatálya, termesztésük és kereskedelmük nem sért jogszabályt Ezért nem 
meglepő, hogy az egyik cég, amelyik az USA-ban a képeken látható gom
ba termesztéséhez szükséges spórákat (és ismereteket) terjeszti, 1996-ban 
büszkén állította, hogy a „Psilocybe Cubensis Mushroom Kit" már két év
tizedes múltra tekint vissza 

A kilencvenes években egyre sűrűbben érkeztek „mágikus gombákkal" 
kapcsolatos jelentések Hollandiából, Németországból, Svájcból, Oroszor
szágból, de természetesen Észak-Amerika sem maradt el Európa mögött 
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Mexikói mágikus gombák hirdetései 
(A képeken látható gombák inkább hasonlítanak a légyölő galócára 
mint Psilocybe gombákra.) 
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Psilocybe-termesztés hirdetése 
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A Psilocybe gombák hatóanyagai - a pszilocibin és a pszilocin - má1 
1971 óta nemzetközi ellenő1zés alatt állnak A közelmúltban Ornszország
ban, Észtországban és Hollandiában tö1téntek próbálkozások a gombák el
lenőrzés alá vonásáia is, de egyelőre még nehéz megítélni, hogy ezek a kí
sét!etek mennyit e lesznek eredményesek 

A diszkópiacon nagy a tolongás, és az „ecstasy"-nak nemcsak az előbb 
említett „természetes" anyagok a konkurensei.. Azt hiszem, hogy a bőség 
zavarát kellőképpen illusztrálja egy 1996-ban közzétett amerikai hiidetés
ből kiemelt alábbi kínálat: 

The Buyers Guide to Alternative Highs: 
Herbai Ecstasy, Malibu Magic, Cloud 9, Hextacy, Ultimate Xphoria, Magic 
Mushrooms, E-Ludes, Red Roosters, Dixie Dynamite, Liquid X, and many more! 

Valószínútlen, hogy ezekből a hangzatos elnevezésekből valaki meg tud
ja állapítani, hogy melyik „természetes", az viszont biztosia vehető, hogy 
akik ezeket megvásárnlják, őszintén hisznek az egyik leggyakoribb hirde
tésszövegnek: „magica! mystical journey ina pill - satisfaction guaranteed" 
(mágikus misztikus utazás egy pilulában - a kielégülés gaiantált) 

-------·---

Az óriási méretű San Pedro kaktuszt (lásd a 340. 
oldalon) „miniatűr" változatban hirdetik 
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A hallucinogén anyagokat ritkán használják terápiás célokra, ezért fo
gyasztásuk gyakorlatilag minden esetben visszaélésnek minősül.. A követ
kezőkben viszont a pszichotrnp anyagoknak egy olyan csoportjáról lesz 
szó, amelyek helyzete az előbbiekével csaknem ellentétes 

Az altatók, nyugtatók és szornngásoldók (anxiolitikumok, trankvillán
sok) hasznos, nélkülözhetetlen gyógyszerek, amelyekből a világ minden tá
ján milliószámra rendelnek tablettákat terápiás célokra Ezekkel a gyógy
szerekkel azonban ugyanúgy vissza lehet élni, mint a kábítószerekkel, és 
rendszeres fogyasztásuk ugyanolyan függőség kialakulásához vezet, mint 
az opiátoké A visszaélések arányáról nagyon nehéz világos képet nyerni. 
A fő nehézség éppen az általános használatukból ered: az abúzus eseteit el
takarja az óriási méretű ténylegesen indokolt - vagy indokoltnak vélt - te
rápiás fogyasztás, ami mellett a szándékos visszaélések száma alacsony
nak tűnik, azt a látszatot keltve, hogy „ez nem lehet prnbléma" Sajnos ez 
csak illúzió, mivel a szándékos visszaélések számát sokszornsan megha
ladja az indokolatlan fogyasztásból eredő visszaélések aránya, melyek nem 
„rendészeti" esetek, hiszen legális úton beszerzett gyógyszerekről van szó, 
és a visszaélő nem „élvezeti" célra, hanem általa indokoltnak vélt „gyó
gyászati" célra veszi be a tablettákat A legális, de indokolatlan és rend
szeres fogyasztás azonban ugyanúgy hozzászokáshoz vezet, mintha re
cepthamisítás vagy gyógyszertárbetörés útján szerezték volna be ezeket a 
gyógyszereket 

A társadalmat a kormányok és a sajtó egyaránt „hozzászoktatta" ahhoz, 
hogy hisztérikusan reagáljon az „illegális" drngok fogyasztásával kapcso
latos hírekre Egy autóbaleset kapcsán gyakran fölmerül az a gyanú, hogy 
a balesetet okozó autó vezetője „illegális" drngot fogyasztott. Ezért köteles
ségemnek érzem, hogy felhívjam a figyelmet ana, hogy aki altatót, nyug
tatót vagy szornngásoldót fogyasztott, az ugyanúgy veszélyezteti saját és 
embertársai életét, mintha alkoholt, hasist vagy marihuánát fogyasztott 
volna, mert nem tud rendesen koncentrálni A legnagyobb veszélyt az je
lenti, aki altatót, nyugtatót, szornngásoldót vagy antihisztamint, és egyide
jűleg alkoholt is fogyasztott, teljesen függetlenül attól, hogy ezeket „telje
sen legálisan" szerezte be 

Meglepő, hogy nagyon kevés olyan ország van, ahol a közlekedési bal
esetek és az altatók, nyugtatók és szornngásoldók fogyasztása közötti ösz
szefüggés prnblémájával komolyan foglalkoznának 

Sokan hiszik azt, hogy az emberek legtöbbször „illegális" drngokkal él
nek vissza .. Ez óriási tévedés .. Ha csupán a gyógyszerként is használt drogok-
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kal való visszaéléseket vesszük figyelembe, már akk01 is érdemes elgon
dolkozni annak a felmérésnek az eredményén, melyet 1981-ben készített a 
belga egészségügyi minisztérium Az abúzusesetek aránya a következő: 

/- fügyasztószerként 

' használható stimuláns ------------~"---
(kábítÓ~erek _____ _ 

5,62% 

------- ___________ !?_~~-~-- _____________________________ j ·-------------------------------"-----------------

. altatók és nyugatók 

. --~----·······-· 
10,55% 

[ szorongásoldók 
'~-

' 15,62% ) 
-·-·---------------------------------__/ 

A kérdés részletesebb vizsgálata előtt tisztáznunk kell, hogy milyen 
gyógyszerekről, illetve gyógyszer-kategóriákról van szó. Természetesen 
gyógyszertani fejtegetésekbe nem bocsátkozunk 

Először is különbséget kell tennünk az altatók (hipnotikumok) és nyug
tatók (szedatívumok), másrészt a korábban minor trankvillánsnak, ma 
már inkább anxiolitikumoknak nevezett szornngásoldók között 

Az altatók és nyugtatók közül a legklasszikusabbak és legtradicionáli
sabbak a barbitursav származékai, összefoglaló néven barbiturátok A bar
bitursavat 1863-ban Németmszágban fedezte fel von Baeyer Szent Barbara 
napján (ezért lett ez a szent a névadó), de a barbiturátok igazán népszerűvé 
csak azután váltak, amikor 1903-ban a bar bitált (Veronai), majd 1912-ben 
a fenobarbitált (Luminal) a Bayer gyár forgalomba hozta. A világon kb 
2500 barbitursav-származékot szintetizáltak, melyek közül kb 50 került 
forgalomba sok száz különböző fantázianéven 

A barbiturátokat az egész világon nagyobb adagokban altatásra, ki
sebb adagokban pedig nyugtatásra használták, ezenkívül sok ezer gyógy
szer-kombinációnak is részét képezték Előnyös tulajdonságaik mellett is
mertté váltak hátrányaik is, többek között a dependencia kifejlődésének 
veszélye .. A gyógyszeripar ezért rendszeresen foglalkozott más vegyület
típusba tartozó altatók kutatásával, és ennek eredményeként kerültek for
galomba az úgynevezett nem barbiturát altatók, melyek közül a glutctimid 
(Noxyron) tett szert a legnagyobb népszerűségre .. Időbe telt, amíg kitűnt, 
hogy ezeknek a vegyületeknek a tulajdonságai lényegileg nem különböz
nek a barbiturátokétól, rendszeres használatuk ugyanúgy hozzászokáshoz 
vezet, sőt némelyiknek (pi éppen a glutetimidnek) az abúzuspotenciálja 
meg is haladja az előbbieké! A barbiturátokat és nem barbiturátokat egy
aránt lehetett altatónak vagy nyugtatónak nevezni, mivel - eltérő adago-
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lásban - mindkét célra megfelelőek voltak Az már csupán részletkérdés, 
hogy altatószerként inkább a gyorsabban felszívódó barbiturátokat, nyug
tatószerként pedig inkább a lassabban, de hosszabb ideig ható vegyülete
ket (pi fenobarbitál) használták 

A barbiturátok nyugtató hatása tulajdonképpen altató hatásukon ala
pul, éppen ezért forradalmi változást jelentett az anxiolitikumok beveze
tése a terápiába, amelyek feszültség- és szorongásoldó hatása nem ezen a 
„depresszív" hatáson alapul Az egyik első - ma már elavultnak tekintett -
szorongásoldó a meprobamát (Andaxin) volt, de az igazi frontáttörést a 
benzodiazepinek jelentették A hatvanas években a diazepám (Valium, Se
duxen ), a klór-diazepoxid (Librium, Elenium) és az ezeket követő többi 
benzodiazepin-származék felváltotta a barbituráttartalmú nyugtatószere
ket A barbiturátok nappali nyugtatóként való rendelése ma már orvosi 
múhibának számít 

Tucatszámra állították elő a különböző benzodiazepin-származékokat, 
közöttük altató hatásúakat is .. Ezek - mint például a nitrazepám (Eunoc
tin) - bevezetése gyakorlatilag nélkülözhetővé tette a barbiturátok és nem 
barbiturátok altatóként való használatát is A benzodiazepinek sokkal ke
vésbé toxikusak, kevesebb a mellékhatásuk és más gyógyszerekkel való in
terakciójuk is 

Ezek a változások nagymértékben hozzájárultak a barbituráttartalmú 
gyógyszer-kombinációk számának és fogyasztásának csökkenéséhez .. Meg
gyorsította ezt a folyamatot az a felismerés is, hogy a sok évtizedes hiede
lemmel szemben a barbiturátok nem erősítik, hanem éppen ellenkezőleg, 
gyengítik a füjdalomcsillapítók hatását Ennek következtében a barbiturát 
gyógyszer-kombinációk gyakorlatilag eltűntek az európai gyógyszerpiac
ról A korábban általánosan használt barbiturátok közül a fenobar bitál
nak van még jelentősége, de kizárólag az epilepsziás rohamok megelőzésé
re használható egyik legolcsóbb gyógyszerként 

A barbiturátokról benzodiazepinekre való áttérés Európa legtöbb or
szágában a hetvenes évek során játszódott le. Számos országban alakult a 
helyzet az Egyesült Királysághoz hasonlóan, ahol az 1968 évi 10 : 1 bar
biturát: benzodiazepin receptarány 1979-re ennek éppen fordítottját érte 
el 

A gyógyszerterápiában bekövetkezett változások elemzése természete
sen nem képezi a drogabúzus vizsgálatának tárgyát, de a gyógyszerkincs 
alakulásának ismerete nélkül nehezen lehetne megérteni az altatók, nyug
tatók és szorongásoldók használatával összefüggő visszaélési problémá
kat 
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A heroin-barbitmát kombinált használat nem korlátozódott az Egyesült 
Államokra Hongkongban a hatvanas években elsősorban a heroin inha
lációs használata dívott; a Iai lam centrumban 1967-ben kezelt „sárkány
üldözők" és „szájharmonikázók" (lásd a 431. oldalon) 90%-a barbitállal 
keverve használta a heroint Mitcheson pedig Nagy-Britanniából közölte, 
hogy 1969-ben kezelt 65 heroinista páciense közül 62 barbitmátokkal is 
visszaélt. A nyolcvanas 'években derült fény arra, hogy Pakisztánban feno
bar bitállal keverve szívják a heroint 

A széles körű visszaélésekre a feketekereskedelem működése is felhívta 
a figyelmet Ennek amerikai méreteit jól jellemzi Leddernek az a kijelenté
se, amelyet a Food and Drug Administration 1965-ben rendezett konferen
ciáján tett: „ ... az Egyesült Államokban évente több mint 9 milliárd bar
bitmát- és amfetaminkapszulát vagy -tablettát állítanak elő, és ezek fele 
illegálisan kerül eladásra" 

Ezek a tények elodázhatatlanná tették a bar bitm átok, a glutetimid, a 
meprobamát és még néhány altató, nyugtató és szorongásoldó nemzetközi 
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27. ábra. A betegbiztosítók által térített receptek számának emelkedése 
Nagy-Britanniában a 20 században 
[Anderson adatai] 

páciensek száma 

150 
o altató 
• kábítószer 

120 

90 

60 

30 

0 életkor 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 fölött 

28 .. ábra .. Pszichiátriai osztályokon kezelt dependenciaesetek 
[Ladewig (Svájc 1973) adatai) 

ellenőrzés alá vonását Az 1971-ben Bécsben tartott nemzetközi konferen
cián, amely a Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény kidolgozásá
hoz vezetett, nagy viták voltak afölött, hogy szükséges-e az ellenőrzést a 
benzodiazepinekre is kiterjeszteni. 1971-ben a többség még szükségtelen
nek vélte. Ekkor ugyanis még mindenki örömmel fogadta a benzodiazepi
nek forgalomba hozatalát, mivel velük ki lehetett küszöbölni a barbitmá
tok okozta egészségi ártalmak jelentős részét, és még nem tudatosult, hogy 
a benzodiazepinekkel való visszaélés újabb problémák forrásává válik 

A hatvanas és hetvenes évek során rendkívül nehéz volt az altatók, 
nyugtatók és szorongásoldók abúzusának alakulásáról világos képet al
kotni, mivel - legalábbis az iparilag fejlett országokban - az életszínvonal 
emelkedése és a betegségbiztosítás csaknem teljessé válása nagyságrendek
kel megemelte a gyógyszer fogyasztást, és ezen belül éppen ezen pszicho
trop gyógyszerek fogyasztásának növekedése volt a legjelentősebb 

Számos országban a receptek körülbelül 20%-án altatóka>., nyugtató
kat és szorongásoldókat rendeltek az orvosok láttuk, hogy a nagyméretű 
„legális" fogyasztás csaknem lehetetlenné teszi a visszaélési esetek felderí
tését Illusztrációként szolgál erre Sir Derrick Dunlop közleménye, amely 
statisztikai adatokat közölt a brit National Health Service terhére rendelt 
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pszichotrop gyógyszerekről Eszerint az Egyesült Királyságban 1968-ban 
24,7 millió barbiturát, 12,7 millió benzodiazepin és 5,5 millió nem barbi
turát altatót írtak fel receptre az orvosok. Hogyan lehet egy ilyen tömegű 
receptből megállapítani azt, hogy ebből a legalább félmilliárd tablettát ki
tevő mennyiségből mennyit használtak „rendeltetésszerűen", és hány mil
lió tablettát visszaélésre? Ebből a szempontból figyelemre méltó a WHO 
egyik 1983. évi tanulmánya, amely idézi az egyik kormány ENSZ-nek kül
dött évi jelentését: eszerint az ország minden 1000 lakosa közül 31 naponta 
fogyasztja ezeket a gyógyszereket, amivel szemben nevetségesen alacsony
nak tűnik a visszaélések aránya, ami 0,022/1000 lakos 

A drogabúzus! sokan ifjúsági jelenségnek és problémának tekintik, de 
az altatókkal, nyugtatókkal és szorongásoldókkal való visszaélések objek
tív elemzése bántóan megzavarja ezt a nézetet Kétségtelen, hogy az illegá
lis drogokkal föleg a fiatalok kísérleteznek és élnek vissza, de mi a helyzet 
a gyógyszerek ezen csoportjával kapcsolatban? Egy svájci országos felmé
rés alapján Ladewig összegezte 1973-ban a függőségi esetekre vonatkozó 
adatokat A 28 pszichiátriai klinikán és poliklinikán kezelt altató-nyugta
tó, illetve szorongásgátló dependenciaeset összesítése a 28 ábrán feltünte
tett korgörbét mutatta. 

Ez a kor görbe rávilágítana a tényre, hogy inkább az ifjúság érdeklődött 
az illegális anyagok (heroin, kokain, LSD, kannabisz stb ) iránt, és sokszor 
illegális úton szerezte be azokat a gyógyszereket is, melyekkel a felnőtt la
kosság nagyobb mértékben élt vissza. Az viszont tény, hogy a felnőtt la
kosság többnyire „gyógyászati" célzattal szedi a nyugtatókat, még akkor 
is, ha a tabletták „idegesség" csillapítására való ötletszerű beszedését és az 
öngyógyítás ehhez hasonló eseteit nehezen lehetne „gyógyszer terápiának" 
nevezni. Ezzel szemben az ifjúság körében sokkal gyakoribb a szorongás
gátlók „nem terápiás" fogyasztása Ezt világosan bebizonyította White
head, Smart és Laforest Kanada több városában 12 428 diák bevonásával 
végzett felmérése. Az elég bonyolultan közölt statisztikai adatok reprodu
kálását mellőzve, a tanulmányból csak azt a tanulságot emelem ki, hogy a 
szorongásoldókat fogyasztó diákokat három kategóriába lehetett sorolni: 
1. akik gyógyszerként használták ezeket (öngyógyítást is beleértve), 2 akik 
a szorongásoldókat „pszichikai támaszként" használták (ennek a csoport
nak jellemzője az, hogy csak „legális" anyagokkal éltek vissza) és 3. akik az 
illegális drogok (opiátok, marihuána, hallucinogének sth) mellett szoron
gásoldókat is fogyasztottak (ez a csoport az ún .. „drogszubkultúra" részét 
képezte). A kanadai kutatók megállapították, hogy az első kategóriába tar
tozók aránya (tehát akik többé-kevésbé rendeltetésszerűen használták eze
ket a gyógyszereket) eltörpült a másik két csoporté mellett 
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A benzodiazepinek előnyös tulajdonságait nemcsak felismerték, hanem 
túl is értékelték, és világszerte megindult e gyógyszerek rendkívül liberá
lis rendelése, sőt némely országban recept nélkül is hozzáférhetővé váltak 
ezek az anyagok a nagyközönség számára 

Idővel egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a benzodiazepinek barbiturá
tokkal vagy akár más trankvillánsokkal szembeni előnyös tulajdonságai 
szertefoszlanak akkor, ha nagy adagokban és tartósan szedik ezeket. Az 
orvosi irodalomban kezdtek dependencia-esetleírások megjelenni, és egy
re több országban figyeltek fel nem csak a túlfogyasztás jelenségére, hanem 
a visszaélések számának növekedésére is; legtöbbször alkohollal „kombi
nált" használatról volt szó 

Az illegális gyártás és a széles körű feketekereskedelem már biztosan 
jelezte, hogy a benzodiazepinekkel való visszaélés néhány országban tö
megessé vált Az USA-ban - természetesen illegálisan és nem gyógyszer
gyárban - olyan diazepámtablettákat kezdtek gyártani, amelyek a terápiá
ban szokásos adagok ötvenszeresét tartalmazták, fejlődő államokból pedig 
egyre sűrűbben érkeztek jelentések arról, hogy óriási tételekben csempé
szik be országaikba a benzodiazepin-készítményeket, amelyeket a fekete
piacon nagyon jól lehet értékesíteni 

Ezen előzmények után került sor azokra a - több évig tartó - heves vi
tákra, amelyek eredményeként 1984-ben az ENSZ Kábítószer Bizottsága 33 
benzodiazepin-származékot pszichotrop anyagnak nyilvánított és nem
zetközi ellenőrzés alá vont 

A nemzetközi helyzetet az jellemzi, hogy 

A 20 század végére a barbiturátokat (és a barbiturát típusú gyógy
szereket) gyakorlatilag kiszorították a sokkal kevésbé toxikus ben
zodiazepinek 

2 Ezzel párhuzamosan csökkent a barbiturátdependensek aránya, 
növekedett viszont azok száma, akik benzodiazepin-tartalmú 
gyógyszerekre szoktak rá. (A brit egészségügyi miniszter parla
menti nyilatkozata szerint az Egyesült Királyságban már 1986-ban 
500 OOO-re becsülték a benzodiazepin-függőségben szenvedők szá
mát) 

3. A benzodiazepineket - főként alkohollal kombinálva - sokan hasz
nálják élvezeti célra. 

4 Ezzel párhuzamosan megindult a benzodiazepinek feketekereske
delme is, bár a legtöbb országban - az ellenőrzés hiányosságai mi
att - ezek a gyógyszerek könnyen beszerezhetők legális úton nem 
gyógyászati célra is .. (Sokszor nem is kell beszerezni ezeket, hiszen 
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a legtöbb háztartásban jelentős „elfekvő készletek" állnak a csa
ládtagok rendelkezésére. Ez is szerepet játszik abban, hogy Emó
pában igen magas a receptköteles gyógyszerekkel visszaélők ará
nya, a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 2002. évi jelentése 
szerint számukat Németországban 1,5 millióra becsülik, ezek két
harmada nő) 

Több tanulságot lehet levonni a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 
2002. évi jelentéséből. Egyértelmú, hogy a benzodiazepin-fogyasztás te
rületén Európa az éllovas. A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv ál
tal közzétett grafikonon jól látható, hogy a többi kontinens fogyasztása 
még együttesen sem éri el az európai szintet. Különlegességnek tekinthe
tő, hogy az egy főre eső európai benzodiazepin-fogyasztás háromszoro
sa az Egyesült Államokban tapasztalt mértéknek Érdekes, hogy 1991 és 
2001 között Európában a benzodiazepint tartalmazó nyugtatók és altatók 
fogyasztása fokozatosan és jelentősen csökkent, a szorongásoldóként ren
delt benzodiazepinek forgalma viszont gyakorlatilag nem változott 
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29„ ábra .. Benzodiazepin-típusú altatók és nyugtatók fogyasztásának 
kontinensek közötti összehasonlítása, 1991-2001 
(A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv adatai) 

* DDD: Defined Daily oses; a \IVHO által megállapított napi adag 
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A nyugtatókról alkotott kép nem lenne teljes egy olyan gyógyszer emlí
tése nélkül, amely Magyarországon nem került forgalomba, de nemzetkö
zi pályafutása kiemelkedik ebből a gyógyszercsoportbóL A nem barbiturát 
nyugtatók közé sorolható metakvalont 1955-ben állították elő Indiában, és 
a hatvanas években már rendkívüli népszerúségre tett szert Emópában, 
Amerikában és a világ más tájain is. (A legnagyobb forgalmat a metakva
lon mellett egy antihisztamint is tartalmazó, Mandrax elnevezésú készít
mény érte el ) Általános toxicitási adatai nagyon kedvezőek voltak, ezért 
az orvosok is szívesen rendelték a toxikusabb barbitmátok helyett. Néhány 
éven belül kiderült a nagy népszerűség oka: a metakvalonnak olyan erős 
eufor izáló hatása van, hogy néhány tabletta bevétele súlyos részegséget 
idéz elő A világ különböző országaiban rövidesen már „dry alcohol" (szá
raz alkohol) néven árusították a feketepiacon a drogkedvelőknek 

1971-ben, a Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény kidolgozása 
során még sokan vitatták a metakvalon nemzetközi ellenőrzésének szük
ségességét, ezért csupán a legenyhébben ellenőrzött anyagok jegyzékére 
került, de néhány év múlva az NSZK-ban, Nagy Britanniában, Japánban, 
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30. ábra„ Benzodiazepin-típusú szorongásoldók fogyasztásának 
kontinensek közötti összehasonlítása, 1991-2001 
(A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv adatai) 

* DDD: Defined Daily Doses; a \i\THO által megállapított napi adag 
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majd az Egyesült Államokban olyan méreteket öltött a visszaélések száma 
és olyan mennyiségek kerültek csempészforgalomba, hogy az ENSZ Kábí
tószer Bizottsága szigorú ellenőrzés alá vonta 

A metakvalon nemzetközi ellenőrzésének van egy érdekes magyar vo
natkozása is .. Említettem, hogy ez a gyógyszer Magyarországon nem ke
rült forgalomba, de a Chinoin megkezdte gyártását és exportját Néhány 
év múlva kiderült, hogy Svájcból (ahol a metakvalon kereskedelmét egyál
talán nem ellenőrizték) és az NSZK-ból (ahol a szabadkikötő-rendszer ezt 
lehetővé tette) a Magyarországon gyártott metakvalon egy jelentős részét 
Kolumbiába továbbítják, ahonnan ezt az USA-ba csempészik Attól kezd
ve, hogy erről az amerikai hatóságok értesítették a magyar hatóságokat, 
kérve együttműködésüket, Magyarország bevezette az amerikaiak rend
szeres tájékoztatását a metakvalon exportjáról, és Mezey Barna vezérigaz
gató kezdeményezésére a Chinoin be is szüntette a metakvalon gyártását 
Ezt a példát néhány éven belül Lengyelország, Franciaország és Svájc is kö
vette Érdekességként megemlítem, hogy nem sokkal ezután tárgyalta az 
amerikai kongresszus azt a javaslatot, hogy- a szocialista országok között 
elsőként - megadja-e a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény jogát Ma
gyarországnak; az amerikai külügyminisztérium ajánlásának indokolásá
ban külön is kiemelte azt, hogy Magyarország hatékonyan működik együtt 
az USA-val az illegális drogkereskedelem elleni küzdelem területén 

Az Európából Amerikába irányuló nagyarányú metakvalon csempé
szés ezzel befejeződött, nem szűnt meg viszont, sőt növekedett a forga
lom a világ egy másik pontján: Indiából legálisan és féllegálisan nagy téte
lekben érkezett a metakvalon Dél-Afrikába, ahol ez rendkívül népszerűvé 
vált 1987-ben a dél-afrikai rendészeti szervek 14 millió metakvalon tab
lettát foglaltak le (ez a világon lefoglalt tabletták 90%-át jelentette). Az in
diai hatóságok egyre szigorúbban kezdték ellenőrizni a metakvalon gyár
tását és exportját, ennek következtében látványosan emelkedtek a lefoglalt 
mennyiségek 

Ezután India is beszüntette a metakvalon gyártását, 1996-ban már csu
pán néhány száz kilogrammot foglaltak le az akkor már illegálisan gyár
tott termékből Azóta a dél-afrikai feketepiacot elsősorban a Dél-afrikai 
Köztársaságban és egyes kelet-afrikai országokban felállított illegális labo
ratóriumok igyekeznek ellátni. 

A legújabb - váratlan - fejlemények: 2002-ben India 11 tonna metak
valon lefoglalásáról küldött jelentést az ENSZ-nek, a Dél-afrikai Köztár
saságban pedig 2003-ban foglaltak le 4 tonna metakvalont, valamint 100 
millió metakvalon tablettát, melyeket Kínából csempésztek az országba 
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29. táblázat Metakvalon-foglalások alakulása Indiában 
- -------~ --------- ------- , "- ~ --------~-·-~--- .. -···- ·-··-·-·····--~--~~~--~-~-~~----~--····--·: 

/ 1990 2 141 kg 

1991 4352h ) 

1992 6 381 kg 

1993 15 OOO kg 

1994 45 319 

1995 20 485 

Benzodiazepinek illegális gyártásáról ritkán érkeznek jelentések, a feke
tepiacra csaknem kizárólag legális csatornákból, diverzió útján kerülnek 
ezek az anyagok Az Egyesült Államokba gyakran csempésznek flunitraze
pámot (ez az egyik legerősebb hatású altató), mivel az USA-ban - a vissza
élések megelőzése érdekében - ez nem szerezhető be legálisan 1996-ban 
Amerikában divatba jöttek olyan black pearls-nek ('fekete gyöngyök'-nek) 
nevezett „tradicionális kínai gyógyszerek", melyeket többnyire Tajvanból 
csempésztek az országba, és amelyek nemcsak növényi termékeket, hanem 
szintetikus vegyületeket is tartalmaztak 1996-ban például 16 millió olyan 
„fekete gyöngyöt" foglaltak le, melyek diazepámot is tartalmaztak 

De az USA nem számít kivételnek: a balti országokból évente kb ugyan
annyi (valószínűleg Oroszországban gyártott) flunitraze~ám és diazep~':' 
tablettát csempésznek Svédországba, mint amennytt a sved orvosok legah
san rendelnek pácienseiknek (ez kb. 2,5 millió tablettát jelent. ) 

Afrikában a benzodiazepineket tartalmazó készítményeket - más 
gyógyszerekhez hasonlóan - bőven meg lehet találni a feketepi:cokon, 
Ázsia és Dél-Amerika legtöbb országában pedig ritkán fordul elo, hogy 
csak orvosi vény ellenében lehessen ezeket beszerezni 

Nem vitás, hogy a 20. század végén az embereket a zaklatott életkörül
mények és a hajszolt életmód állandó feszültségben tartják: a szorongás
oldók óriási méretű fogyasztásának tehát „természetes" magyarázata van. 
Ma egy városi polgárnak nem szükséges látens elmebetegség tüneteit fel
mutatnia ahhoz, hogy egy szorongásoldó-vényhez hozzájusson A benzo
diazepineket - viszonylag enyhe toxicitásuk és a ritkán fellépő mellékh~
tások miatt - sokszor kezelik „liberálisan" az orvosok is. A szorongaso!dok 
esetében ugyanúgy bizonyítani lehetett a függőség kifejlődését, mint az al
tatók esetében, de ha ezeknek az eseteknek a gyakoriságát a fogyasztás me
reteihez viszonyítjuk, akkor a szorongásoldók az aránylag kevésbé veszé
lyes gyógyszer-kategóriába sorolhatók A problémát viszont nemcsak az 
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egyéneken kell vizsgálnunk, hanem a társadalmon is, és a magas fogyasz
tási adatokból azt a rendkívül súlyos következtetést vonhatjuk le, hogy 
maga a társadalom mutatja a dependencia tüneteit, mivel a közérzet kémi
ai eszközökkel való befolyásolását elfogadta és integrálta Némi túlzással 
azt mondhatjuk, hogy Huxley „Szép új világ"·ának utópiája, a társadalom 
kémiai „kondicionálása" megvalósult 

A drogfogyasztás vizsgálata során alapvető fontosságú az a kérdés, hogy 
az egyes anyagok milyen szociális funkciót töltenek be Ha a nyugtatók 
és főként a szorongásoldók problematikáját ebből a szempontból vesszük 
szemügyre, akkor joggal ébredhetnek bennünk olyan gondolatok, hogy 
ezeknek a vegyületeknek a mai szociális funkciója csak részlegesen felel 
meg a gyógyszerek eredeti társadalmi szerepének, vagyis egy patológiai ál
lapot korrekciójának és prevenciójának 

A rendkívüli események és a benzodiazepin-fogyasztás közötti össze
függést egyértelműen bizonyítja a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 
2002. évi jelentése: 200L szeptember 11 és október 11 között a benzodi
azepin-fogyasztás az Egyesült Államokban 11%-kal emelkedett; az arány 
emelkedése ennél nagyobb volt a fővárosban, Washington D C-ben (14%) 
és főként - és természetesen - New Yorkban (23%) 

A szorongásoldókkal kapcsolatban kifejtettek talán még fokozottabban 
érvényesek egy aránylag új antidepresszáns esetében 

Az antidepresszánsok bevezetése az ötvenes években óriási előrelépést 
jelentett a gyógyszer terápiában: lehetővé vált olyan depressziós esetek am
buláns kezelése, melyeket addig csak kórházakban - sokszor csak veszé
lyes elektrosokkal - tudtak kezelni. Antidepresszánsokkal kapcsolatos 
visszaélésekről egészen a nyolcvanas évek végéig nem érkeztek jelentések. 
Az Egyesült Államokban ekkor került forgalomba egy új antidepresszáns, 
a fluoxetin, amely Prozac márkanéven rendkívül gyorsan vált népszerűvé 
A népszerűség oka elsősorban az volt, hogy használata során nem jelent
keztek a korábbi antidepresszánsok kellemetlen mellékhatásai (torokszá
razság, reszketés, székrekedés, hányinger stb) Néhány éven belül kiderült, 
hogy a Prozac nemcsak orvosok körében vált népszerüvé (akik relatív ve
szélytelensége miatt egyre liberálisabban rendelték), hanem a „deprimál
tak" körében is .. Amerikában elsőként Peter Kramer hívta fel a figyelmet 
„Listening to Prozac" című könyvével a Prozac „jelenségre", melyet Fran
ciaországban követett rendkívül széles körű társadalmi vita Pontosabban 
fogalmazva: a Prozac forgalomba hozatala (1994-ben) és gyorsan terjedő 
használata kiszélesítette és még jobban kiélezte Franciaországban a de
presszió és annak kezelése körüli vitát Alain Ehrenberg szerkesztésében 
jelent meg 1998-ban az a „Drogues et médicaments psychotropes" ('Dro-
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gok és pszichotrop gyógyszerek') című kötet, amelynek szerzői elsősorban 
a drogok és a gyógyszerek közötti határvonal problematikájával foglalkoz
nak A Prozac liberális rendelése és túlfogyasztása, illetve ezen gyógyszer
rel való visszaélések fokozódása csupán egy eleme a vitának Ennél sok
kal általánosabban és kiélezettebben fogalmaz Claude Le Pen, amikor arra 
mutat rá, hogy a szociális problémák (pl. a munkanélküliség következmé
nyei) kiemelkednek a depressziót kiváltó okok közül, ezért - véleménye 
szerint - a gyógyszeres kezelés (az antidepresszánsok rendelése) számos 
esetben a szociális gondoskodás helyettesítését jelenti, és ezt a fajta gyógy
szer terápiát - francia szellemességgel, találóan - „anesthésiant social"-nak 
(társadalmi érzéstelenítőnek) nevezi 
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SZERVES OLDÓSZEREK 



Idézet az 1989-ben megjelent, „A kábítószer" című könyvemből: 
„Többen vették azt a bátorságot, hogy telbecsüljék a kábítószer-élve
zők számát. A televíziónak adott nyilatkozatokban 30 OOO, majd 40 OOO 
»narkósról« vagy »drogosról« is szó esett, majd egy kabarémúsor ban már 
50 OOO-re emelkedett a számuk Mi az alapja ezeknek a becsléseknek? A 
forrás a Népszabadság 1985 .. március 23-i számának mellékletében talál
ható, ebben jelent meg ugyanis az MSZMP KB előzetes jelentése a XIII 
Kongresszus küldötteinek, melyben a következő szöveg olvasható: 

»Hazánkban is megjelent - bár a külföldön tapasztaltaknál szűkebb kör
ben - főként fiatalok között - a kábítószer-fogyasztás Az egészségügyi szol
gálat évenként 6000 ilyen esetben nyújt segítséget. Kábítószerrel - főként a 
gyengébb hatású szerekkel - évente 30 OOO lakos kerül kapcsolatba« 

Az ebben· a jelentésben közölt 30 000-es szám ezután »Önálló életet« 
kezdett .. A jelentés rendkívül óvatos fogalmazása (a »kerül kapcsolatba« 
kifejezés) elmaradt, és »megszületett« 30 OOO magyar narkós A jelentés 
szerzőinek legteljebb azt lehet szemére vetni, hogy - bizonyára figyelmez
tető célzattal - leírtak egy fiktív számot, és hogy a »kábítószer« kifejezést 
használták a szövegben A hibák közül az utóbbi a nagyobb, mivel ezzel a 
jelentés szerzői minden visszaélésre alkalmas pszichoaktív szert - az alko
hol kivételével - a kábítószerrel azonosítottak, pedig a jelentés közzététele
kor (1985-ben) a »kábítószer-élvezők« túlnyomó többsége szerves oldósze
rekkel élt vissza, melyek nem tartoznak a kábítószerek vagy a pszichotrop 
anyagok közé." 

A „szipózásról" pedig a következőket írtam (ugyancsak 1989-ben): 
„A »szipózás« . .leggyakrabban műanyag zacskóba helyezett ragasztó

szer bői a szerves oldószer gőzeinek belélegzését jelenti 
Mikor hazánkban »drogfogyasztásról« írnak, legtöbbször kiderül, hogy 

szipózásról van szó A »narkósok« zömét ugyanis a szipósok alkotják Ez 
persze nem azt jelenti, hogy közöttük nem akadnak szép számban olya
nok, akik más szereket, egyebek között elég gyakran különböző gyógy
szereket, sőt kábítószereket is használnak Ezeknél azonban sokkal jelen
tősebb az alkohol, amely könnyen hozzáférhető, legális és fogyasztását a 
társadalom »természetesnek« tartja A szeszfogyasztás és a szipózás any
nyiban tér el egymástól, hogy a szipózó a szerves oldószer belélegzésével 
azonnali részegségi állapot elérésére törekszik, az alkoholfogyasztók több
sége viszont nem ezért iszik Jól ismert viszont az a - számarányát tekintve 
igen jelentős - kisebbség, amely azért iszik, hogy berúgjon. A lerészegedés 
Magyarországon nem vadonatúj jelenség, és nem korlátozódik az ifjúság-
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ra Az ifjúság körében tapasztalható szipózás és a lerészegesedéshez veze
tő - ifjú- és felnőttkori - alkoholfogyasztás azonos jelenségek, amelyekkel 
szemben nem lehet kábítószer-ellenőrzési (tehát anyag-ellenőrzési) mód
szerekkel védekezni." 

Azt hiszem, hogy ez az idézet magyarázatot ad arra, hogy 2000-ben „A 
drogok történelme" című könyvemben miért nem foglalkoztam a szerves 
oldószerekkel. Most sem áll szándékomban a szerves oldószerek fogyasz
tásának - az alkoholfogyasztással összefonódó - „történelméről" írni, de 
úgy éreztem, hogy célszerú erre a problémára telhívni a figyelmet, mivel 
ez egyrészt a droghasználattal számos analógiát mutat, másrészt erről a vi
lágjelenségről a nemzetközi szervezetek és az egyes országok dokumentu
mai általában diszkréten hallgatnak 

A szerves oldószerek közül hosszú időn keresztül az éter volt a legnép
szerűbb - nem véletlenül, hiszen az étert sokkal indokoltabban lehet nar
coticumnak, „kábító"szernek nevezni, mint a később kábítószer-ellenőrzés 
alá vont anyagokat Az éter elnevezés valószínűleg F G Frobeniustól ered, 
aki ezt az oldószert 1730-ban spiritus aethereusnak nevezte (emellett hasz
nálta a vini vitriolatus nevet is, ami arra utal, hogy az étert alkoholból vit
riollal - tehát kénsavval - állították elő) 

Az étert műtéti altatásra az 1840-es években kezdték használni, de él
vezeti szerként való használata már ezt megelőzően széles körben el volt 
terjedve az Egyesült Államokban és Európában egyaránt Az étert ugyan
úgy itták, mint a rumot, a konyakot vagy a whiskyt, örömmel tapasztalva, 
hogy ebből sokkal kevesebbet kell fogyasztani, és sokkal gyorsabban be le
het rúgni. Bellanger szerint egy amerikai orvosnak, Crawford W Longnak 
1842-ben egy ilyen „éter-parti" alkalmával támadt az az ötlete, hogy az 
étert műtéti altatásra kipróbálja 

A tiszta éter „élvezeti" használatát fokozatosan kiszorította az éter 
és alkohol elegye, a „Hoffmann-cseppek"; 100 évvel ezelőtt a „köznyel
ven" „liquor anodynus Hoffmanni" különböző neveken, de egyaránt hi
vatalos gyógyszerkészítmény volt az osztrák és a francia (Spiritus Aethe
ris), a német és a svájci (Spiritus aethereus), valamint a brit és az amerikai 
(Compound Spirit of Ether) gyógyszerkönyvekben A visszaélések gyako
riságára utal az, hogy a 20 .. század elején egyes területeken (pi Német
ország akkori keleti tartományaiban) arra kötelezték a gyógyszertárakat, 
hogy csak receptre szolgáltassák ki a Hoffmann-cseppeket 

A Hoffmann-cseppek iszogatása mellett természetesen elterjedt az éter
gőzök szippantása is, és Angliában, az Egyesült Államokban, Franciaor-
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szágban, Írnrszágban és Németországban tízezrek „szórakoztak" azzal, 
hogy étergőzöket inhaláljanak 

Az éter gőzök belélegzésének hatását - személyes tapasztalata alapján -
Guy de Maupassant írta le a legpontosabban 

Ismét idézettel folytatom; 1989-ben a következőket írtam: 
„A szipózás, a »glue sniffing«, mint tömegjelenség csupán néhány év

tizedes múltra tekinthet vissza .. Terjedése nem követhető úgy nyomon, 
mint a kábítószereké, mivel nincs kapcsolatban az illegális kereskedelem
mel: a szerves oldószerek és a szerves oldószert tartalmazó háztartási és 
kozmetikai szerek nem illegális termékek, birtoklásnk nem sért semmifé
le jogszabályt, nem lehet lefoglalt mennyiségekből következtetni használa
tuk elterjedtségére .. A kereskedelmi forgalom nagyságrendjét nem befolyá
solja a szipózás, a szerves oldószerek (és az ilyeneket tartalmazó termékek) 
legális forgalma óriási. 

A kábítószerek használatának határt szab e szerek hozzáférhetőségének 
korlátozottsága, a szerves oldószerekhez viszont a világ minden táján, még 
az iparilag legfejletlenebb országokban is, aránylag könnyen és olcsón hoz
zá lehet jutni. Ezért egyáltalán nem lehet véletlennek tekinteni, hogy a vi
lág egymástól nagyon távol eső pontjain - egymástól függetlenül - kezdett 
terjedni a szerves oldószerekkel való visszaélés .. Észak-amerikai indiánok 
és eszkimók körében járványszerűen terjedt el a szerves oldószerek gőzei
nek szippantása, Kuvaitban a »petrnl sniffing«, a benzinszippantás vált tö
megjelenséggé, Lengyelországban a hatvanas években észleltek egy »tri« 
hullámot, az iparban oldószerként és száraz vegytisztításra használt tri
klór-etilén! szippantották a mnnkások A kiváltó okok eltérőek, nehezen 
lehetne az észak-amerikai indiánokat és a lengyel ipari mnnkásokat egy
mással összehasonlítani, de a jelenségben mégis fellelhető egy közös vo
nás, mindkét helyen az alkoholisták tértek át erre a szokásra. Kuvaitban 
viszont sokkal inkább az alkohol hiánya lehetne a magyarázat knlcsa. 

Az eddig felsornlt esetekben nem feltétlenül fiatalok folyamodtak vegy
szerekhez, a »ragasztószippantás« viszont kifejezetten ifjúsági, sőt gyer
mekkori jelenség Olyan korcsoportról van szó, amelyik nehezebben jut 
hozzá az idősebb serdülők által használt drngokhoz vagy a felnőttek által 
fogyasztott alkoholhoz" 

„Magyarnrszágon - Észak-Amerikától és Nyugat-Európától eltérően -
a szipózás jelentős szerepet játszott a »drngkultúra« kialakulásához veze
tő úton az Egyesült Államokban a fehér ifjúság körében a marihuána
szívás terjedése jelentette a drnghullám kezdetét, Nyugat-Európa ifjúsága 
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'l ta is terjedni kez-
. l" heroin haszna a . , , 

, lt meg« m1e ott a 't tte« a sz1pozas 
l " ör a hasist »kosto a , b' f' is ezt »helyettesi e , ( 'l-e osz dt« a kanna isz- az , , . orszagban pe 

dett, nálunk »kim~ra m áll egyedül, néhány má~ ~u~oKa~ a droghasználat 
Ezzel Magyarorszag ne k szipózás teriedeset e e 

, ) gyancsa a 
d 'ul Lengyelorszag u k' ·to"k a . . "d„ t , s - a sza er "f'' . , ak« tekintem , k , , n kezdo ot e 
„elo az1san , kb n a hatvanas eve vege , k körében foly-

. , ' hazan a d 14-18 evese „ 
A sz1pozas . szórványos jelenség mara t a visszaélési forma ero-

szerint - 1972-ig sztózás« Ezutánkezdettez·a· 1 Ettőlkezdvemár 
tatott csoportos »rafa t 1974-ben az első haláleset is)~ ezUett szaporodik a 
sebben terjedm,kl1lebye teri·ed a szipózás, a csoporto me talatok szerint a 

'l bb or en 1930 as tapasz 
egyr~ sze ese ndszeres szipózók száma .. Az lk dik és a 15-18 éves korosz
maganyos re , 10-14 éves korukban e ez , l' yok aránya: a kez
s:ipózást soka:;:,a:endszeres szipózó Emelked~:t_;a ~~vekedett A nyolc
talyban igen s kértők szerint 1980-ra 30 Y< . , tolt yermekek 
deli 10%-ról e~Y~\:~:n - a veszélyeztetettként nyüva;::~edés%vel párhu
vanas évek elso e, , nak és arányának döbbenetes:' es nevelöottho
és fiatalkorúak szarna . ózók száma és aránya is ~gy b ezek közül 

melkedett a sz1p t ltak Elsosor an 
za~~~:s;_e60%-os szipózási aránykt' isü~arl~~ :öréből - halnak meg éve~.e 
no társadalmon iv . d kerülnek a psz1c i
- és természetesen a , k őzeitől inegfulla va, 'ldául a 
„ tan a szerves oldoszere g .. , hel ekre Budapesten pe , , 
~te~-.h.a , tekbe és az elsősegélyt, n~u1to d {"intézet baleseti belgyog~a
atn~l int~:~gyes és a Sándor Kórhaz es Re~z~toszá\lítanak be heveny mer-
Koranyt , , , tlagosan 100 sz1po 
szati osztályara eve,~te a 

gezéses állapotban .k legkorábbi köz-
k kf'leségéről az egyi t 

A szipózáshoz használt anyaga , s~96~-ban az alábbiak szerint csopor o-
lés Kanadában jelent meg Unwin , 

sította ezeket: , k· a serdülők körében ~zek a le~~fe~ 
En v és más ragasztoanyag~ , - (stirol-) ragasztok, a mo -

l z?rűbbek, különösen a m;iankybag használt ragasztók, melyek leg 
s · t a háztartaso an 
zésheZ, valamin t tartalmaznak . "., 
többször toluolt vagy aceton b etont alkoholt vagy ahfo.:• 

'k l k elsősor an ac , 
2 Körómlakklemoso , me ye , 

acetátokat tartalmaznak , , el ek kőolajtermekeket, 
, . 't, zerek es benzm, m y 

3 Öngyújtóbenzm, tiszti .os kl idot tartalmaznak 
'h szen-tetra or 

benzolt és - ne a - 1 ó politúr hígítók 
4 Toluolt és alifás acetátokat tarta maz 

5 Éter 
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Illegális drogok (heroin, kannabisz sth) esetében a kereslet mértékére 
következtetni lehet a kínálatra vonatkozó statisztikákból (lefoglalt meny
nyiségek, foglalások gyakorisága sth) Erre a szerves oldószerek esetében 
nincs lehetőség, hiszen ezek nem „illegális" anyagok, tehát nincsenek fog
lalások Az illegális drogkereskedelem szervezőit a szerves oldószerek csu
pán akkor érdeklik, ha ezekre szükség van az illegális gyártás során Ezt a 
szempontot vette figyelembe a nemzetközi közösség is 1988-ban, amikor 
az ENSZ új kábítószer-egyezményt fogadott el „a kábítószerek és pszicho
trop anyagok előállításához gyakran használt anyagok" kereskedelmének 
ellenőrzésére .. Ez az egyezmény nagymértékben elősegítette azt, hogy több 
tonna éter lefoglalásával meg lehetett akadályozni több tonna kokain ille
gális előállítását, arra viszont még nem volt példa, hogy étert azért foglal
tak volna le, mert azt szipózásra akarta valaki használni 

Az információhiánynak van egy nagyon szomorú - de sajnos reális -
oka: a szipózás, elsősorban a fejlődő világban, azoknak a társadalmon kí
vül élő utcagyerekeknek a körében szignifikáns, akikről a világ közvélemé
nye „nem szívesen vesz tudomást" Dél-Afrikában az utcagyerekek 90%-a 
él vissza szerves oldószerekkel, Brazília nagyvárosainak külvárosaiban pe
dig 7 millió utcagyereknek jóformán ez az egyedüli „öröme" Az UNICEF 
és más szervezetek, pL az MNMMR (Moviemento Nacional de Meninos e 
Menina.s de Rua, az 'utcagyerekek - fiúk és lányok - nemzeti mozgalom') 
hiába próbálják mozgósítani a mellékelt UNICEF-képen látható, szomorú 
szemű gyermekek megmentése érdekében a nemzetközi közösséget: ezek
re a gyermekekre senki sem tart igényt Ezeknek a gyermekeknek, akik 
senkinek nem kellenek, se családjuk, se lakásuk, se pénzük nincs, ezért 
egyedüli életben maradási lehetőségük a lopás A lopás viszont - termé
szetesen - bűncselekmény, ezért a brazil rendőrség időnként szervezett 
hajtóvadászat keretében lövi le a „bűnöző gyermekeket" Ezen a helyze
ten nem fog változtatni az, hogy - véleményem szerint cinikusan - kérdő

íves módszerek és szociográfiai tanulmányok „segítségével" kutatják a szi
pózás okait 
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Néhány brazil utcagyerek azon 7 millió közül akiknek a körében a szipózás 
csaknem általános szokás 
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A20. SZÁZAD 
DROG MÉRLEGE 



A 20 század drogmérlegének az elkészítéséhez ismerni kell a kezdeti és 
befejező állapotot; ezért először arra a két kérdésre kell választ keresnünk, 
hogy a század elején mit tekintettek „drognak" és mit „drogproblémá
nak" 
A kérdések megválaszolását alapvetően megnehezíti, hogy 1900-ban még 
nem léteztek nemzetközi kábítószer-egyezmények, és az egyes országok 
egymástól eltérő jogszabályaiból - melyekkel mérgek és más „veszélyes 
anyagok" kereskedelmét és forgalmát próbálták korlátozni - csaknem le
hetetlen arra következni, hogy mi számított akkor „drog"-nak A szubjek
tivitás vádját is vállalva tettem kísérletet arra, hogy összeállítsam azoknak 
a szereknek a jegyzékét, melyeket egy képzeletbeli, a századforduló idején 
tartott közvélemény-kutatás valószínűleg „kábító"-nak minősített volna: 

alkohol, barbiturátok, dinitrogén-oxid („kéjgáz"), éter, 
heroin, kannabiszgyanta (hasis), klorálhidrát, kokain, 
morfin, ópium, paraldehid 

(Természetesen azoknak az élvezeti és varázsszereknek a felsorolása, me
lyeket Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában vagy Óceániában „kábulat" 
előidézésére használtak, nem lenne ilyen „egyszer ű" feladat .. ) 

Ebből a - korántsem teljes - listából a nemzetközi közösség arbitrálisan 
választotta ki „a kábítószereket": a század első „drogleltárát" az 1909-ben 
Sanghajban tartott első nemzetközi kábítószer-konferencia és az 1912-ben 
elfogadott első nemzetközi egyezmény határozta meg A konferencián el
fogadott ajánlásokból és az egyezmény rendelkezéseiből egyértelműen ki
tűnik, hogy a század elején a világ számára a drogproblémát a távol-kele
ti országok, elsősorban Kína kábítószer-fogyasztása jelentette. Az ópium, 
a morfin, az alig néhány évvel korábban forgalomba hozott heroin, vala
mint a kokain használata jellemezte ezt a periódust A legsúlyosabb és leg
általánosabb problémának az ópiumszívást tekintették, emellett fokozó
dott a morfin- és a heroinpilulák szedése vagy injekció formájában való 
használata. 

Ennek megfelelően a század eleji „nyitóleltárt" az alábbi 4 drogra szű
kíthetjük le: 

ópium, morfin, heroin, kokain .. 

A 20. század folyamán bekövetkezett változások vizsgálatát ezért célszerű 
ezzel az - opiátokból és kokainból álló - „örökséggel" kezdeni. 
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Ópium 
·...._·-~---~"--------- ----""-----

A 20 .. század drogtörténelme az ópiumszívással kezdődik: a 19 században 
Nagy-Britannia és európai szövetségesei Kínát az ópiumimport szabaddá 
tételére kényszerítették; ennek következményeként Kínában az ópiumszí
vás általánossá vált Azt ugyan nem tudjuk, hogy a századforduló táján 10, 
20 vagy 40 millió volt-e az ópiumszívók száma, azt viszont tudjuk, hogy 
1906-ban 30 OOO tonna ópiumot termeltek az országban és emellett még 
3500 tonna ópiumot importáltak 

láttuk, hogy Kínában és Délkelet-Ázsiában a 20. század első felében 
milyen politikai, katonai és gazdasági tényezők akadályozták a sanghaji 
konferencia és az azt követő nemzetközi egyezmények első számú célki
tűzésének - az ópiumszívás felszámolásának - megvalósítását láttuk azt 
is, hogy a második világháború után hogyan próbálták Ázsia egyes or
szágaiban megszüntetni az ópiumszívást; ezeknek a próbálkozásoknak 
az eredményeként a 20 század végére az ópiumszívás mint tömegjelen
ség megszűnt létezni, helyette viszont nagyon sok helyen tértek át a hero
in használatára. 

A 20 század elején Ázsiában éles határvonalat lehetett húzni az ópium
szívás és az ópiumevés között. Az ópiumfogyasztás ez utóbbi tradicionális 
formája - melyről számos részlet található az Indiával foglalkozó fejezet
ben - sokkal inkább nevezhető használatnak, mint visszaélésnek, és Indiá
ban az ópiumfogyasztás - a kormány fél évszázadon át folytatott követke
zetes termeléscsökkentő gyakorlatának köszönhetően - az 1910. évi több 
mint 500 tonnáról 1960-ra 10 tonnára csökkent 

A 20 század végén az ópium már inkább tekinthető nyersanyagnak, 
mint drognak: a legálisan termelt ópium a legális morfin- és kodeingyár
tásra szolgál, az illegálisan termelt ópiumot pedig az illegális heroinlabo
ratóriumok dolgozzák te! 
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Az ópium a század elején kábítószer, a század végén a heroin nyersanyaga 

1900-ópiumszívás (Kína), ópiumdependens (Jáva) 

2000 - heroinínjekció (Pakisztán), heroindependens (Hongkong) 

~ 

Mákszalma 
A mákszalma mezőgazdasági hulladékként kezdte a századot Forradalmi 
változást hozott Kabay János felfedezése, melynek következtében a mák
szalma a harmincas években értékes gyógyszeripari nyersanyaggá „ala
kult át". Ma már a világon több morfint állítanak elő mákszalmából, mint 
morfinból 

A század vége felé új fordulat következett be: Európa keleti felén a kony
halaboratóriumokban házilag előállított „heroin" („kompót", „koknár") 
nyersanyagaként kapott új szerepet a mákszalma 

Morfin, heroin, kokain 
(néhány közös vonás) 

A század elején az ópium mellett korlátozás nélkül és teljesen szabadon 
áramlott a morfin, a heroin és a kokain Európából Kínába, ahol ezeknek 
az alkaloidoknak az abúzusa óriási méreteket öltött A Népszövetség 1925-
ben nemzetközi egyezménnyel és a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 
(INCB) jogelődjének a felállításával sikertelenül próbálta megakadályozni 
ezt a folyamatot, mivel a )apán által megszállt területeken felállított gyárak 
termelése bőven pótolta az Európából Kínába irányuló export kiesését 

Ennek a tevékenységnek a második világháború befejezése vetett véget 

A gyógyszerkészítményeket évszázadokon át gyógyszertárak készítették, 
a 19 században viszont egyre több készítményt kezdtek (eleinte inkább 
gyógyszertárakhoz tartozó, később azoktól teljesen független) laboratóri
umok előállítani. Ennek a 20 században egyre kiszélesedő folyamatnak, 
ami a gyógyszerészet szerkezetét alapvetően megváltoztatta, a „mellékha
tásaként" bővült a „drogként" használható gyógyszerek köre Erre a leg
jobb példa az Egyesült Államok esete, ahol a 20. század első évtizedében 
vált világossá, hogy milyen óriási méreteket öltött azoknak az ópiumot, 
morfint, heroint vagy kokaint tartalmazó „gyógyszer-különlegessé
gek" -nek a nem gyógyászati célokat szolgáló fogyasztása, melyek szabad 
forgalmazását 1909-ben még semmilyen törvény nem korlátozta. 
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Ennek a folyamatnak Európában és az Egyesült Államokban a hatósági 
gyógyszerellenőrzés, valamint a kábítószer-ellenőrzés megszervezése ve
tett véget a két világháború között 

A tradicionális drogok élvezeti (tehát nem gyógyászati célú) használatá
nak évszázados (sőt évezredes) hagyományai vannak, elsősorban Ázsiá
ban. Európa egyes országai aránylag későn, de szintén megismerkedtek 
ilyen szokásokkal (jellemző példa erre az ópiumszívás és a hasisélvezet di
vatja Franciaországban) A 20 .. század első évtizedében vált nyilvánvalóvá, 
hogy Európában és Észak-Amerikában - az előbb említett gyógyszerké
szítményekkel előforduló (sokszor nem is szándékos) visszaélések mellett -
megkezdődött a tradicionális drogok hatóanyagainak (kokain, morfin és 
származékai, pL heroin) élvezeti célokra történő tudatos használata, az 
úgynevezett „recreational use". 

Ez a folyamat - hosszú „lappangási idő" után - a század hetvenes és 
nyolcvanas éveiben vált az Egyesült Államokban, majd ezt követően Euró
pában látványosan és robbanásszerűen tömegjelenséggé 

A világon még nem volt olyan más gyógyszer, melynek a helyettesítésére, 
sőt a terápiából való kiiktatására annyi kísérlet történt volna, mint a mor
fin esetében A morfinmolekula „manipulálásával" olyan fájdalomcsilla
pító vegyületeket próbáltak előállítani, melyek használata során nem ala
kul ki függőség. Ezeknek a törekvéseknek az első eredményeként született 
meg már a 19. század végén a heroin, ezt a 20 században tucatszám kö
vették más fél szintetikus opiátok Az eredmény ismert: ezek a vegyületek 
nemcsak a gyógyszerkincset, hanem a kábítószer-egyezmények jegyzékeit 
is gazdagították Ugyanez lett a smsa azoknak a teljesen szintetikus fájda
lomcsillapítóknak, melyek sorát a petidin nyitotta meg a harmincas évek
ben. A szintetikus opioidoknak nemcsak a száma, hanem a hatáserőssége 
is látványosan emelkedett a század folyamán; erre a fentanil-származé
kok szolgáltatják a legjobb példát Ezek között a „szintetikus heroinnak" is 
nevezett („megtervezett") „designer drug"-ok között akadnak olyanok is, 
melyek a morfinnál 7500-szor erősebb hatásúak 

A morfin gyógyszerként „túlélte" a helyettesítési próbálkozásokat, és ma 
már a nemzetközi szervezetek inkább arra törekszenek, hogy a kormánya-
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kat rábírják arra, hogy ne hagyják állampolgáraikat szenvedni, hanem biz
tosítsák a morfin hozzáfé1hetőségét fájdalomcsillapítás céljára. A század 
folyamán ugyanis ,néhány országban (például az USA-ban) sokszor beteg 
emberek szenvedtek meg egyes rendészeti szervek túlbuzgó, a morfin te
rápiás használatát mindenáron korlátozó intézkedéseit A század végén az 
az elszomorító, hogy a fejlődő világ lakosságának nagyobb része számára 
- elsősorban pénzhiány miatt - nem áll rendelkezésre még ez az aránylag 
olcsó és hatásos fájdalomcsillapító sem 

A morfin tehát a 20 .. század végén ugyanolyan fontos gyógyszer, mint 
amilyen a század elején volt, de emellett rendkívül fontos prekurz01 sze-
1epe is: a legál~s ko~eingyártási, valamint az illegális heroingyártási folya
matban egyarant nelkulozhetetlen kulcsvegyület 

Heroin 
\·---~---

A század első felében három - teljesen különböző - „heroinhelyzet" ala
kult ki 1) Kínában folytatódott a heroin nem gyógyászati használata - a 
keresle; kielé~ítés_ét a ha'.min,cas évektő~kez~ve '.11ár nem az európai gyógy
szergyarakbol szarmazo legalrs vagy fellegalis aru, hanem a japánok által 
megszállt területek államilag szervezett illegális termelése biztosította. 2) 
Ebből a terrr,iel~sből jutott az Egyesült Államok ekkor alakuló feketepiacá
ra rs 3) Europaban vrszont a heroint elsősorban gyógyszerként és nem ká
bítószerként használták 

Európában a második világháború után csaknem teljesen megszűnt a 
heroin terápiás használata Az Egyesült Államokban viszont ekkor alakult 
ki az a „fekete gettó"-heroinizmus, melyet a maffia a „French Connection" 
révén látott el délnyugat-ázsiai ópiumból európai illegális laboratóriu
mokban gyártott heroinnal. Ezt követte a hetvenes években bekövetkezett 
„herninrobbanás", melynek „áruellátását" eleinte az „Arany Háromszög", 
ma1d az „Arany Félhold", valamint Mexikó és Kolumbia biztosította 

A század utolsó két évtizedében - az Egyesült Államokat követően -
Nyugat-Európa, valamint Ázsia számos országában vált tömegjelenséggé 
a heromabuzns 
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A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 1998. évi jelentése összeha
sonlította az ópium- és opiátfogyasztás 1906-os kínai helyzetét a világ 
1997. évi helyzetével A 31. ábrán jól látható, hogy Kína - morfinra átszá
mított - legális ópiumfogyasztása a század elején jóval nagyobb volt, mint 
az egész világ - ugyancsak mar finra átszámított - legális és illegális ópium-, 
morfin- és heroinfogyasztása a század végén 

tonna morfin 
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3000 t legális fogyas:r,tás 

Kína 1906 

D legális fogyasztás 

• illegális fogyasztás 

380 t illegális fogyasztás 
(Interpol becslés) 

230 t legális fogyasztás 

31.. ábra .. Kína 1906 évi ópiumfogyasztásának és a világ 1997. évi ópium-, 
morfin- és heroinfogyasztásának összehasonlítása (morfinra áts.zá1mítva) 
(A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 1998. évi jelentése alapján) 

452 

Kokain 
A század első felében fokozatosan csökkentek, majd gyakmlatilag telje

sen megszűntek azok a halálesetek, melyek a kokain terápiás alkalmazása 
smán kezdetben gyakmiak voltak. Az első világhábmú után Amerikában 
és Európában „szerkezetváltás" következett be: csökkent a kokaint tartal
mazó gyógyszerekkel való visszaélések száma, és terjedt a kokain „élvezeti 
szerként" való használata Európában - ahol drága volt a kokain - elsősm

ban művészkörökben vált divattá a kokainszippantás, az Egyesült Álla
mokban viszont szegény smsú feketék körében is terjedt a kokain haszná
lata, és nagy a valószínűsége, hogy azokban az országokban, ahol a kokain 
könnyen hozzáférhető volt (pL Peru), „jobb körökben" ügy fogyasztották 
a kokaint, mint hasonló európai körökben (az azóta elfelejtett) rumot, ké
sőbb pedig a konyakot 

Erre közvetett bizonyítékul szolgálhat az, hogy a perui kormány a má
sodik világháború után nagy kapacitással működő legális és illegális koka
ingyárakat záratott be 

A második világháború befejeztével megszűnt a kokaingyártás a japán 
által megszállt területeken, és a század második telének első két évtizedé
ben a kokainról jóformán hallani sem lehetett Ezért egészen váratlanul 
ér te az Egyesült Államokat, hogy a hetvenes években futótűzkent kezdett 
terjedni a kokain-hidroklorid intravénás használata Ezt az abüzusformát 
eleinte fokozatosan, majd rohamosan váltotta fel a kokain-bázis inhalálá
sa, eleinte a „freebasing" technika, majd „crack"-fogyasztás formájában 
A nyolcvanas években az USA-ban a kokainabúzus már tömegessé vált, 
és fokozatosan kezdett terjedni egyes latin-amerikai és európai mszágok
ban is. Az igények kielégítésére fellendült a kokacserje termesztése (a növe
kedés mértékének illusztrálására elegendő egy adat: Bolíviában 1960-ban 
300 hektáron, 1988-ban 60 OOO hektáron termesztettek kokacserjét), Dél
Amerikában pedig kialakult a nagyüzemi méretű illegális kokaingyár
tás. Bolíviában, Kolumbiában és Peruban a kokaingyártás közlíterméke
il - a kokain-bázisl és kokapaszlát - kezdték széles körben fogyasztani, a 
„crack" pedig a Karib térség mellett Nyugat-Afrikában vált rendkívül nép
szerűvé a század vége felé 
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A 20 század első felében elsősorban Ázsiában folytatódott a kannabisz 
gyógyászati, szertartási, valamint élvezeti szerként való tradicionális, év
százados (sőt évezredes) használata. A kannabisz - elsősorban a kanna
biszgyanta - mértéktelen használata néhány országban (pl. Egyiptom és 
Dél-Afrika) komoly egészségügyi és társadalmi problémákat okozott, és 
ezért volt ahol korlátozó intézkedéseket, sőt tilalmat is bevezettek (pl In
dia) Az amerikai kontinensen az Egyesült Államokban 1937-ben viszont 
a marihuána használatát tiltó törvényt hoztak, mivel a Bureau aj Narcotics 
vezetőinek az volt a véleménye, hogy ennek a drognak a használata és a bű
nözés között közvetlen összefüggés van. Láttuk (lásd a 308 .. oldalon), hogy 
a marihuánát „killer weed"-nek (gyilkos fűnek) nevezték, és azt állították, 
hogy már egyetlen marihuánacigaretta elszívása gyilkolási hajlamokat éb
reszthet, és őrületbe kergethet 

Az USA kormánya - magáévá téve ezt a véleményt - döntő szerepet ját
szott abban, hogy az 1961-ben elfogadott Egységes Kábítószer-egyezmény 
nemzetközi kannabisztilalmat vezetett be Ezt a követelményt a legérintet
tebb ország, India - az egyezményben előírt határidőt betartva - végre is 
hajtotta. A tilalom betartása nem is Indiában, hanem az Egyesült Államok
ban okozott komoly problémákat, amikor - néhány évvel az egyezmény 
elfogadása után - megkezdődött, majd tömegjelenséggé vált a marihuá
naszívás az amerikai ifjúság körében Amerika után Nyugat-Európában is 
megkezdődött a kannabiszfogyasztás; itt e\sősor ban a kannabiszgyanta, a 
hasis vált népszerűvé A hetvenes években a kannabiszabúzus már világje
lenségnek volt tekinthető, és ez a helyzet a század végéig nem is változott; 
ma a kábítószernek nyilvánított drogok közül a kannabiszt fogyasztják a 
legtöbben a világon Két fontos változás mégis történt: 

1 Klónozás és mesterséges körülmények közötti termesztés révén ma 
már Amerikában és Európában olyan kannabiszt szívnak, mely
nek a hatóanyag-tartalma akár tízszerese is lehet a két évtizeddel 
korábbinak 

2 „Dekriminalizáló" és egyéb jogszabályok (vagy szemet hunyó jog
gyakorlat) révén több országban lehetővé tették a kannabisz korlá
tozott, de szabad használatát A század végén tagadhatatlan, hogy 
ellentmondás tapasztalható az érvényben lévő nemzetközi egyez-
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mények prohibíció! előíró követelményei és számos ország ellen
őrzési gyakorlata között A bizonytalanságot az is fokozza, hogy 
a nemzetközi egyezmények definíciói már elavultak, és helyettük 
nem alkottak újakat 

A kannabisznak és a kannabiszproblémának az átalakulását talán az indiai 
és az európai helyzet alábbi összehasonlításával lehet érzékeltetni: 

r-----------: India -;;~~~pa ------------
''-- ' !~----- --------~ -- ----- - - - ---+ -- ----- - - -- --- - - ----------

!'-használat _:...,,\ 1 

! i ) 
! 1900 1 gyakori ! elhanyagolható t 2000 / elhanyagolható·-----1 ~yakori J 
1 

1,,.----- -----J 
k~ szabályozás ___,;. 
1 -------- 1 -l 1900 ------J ::::~orlátozás 
1 1---
rha;&n-;~~~~artalom~ 
! 1900 1 kb. 1% 

~ 1 nincs „piac" 
~ ---t-------

1 
1 

j nincs mit szabályozni 

1 tilalom (de egyes 
országokban tolerált) 

i nincs „piac" 

--~ 

) 

f EU-átlag: 6-8% -\ 
j (esetenként 15-16%) ____) 

---~---------

Következtetés: az a kannabisz, amit a 20 század végén Európában szív
nak, nem azonos azzal a kannabisszal, melyet a 20 század elején Indiában 
használtak 
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Stimulá k , nso es nyugtatók 
A harmincas-neg enes , lamban kialakultr: h ,e~ek során az USA-ban és a le „ , 
rendszer, de ez sem ak:~~:ag1 gyogyszer-törzskönyvezé~'to~b europai ál
a kokaint, heroint , a yozta meg, hogy az ami , I es -ellenőrzési 
évtized , e_s morfint tartalmazó , ' . a szazad elején történ 

ba1 bitu~~!~~e~~~t,;lő,d~ék az amfeta~~!~:~~~~a::i te1

7,ékekkel, töb~ 
tikus stimulánsok v ozo eJezetekben részletesen fo mu ansokkal és a 
kulásával, és az ott' 1 ~lamkmt a nyugtatók széles ko"ru' gbla;koztam a szinte-

h 

euta me · , , a uzusán k k' 
agy FDA-szaké t"k g1smetlese nélkül csu , . a a rnla

sok milliárd a re o szerint a hatvanas évek so , pan arra emlékeztetek 
, mietamm-tí , , ran az USA b , ' 

tablettának legalább e 
1
, pusu stimulánst vagy ba b't , - an gyartott a 1e et nem , , 1 

' matat ta t 1 , A~ Egyesült Államokban d g'.o~yasza;i célra használták r a mazo 
nas evek során, százá 1 ' e nehany mas or szá ban . " , 
ségeket" (tabletták t ~a hoztak forgalomba olyan g , is, fokent a hatva-
minszármazékok a es kapszulákat), amelyek ''Jyogyszer-különleges-

arbituráttal komb· 'l z a egy nyugtatóval re d . agy amfeta-
b 

at tartalma t k am1etammt v 

r~lete a „kedélyálla~:~ va, !ze~?e~ a készítmény:kn:k :z;;'?t;al~'?_ilyen 
kaciót már a hetve , mo os1tasa („mood modif . " o m ikac10s te
hatóságok, és ezeknes ~vek soán nem fogadták el /mcf ) volt Ezt az indi
tárakbóL a keszJtmenyek rövid 'd" b „gy gyszer-engedélyező 1 on elul eltűntek a , gyogyszer-

Stimuláns-ok\ 
--;_--------·······-··-·'__) 

~ a'?fetaminszármazékok (, nalataval kapcsolatban na es ',okon vegyületeik) nem , , , 
te elsősorban k gyon lenyeges annak h , gyogyaszali hasz-

oncentrá ·' ('l angsulyo ' h vezetkeresésről v 1 , c10- ' letve teljesítmény-) f k ~asa,' ,agy elein-
1 átt k h o t szo o ozasrol es nem él-

. , u ' agy amfetamint a fi . su i;'as vegyuleteket tartal , ,m e:ammszármazékokat és h , , 
soran kezdett ter'edni· "m~zo gyogyszerek használat asonlo hata
sportolók, azutá~ tá ,le:oszor vizsgára készülő diáko: a negyvenes évek 

vo sag1 teherautó-sofőrök k" 'b , maJd doppingoló ore en lettek népszerűek 
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ezek a készítmények Az amfetamin-típusu stimulánsokkal való visszaélé
sek elterjedésében óriási szerepet játszottak a hadseregek: a második vi
lágháboru alatt a német, az amerikai és a brit hadsereg katonáit egyaránt 
hozzászoktatták a stimulánsok rendszeres használatához japánban nem-
csak a hadseregben, hanem a hadiüzemekben is kötelező volt az amfeta
minhasználat, és a háború után, az ötvenes évek elején a visszaélések tö-

megessé váltak Ezzel párhuzamosan kezdődött meg az amfetamin-típusú stimulánsok 
(amfetamin, metamfetamin, fenmetrazin stb) élvezeti célokra való hasz
nálata Az amfetamin-típusú stimulánsok - az ötvenes és hatvanas évek 
során először az USA-ban és Svédországban észlelt - intravénás használata 
nem hasonlítható össze ezen anyagok gyógyászati vagy akár teljesítmény
fokozó használatával A szintetikus stimulánsok „élvezeti" használata az
zal a jelenséggel egyezik, melyet a század első évtizedében az Egyesult Ál
lamokban a kokainszippantással (sokkal később pedig a kokain intravénás 

használatával) kapcsolatban tapasztaltak A szintetikus stimulánsok használata a század utolsó két évtizedében 
látványosan terjedt: Európában - Nyugaton és Keleten egyaránt - az am
fetamin a legnépszerűbb, az USA-ban és a Távol-Keleten a metamfetamin 
a listavezető (Délkelet-Ázsiában az intravénás injekció mellett az inhaláci-

ós technika is elterjedt) A hetvenes évek során rendkíviil nagy mértékben lecsökkent a stimu-
lánsok terápiás használata: a „kedélymódosító" gyógyszer-különlegességek eltűntek, és a világ legtöbb országában felhagytak az amfetaminszármazé
kok fogyókúrára való - korábban széles körben alkalmazott - gyakorlatá
val A század utolsó két évtizedében viszont látványosan emelkedett a nem 
gyógyászati használat az Egyesült Allamokban, Európában és a Távol-Ke
leten egyaránt Ezt a keresletet a század végén már nem a gyógyszergyá
rak, hanem az illegális laboratóriumok termelése elégíti ki A század végén 
ismét változott a helyzet: fokozódott az amfetamin-típusú szintetikus sti
mulánsok legális használata és gyártása, mivel ezeket a vegyületeket (elsősorban a metilfenidátot) sikeresen lehet alkalmazni hiperaktív gyerekek 

kezelésére 
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A barbiturátok már a 19. században széles körben használt gyógyszerek 
voltak, mégis a 20. század közepéig kellett várni ahhoz, hogy „kábítószer
ként" való használatukra felfigyeljenek a nemzeti hatóságok és a nemzet
közi közösség Az ötvenes években vált egyértelművé, hogy a bárbiturátok 
huzamos használata során sűlyos dependencia alakul ki, és ezzel párhuza
mosan érkeztek az első jelentések arról, hogy a barbiturátok „beépültek" 
a droghasználók repertoárjába. A század utolsó két évtizedében a barbi
turátok te1ápiás és nem te1ápiás használata egya1ánt visszaszorult, de ez 
nem jelenti azt, hogy csökkent volna a nyugtatókkal való visszaélések szá
ma Csupán arról van szó, hogy a barbiturátok szerepét a benzodiazepinek 
vették át - gyógyszerként és drogként egyaránt 

A század vége fülé megkezdődött az új, Prozac-típusú antidepresszán
sokkal való visszaélés. Ezeket a gyógyszereket, valamint a szorongásoldó
kat (anxiolitikumokat, trankvillánsokat) gyakran használják nem terápiás 
célokra, családi és társadalmi problémák által előidézett feszültségek csil
lapítására. 
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Az LSD kaliforniai megjelenése a hatvanas években nem volt a véletlen 
műve Huxley a meszkalinnal megnyitotta a „Megismerés kapuit", az ame
rikai ifjúság már megismerkedett a marihuána enyhe hallucinogén hatá
sával, feltámadt a7 érdeklődés az aztékok öröksége, a meszkalintartalmú 
peyotl és a mágikus gomba, a Psilocybe iránt, de az „igazit" az LSD jelen
tette Timothy Leary pszeudohinduista, misztikus, az LSD tudatmódosító 
hatásával kombinált tanai egy új korszak, a pszichedelikus drogkultusz 
létrejöttét jelentette Nem ismétlem meg az LSD-vel foglalkozó fejezetben 
ismertetett hátteret, az amerikai materiális társadalom ellen tiltakozó di
áklázadásokat, az új zenei irányzatokkal és a hippimozgalommal kapcso
latos összefüggéseket, csupán azt ismétlem meg, hogy a 20 században 
felfedezett új, szintetikus drogok közül az LSD volt az első, amelynek hasz
nálata ideológiai-vallási tartalommal párosult 

A droghasználatnak ez a speciális időszaka gyakorlatilag két évtizedet 
jelent a „drogtörténelemben" Helyét átadta egy tisztán élvezetorientált, 
teljesen ideológiamentes új korszaknak, melynek az „ecstasy" a szim
bóluma, Az „ecstasy"-t és a hozzá hasonló hallucinogén hatású amfeta
minszármazékot eleinte az amfetamin-típusú stimulánsok közé sorolták, 
és csak a század utolsó éveiben kezdték különálló kategóriaként kezelni 
Az „ecstasy" a diszkódrogok prototípusának tekinthető: az ezzel a drog
gal foglalkozó fejezetben láttuk, hogy stimuláns és hallucinogén hatása tö
kéletesen megfelel annak az ifjúsági fogyasztórétegnek, amely az új zenei 
áramlatoknak és táncstílusoknak hódol a tömegeket megmozgató „love 
parade"-okon vagy a szűkebb körű klubrendezvényeken egyaránt A szá
zad végére az LSD-nek megszűnt a „pszichedelikus kultuszdrog" jellege, 
bekerült abba az élvezeti „drogkosárba", amely az „ecstasy" megjelenése 
óta alakul és változik Ezek közé lehet sorolni azokat a mágikus gom
bákat, főként Psilocybe-fajokat is, melyek mai fogyasztását semmiképpen 
nem lehet összehasonlítani azzal, amit az aztékokkal kapcsolatban leír
tam; ezek ugyanúgy élvezeti szerré alakultak át, mint az LSD Használa
tuk gyorsan terjed és népszerűségük is növekszik, aminek egyik oka az, 
hogy ellenőrzésük komoly akadályokba ütközik és - éppen ezért - arány
lag könnyen beszerezhetőek 
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A 20 .. század vége felé új fejezet kezdődött a drogtörténelemben A század 
folyamán minden új drog a gyógyszerkutatás eredménye volt; ez azokra a 
drogokra is vonatkozik, melyek nem kerültek gyógyszerként forgalomba 
(mint például az LSD, az MDA vagy az „ecstasy"). A fordulatot a „designer 
drug"-nak nevezett vegyületek megjelenése jelenti: ezeknek a „tervezői" 
nem új gyógyszerek, hanem - célzottan - új élvezeti szerek kimunkálásán 
dolgoznak Úgy is lehetne fogalmazni, hogy eddig eredetileg legális sze
rek alakultak át illegális drogokká, az újak viszont már eleve „illegálisnak" 
születnek; az illegális drogtermelés és kereskedelem mellett megszületett 
egy új tevékenység: az illegális kutatás. 
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32 .. ábra. Nemzetközi ellenőrzés alatt álló drogok számának emelkedése, 
1912-2002 (Bayer és Ghodse 1999-ben megjelent tanulmányában közölt grafikon 
kiegészített változata) 

A 32. ábra a 20 század folyamán nemzetközi ellenőrzés alá vont anyagok 
számának, valamint ezek között a természetes és szintetikus drogok ará
nyának az alakulását mutatja be 

A grafikonon jól látható, hogy a század folyamán milyen látványosan 
emelkedett az ellenőrzés alá vont anyagok száma, és az is kitűnik, hogy a 
természetes anyagok száma gyakorlatilag már évtizedek óta nem változott 
Sokakat megtéveszthet az, hogy a jelentések többnyire természetes anya
gok (ópium, heroin, kannabisz, kokain) foglalásáról szólnak, ezért nem tű
nik fel, hogy csupán néhány drogfe!eségről esik szó, ugyanakkor a lefoglalt 
(és nem lefoglalt) szintetikus drogok száma jelentős és állandóan emelke
dik Azt is hozzá kell tennem, hogy az új szintetikus drogok nemzetközi 
ellenőrzés alá vonása rendkívül vontatottan halad (az 1971-es egyezmény 
nem túl szerencsés előírásainak következtében egyenként bírálja el és érté
keli a WHO és az ENSZ a számításba vehető új szintetikus stimulánsokat, 
nyugtatókat és hallucinogéneket, és ez a folyamat legtöbbször 4 évet vesz 
igénybe). Ezért ezeknek az új anyagoknak a köre nagyságrendekkel haladja 
meg a már ellenőrzés alá vontakét Emlékeztetek arra, hogy Shulgin sokat 
emlegetett könyvében 179 „ecstasy"-típusú vegyület szintézisét és hatását 
írta le, melyek közül csak néhány került felvételre az 1971-es Egyezmény 
jegyzékeire 
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A NEMZETKOZI 
KÁBÍTÓSZER-ELLENŐRZÉSI 
RENDSZER TÖRTÉNETE 

Megjegyzés: Ennek a fejezetnek a gerincét az a közlemény képezi, melyet a szerző Hamid Ghodse pro
fesszornil az ENSZ felkérésére az ENSZ 50 éves évfordulójára írt és amely az ENSZ Bulletin on 
Narcotics'' című folyóiratában jelent meg 
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Az első nemzetközi kábítószer-konferenciát 1909-ben Sanghajban rendez
ték meg A konferencia kezdeményezője a kanadai születésü Brendt püs
pök volt, aki a Fülöp-szigetek amerikai püspökeként személyes tapaszta
latokat szerzett az ópiumszívás súlyos következményeiről, és felismerte, 
hogy az mszágban bevezetett kmlátozó intézkedések hatástalanok marad
nak addig, amíg külföldről szabadon áramolhat be az ópium Az ameri
kai kmmány kedvezően fogadta Brendt püspök javaslatát, remélve, hogy 
ezzel a gesztussal javulni fognak az amerikai-kínai kapcsolatok, melyek a 
- transzkontinentális vasút építéséhez Kaliforniába érkezett és ekkona 
már fölöslegessé vált - kínai munkások elleni sornzatos erőszakos cselek
mények miatt mélyponton voltak (lásd a 180. oldalon). 

Sanghajban Ausztria-Magyarország, az Egyesült Államok, Franciaor
szág, Hollandia, Japán, Kína, Nagy-Britannia, Németország, Olaszmszág, 
Ornszmszág, Perzsia, Pmtugália és Sziám képviselői 9 határnzatot, ponto
sabban ajánlást fogadtak el, melyek felszólították azokat a kormányokat, 
melyeknek Kínában - az ópiumháborúk óta - koncessziós területeik vol
tak, hogy az ópium kereskedelmét és fogyasztását a kínai törvényeknek 
megfelelően szabályozzák A többi ajánlás az ópiumszívás fokozatos fel
számolására, a morfin használatának gyógyászati célokra való korlátozá
sára, valamint a morfin és más ópiumszármazékok nemzeti ellenőrzésé

re vonatkoztak 
Sanghajban már felmerült egy nemzetközi egyezmény kidolgozásának 

a gondolata, és ennek eredményeként kezdődött meg a nemzetközi kábító
szer-egyezményeknek az a sornzata, ami napjainkban is folytatódik A leg
fontosabb konferenciák időpontját és helyét, valamint az elfogadott egyez
mények megnevezését és leglényegesebb új elemeit az alábbi összeállítás 

tartalmazza 
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Az első nemzetközi kábítószer-egyezmény alábbi alapelvei még ma is ér

vényesek: 
J a gyógyászati ópium, a morfin és más ópiumalkaloidok, valamint 

a kokain gyártását és kereskedelmét kizárólag gyógyászati és tudo
mányos célokra szabad engedélyezni, 

2 a termelést és szétosztást ellenőrzés alá kell vonni, továbbá a fino
mított (tehát szívásra alkalmas) ópium gyártását, valamint haszná
latát fokozatosan be kell tiltani, 

3 a kormányok kötelesek az ópiumszármazékok gyártásának és el
osztásának ellenőrzésére nemzeti szervet létesíteni 

Az egyezmény hatálybalépésének az volt a feltétele, hogy azt minden ál
lam elfogadja 1912-ben 46 szuverén állam létezett, ezek közül 12 vett részt 
a konferencián, a többit vagy nem hívták meg, vagy nem küldött képvise

lőt 

Diplomáciai csatornák felhasználásával és két további konferenciával si
került elérni, hogy- öt kivétellel- minden kormány aláírja az egyezményt 
1914 .. június 25-én úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább a még hiányzó 
aláírásokra, hanem az év végén életbe léptetik az egyezményt Csupán az
zal nem számoltak, hogy három nappal később, június 28-án Szarajevóban 
meggyilkolják Ferenc Ferdinándot, és kitör az első világháború 

Az 1906-os ópiumkonferencia Sanghajban 

Az egyezmény teljes körű ratifikációjára a versailles-i békeszerződések 
(1919-ben Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával, 1920-ban Magyar
országgal és Törökországgal) révén került sor, ezek ugyanis az egyezmény 
ratifikálására és alkalmazására kötelezték a szerződő feleket 

A Népszövetség idején megalakult az ENSZ Kábítószer Bizottsá
gának elődje, a Commission consultative du traffic de l'opium et autres 
drogues nuisibles (angolul: Advisory Committee on Traffic in Opium and 
Other Dangerous Drugs). Ez a bizottság 1921-től 1940-ig működött 

Az egyezmény fő célkitűzése a nemzetközi kábítószer-kereskedelem nem
zetközi ellenőrzésének megszervezése volt Ennek érdekében 

1. engedélyezési rendszer létesült, 

2 bevezették a kábítószer-tranzakciók regisztrálását, 

3 kötelezték a kormányokat részletes statisztikai adatok küldésére, 

4. a rendszer működésének ellenőrzésére létrehozták- Comité central 
permanent néven - a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv (az 
INCB) elődjét 

Az egyezmény értelmezése és értékelése során figyelembe kell venni azt, 
hogy a század elején - amint ez a sanghaji konferencia ajánlásaiból és az 
1912-es egyezmény rendelkezéseiből is kitűnik - a „kábítószer-problémát" 
az ópiumszívás, a morfin és más opiátok (pL heroin), valamint a kokain 
nem gyógyászati használata jelentette - a Távol-Keleten, elsősorban Kí
nában A nemzetközi közösség felismerte, hogy az Ázsiából érkező ópi
umszállítmányok és az Európából érkező opiát- és kokainszállítmányok 
nemzetközi ellenőrzése nélkül nem remélhető ezen kábítószerek hozzá
férhetőségének csökkentése. Az egyezmény csak 1928-ban lépett életbe, a 
Comité central permanent 1929-ben kezdte meg működését, és rögtön ki is 
derítette, hogy csupán az 1925 és 1929 között eltelt évek során legalább 100 
tonna opiát és kokain került illegálisan forgalomba. 

Az egyezmény rendelkezései közül meg kell említeni azt, hogy ható
sági engedélyhez kötötték a kokalevelek és kokalevél-kivonatok exportját 
azon országokba, ahol ezeket kokaingyártásra használták Sokan azt hi
szik, hogy a prekurzorok nemzetközi ellenőrzését 1988-ban vc.·zették be, 
ezzel szemben a valóság az, hogy az ekgonin és az ekgoninszár mazékok 
(tehát az összes kokain-prekurzor) ellenőrzését már az 1925-ös egyezmény 
bevezette 
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Az 1925-ös egyezmény nem engedélyezte a kannabisz exportját azon 
országokba, amelyek megtiltották a kannabisz (leginkább a kannabisz
gyanta) használatát 

(Megjegyzés: A drngprnblémának és a drngok körének eltérő megítélé
sét világosan tükrözi az, hogy 1925-ben Kína és az Egyesült Államok de
legációja egyaránt félbeszakította a konferencián való részvételét A kínai 
delegáció azon háborodott fel, hogy az 1917-ben bevezetett ópiumprohibí
ció végrehajtásához és az opiátok forgalmazásának korlátozásához az eu
rópai kormányok nem voltak hajlandók hatékony segítséget nyújtani. Az 
USA delegációja viszont azért vonult ki, mert a konferencia nem fogadta el 
azt az alapelvet, hogy az ópiumfogyasztást csak gyógyászati célra szabad 
legálisnak tekinteni Az amerikai magatartást egyaránt lehet az ópiumfo
gyasztás elleni szigorú fellépésként értelmezni, vagy úgy tekinteni, hogy az 
amerikaiak az ópium-politikát közelíteni akarták az alkohol-politikához, 
az USA-ban ugyanis ekkor érvényben volt az alkohol-prohibíció . ) 

Az egyezmény a kábítószerek gyártását a „becslési rendszer" bevezetésével 
korlátozta Ez a rendszer arra kötelezte a kormányokat, hogy előre jelez
zék gyógyászati és tudományos célokat szolgáló kábítószer-szükségletü
ket Az új rendszer lehetővé tette a szükségletet meghaladó megrendelések 
és szállítmányok „kiszűrését" Az egyezmény számos olyan morfin-analóg 
opiáttal bővítette a kábítószerek körét, melyek ellenőrzés alá vonását egyes 
lelkiismeretlen gyógyszergyárak korábban „molekulamanipuláció" révén 
tudták kikerülni. Ezt jól illusztrálja a benzil-morfin esete: a benzil-gyök 
„ráakasztása" a morfinmolekulára nem változtatta meg annak farmako
lógiai hatását, de kibúvót jelentett az ellenőrzés alól. (Közel fél évszázad 
múlva nevezték el az ilyen vegyületeket „designer dr ug" -oknak) Az egyez
mény ellenőrzés alá vonta az opiát-prekurzorokat is; erre a legjobb példa a 
tebain, de meg kell említeni, hogy a kodein (a metil-morfin) ellenőrzés alá 
vonását is sokkal inkább az indokolta, hogy könnyen mor finná alakítható, 
nem pedig a kodeinabúzus veszélye 
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Az egyezmény az illegális kereskedők elleni eljárásra és kiadatásukra vo
natkozó, valamint a nemzeti rendészeti szervek közötti együttműködést 
elősegítő rendelkezéseket tartalmazott 

A, legális k~bítószer-kereskedelem szabályozása és nemzetközi megfi
gyelese eredmenyesen csokkentette a „normális" kereskedelmi csatornák 
illegális célokra való felhasználásának lehetőségét, ezért érthető, hogy fo. 
kozódott az illegális kereskedelmi módszerek alkalmazása. 

Az egymástól alapvetően eltérő nemzeti jogszabályok, valamint a nem
zeti rendészeti szervek közötti együttműködés hiánya késztette az Inter
polt arra, hogy a Népszövetségnél ennek az egyezménynek a kidolgozását 
és elfogadását kezdeményezze Az egyezményt - amely az 1929-ben elfoga
dott p.énzhamisítás elleni egyezmény mintáját követte - az európai orszá
gok kozött egyre erősödő konfrontáció, majd a második világháború ki
törése miatt nem sikerült életbe léptetni, de rendelkezéseit felhasználták a 
későbbi nemzetközi egyezmények kidolgozása során 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulása után létrehozta az 
ENSZ Kábítószer Bizottságot és az Egészségügyi Világszervezetet, a WHO-t 

Az egyezmény kiterjesztette a nemzetközi ellenőrzést a szintetikus kábító
fijdalomcsillapítókr a 

Az első szintetikus opioidokat (először a petidint, majd a metadont) a 
harmincas évek során hozták forgalomba a morfin helyettesítésére .. Már a 
második világháború során kitűnt, hogy ezek a vegyületek nemcsak a te
rápiában, hanem a kábítószer-élvezetben is helyettesíthetik a n101fint A 
teljesen szintetikus vegyületek ellenőrzés alá vonása új fejezetet nyitott a 
nemzetközi egyezmények történetében, mivel 1948-ig kizárólag természe
tes anyagokat vagy ezek kisebb átalakításával létrehozott félszintetikus ve
gyületeket vontak ellenőrzés alá 

Az új nemzetközi megállapodás abból a szempontból is fordulatot jelen
tett, ho~,\ bevezette (é~. a!kalmazta) azt a „hasonlósági elvet" („similarity 
concept " amely lehetove tette a mmfinhoz vagy kokainhoz „hasonló" új 
drngok azonnali nemzetközi ellenőrzés alá vonását 
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Az új nemzetközi megállapodás korlátozta a ópiumtermelés!, és megtil
totta az ópium nem gyógyászati használatát; az ópiumtermelő országokat 
ópiummonopólium létesítésére kötelezte, és csupán 7 országnak (Bulgária, 
Görögország, India, Irán, Jugoszlávia, Szovjetunió és Törökország) enge
délyezte az ópium exportját 

Ez a megállapodás - amely első ízben tett kísérletet egy mezőgazdasá
gi tevékenység ellenőrzésére - az 1961-es egyezmény előfutárjának tekint
hető. 

Az egyezmény a korábbi nemzetközi megállapodások alábbi szintézisét és 
ezek további bővítését tartalmazza: 

1 a korábbi egyezmények ellenőrzési rendszereinek egységbe fogla
lása, 

2 valamennyi kábítószer nem gyógyászati és nem tudományos célok-
ra való termelésének, kereskedelmének és használatának tilalma, 

3 e tilalom kiterjesztése a kokalevélre és a kannabiszra, 

4 az engedélyezési rendszer szabályozása, 

S. az illegális kereskedelem elleni rendszabályok, 

6 a nemzeti kábítószer-ellenőrző szervek kötelezettségeinek megha
tározása, 

7 az import-export bizonylati-engedélyezési rendszer kiterjesztése a 
mákszalmára, 

8 a becslési és a statisztikai rendszer kiterjesztése az összes kábító
szerre 

Az egyezmény működésének ellenőrzésére létrehozták a Nemzetkö
zi Kábítószer-ellenőrző Szervet (International Narcotics Control Board -

INCB) 
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Az egyezmény lényeges változást hozott a kábítószer-ellenőrzés filozó
fiája tekintetében .. A Népszövetség nem foglalkozott érdemben a kanna
biszszívás és ópiumevés ázsiai, valamint a kokarágás dél-amerikai tradici
onális szokásaival. Az ENSZ Kábítószer Bizottsága viszont - hosszas viták 
után - úgy döntött, hogy a kannabiszszívás, a kokalevélrágás és az ópi
umevés tradicionális szokását visszaélésnek kell tekinteni, és fokozatosan 
fel kell számolni (A Bizottság állásfoglalását ana alapozta, hogy ezeket a 
drogfogyasztási szokásokat nem lehet gyógyászati célúnak tekinteni .. A Bi
zottság döntését az is befolyásolta, hogy a kokalevélrágást a WHO 1954-
ben addikciónak nyilvánította.) Az Egységes Egyezmény vonatkozó ren
delkezéseit ennek az álláspontnak megfelelően dolgozták ki 

Az egyezmény kiterjesztette a drogok nemzetközi ellenőrzését a „pszicho
trop anyagoknak" elnevezett LSD-típusú hallucinogén anyagokra, szinte
tikus (amfetamin-típusú) stimulánsokra, altatókra és nyugtatókra (melyek 
1971-ben még főként barbitursav-származékok voltak) 

A WHO illetékes szakbizottsága (a „Committee on Drug Dependence") 
már 1957. évi jelentésében szembesítette a nemzetközi közösséget az am
fetamin- és barbiturát-problémával A WHO szakbizottságot a Japánban 
1954-ben tetőző - Masaki által leírt - amfetaminabúzus epidémia (lásd a 
252 .. oldalon), és a barbiturátokkal kapcsolatos visszaélések - Isbell által 
leírt - súlyos következményei (lásd a 425 oldalon), késztették arra, hogy 
mindkét gyógyszercsoport nemzetközi ellenőrzés alá vonását javasolja A 
hatvanas években az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Svédor
szágban megjelent közlemények és tanulmányok már egyértelmúen bizo
nyították: az amfetamin-típusú stimulánsok súlyos egészségügyi és társa
dalmi következményekkel járó intravénás abúzusa olyan méreteket öltött, 
hogy ezeknek a vegyületeknek a nemzetközi ellenőrzés alá vonása elkerül
hetetlenné vált 

Ezek után magyarázatra szorul, hogy miért kellett 1971-ig várni az új 
egyezmény megszületésére, sőt: miért volt szükség egy teljesen új egyez
ményre és egy új jogi kategória, a félreérthető és felremagyarázható „pszi
chotrop anyag" elnevezés megalkotására? A válasz megtalálható a hatva
nas évek amerikai és nyugat-európai gyógyszerkatalógusaiban: abban az 
időben az amfetamin- és barbituráttartalmú gyógyszerkészitmények szá
ma bőven meghaladta a ma Magyarországon kapható összes törzskönyve
zett gyógyszerkészítmény számát 
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Ebből következik, hogy gyógyszergyárak százai voltak ellenérdekel
tek abban, hogy készítményeiket „kábítószernek" nyilvánítsák, az USA és 
több nyugat-európai ország kormánya pedig attól félt, hogy a szintetikus 
stimulánsok, altatók és nyugtatók felvétele az 1961-es egyezménybe „fel
hígítaná" a kábítószer-ellenőrző rendszert, és a készítmények, az előállí
tók, az exportőrök és importőrök, valamint a nagykereskedők óriási szá
ma lehetetlenné tenné az ellenőrző rendszer múködését. (A készítmények 
nagy számára egyetlen adatból jól lehet következtetni: mikor az új egyez
mény már életbe lépett, mód nyílt arra, hogy olyan többkomponensű ké
szítményeket, melyek csak csekély mennyiségben tartalmaznak „pszicho
trop anyagot", a WHO és az ENSZ hozzájárulásával mentesíteni lehessen 
az ellenőrzés alól; az Egyesült Államokban csupán a fenobarbitál esetében 
1724 készítmény részesült ebben a mentesítésben .. ) 

Az ENSZ Kábítószer Bizottságában még nagyban folyt a vita azon, hogy 
a meglévő egyezményt bővítsék-e vagy új egyezményt alkossanak, amikor 
a döntés sürgőssé vált. 1968-ban ugyanis már a WHO is felismerte, hogy 
az LSD rohamosan terjedő használata - melyet még egy évvel korábban 
olyan speciális helyi (amerikai) problémának tekintett, melyet nemzeti el
lenőrzési módszerek bevezetésével korlátozni lehet - a drogprobléma új, 
beláthatatlan következményekkel járó bővülését jelenti 

Az 19 71-es egyezmény számos kompromisszum eredménye; például ma 
már valószínúleg mindenki előtt világossá vált, hogy nem volt szerencsés 
a drogokat két mesterséges kategóriába sorolni, különbséget téve a „kábí
tószerek" és a „pszichotrop anyagok" között, ugyanis az osztályozás nem 
mindig logikus, sőt néhány esetben ellentmondásos is. (Részletek mellőzé
sével csupán két példát említek: a kannabisz és a kannabiszgyanta kábító
szer, hatóanyaguk, a THC pedig pszichotrop anyag, a kokain, sőt a kokale
vél is kábítószer, de a metamfetamin pszichotrop anyag ... ) 

Annak érdekében, hogy korlátozzák a nemzetközi ellenőrzés hatálya alá 
eső stimulánsok, altatók és nyugtatók számát, az új egyezmény nem vet
te át a korábbi egyezmények „hasonlósági" alapelvét, ezért például agya
korlatilag azonos hatású barbiturátok közül 1971-ben csupán néhányat vá
lasztottak ki, és további barbiturátok felvételére egy hosszadalmas (néha 
négy évig tartó), bürokratikus és költséges „értékelési eljárás" útján ke
rült sor 

Az ellenőrzés alá kerülő vegyületek számának további korlátozása érde
kében az új egyezmény nem tette lehetővé a pszichotrop anyagok prekur
zorainak ellenőrzését; ennek következtében - sajnos - 17 évig kellett vár-
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ni arra, hogy az LSD, valamint az amfetaminszármazékok prekurzorainak 
nemzetközi ellenőrzését be lehessen (egy újabb egyezmény révén) vezetni 

A nemzetközi gyógyszer-kereskedelem folyamatosságának biztosításá
ra és a nemzeti hatóságok tehermentesítésére hivatkozva az amfetamin-tí
pusú stimulánsok, az altatók és nyugtatók esetében az új egyezményből ki
maradtak a korábbi nemzetközi kötelezettségek (pl a becslési rendszer, az 
import-export engedélyezési rendszer sth) 

Az 1971-es egyezmény néhány hiányosságát az ENSZ Kábítószer Bizott
sága határozatokkal korrigálta, ennek dacára kétségtelen, hogy a nemzet
közi közösség 1971-ben vitatható kompromisszumokkal valósította meg a 
hallucinogén anyagok, szintetikus stimulánsok, altatók és nyugtatók nem
zetközi ellenőrzés alá vonását 

Az 19 71-es egyezmény egy szempontból jelentett lényeges szemléleti for
dulatot a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer történetében: ez volt 
az első olyan egyezmény, amely keresletcsökkentésre vonatkozó előíráso
kat tartalmazott oly módon, hogy a visszaélési esetek korai felderítését, 
a drogbetegek kezelését, a felvilágosítást, az utókezelést, a rehabilitációt 
és a társadalomba való beilleszkedést a kormányok kötelezettségévé tet
te Kétségtelen viszont, hogy a nemzetközi kábítószer-ellenőrző rendszer 
1961-ben nehezen kialakított egységének a megbontása és a „pszichotrop 
anyag" fogalom, valamint a prevenciót akadályozó rendelkezések beveze
tése megnehezítette és bonyolulttá tette a nemzetközi ellenőrző rendszer 

működését 

A módosítások három leglényegesebb pontja: 

1 a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv szerepének megerősí
tése, 

2 a máktermesztés és ópiumtermelés ellenőrzésének szigorítása, 

3 az 1971-es egyezmény pszichotrop anyagokkal kapcsolatos keres
letcsökkentésre vonatkozó preventív előírásainak kiterjesztése a 
kábítószerekre, 

4 a kormányok kötelezettek a kábítószerek gyógyászatí és tudomá
nyos szükségletének kielégítésére 
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Az egyezmény - elnevezésének megfelelően - az illegális kereskedelem el
leni nemzetközi fellépést igyekszik elősegíteni az alábbi előírásokkal: 

1. az illegális kereskedelem (pontosabban a kábítószerekkel kapcso
latos bűntettek) fogalmának kiterjesztése és korszerű meghatáro
zása, 

2 az illegális kereskedelemből származó jövedelmek és vagyontár
gyak felderítésére és elkobzására vonatkozó előírások, 

3 a nemzetközi kábítószer-rendészeti módszerek k01szerűsítése (pi 
„ellenőrzött szállítás"), 

4 az illegális gyártáshoz használt prekurzorok, vegyszerek és oldó
szerek nemzetközi kereskedelmi forgalmának ellenőrzése, 

5. az illegális gyártáshoz használható készülékek és anyagok kereske
delmi forgalmának felügyelete, 

6 a nemzeti bűnüldöző és igazságszolgáltató hatóságok közötti ope
ratív együttműködés 

A 20. század első évtizedeiben a kábítószer-élvezők szükségletét legális 
termelésből, legális gyártásból és legális kereskedelemből származó dro
gok elégítették ki A nemzetközi kábítószer-ellenőrző rendszer vitathatat
lan érdeme, hogy az 1912 és 1961 között kidolgozott és elfogadott egyezmé
nyek segítségével sikerült felszámolni ezt a gyakorlatot A legális csatornák 
fokozatos „eldugaszolása" folytán indult meg az illegális termelés, illegá
lis gyártás és illegális kereskedelem. Ennek jelei már a második világhábo
rú előtt jelentkeztek, majd az ötvenes évek során (a „French connection" 
idején) elérte az „újsághír szintet", de a hatvanas évek „marihuána-robba
násának", a hetvenes évek „heroin-robbanásának" és a nyolcvanas évek 
„kokain-robbanásának" kellett bekövetkezni ahhoz, hogy a nemzetkö
zi közösség ráébredjen, hogy az illegális kereskedelem ellen az érvényben 
lévő nemzetközi egyezményekben rendszeresen megismételt hangzatos el
vek nem sokat érnek A nemzetközi egyezmények közül az 1988-as egyez
mény az első, amely az illegális drogkereskedelem elleni konkrét előíráso
kat tartalmaz 
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Az 1988-ban elfogadott egyezmény jelentősen előmozdította a nemzetkö
zi együttműködést az illegális drogkereskedelem elleni küzdelem terén, de 
nem oldotta meg az 1961-es és 1971-es egyezmények közötti ellentmondá
sokat és rendelkezéseik harmonizálását és korszerűsítését A nemzetközi 
szervezetekre, elsősorban az ENSZ Kábítószer Bizottságára és a WHO-ra 
vár az a feladat, hogy ezekre a problémákra, valamint a nemzetközi egyez
mények követelményei és egyes kormányok gyak01lata közötti ellentmon
dások kiküszöbölésére megtalálják a megoldást. Ezt a munkát nagymérték
ben elősegítheti az 1987-ben tartott nemzetközi konferencia (International 
Conference on Drug Abuse and Illicit Traffic - JCDAIT) által megkezdett 
komplex problémamegközelítés folytatása, valamint a Nemzetközi Kábí
tószer-ellenőrző Szerv 1995-ben előterjesztett javaslatainak a figyelembe
vétele. 

( 
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lnternational Conference on Drug Abuse and 
lllicit Traffic - ICDAIT 
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„Párhuzamos" piac a fejlődő világban 

1992-ben egy közleményem bevezetőjében ezekkel a szavakkal hívtam fel 

gyógyszerészkollegáim figyelmét a gyógyszerhamisításokkal kapcsolatos 
problémákra: 

„Az amerikai Time magazinnak az a híre, hogy 1969-ben 224 serdülő 

halt meg New Yorkban heroin-túladagolás következtében, napok alatt be

járta a világot, de ki olvasott arról, hogy 1990-ben egy nigériai gyermek

kórházban 109 kisgyerek halt meg egy hamisított szirup használata miatt? 
Ma sem tudják pontosan megállapítani, hogy Nyugat-Afrikában hány cu

korbeteg halt meg azért, mert inzulin helyett csapvizet kaptak, arról pe

dig végképp nem lehet statisztikát közölni, hogy a malária áldozatai kö

zött hány ezer azoknak a száma, akik azért haltak meg, mert a megelőzésre 
szánt tabletták csupán keményítőt tartalmaztak 

A kábítószer-üzérkedés és a gyógyszerhamisítás között természetesen 

van különbség: a kábítószer áldozatait angolul »willing victims«-nek neve
zik, mivel kíváncsiságból vagy élvezetkeresésből »Önként« haltak meg, de 

a hamisított gyógyszerek áldozatai nem maguk keresték a veszélyt, ártatla
nul gyilkolták meg őket nyereségvágyból vagy tudatlanságból." 

Mi indokolja a gyógyszerhamisítások kérdésének a felvetését, és miért 

éppen a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer tárgyalásához kap
csolva? A válasz nagyon egyszerű: kábítószerek és pszichotrop anyagok 

legális kereskedelmének és használatának ellenőrzésében kulcsfontosságú 

szerepet tölt be a nemzetközi egyezmények azon rendelkezése, hogy eze
ket a gyógyszereket csak orvosi rendelvényre és csak gyógyszertárban le

hessen beszerezni. Ez az „egyszerű" feltétel viszont csak akkor teljesíthető, 

ha az adott ország fejlett gyógyszerellátási és gyógyszerellenőrző rend
szerrel rendelkezik Sajnos a fejlődő országok többségében sem kielégítő 

gyógyszerellátási rendszerről, sem ennek megfelelő hatósági felügyeletéről 

nem lehet beszélni, a lakosság gyógyszer szükségletének sokszor 70-80%

át nem gyógyszertárban, hanem az angolul „parallel market" -nek nevezett 
„párhuzamos" piacon szerzi be Azt hiszem, hogy ezek után már világos

sá vált a két problémakör közötti kapcsolat: a hamisított gyógyszerek for

galmazásának a megelőzését, valamint a kábítószereket vagy pszichotrop 
anyagokat tartalmazó gyógyszerek teljesen szabad kereskedelmének meg-
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akadályozását (más szavakkal: a nemzetközi egyezmények előírásainak 

betartását) ugyanazon két rendszer hiányossága teszi l;he~etlenné . . . 
A hiányosságok illusztrálására szolgálhatnak a.z ala~b1, nyu~at-~fnkai 

konkrét példák (ugyancsak 1992-ben megjelent kozlemenyembol 1dezve): 
Essien professzornak, a lagosi egyetem gyógyszerészkara dékánjának 

véleménye szerint a Nigériában kapható gyógyszereknek legfeljebb 30%-a 

eredeti. Nyilatkozatában kifejtette, hogy ... az egészségügyi hatóságok által 
forgalomba hozatalra engedélyezett 2370 gyógyszerkészítménnyel szemben 
több mint 15 OOO-re tehető a Nigériában beszerezhető gyógyszerek száma 

.. 1990-ben a Newsweek magazin is felhívta a figyelmet a nigériai T. Lam

bo volt WHO főigazgató-helyettes nyilatkozatára, miszerint Nigériában 

cs~pán 6000 gyógyszertár működik Sajnos a valóság ennél rosszabb, Ni

gériában ugyanis a gyógyszertárak száma összesen 130. E.zek mellett :989 

üzlet rendelkezik gyógyszer-árusítási engedéllyel. Iermeszetesen meg ha 

ezeket a - sokszor gyógyszerész nélkül működő üzleteket is „gyógyszer

tárnak" számítjuk - akkor is világossá válik, hogy ezek nem képesek egy 
110 milliós országot gyógyszerrel ellátni.. Mielőtt levonnánk azt a követ

keztetést, hogy Nigéria nagyon rosszul van gyógyszertárakkal ellátva, néz

zünk körül más nyugat-afrikai országokban. 

31. táblázat.. Egy gyógyszertárra esö lakosságszám nyugat-afrikai országokban 

(1983 és 1986 közötti adatok) ___ _ 

tN"Ígéria v--· ·-- -·--· ----
!Togo 

1 Elefántcsontpart 
1 ·-- -----------· 

t'Szenegál 
,I~--------·-···-····----· 

!Benin 
1 ------

rKarnerun 
1 1· iMa i 

,(Kfué;~fi~il:ai KÖ~ár-;~~ág 
,:.:..:.~--------~--------

i Burkina Faso 
1~---

r Összehasonlításul: 
LEurópai Közösség (1985) 
\'----- ··----------~-----

18 OOO 

56 OOO 

60 OOO 

__ 6_1_0_0_0 __ __J 
115 OOO 

120 OOO 

197 OOO 

250 OOO 

395 OOO 

3 247 

''-·--------------------·-- -- -------- --------·- ___ „ ___________ „ ___ ---

A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a fenti nyugat-afri

kai arányok az országok egészére vonatkoznak Ez azért lényeges, mert a 

gyógyszertárak zöme a fővárosokban működik, és vidéken alig van gyógy-
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szertár. Szenegál példáján illusztrálva: az ország 98 gyógyszertárából 62 
van Dakarban, ami azt jelenti, hogy Szenegál lakosságának 15%-ára esik a 
gyógyszertárak 63%-a. 
A mellékelt képeken jól látható az a „gyógyszerellátó rendszer", amely szá
mos afrikai és ázsiai országra jellemző Szendrei Kálmán Madagaszkáron 
készített fényképe még azt is igazolja, hogy ez a piac tényleg „párhuza
mos", hiszen az utcára a gyógyszerek és a varázsszerek a háttérben látható 
gyógyszertárral, a „Pharmacie de Progres" -vel párhuzamosan vannak el
helyezve 

„Párhuzamos" piac a fejlett világban 
Tévedés azt hinni, hogy a gyógyszerek párhuzamos piaca csakis azon fej
lődő országokban létezik, ahol a gyógyszerellátási és gyógyszer-ellenőrzési 
rendszer nincs úgy kialakítva, mint például Európában. Párhuzamos piac 
ugyanis a fejlett országokban is létezik, csak másként működik Nincse
nek utcára kitett asztalok, itt „kulturált" körülmények között, sokszor ún. 
„szabadpolcos rendszerben" folyik azoknak az „ártalmatlan" gyógyszerek
nek az árusítása, melyeket sikerült a gyógyszertárhálózat „zártságából" ki
szabadítani, és a hatósági gyógyszerellenőrzés szigorától különböző mód
szerekkel „megvédeni" 

Mivel az esetek többségében növényi eredetű anyagokról van szó, szeretném 
lerögzíteni, hogy nem vagyok ellensége a természetes anyagoknak, sőt ezeket 
jobban szeretem, mint a „műanyagokat", és nagyon felháborított az a - máso
dik világháború után eluralkodott - nézet, hogy a gyógynövényeket és ható
anyagaikat törölni lehet a gyógyszerkincsből, mert a homo sapiens sokkal jobb 
gyógyszereket tud előállítani, mint a természet Ebben az időben az empfriá

ra, a tapasztalatra nem illett hivatkozni Ma viszont átesimk a ló másik oldalá
ra, és sokszor lehet látni vagy hallani olyan hirdetést, melyben a „természetes" 
és „ártalmatlan" kifejezések szinonimaként szerepelnek, és egy növényi erede
tű készítmény hatásosságát, illetve ártalmatlanságát azzal próbálják bizonyítani, 
hogy már régóta használják Nem akarom sem a szakemberek által tudományo
san bizonyított természetes gyógyszereket, sem a hozzáértő szakemberek által 
vezetett szaküzleteket lejáratni, de kötelességemnek érzem a figyelmet felhív
ni arra, hogy a gyógyszertáron kívül működő párhuzamos piac nemcsak köny
nyebb beszerzési lehetőségeket, hanem számos visszaélési lehetőséget is teremt 

Melyek a visszaélési lehetőségek? 

1 Azt lehet mondani, hogy a szóban forgó termék nem is gyógyszer, 
hanem valami más, például táplálékkiegészítő (angolul: nutritional 

vagy dietary supplement) 
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Jáva szigetén Nigériában 

Kongóban 
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Madagaszkáron 
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2. Azt is lehet mondani, hogy az adott termék ugyan gyógyszer, de 
„természetes", tehát - természetesen - ártalmatlan: (Megjegyzés: 
késhegynyi sztrichnin a reggeli kávéban, és nincs többé fájdalom, 
sőt az összes betegségre utaló tünet is megszűnik .) 

3 El lehet ismerni, hogy a termék gyógyszer, de ártalmatlan azért, 
mert pL „tradicionális"; legjobb azt állítani, hogy kínai (ebben az 
esetben ugyanis kínai nyelven lehet feltüntetni a komponenseket) 

Ezeket a visszaélési lehetőségeket ki lehetne küszöbölni egy olyan min
dent átfogó gyógyszer-ellenőrzési rendszerrel, mely az összes termékre és 
a teljes piacra kiterjed .. Külföldi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ilyen 
rendszer kiépítése csaknem lehetetlen (a termékek óriási száma és az ellen
őrzés óriási költségei miatt) Ezért döntöttek úgy például az Egyesült Ál
lamokban, az Egyesült Királyságban (és több más országban), hogy nem 
kell törzskönyveztetni azt a terméket, mely csupán ártalmatlan, nem re
ceptköteles anyagokat tartalmaz .. Ezeknek a termékeknek az ellenőrzésé
re két lehetőség kínálkozik: az egyikre példa az a közelmúltban előfordult 
eset, amikor a brit gyógyszerellenőrző hatóság egy készítmény hirdetésé
nek a szövegéből jutott arra a következtetésre, hogy egy - Blessed thistle, 
Dong Quai, Wild Yam and Black cohosh összetételű - készítmény felte
hetően nem csak „ártalmatlan" anyagokat tartalmaz, mivel az előállító 
szerint ez (többek között) osteroporosis megelőzésére, ráksejtek növeke
désének megakadályozására, szexuális funkciók helyreállítására, hormon
szintek szabályozására egyaránt alkalmas A másik lehetőség a mintavé
telezés és kémiai vizsgálat; erre egy új-zélandi eset példamutató, ahol ez a 
módszer nagyon sok készítmény forgalomból való kivonásához vezetett, 
mivel számos „tradicionális kínai gyógyszer" tartalmazott antibiotikumo
kat, arzént, pszichotrop anyagokat vagy - toxicitásuk miatt - tiltott nö
vényi termékeket 

Azt hiszem, hogy ezek a példák bizonyítják aggályaimat: a gyógyszer el
lenőrző hatóságok sehol nem rendelkeznek akkora apparátussal, amely az 
említett termékek hirdetéseit, címkéit, használati utasításait tételesen el
lenőrizni tudná, azt pedig végképp elképzelhetetlennek tartom, hogy a ha
tóságok rendszeres kémiai analízisnek vessenek alá több ezer olyan termé
ket, melyek esetleg nem teljesen „ártalmatlanok" 

A legjobb megelőző mechanizmus természetesen az lenne, ha gyógysze
rek csak gyógyszertárban lennének beszerezhetőek Érdemes idézni Mari
lena Lazzarinit, a brazil fogyasztók érdekvédelmi testületének elnökét, aki 
azt állította, hogy egy gyógyszerész nélkül működő gyógyszerellátó há
lózat olyan, mint egy olyan elektromos áramrendszer, melyből „csupán" 
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, . nek az állításnak az igazságát egyértelműen 
a biztosítékot hagytak,ki„En h d -készítményekkel kapcsolatos 155 ame
bizonyítja a „tradrc1onahs Ep e ra 
rikai haláleset (lásd a 245: oldal~~ntéshozók a fogyasztó érdekeit '."~rleg:

Ezért fontos, hogy amikor ak, l , tehát a könnyebb hozzaferheto-
k ' gyasztó enye mere, iac lik akkor ne csa a.10 · 'k figyelembe a párhuzamos P 

sé~re legyenek tekintettel,,hane'.11.ve~:~e enek meg mindent annak ér
veszélyeit és a .fogyasztó vedelmet tsl" e l ar::esetek mint amikor 1983-ban 
dekében, hogy ne fordulhassa~ak;é~~[es fogyas;tótea „ártalmatlan" '.1~
az FDA kiderítette, hogy egy er "k 1992-ben Kaliforniában a kab1-
tóanyaga mandragóra volt, vag;ka'.111 or hogy egy C-vitamint tartalmazó 

„ " h t, ságok vette eszre, 1 
tószer-ellenor_z~, a 

0 

1 k binálva hoztak forgalomba •.· . \ 

„Mind-vitamin -t LSD-ve om --------------------L---1 

\ p1ease stare t 
sealed ln a 
aark place „ 
all children 
un1nfonned 

J 0 0 0 0 0 CLQ, 
.aEDIENTS: •' ·~ 
5·-rogroms LSD / l 
l~ rivlligromt V1tan~f~ 

t.ot~, C•lluk>M1 

~litd Starch,. Sfecirt. 
l(d MognnU'n st.ar. 

l" 'll'tó a , , azért volt egyszerű, mert az e oa 1 
Ennek az esetnek a feldentese .. 't l't· 100 mg C-vitamin + 5 mg 

k , 't ény osszete e e . . ·k 
címkén feltü~tette a eszt m feladat a árhuzamos gyógyszerpiac eg_Y', 
LSD; ennél 1oval b~nyol~lt~bbk" hamisított gyógyszerek forgalm~zasa
legsúlyosabb „mellekhatasana , a anis csakis egy speciálisan kikepze;t 
nak a kiszűrése Erre a fel~datra u~ylkező rendészeti apparátus lenne ke
és felszerelt, nagy kapac1tassal ren e 

pes . ho amíg Afrikában a piacon kap-
Célszerű azt is figyeler;ibe ~;:~ látr,.tó dobolás hívja fel a figyelme; 

ható gyógyszerekre csupan ~ . ~ amerikai párhuzamos piacon kaphato 
(lásd a 481 oldalon), az europa1 es 
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készítmények hirdetése (és terjesztése) sokkal korszerűbb és hatékonyabb 
marketingmódszerekkel folyik sajtóban, televízióban és interneten egy
aránt, anélkül hogy a készítmény csodálatos tulajdonságainak az ismerte
tése után a banális „kérdezze meg.. " szövegen kívül egyetlen szó esne az 
esetleges negatív következményekről 

A két világháború között született „health food shop"-ok és a gyógy
szerhirdetések közötti összefüggésekkel korábban már foglalkoztunk (lásd 
a 163 oldalon), ezért az ott leírtakat nem ismételjük meg, de a hirdetések
kel kapcsolatban felhívom a figyelmet egy további „párhuzamosságra": 

A táplálékkiegészítők legális termékek, tehát hirdetésük nem törvény
sértő, vannak viszont olyan esetek, amikor illegális drogok illegális hirde
tése zavartalanul folyik, mivel ezt az internetkor szakban már senki sem 
tudja hatékonyan kiküszöbölni Erre legjobb példa a sokáig 2C-B-nek ne
vezett 4-bróm-2,5-dimetoxi-feniletilamin. Ez a diszkódrog 1978-ban Loui
sianában kezdte meg pályafutását, és az egyre népszerűbbé váló vegyületet 
eleinte amerikai helyi illegális laboratóriumok állították elő - a kilencve
nes években bekövetkezett fordulatig Ekkor ugyanis Nexus néven kezdték 
terjeszteni a Dél-Afrikából becsempészett hatóanyagból készített tablettá
kat és kapszulákat Ennek az illegális drognak a fogyasztását látványosan 
növelte az USA 23 államában és 67 városában szervezett illegális hirdetési 
kampány A hirdetések azt állították, hogy ez a „teljesen természetes" ve
gyület minden szexuális problémát (impotencia, frigiditás stb) megold 

A hirdetési kampány mérete jó példa arra, hogy ma már nincs olyan ha
tóság, amely az özönvízméretű információáramlásból ki tudná szűrni az 
illegális elemeket Ez a marketingmódszer sokkal eredményesebb, mint 

a nigériai dobolás 

'--------------~--------------------------· \ 
A legkorszerűbb „párhuzamos" piac: · 
az internetgyógyszertár ------~) 

Az ellentmondások csúcspontja az, hogy amíg Magyarországon és más 
iparilag fejlett országokban a gyógyszeripar, a gyógyszer-nagykereskede
lem és a gyógyszertárak arra kényszerülnek, hogy rengeteg időt és óriási 
energiát fordítsanak arra, hogy - számos esetben - nem is minőségbizto
sítást szolgáló „egészségügy-rendészeti", hanem „kereskedelem-rendésze
ti" (főként szabadalomvédelmi) szempontok miatt túlbürokratizált köve
telményrendszernek feleljenek meg, addig egy adott ország területén vagy 
a világ legkülönbözőbb pontjain működő internetgyógyszertárakból kor-
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látozás nélkül lehet beszerezni olyan gyógyszereket, melyek között bőven 
akadnak hamisítványok vagy nemzetközi ellenőrzés alá eső kábítószerek 

A gyógyszerként használt kábítószerek esetében a receptkötelezettség je
lenti a diverziók és visszaélések megelőzésének a leghatékonyabb módsze
rét Az internetgyógyszertárak esetében ez a mechanizmus nem működik: 
a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 2004. évi jelentése szerint bizo
nyítékok vannak an a, hogy internetgyógyszertárakból recept nélkül lehet 
beszerezni bármilyen - gyógyszerként használt - kábítószert A teljesség 
kedvéért azt is meg kell említeni, hogy az USA-ban a receptköteles gyógy
szerek többségét (néha a 95%-át) már nem a tradicionális gyógyszertárak
~ól, hanem az internetgyógyszertárakból szerzi be a lakosság Az Egyesült 
Allamokban az internetgyógyszertárakból recept nélkül beszerzett recept
köteles gyógyszerek többsége a nemzetközi kábítószer-egyezmények ha
tálya alá eső drogot ( opiátokat, amfetaminszármazékokat vagy altatókat, 
nyugtatókat és szorongásoldókat) tartalmaz (A „többség" néhány eset
ben 90%-ot jelent) Megdöbbentő adat az is, hogy Egyesült Államokban 
a megrendelők tekintélyes része olyan serdülő vagy gyerek, aki ily módon 
szerzi be „élvezeti szerét''. 

Az internetgyógyszertárak a gyógyszereket postán juttatják el a meg
rendelőhöz Az Egyesült Államokban meg sem próbálkoznak azzal, hogy 
a gyógyszeradag milliárdjaiból kiszűrjék azokat, melyek hamisított ható
anyagokat vagy kábítószereket tartalmaznak, hiszen a WHO szerint az 
amerikai gyógyszerellenőrző hatóság, a Food and Drug Administration 
már azt a 10 OOO doboz gyógyszert sem tudja ellenőrizni, ami naponta 
postán külföldről érkezik az Egyesült Államokba, pedig arra bizonyítékok 
vannak, hogy ennek az évi „csupán" .3 millió doboz gyógyszernek egy je
lentős része hamisított 

A jelenlegi állapotot az internetgyógyszer tárak tevékenységének a világ
méretű terjedése tovább ronthatja, és illuzórikussá teheti a nemzeti gyógy
szer-ellenőrzési és a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer működé
sét egyaránt 

Különös és aggasztó jelenséggel állunk szemben: a 20 században a nem
zetközi közösség hosszú évtizedeken keresztül küzdött azért, hogy nagy 
erőfeszítések árán elérje, hogy ne kerülhessen feketepiacra legálisan gyár
tott morfin, heroin vagy kokain A 2L század elején viszont sikerült meg
oldani azt, hogy olyan gyógyszereket, melyek ezen vegyületeknél nagy
ságrendileg erősebb hatású hatóanyagokat (pi buprenorfin vagy fentanil) 
tartalmaznak, akadálymentesen lehessen - az internetgyógyszertárak út
ján - „legálisan" beszerezni (akár gyerekeknek is) 
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MIT HOZ A JÖVŐ? 



Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy a 32. ábrából (lásd a 460. 
oldalon), és az ahhoz fűzött megjegyzésekből levonjuk a következtetést: 
a jövő a szintetikus vegyiileteké lehet, hogy néhány olyan régi vagy új, 
könnyen hozzáferhető drog, mint például a kannabisz vagy a Psilocybe 
gombák, folytatják vagy megkezdik pályafutásukat, az viszont nem kizár
ható, hogy a jövőben a heroint vagy a kokaint érdemesebb lesz szinteti
kusan előállítani, feleslegessé téve az ópiumtermeléssel vagy a kokacser
je-termesztéssel járó bonyodalmakat Azt sem lehet kizárni, hogy mindkét 
alkaloidot más, azonos hatású, új szintetikus vegyületek szorítják ki a pi
acról 

Függetlenül attól, hogy maradnak-e a jövő „drogleltárában" természe
tes anyagok vagy sem, az biztosra vehető, hogy az „újdonságok" a legálisan 
gyártott szintetikus új gyógyszerek és az illegálisan előállított új élvezeti 
szerek, a megtervezett „designer drug"-ok köréből kerülnek ki. 

A 20 század folyamán nemzetközi szervezetek és nemzeti kormányok 
egyaránt tudomásul vették, hogy a megelőzés területén a drogok hozzá
férhetőségének a korlátozása nem elegendő, és programjaikban egyre na
gyobb szerepet kapott a keresletcsökkentés. Biztosra vehető, hogy a jövő
ben a kínálatcsökkentés/keresletcsökkentés „aránypárban" az utóbbi kerül 
túlsúlyba, mivel a hozzáférhetőség korlátozásának a lehetőségei egyre job
ban beszűkülnek Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy jóformán 
minden drog helyettesíthető (erre két példa: mikor Magyarországon még 
nem volt kapható amfetamin a feketepiacon, a stimulánsok után érdek
lődők megtalálták az efedrintartalmú gyógyszereket; mikor Lengyelor
szágban még nem lehetett heroinhoz hozzájutni, elkezdődött a házi „kom
pót" készítése). Ennél még lényegesebb ok az, hogy egyes drogoknak vagy 
anyagoknak az ellenőrzése már most is csaknem megoldhatatlan feladat 
(például Nyugat-Európában a kendertermesztés - az erdőirtás csökken
tése szempontjából nagyon is indokolt - felfuttatása egyre jobban meg
nehezíti a kannabiszkínálat csökkentésének esélyeit, Kelet-Európa egyes 
országaiban a máktermesztés teljes tilalmának keresztülvitele akadozik, 
egyes mágikus gombák termesztésének a felderítése pedig csaknem lehe
tetlen vállalkozás, de gondoljnnk a drogfogyasztással rokon „szipózás"-ra, 
a szerves oldószerek gőzeinek az inhalálására: ki tudná megoldani a szer
ves oldószerek ellenőrzését?) 
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A „droghelyzetet" a következő három „ellenőrzőrendszer" működése 
határozza meg: 

- a kábítószer-ellenőrzési rendszer, 
- a gyógyszer-ellenőrzési rendszer, 
- a társadalom magatartása .. 

Nem hiszem, hogy a kábítószer-ellenőrzési rendszer meghatározó sze
repe magyarázatra szorulna: a kábítószer-termelés, -kereskedelem és -fo
gyasztás szabályozása és ezen folyamatok ellenőrzése, valamint az illegális 
tevékenységek elleni szisztematikns fellépés alapvető szükséglet 

Talán nem mindenki előtt világos a gyógyszer-ellenőrzési rendszer fontos
sága Félreértések elkerülésére le kell rögzítenem, hogy ez alatt többet értek, 
mint a gyógyszer ellenőrző intézetek - mint Magyarországon az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet vagy az Egyesült Államokban a Food and Drug 
Administration - főként hatósági feladatai, hanem azt a sokkomponen
sü egészségügyi struktúrát, amely a gyógyszerek szakszerű felhasználását 
igyekszik - hatósági és nem hatósági módszerekkel - biztosítani .. Fel kell 
felhívnom a figyelmet ana is, hogy gyógyszerellenőrzésről - sajnos -
csak azokban az országokban lehet beszélni, ahol működésképes a gyógy
szerellátó rendszer; ez a feltétel viszont a világ számos országában nincs 
meg Azt hiszem, egyetlen kiragadott példa elegendő ennek illusztrálására: 
a kábítószert (pL morfint) és pszichotrop anyagokat (pL altatókat) tartal
mazó gyógyszerkészítményekkel való (tudatos vagy nem szándékos) visz
szaélések megelőzésére a receptkötelezettség betartása és betartatása kulcs
fontosságú követelmény; kérdés: hogyan lehet ezt megvalósítani egy olyan 
országban, ahol az orvosok száma véges, és 100 OOO lakosra jut egy gyógy
szer tár? A fejlett egészségügyi szervezettel rendelkező országokban sokat 
tehet a gyógyszer-ellenőrzési rendszer a gyógyszerkincs „rostálásával", a 
gyógyszerrendelés szakszerűségének a biztosításával, a gyógyszer-kereske
delem szabályozásával és ellenőrzésével stb. Ennek fontosságát egy ne
gatív példával tudom legjobban megvilágítani: a kannabisszal foglalkozó 
fejezetben már említettem, hogy az USA egyes államaiban népsza'.cazásra 
bocsátották azt a kérdést, hogy engedélyezzék-e a marihuána gyógyásza
ti célokra való használatát; ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a jövőben 
a gyógyszerek forgalomba hozatalát ne a Food and Drug Administration, 
hanem népszavazás engedélyezze. (?) 

A kábítószer- vagy pszichotropanyag-tartalmú gyógyszerek, vagyis a 
legális drogok esetében a visszaélések megelőzésének egyik kulcskérdése 
a gyógyszer-ellenőrzési rendszer működési színvonala, ezért a jövő azon 
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is múlik, hogy a világ szegényebb országaiban sikerül-e kialakítani azt a 
gyógyszerellátó hálózatot, amely felváltja a jelenlegi gyakorlatot, vagyis a 
gyógyszerek nyílt piacon való - a zöldség és a használt ruha közötti - áru
sítását, és a fejlett országokban meg tudják-e oldani azokat problémákat, 
melyekről a „párhuzamos" piacokkal foglalkozó fejezetben (lásd a 477. ol
dalon) szó volt 

A gyógyszer-ellenőrzési rendszernek - és nem a kábítószer-ellenőrzé
si rendszernek - lesz egy nagyon felelősségteljes és rendkívül nehéz új fel
adata: ki kell alakítania azokat az ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek 
egyrészt lehetővé teszik az altatók, nyugtatók, szorongásoldók és antidep
resszánsok fiatalok, középkorúak és öregek közérzetét, illetve viselkedését 
befolyásoló szakszerű terápiás alkalmazását, másrészt gátat vetnek annak, 
hogy ezeket a gyógyszereket gátlástalanul, ötletszerűen vagy pláne élvezeti 
szerként használják. Más szavakkal: ezeknek a gyógyszereknek a haszná
lata álmot, nyugalmat és enyhülést hozzon, ne pedig a dependencia (a füg
gőség) rabságához vezessen, amire a mellékelt hongkongi plakát ijesztően, 
de indokoltan figyelmeztet 

Kormányok drogpolitikája komoly befolyást gyakorolhat a társadalom
ra, de a „droghelyzetet" végső soron magának a társadalomnak a maga
tartása fogja meghatározni, másként fogalmazva, mennyire hajlandó és 
mennyire képes a társadalom a droghasználat „ellenőrzésére" .. Ehhez rög-
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tön hozzá kell tennem, hogy az „ellenőrzés" kifejezést végképp nem „ha
tósági" értelmében használom A kannabisszal foglalkozó fejezet végén 
felhívtam a figyelmet a nemzetközi kábítószer-egyezmények előírásai és 
néhány ország gyakorlata közötti ellentmondásra Az ott felsorolt „kér
dőjelek" megismétlése nélkül csupán ana szeretném a figyelmet felhívni, 
hogy egyes országok hatóságainak az egyezmények előírásaitól eltérő gya
korlata elsősorban éppen annak a következménye, hogy az ország lakos
ságának a többsége nem ért egyet a nemzetközi egyezmények egyes köve
telményeinek a betartásával A mai helyzet ellentmondásokkal terhelt, és 
az ellentmondások feloldását csak józan ésszel lehet megoldani A kanna
bisz példájánál maradva: az 1961-es Egységes Kábítószer-egyezményre hi
vatkozva a legtöbb európai ország kannabisz-tilalmat rendelt el, a közvé
lemény-kutatások azt mutatják, hogy ezekben az országokban az ifjúság 
40%-a kipróbálta a kannabiszt, tehát a tilalmat megsértette. jelenleg csa
tározás folyik azok között, akik a tilalom betartatását akarják kikényszerí
teni és akik a kannabisz korlátozás nélküli használata mellett kardoskod
nak A jövő azon múlik, hogy hajlandók-e az emberek feladni a „fehér" 
vagy „fekete", a „jó" vagy „rossz" kategóriák mechanikus használatát A 
nemzetközi egyezmények „tálcán kínálják" a megoldást: az egyezmények
ben számos, egymástól alapvetően különböző ellenőrzési fokozat van Je
lenleg a heroin és a kannabisz ugyanabba a kategóriába esik, ennek az ab
szurditása nyilvánvaló, érthető, hogy a társadalom ez ellen berzenkedik, 
de a konfliktust nem a „gyeplő lovak közé hajításával", hanem a nemzet
közi egyezmények (és a nemzeti jogszabályok) józan észnek megfelelő és a 
társadalom számára elfogadható módosításával lehet feloldani. 

Reméljük, hogy a 21 században sikerül egy olyan „droghelyzetet" te
remteni, amely a kábítószer-ellenőrzési és a gyógyszer-ellenőrzési rend
szerek, valamint a társadalom által „ellenőrzött" és elfogadott viselkedési 
normák harmonizálásán alapul 

Ehhez feltétlenül szükséges az alábbi három feltétel: 

1 A drogokkal kapcsolatos felvilágosítás ne tartalmazzon valótlansá
gokat (a Bureau aj Narcotics azon plakátjai, amelyek azt hirdették, 
hogy a marihuána gyilkossági hajlamokat ébreszt, feltétlenül hoz
zájárultak a kannabiszhasználat terjedéséhez (lásd a 309. oldalon) 

2 A kormányok ne a drogfogyasztók elleni rendészeti akcióktól vár
ják „a drogprobléma megoldását", hanem kövessék II ]áno: Pál pá
pának azt a tanácsát, hogy a drogfogyasztók ellen ne használják 
fegyverként a büntető törvénykönyvet Ennek a véleménynek az 
érvényességét alátámasztja a német Bundeskriminalamt 1998. évi 
jelentésében közölt felmérésnek az az eredménye is, hogy a drog-
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fogyasztásról leszokottaknak mindössze 0,2%-át motiválta az el
lenük indított eljárás vagy a letartóztatástól való félelem Ez egye
zik azzal a harminc évvel korábbi amerikai tapasztalattal, hogy az 
Egyesült Államokban akkor terjedt leggyorsabban a marihuána
szívás, amikor tucatjával vetítették azokat az „oktatófilmeket", me
lyek egyedüli üzenete az volt, hogy „ne szívj marihuánát, mert le
tartóztathatnak". Három évtizede már, hogy Solms részletesen 
beszámolt anól a tanácskozásról, melyet 1972-ben lausanne-ban 
tartottak a francia Svájc legjobb szakértöi (orvosok, szociológusok, 
jogászok, gyógyszerészek, pedagógusok, szociális segítők stb) első 
ízben arról, hogy mit lehet tenni akkor, amikor a 20 évesek 40%
a, a 16 évesek 15%-a és a 14 évesek 10%-a már kipróbált valami
lyen drogot A tanácskozás eredménye és üzenete egyértelmű volt: 
„a leglényegesebb az, hogy segítsük a serdülőket abban, hogy meg
találják helyüket a társadalomban, és felfedezzék jövőjük értelmét 
ahelyett, hogy megpróbáljuk őket »visszaszerezni« vagy büntetni". 

3 A kmmányok és a társadalom egyaránt fel- és elismerje azt, hogy 
a „drogmentes társadalom" megvalósítása illúzió. A drogok jelen 
vannak és jelen lesznek a jövőben is, ezért a gyógyszerként vagy él
vezeti szerként használt drogokkal kapcsolatos visszaélések meg
előzésére és csökkentésére irányuló módszereket összhangba kell 
hozni azokkal az intézkedésekkel, melyek a súlyos egészségi és 
társadalmi problémákat okozó két „drog" - az alkohol és a do
hány - fogyasztásának szabályozására, illetve visszaszorítására 
alkalmaz a társadalom 

A közelmúltban „Egyház, kábítószer, drogfüggőség" címmel jelent meg 
az a könyv, melynek kéziratán több évig dolgozott egy vatikáni munka
csoport Ennek a könyvnek az egyik legfontosabb üzenete az, hogy a drog
függőségnek (és az alkoholizmusnak) az egyik legjelentősebb kiváltó oka 
a szeretet hiánya .. Sajnos attól félek, hogy ettől a „hiánybetegségtől" a mai 
gyűlölettől terhes világunk a közeljövőben nem fog könnyen megszaba
dulni. A vatikáni könyvnek nagy érdeme az, hogy - a II Vatikáni Zsi
nat szellemének megfelelően - toleranciát hirdet, és mentes attól a Gelpke 
által „Ideologiensucht"-nak (ideológiaszenvedélynek) nevezett jelenségtől, 
amely vallási, politikai, társadalmi, etnikai stb intoleranciával ( a „csak 
nekünk van igazunk, és mindenki ehhez alkalmazkodjon" magatartással) 
lehetetlenné teszi a józan észen alapuló gondolkodásmódot és a probléma
kezelésnek azt a módszerét, amely okozati összefüggések megértésén és 
sokoldalú pár beszéden alapul 

Könyvemben számos alkalommal hívtam fel a figyelmet alla, hogy a 
drogok között nagyon fontos, a terápiában sokszor nélkülözhetetlen gyógy
szerek is vannak Ezek közé tartoznak például a morfin és más opiátok, 
melyeket egyre gyakrabban és egyre szakszerűbben használnak betegek 
fájdalmának a csillapítására Az emelkedő tendenciát tükrözik a Nemzet
közi Kábítószer-ellenőrző Szerv adatai: a 20 század utolsó két évtizedében 
tízszeresére emelkedett a világ legális morfinfogyasztása A Szerv felhívja 
a figyelmet a fogyasztás aránytalan megoszlására is: a morfin 95%-át a fej
lett államok lakossága fogyasztja, és csupán 5% jut azoknak a fejlődő or
szágoknak, melyekben a világ lakosságának a többsége él Ellentmondásos 
jelenség az, hogy nemzetközi szervezetek és kormányok dollármilliárdo
kat hajlandók áldozni az illegális kábítószer-termelés, -gyártás, -kereske
delem és -fogyasztás elleni rendészeti akciókra, viszont ennek az összeg
nek egy csekély töredékét sem tudják előteremteni a fejlődő országokban 
élő embermilliók fájdalmainak a csillapítására szolgáló szerek beszerzésé
re. Csak remélni lehet, hogy a jövőben nemzetközi szervezetek és nemzeti 
kormányok rá fognak ébredni ennek az állapotnak a szégyenletes voltára, 
és lehetővé fogják tenni a gyógyszerként használt drogok hozzáférhetősé
gét a fejlődő országokban szenvedő betegek számára is 
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Az alábbi irodalomjegyzék nem teljes. Ebben nem szerepel az a rengeteg 
nemzetközi dokumentum (főként a Népszövetség, az ENSZ, a Nemzetkö
zi Kábítószer-ellenőrző Szerv, a WHO, az Interpol, az Emópai Unió kábí
tószerközpontja kiadványai), melyeket munkám során felhasználtam, mi
vel ezek felsorolása rendkívül nagy mértékben megnövelte volna a jegyzék 
terjedelmét A közlemények közül elsősorban 9lyanok hiányoznak, me
lyeknél nem álltak rendelkezésemre az első közlésre vonatkozó pontos bib
liográfiai információk 
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