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„A z em berélet útjának felén  
    egy nagy sötétlő erdőbe jutottam , 

    m ivel az igaz útat nem  lelém . 
Ó , szörnyü elbeszélni m i van ottan, 

    s m ilyen e sűrü , kúsza, vad vadon: 
    m ár rágondolva reszketek legottan. 
A  halál sem  sokkal rosszabb, tudom . 

    D e hogy m egértsd a Jót, m it ott találtam , 
    hallanod kell, m it láttam  az uton. 
A kkortájt olyan álm odozva jártam : 

    nem  is tudom , hogyan kerültem  arra, 
    csak a jó útról valahogy leszálltam . 
D e m ikor rábukkantam  egy hegyaljra, 

    hol véget ért a völgy, m ély, m int a pince, 
    m elyben felébredt lelkem  aggodalm a, 
a hegyre néztem  s láttam , hogy gerince 

    m ár a csillag fényébe öltözött, 
    m ely m ásnak drága vezetője, k incse. 

Igy bátorságom  kissé visszajött, 
    m ely távol volt szivem ből teljes éjjel, 
    m elyet töltöttem  annyi kín  között. 

É s m int ki tengerről jött, sok veszéllyel, 
    am int kiért lihegve, visszafordul, 

    m ég egyszer a vad vízen nézni széllyel: 
úgy lelkem , m ég rem egve borzalom tul 

    végignézett a kiállt úton ú jra, 
    m elyen m ég élve senkisem  jutott túl. 

M ajd fáradt testem et kissé kifu jva m egint m egindulnék 
a puszta lejtőn. M indég alsóbb lábam  feszítve súlyra.” 

(D ante: Isteni szín játék.  A  Pokol.) 
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"M ert egynek m inden nehéz,  
sokaknak sem m i sem  lehetetlen ." 
 
  (Széchenyi István) 
    
    

B evezetésB evezetésB evezetésB evezetés     
 
H azánkban a szenvedélybetegségekszenvedélybetegségekszenvedélybetegségekszenvedélybetegségek és különösképpen a 
kábítószerkábítószerkábítószerkábítószer----fogyasztásfogyasztásfogyasztásfogyasztás problém ája nagyon sokakat 
veszélyeztető, sú lyos társadalm i problém a, am elynek orvoslása 
nyitott m egközelítést, széles összefogást és hatékony 
intézkedéseket követel társadalm unk m inden rétegétől. A  
fogyasztás visszaszorítása a m egelőzéssel foglalkozó 
valam ennyi társadalm i szervnek, a tanintézeteknek együttes 
összehangolt cselekvését igényli.  A z egészségre nevelés fontos 
feltételei közt szerepel a reális és hiteles ism eretek közlése, a 
helyes szem léletm ód és beállítódás form álása, a m egfelelő 
m agatartási attitűdök és életvezetés kialakítása. 
  
 N yissuk ki hát a „palackba zárt szellem et”, és tárjuk fel az igazságot a 
szenvedélybetegségeket illetően, m ajd induljunk el D ante vezetésével a  
m egelőzés és gyógykezelés rem énységteli útján…   
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 ”…  úgy hiszem , javadra váland,”…  úgy hiszem , javadra váland,”…  úgy hiszem , javadra váland,”…  úgy hiszem , javadra váland,    
 ha m ost követsz és az én  vezetésem ha m ost követsz és az én  vezetésem ha m ost követsz és az én  vezetésem ha m ost követsz és az én  vezetésem     
 utat neked az ö utat neked az ö utat neked az ö utat neked az ö rök helyre tárand,rök helyre tárand,rök helyre tárand,rök helyre tárand,    
 hol elszorúlsz m ajd annyi szenvedésen, hol elszorúlsz m ajd annyi szenvedésen, hol elszorúlsz m ajd annyi szenvedésen, hol elszorúlsz m ajd annyi szenvedésen,     
 láttán a sok keserves antik árnynak láttán a sok keserves antik árnynak láttán a sok keserves antik árnynak láttán a sok keserves antik árnynak     
 s az ú j halá lt kivánó bús nyögésen.” s az ú j halá lt kivánó bús nyögésen.” s az ú j halá lt kivánó bús nyögésen.” s az ú j halá lt kivánó bús nyögésen.”     
                                
          (D ante: Isteni szín játék)          (D ante: Isteni szín játék)          (D ante: Isteni szín játék)          (D ante: Isteni szín játék)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 SZSZSZSZ E N V E D É L YB E TE G SÉ G E K  E N V E D É L YB E TE G SÉ G E K  E N V E D É L YB E TE G SÉ G E K  E N V E D É L YB E TE G SÉ G E K      I.I.I.I.    
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„B oldogok, akik tudják, m iért élnek,  
m ert akkor azt is m egtudják, hogyan éljenek.” 

(D r. G yökössy E ndre) 
 
 

I.  A  szenvedélybetegségek fajtái éI.  A  szenvedélybetegségek fajtái éI.  A  szenvedélybetegségek fajtái éI.  A  szenvedélybetegségek fajtái és s s s 
általános jellem záltalános jellem záltalános jellem záltalános jellem zőőőőiiii    

    
 

Napjainkban nagyon sokat hallunk a szenvedélybetegségek 
különböző formáiról és széles tárházáról.  A szenvedélybetegség 
körébe tartozó magatartási formák évszázadokra nyúlnak vissza, 
azonban a történelem során ezek eltűntek vagy átalakultak, s 
napjainkra teljesen új formát öltöttek, sőt a technikai 
információrobbanás következtében újakkal egészültek ki.   

Dr. Patai Klára a „szenvedély” és a „szenved” szavakat a 
„senyved” szóból származtatja, amely tulajdonképpen jól fedi a 
szenvedélybetegségek „senyvedést okozó” hatását. 

Az első patalógiás játékszenvedéllyel foglalkozó mű F.M. 
Dosztojevszkij „Egy játékos naplója” című 1867-ben írt 
regénye, melyből megtudhatjuk, hogy a játékos élete nem a 
jelenben zajló folyamat, hanem sokkal inkább „készülődés az 
eljövendőre, az igazira.” Koltai Róbert „Sose halunk meg” c. 
filmjének központi témája a szerencsejátékos szenvedélyes 
„lovizása.”  A kóros szerencsejátékos jellegzetes vonásai közé 
tartozik a valósággal való szembenézés képtelensége, a realitás 
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elől a játék álomvilágába történő menekülés, az érzelmi 
biztonság hiánya, a felelőtlen, éretlen, nagyobb erőfeszítéseket 
nem vállaló viselkedés. A szenvedélybeteg viselkedés az 
önbecsapás kényszerét is kiváltja, hiszen a szerencsejátékos 
gyakorta fantáziál arról, hogy majd nyer, s akkor nagy 
emberbaráti tetteket visz végbe. Ezek az álmok teszik 
elviselhetőbbé számára a mindennapi élet okozta gondok 
elviselését.  

Az emberiség régebbi koraira nyúlnak vissza a különböző 
kockajátékok, a rulett-típusú szerencsekerekek, a kártyajátékok,  
a lovagi tornák, a bajvívások és a sportok is. Természetesen ezek 
közül számos ma is kedvenc időtöltési forma. A fentieken kívül 
ismeretesek olyan szenvedélybetegség formák is, amelyek 
korunk felgyorsult világának köszönhetőek, így pl.: a 
computermánia (részben játékszenvedély), a nyerő automatákon 
történő játék, a munkamánia (munkaszenvedély), kleptománia 
(túlzott birtoklási vágy), a tisztaságmánia (folytonos kézmosás, 
tisztasági igény), a pirománia (tűzzel való játék) és a kóros 
étkezési rendellenességek (anorexia és bulimia). A felsorolás 
azonban korántsem teljes, hiszen szót kell ejtenünk a napjaink 
lottózási és totózási, amely a megnyerhető milliókkal, sőt 
milliárdokkal nap mint nap lázban tartja hazánk állampolgárait. 

Az utóbbi évtizedben rendkívüli mértékben felgyorsult 
információáramlás következtében beszélnünk kell a különböző  
információtechnológiai eszközök által történő függőség 
kialakulásáról is, így ismeretes az Internet- és mobiltelefon 
függőség, az elektronikus médiumok: a televízió- a videó és a 
DVD-filmek mértéktelen és válogatás nélküli fogyasztása is.  
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Sőt! Alig néhány éve épültek hazánkban a különböző óriási 
bevásárlóközpontok, s máris egy újabb 
szenvedélybetegségforma jelent meg, melyet vásárlási 
szenvedélynek nevezünk.    
 
A következőkben áttekintjük egyes szenvedélybetegség-
formáknak a jellegzetességeit, az egészséges 
személyiségfejlődést befolyásoló tényezőit, a függőség okait és 
gyógykezelési módjait. 
 
 
1. A játékszenvedély 

A kóros játékszenvedély, mint kényszeresnek tekintett 
viselkedészavar tágabb értelemben az addiktológia tárgykörébe 
tartozik. Amióta hazánkban megjelentek a különféle típusú 
sorsolási játékokon a nagyobb összegű nyerési esélyek 
lehetőségei, illetve játékautomaták ezrei kínálják fel a 
pénznyerési esélyeket, azóta nagyon sok fiatal és felnőtt hódol e 
szenvedélyeknek. 

Korcsoport tekintetében a legveszélyeztetettebbek a fiatalok, 
akik több százezer forintot veszítenek el, mire szakemberhez 
kerülnek. A felnőtt világban, a fogadások alkalmával milliós, a 
kaszinókban pedig már több tízmilliós összegeket játszanak el a 
játékos kedvűek. 

Vajon miért is van ez? A válasz nagyon egyszerűnek tűnik: 
azért, mert nyerni szeretnének!  
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Képesek újra és újra egy álomvilágban élni, reménykedni, „ha 
ma nem sikerült, akkor majd holnap biztosan fog!” És  ha  
Fortuna kedvez nekik,  még inkább felbátorodnak és még 
nagyobb nyerési esélyeket latolgatnak, miközben a 
személyiségükben gyökeres változások mennek végbe, mivel 
idejük nagy részét a szerencsejátékokkal töltik. Néha még 
álmukban is játszanak, amely mintegy előkészíti a másnapi 
játéktevékenység periódusait. Az álombeli képek könyörtelenül 
játékra ösztönzik, miközben a tétekre fordított összegeket 
folyamatosan növelik. Már többször megpróbálták abbahagyni, 
de az még sosem sikerült nekik. Egyre ingerültebbé, feszültebbé 
válnak, mégis helyzetüket képesek a végső bukásig szépíteni, 
nem vallják be őszintén szenvedélyüknek előrehaladott állapotát, 
s megpróbálják akár erőfeszítések árán is rendbe hozni elrontott 
életüket. Szenvedélyeik már teljesen felőrölték a környezetüket, 
s farkasszemet néznek a főnökükkel, a diákok a tanáraikkal, és 
kimaradnak az iskolából. Anyagi helyzetük kétségbeesetté válik, 
ennek ellenére másokra támaszkodva igyekeznek 
szenvedélyüket továbbra is fenntartani. Ha ez nem sikerül, 
képesek bűncselekmények árán is pénzhez jutni… 

Azok, akik a játékszenvedélyüktől igyekeznek megszabadulni, 
hazánkban a „Névtelen Szerencsejátékosok” nevű önsegítő 
csoporthoz vagy pszichológushoz fordulhatnak segítségért.  
Előfordulhat az is, hogy speciális pszichoterápiás kezelésre van 
szükségük. 

A „homo ludens”…a játékos ember mindannyiunkban benne él, 
ezért ajánlatos elgondolkodnunk Moltke bölcs mondásán és 
alaptételén:   „Mindennek mértéke az  ember!”  
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Ne csináld azt, amit szüleid nem engednek! 
A számítógép, játékautomata függővé tesznek, 
Ne vegyék el kedved a rossz jegyek, 
Hisz ha tanulsz, ez nem lehet. 
Ne hiányozz sokat az iskolából, 
Mert sok lesz otthon a hazugságból. 
Ha a káros szenvedélyek rabja leszel, 
Akkor családodnak adósságot veszel.” 
    
       (D.A.D.A. találkozó Nyírpazony, 2004.  
              „No smoking” csapatának verse) 

2. A videó- és számítógépes játékok 

A videó- és a számítógépes játékok, a DVD, valamint az 
Internet robbanásszerű elterjedésével egyre többen függnek 
ezektől a szuper technikai csodáktól. Társadalmi rétegtől, 
korosztálytól és végzettségtől függetlenül gyarapodik azoknak a 
száma, akiknek szenvedélyük hódolása miatt egészségük, 

egzisztenciájuk, házasságuk, 
iskolai- és munkahelyi 
teljesítményeik és normál emberi 
kapcsolataik mennek tönkre  

A videó- és számítógépes játékok 
szinte ellepték az áruházak polcait, 
melyeket - bár többségük korhatári 
jelzéssel vannak ellátva – mégis a 
fiatalkorúak is szabadon 

megvásárolhatnak, illetve a videó-tékából kikölcsönözhetnek.  
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Fontos megjegyezni, hogy az életkori korlátozások a 
megszokottól eltérően nem azt jelölik, hogy a gyermek hány éves 
kortól tudja használni a játékot, hanem azt, hogy hány éves 
kortól nem fogja károsan befolyásolni a 
személyiségfejlődését! 

Miért veszélyesek a gyermekekre és a fiatalokra ezek a játékok? 

Mert ezeknek egy része logikai, a többsége harci típusú, mint 
pl.: a Mortal Kombat, a Counter-Strike, a Doom …stb. Az 
említett játékok a legelterjedtebbek és legnépszerűbbek szerte a 
világon, amelyekben a cél az, hogy minden ellenséges játékost 
megsemmisítsünk különböző típusú és erősségű fegyverek 
segítségével. Tipikus példa erre a „Quake nevű” játékprogram, 
ahol a játékos célja egy második dimenzióból érkező ellenséges 
erő leküzdése.  

Nem kérdéses ezért, hogy napjainkban igen heves viták folynak 
a diákok számítógépes használatát illetően, főként a játékok által 
történő agresszív ösztöneik felkeltésében, illetve viselkedési 
mintaként szolgáló hatásait illetően. A legnagyobb aggodalmat 
főként az okozza, hogy a gyermekek az életbeli társasjáték 
helyett egy virtuális világban keresik a játék örömét, mely 
képtartalmak nélkülözik a valóság elemeit, torz és elferdített 
világképet mutatnak a fiataloknak. Ezen a körön azonban sokan 
nem képesek kívül maradni, ugyanis a hosszantartó virtuális 
világban tartózkodás függőséget alakít ki a játékos 
személyisében, és  egy idő után képtelen lesz különbséget tenni a 
valóság képei és a fikciótartalom között.  
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A világháló gyors ütemű fejlődésével a játéktevékenység óriási 
méreteket öltött, hiszen itt nincs országhatár és korlátozás, ezért 
világhódító útjára indulhatott a klánok kialakulása, melyek 
egymással rivalizáló csoportokat jelentenek, s akik rendszeresen 
kedvenc pályáikon mérkőznek meg egymással. A tagok zöme 20 
és 30 év közötti, de nem ritka a 40 év fölötti sem. Nos az életkor 
akkor fog döntően megváltozni, amikor egyre több otthonban 
lesz jelen Internet-hozzáférési lehetőség, s a fiatalok közül is 
egyre többen csatlakoznak majd ezekhez a csoportokhoz. 
 
Ebben a virtuális világban pedig a számítógépes játékok sajátos 
törvényei működnek. A létezés végletes absztrakcióvá válik, az 
egyetlen cél csakis a túlélés lehet, melynek alapfeltétele a pontos 
megfigyelés, a klaviatúra biztos kezelése, a jól időzített 
gombnyomás.  
 
A mátrixvilág hőse, miként a gépe elé ülő Quake, vagy Tomb 
Raider játékos szerepét ölti fel, a szintén gombnyomásra 
előhívott fegyverarzenálból kiválasztja a számára 
legmegfelelőbb szupergolyószórót, majd határozott léptekkel 
harcba indul: innentől kezdve úgy céloz, ahogy a keze 
ügyessége vezérli. A hős közben menekül, bukfencezik, szökdel, 
ugrik egyik szikláról, a másikra…stb., tehát megpróbálja túlélni 
a helyzetet. Probléma viszont akkor sincs, amikor elveszti az 
életét, hiszen a gép még ad egy lehetőséget!, s máris 
visszatölthető a kimeneti állás, s a játék az ismétlés eszközén 
keresztül indulhat újra és újra, valahányszor a gép előtt ülő 
kívánja. Nos, mindez lehetséges egy virtuális világban, de a 
valóságban nem!  
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Mi itt a játék lényege? Egy elpusztíthatatlan, halált és félelmet 
nem ismerő, szuperkatona lélektanába való beleélés pillanata, 
amely a számítógép előtt ülő gyermek és fiatal játékba öltöztetett 
örömmámorát sugallja, ha elsüti a fegyverét, miközben az 
ellenség elpusztítását viszi végbe. Ez nem a valóság tükrözése! 
Ez egy elképzelt virtuális világ, olyan személyek elképzelt világa, 
akik a világ fiataljait kondicionálják az ölésre, miközben egy 
torz világképre, értékrendre nevelik őket, olyan személyiséggé 
téve, akik érzéketlenné válnak a halál fájdalmával szemben, s 
akik nem ismerik a könyörületet, a megbocsátás és a szeretet 
érzését.   

E játékokon történő nevelkedés könnyen „élessé” válhat, mint a 
németországi, iskolai drámai eseményeknél, ahol az elkövető 
fiatal ezeken a számítástechnikai játékokon nőtt fel, s 
szuperkatonának képzelve magát oltotta ki ártatlan iskolatársai 
és pedagógusai életét.   

Ugyanez a hatás történt abban az angliai kisvárosban is, ahol a 
számítógép előtt ülő gyerekek közül az egyik kisfiú, édesapja 
önvédelmi fegyverével rálőtt a mellette ülő kisbarátjára, 
miközben azt mondta: „Kelj fel, még van egy életed!” – Sajnos 
azonban a kisfiúnak csak ez az egy volt, a valóság nem adott 
neki újabb lehetőséget a túlélésre.  

„…ha az életem egy fa lenne, egyik ága jelképezné tolvaj 
énemet, egy másik ága hazug természetemet, míg egy harmadik 
iskolakerülő mivoltomat…legfájdalmasabb két oldalága arról 
mesélne, hogy immáron nem bírom szüleim bizalmát, 
gyakorlatilag lenéznek, illetve, hogy teljesen kitagadottá lettem a 
szülői házból, de ha egyesével elkezdeném levágni az ágakat,  
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kezdenék megszabadulni a rámszakadó súlyos terhektől és 
megpróbálnék új ágakat növeszteni, a probléma gyökere 
maradna, és ez nem más, mint a játékszenvedélyem.” (Schneider 
György, Kids Magazin) 
 
 
2. 1. Számítógép az óvodában 
 
A Nyugat-európai magazinokban gyakran láthatók az ún. „My 
first” computer, vagyis az „Első számítógépem” című 
hirdetések, amelyekben kisgyermekeknek kínálnak laptopot. Sőt 
ma már ismeretesek olyan számítógépek is, amelyek 
segítségével a gyermekek már az óvoda megkezdése előtt 
elsajátíthatják a legalapvetőbb műveleteket és az abc-alapjait. 
Nem titkolt azonban, hogy e szándék mögött a számítógépes 
játékokat gyártók és forgalmazók állnak, akik biztosan remélik, 
hogy miután a legfiatalabbak is betekinthettek a 
számítástechnika világába, egy bizonyos idő eltelte után ki 
fogják követelni a második, már egy kicsit komolyabb 
számítógépet is, és ezután már csak egy lépés választ el a 
virtuális világ játékprogramjaitól. Így kezdődik egy virtuális, 
agresszivitásra nevelő világ folyamatos fogyasztásának 
előkészítése. 
A játékprogram-készítők létrehoztak több hálózati játékot is, 
melynek segítségével az Interneten egy virtuális játékközösséget 
lehet létrehozni, azaz játszótársakat lehet találni. Ezzel Csányi 
János, az Internet Játékház főszerkesztője teljes mértékben 
egyetért, mert úgy gondolja, hogy az internet-játékosoknál 
megtalálható ugyanaz a társas együttlét, mint ami egykoron a 
tábla- és a társasjátékoknál alakult ki.  
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A főszerkesztő egyébként ellenzi a számítógépek megjelenését 
az óvodai játékparkokban, sőt a mesehonlapok létrehozását is 
kifogásolja, és nem fogadja el az érvelést, miszerint: „ha a 
gyerek már otthon egyébként is a számítógép előtt ül, legalább 
hasznosan töltse el az idejét.”  
 
Csányi János úgy véli, hogy az Élő Internet Játékház jó példa 
arra, hogyan lehet jól hasznosítani a számítógépet a játékok 
területén. Elmondása szerint  a közelmúltban készült el egy 
nemzetközileg is egyedülálló játékokkal foglalkozó CD-ROM 
enciklopédia, amely a kártyák, a bábok és Magyarország 
játékvilágát mutatja be. Mindemellett a nagy, a hagyományos 
játékszereket készítő cégek is bemerészkedtek a számítógépes 
területre. 
                         
 
2. 2.  Az  Internet-függőség 
 
 
Az Internet társadalmi-, gazdasági és 
egyéni hasznát napjainkban mindenki 
érzékeli és nem is vitatja. Akik 
megismerkedtek a világháló 
hasznosságával, jól tudják, hogy ezzel 
az óriási információs bázissal okosan 
kell bánni, hiszen olyan széles tudásbázist 
nyújt az idő törtrésze alatt, mely nem hasonlítható össze 
egyetlen információhordozóval sem. Azáltal, hogy a munkához, 
a tanuláshoz szükséges könyvekhez, jegyzetekhez és a 
mindennapi  hírtartalmakhoz  úgy  jusson  hozzá az ember, hogy  
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nem kell kimozdulnia otthonról, hiszen az információ „házhoz 
jön”, igen kényelmes megoldás, ezért sok veszélyt rejt magában.   
Rohanó világunkban sajnos egyre kevesebb lehetőségünk van 
társas életre, ezért az Internetező magányát a kialakított 
kapcsolaton keresztül próbálja enyhíteni, hiszen a háló erre is 
korlátlan lehetőséget biztosít. Teheti ezt névtelenül, 
személytelenül, bizonyos mértékig felelősségrevonás nélkül.  
 
Kit tekinthetünk Internet-függőnek? Mint minden más 
szenvedélybetegség formában, ebben is eltérő a szakemberek 
véleménye, hiszen nem tisztázott pontosan az, hogy mikor tesz a 
világháló használata függővé: amikor az időérzékelését 
elveszítve órákat tölt a személy Internetezéssel, chat-el vagy 
játszik és elfeledkezik kötelességeiről, feladatairól, illetve szinte 
a vásárlási kedve szinte korlátlanul működni kezd.   
 
A szakirodalmi nyelven ismert IAD (Internet Addiction 
Disorder), azaz Internet-függőség. Ezen nem a számítógép 
elszakíthatatlanságának folyamatát értjük, hanem a világhálóan 
hozzáférhető információk megszerzésétől, de legfőképpen az 
ott kialakítható virtuális kapcsolatoktól való érzelmi 
függőséget. (Többek között ezzel magyarázható a számítógépes 
játékok tartós és mértéktelen használata következtében kialakuló 
függés is, és a látott agresszió – majd a viselkedésben 
megnyilvánuló hatása.) 
 
Az eddigi kutatási eredményekből azt már tudjuk, hogy 
számítógép-függőnek tekinthető az, akin az alábbi pszichikai 
tünetegyüttes jelei láthatóak:  
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� képtelen abbahagyni a netezést, a játéktevékenységet, 
� egyre több időt szeretne tölteni a számítógép 

társaságában,  
� iskolai, családi, munkahelyi kötelezettségeit 

elhanyagolja, 
� barátaival a kapcsolatot nem tartja,   
� ha nincs a számítógép közelében, depresszióssá válik, 

izgatott és ingerlékeny,   
� egyfajta eufóriát érez a géppel való foglalkozás 

következtében, 
� az iskolai tanulmányokban jelentős visszaesés 

következik be, amely más okra nem vezethető vissza, 
� munkahelyi problémák jelennek meg, és folyton hazudik 

a főnökének a géphasználatot illetően. 
 
Fizikai tünetek: 
 

� hát-, derék-, nyak,- és fejfájás, 
� szemszárazság, 
� kéz, ujjak zsibbadása, (carpal tunnel-szindróma) 

könyök- és kar izmainak merevedése és fájdalma,  
� étkezési rendellenességek, étkezések kihagyása,  
� a személyes higiénia elhanyagolása,  
� alvászavarok vagy az alvásminták megváltozása.  

 
 
Az Internet-függők heti több mint 30 órát ülnek a gép előtt, és 
Internet használatuk a tízszerese a lényeges, tanulással vagy 
munkával összefüggő igénybevételnek.  
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A kutatók úgy vélik, hogy  függőnek az  tekinthető, aki több időt 
tölt el naponta a gép előtt, mint amennyit elhatározott, nem 
képes azt abbahagyni, társas viszonyai jelentősen sérülnek az 
internetezés miatt, túl sokat gondol az Internetre vagy szorong, 
ha nincs emailje és mindemellett elhanyagolja egyéb 
kötelességeit is. 
 
Dr. Nathan Shapira és kutatócsoportja megállapította, hogy 
azok, akik magukat függőnek tartják, átlagosan öt egyéb 
pszichiátriai problémával is küszködnek, mint pl. a bipoláris 
rendellenesség, depresszió vagy alkoholizmus.  
 
A függőség bizonyos büntetőjogi problémát is felvet, melyekre a 
választ a további kutatásoknak kell majd megadniuk, pl. arra a 
kérdésre, hogy a betegnek nyilvánított Internet-felhasználók 
felmenthetők-e a hálón elkövetett tetteik miatt a büntetőjogi 
felelősségrevonás alól.  

További éles viták folynak az Interneten megjelenő 
információtartalmak miatt is, amihez korlátozás nélkül 
hozzájuthatnak a gyermekek és a fiatalok, ezért felvetődik az 
internetszolgáltatók felelősségének a kérdése is. Hazánkban a 
legtöbb esetben a szolgáltató magától eltávolítja a 
törvénysértőnek talált anyagot szerveréről, a rendőrség pedig 
nem az internetszolgáltató ellen folytat eljárást, hanem az adott 
oldal készítőjével szemben. Ezt a gyakorlatot követik a legtöbb 
európai országban, azonban egyes országokban, mint pl.: 
Kínában az információtartalmakat erősen megszűrik.  
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Az Internet felhasználóinak a száma fokozatosan növekszik 
hazánkban. A felmérések szerint kb. 120.000 család rendelkezik 
már hozzáféréssel, amely a folyamatos lehetőségek, akciók által, 
pl. a „Családnet” akcióval csak bővülni fog. 

Soha sem szabad azonban egy pillanatra sem elfelednünk azt a 
tényt, hogy a számítógép nem társ, ezért nem pótolja a 
családot, a szeretetet és a törődést. Csupán egy személytelen 
gépezet, amelynek korlátlan lehetőségeit okosan kell tudni 
használni! 

A betegség pszichoterápiás módszerekkel eredményesen 
gyógyítható.  

 

2.3. A mobiltelefon függőség  

Napjainkban az új információhordozó eszközök elterjedése 
következtében gyökeresen átalakult és jelentősen megváltozott 
kommunikációs szituációkról beszélhetünk, hiszen ezek az   
eszközök radikálisan átalakították a tér- és időkorlátokat, 
megváltoztatva ezáltal a társadalom tagjainak kommunikációs 
szokásait és életvitelét.  

Vajon mit jelent a mobilcsoda az embereknek? Nos, legyenek 
azok nagyszülők és szülők, fiatal felnőttek vagy akár első 
osztályos kisdiákok, mindannyian rendelkeznek e csodás 
technikai eszközzel. Gyors térhódításának köszönhetően betört 
az üzleti élet, a családok, munkahelyek és iskolák falai közé.   
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Kétségtelen haszna, hogy bárhol és bármikor utolérhetnek 
bennünket, persze, ha ügyeltünk rá, hogy idejében feltöltsük a 
készülékünket… Küldhetünk és fogadhatunk SMS-t és MMS-t, 
sőt, ha arra van kedvünk  a nem kívánt hívást nem fogadjuk, azt 
azonnal a postafiókba irányíthatjuk… Pénzünknek megfelelően 
hívást is kezdeményezhetünk, ha pedig túl sokat csevegtünk, a 
kártyával vagy az automatán keresztül fel is tölthetjük... Ha 
minden bátorságunkat összeszedtük, akkor esetleg nappal(!) is 
kikapcsolhatjuk, hogy a munkahelyen, az iskolában, az üzletben, 
a bankban, netán vezetés közben ne zavarjon  senki sem.  Reggel 
sem szükséges a ”klasszikus” óracsörgésre ébrednünk, hiszen 
mobilunk ezt is megteszi az ébresztőóra helyett, s mindaddig 
szól, amíg csak el nem némítottuk… Szüntelen visszük 
magunkkal, mint a pénztárcát vagy a lakáskulcsot, s szinte 
hiányérzetünk van, ha véletlenül otthon hagytuk… 
Vajon mi itt akkor a probléma? Nos, ez akkor jelentkezik, ha 
készülékünk elvesztettük, elromlott vagy netán gazdát 
cserélt…Mert akkor nincs, ami reggel felkeltsen, elkísérjen 
minden helyre, mert üres lesz az övünk és a táskánk, vezetés 
közben nem kell kapkodnunk, meg kihangosítanunk, helyette a  
reggeli és a délutáni csúcsforgalomra koncentrálhatunk, és 
végre (!) egy kicsit visszavonulhatunk, mert most egy időre nem 
érnek mindig és mindenhol utol…  

Őszintén be kell vallanunk, hogy mégis jó dolog a mobiltelefon! 
Persze csak addig, amíg a használatát ésszerűen és megfelelő 
korlátok között alkalmazzuk, hiszen a mobilon történő 
üzenetküldést ma már az egyik legújabb 
szenvedélybetegségformának tartják a szakemberek.  
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Nagy-Britannia egyik híres klinikájának kutatói szerint az SMS 
kényszerbetegek száma az utóbbi időben jelentősen 
megemelkedett. Természetesen a minél több SMS-t küldők 
számának rohamos terjedése a mobiltelefon társaságoknak igen 
kedvező, viszont igen kedvezőtlen a szenvedélybetegek 
telefonszámlájának, hiszen havonta több ezer forintba kerül a 
folyamatos üzenetküldés.   
A betegek kezelésével foglalkozó orvosok úgy vélik, hogy e 
szenvedélybetegség hátterében főként olyan személyiségkép áll, 
akik menekülnek lelki problémáik elől, főként a depresszió, a 
stressz és a szorongás elől.  

A mobilfüggőségben szenvedő betegek tüneteinek jellemzőit az 
alábbiakban foglalhatjuk össze: 

� szövegküldési, vagy a hálózatra kapcsolódási kényszer, 
mely mindennel szemben elsőbbséget élvez,  

� ingerlékenység, ha az üzenetküldésre nincs lehetőség 
vagy ha lemerül vagy elromlik a készülék,  

� a folyamatos üzenetküldés miatt kimerültség,  
� különböző mértékű szempanaszok a fokozott 

igénybevétel miatt, 
� állandó nyugtalanság, „készenlét” az üzenet fogadására 

és küldésére.   

Aki úgy gondolja, hogy az előbbiekben felsorolt tünetek 
együttesét érzékeli önmagán, nem árt, ha szakember 
(pszichológus, pszichiáter) tanácsát, esetleg gyógykezelését kéri.  
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2. 3. 1. A mobiltelefon bűncselekmény tárgya is lehet 

Tudjuk, hogy a csevegés mellett a mobiltelefon kiválóan 
alkalmas árucsere forgalomra is, azaz pénzforrásra, ezért sokan 
specializálják magukat arra, hogy a védtelenebb gyermekektől, a 
fiataloktól az arra alkalmas pillanatban eltulajdonítsák a 
készüléket. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az alig 
tizenéves fiatalok divathóbortja, dicsekvése, majd óvatlansága is 
hozzájárul ahhoz, hogy a tolvajok szinte kihívásnak tekintik, ha 
a gyermekek kezéből, nadrágövéből ellophatják a kézi-
készüléket.  

Felmerül a kérdés is, vajon miért vásárolnak a szülők egy 
prepubertás korban lévő gyermeknek mobiltelefont?  

A válasz egyértelmű: „mert így nyugodtabbak, „hogy bármikor 
segítséget tudnak kérni, ha bajba kerülnek”, „mindig tudják, 
hogy merre jár gyermekük, és mikor érkezik haza”…stb.  Nem 
vitatott, hogy a szülőknek ebben igaza van és valóban jó 
szolgálatot tehet a készülék, persze ha éppen nincs lemerülve, 
vagy rendelkezésre áll a hívásra fordított összeg. Nem 
gondolnak azonban arra, hogy a mobilcsodák értéke 
bűnelkövetésre ösztönözhet egyes személyeket, melyekre számos 
példát lehetne említeni. Napjaink iskolaközösségében is 
előfordulnak olyan esetek, amikor testnevelés óra alatt tűnnek el 
különböző értéktárgyak, ezek között a mobilok is szép számmal 
szerepelnek. Kirívó példa, amikor egy tanintézetben egy óra 
alatt hat különböző értékű mobiltelefon került eltulajdonításra 
ismeretlen tettes (ek) által!  
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Nem árt ezért a fokozottabb óvatosság! Nemcsak az iskolában, 
hanem főként azokban az időszakokban, amikor a gyermekek 
hazafelé igyekeznek onnan. Hasonló a helyzet, amikor fiataljaink 
a bevásárlóközpontok és a tömegközlekedési eszközök 
zsúfoltságából eredően kevésbé ügyelnek az értékeikre, valamint 
a késő éjszakai órákban hazafelé igyekeznek.   

Végül említést kell tennünk arra vonatkozólag is, hogy a mobil 
szenvedélybeteg fiatalok részvétele a közlekedésben gyalogosan, 
kerékpáron vagy autóvezetéskor rendkívüli baleseti 
veszélyforrás lehet! 

 

„Jó a telefon, előnyös segítség,   
ha kiabálsz, de nem jön a segítség, 
Káros, s néha elég drága, 
Olyat vegyél minek nem túl nagy az ára. 
Balesetet okoz, figyelemfelkeltő, 
Ártalmas, ha nincsen rajta a szűrő. 
Nem szeretik ezt főleg a nagyszülők.” 
 
          (D.A.D.A. találkozó Nyírpazony, 2004.  
              „Bajnokok” csapatának verse) 
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3. Az elektronikus médiumok vonzásában 

3. 1. A televízió „ablakot nyitott a világra” 

A televízió a XX. század nagy találmánya, amely igazoltan a 
leghatásosabbnak tűnő tömegközlési eszköz, mely az élet 
valóságát, az állandó változást 
regisztrálja és lehetővé teszi a 
folyamatos informálódást. A ma 
emberének TV-t nézni megszokott, 
magától értetődő, a napi programjához 
szervesen kapcsolódó tevékenység.  
 
A legkülönbözőbb tudományok művelői homlokegyenest 
ellentétes nézeteket fogalmaztak meg a televízió szerepével 
kapcsolatban, melyek közül a legátfogóbb, valamennyi réteget 
felölelő megfogalmazás:  
 

„A televízió a gyermekek dadája, a fiatalok iskolája, a felnőttek 
szórakozása, az öregek társasága, a tömegek pihentetője és 
informálója! "Különösen a gyermekek és fiatalok 
személyiségének mélyebb rétegeit befolyásolja, az emóciókat, a 
tudat alatti területeket, az álmot!„ (Nagy Andor, 1993.) 

 
A televízió hasznosságát nem vitathatjuk, hiszen óriási szerepet 
tölt be az emberek mindennapi életében. Kiemelkedő szerepe, 
hogy nivellálja, kiegyenlíti a tanulás lehetőségét, ezáltal  minden  
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ember számára elérhetővé teszi, hiszen általa a legkisebb 
települések lakói is éppúgy ismeretekhez juthatnak, mint a 
nagyvárosokban élők. A televízió által kitágul a horizontja 
minden embernek, aki el sem hagyja szülőfaluját, települését, 
hiszen a kényernyő „ablakot nyitott a világra”.  
A külvilágból és a saját belső világunkból nyert élményeinket, 
tapasztalatainkat, benyomásainkat folyamatosan fel kell 
dolgoznunk, „én-azonossá kell tennünk”, hogy megőrizzük 
személyiségünk integritását. A gyermeki személyiség 
változtatásában, fejlesztésében vitathatatlan szerepe van a 
médiának is, amely ma már sok esetben önállóan is betölti 
feladatát. (Nagy Andor, 1993.) 
 
3. 2. A filmagresszió személyiségformáló szerepe 
 
A világ sok országában emelik fel az emberek a szavukat a 
tévéműsorok töménytelen erőszakot sugárzó, 
személyiségkárosító formái ellen. Szülők, tanárok, aggódó 
felnőttek teszik nap, mint nap szóvá, hogy a ma felnövekvő 
„televíziós nemzedék” jóval  kevesebbet  olvas,  mint  az  előző 
generáció; hogy a mai diákok túl sok időt töltenek passzívan a 
képernyő előtt; hogy megcsappant a társaikkal töltött szabadidős 
programok népszerűsége; hogy a televízió szinte 
„kábítószerként” köti őket magához. Nem akarják sokan 
elismerni – még önmaguknak sem – hogy a média eszközei által 
sugárzott gondolatok igenis nagy hatással vannak az emberekre.  
 
Hatással vannak a felnőttekre, az idősekre, de legnagyobb 
mértékben a gyermekekre.  
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A televízió – írja W. Shcramm, a televízió kutatás egyik 
legnagyobb amerikai személyisége – egyrészt jó, másrészt rossz  

hatással van a gyermekekre. Néhány gyermek számára bizonyos 
feltételek között káros a televízió. Mások számára ugyanazon 
körülmények, illetve ugyanazon gyermekek számára más 
körülmények között viszont hasznos lehet.  

 

W. Shcramm igen fontos szempontokra hívja fel a figyelmet: 
“Figyelembe kell venni, hogy a televízió mindkét vonatkozásban 
sokkal bonyolultabb helyzetet teremtett, mint az összes többi 
médium, amelyek a maguk idején és a maguk módján komoly 
szerepet játszottak és játszanak mind a mai napig is a gyermek 
családon és iskolán kívüli formálásában”. (Zsigmond Anna, 
Műhely) 

 

A filmtípusok mértéktelen fogyasztása a 

gyermekeknél nagyfokú félelmet, 

bizalmatlanságot, agressziót, izolálódást, 

idegengyűlöletet válthat ki. Az 

agresszióra egyébként is hajlamos 

gyermekek fogékonyabbakká válnak az  

antiszociális cselekedetekre, a 

bűncselekmények elkövetésére, melyhez 

kiváló ötleteket, tippeket kaphatnak a 

különböző filmekből.  
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Hazánkban a témával kapcsolatban kutatást Münnich (1994) 
végzett, aki azt vizsgálta, hogy milyen hatással van a tévén 
keresztül közvetített erőszak a nézőkre.  
 
A kutató Budapest harmadik és nyolcadik kerületében 100-100 
embert kérdezett meg egy erőszakos jeleneteket tartalmazó film 
megnézése után.  
Igen lényeges különbségeket vélt felfedezni a két kerület 
lakóinak reagálása között. A bűnügyileg kevésbé fertőzött 
kerületben a film egyes részleteit izgalmasnak és erőszakosnak 
vélték. A másik kerületben pedig, ahol szinte mindennapos a 
bűnözés, a verekedés, a brutalitás, ott kevésbé érintik meg őket 
ezek a filmek, sőt sokkal inkább hajlamosak az elkövetőkkel 
azonosulni.   
 
Virág György (1994) kutatásában a médiában megjelenő 
szexuális erőszakot vizsgálta, és megállapította, hogy a „média 
teremtő” hatalom, amennyiben olyannak láttatja a világot, 
amilyennek akarja. Ezen  felül kihangsúlyozza, hogy a bűnözés 
vonatkozásában még rosszabb a helyzet, mivel az emberek nagy 
érdeklődéssel fogadják a kriminális híreket, és a bűnözésről 
alkotott képük csaknem kizárólag a médiából származó 
információk alapján épül fel.  
 
Korinek László (1995) a bűnözéstől való félelemről írott 
könyvében a média szorongáskeltő hatásait emeli ki. Korinek 
utal arra, hogy a média hatását nem szabad kizárólagos 
faktornak tartani, hiszen a tévében látott erőszak elsősorban 
azokra a fiatal gyermekekre hat, akik problémákkal küzdenek, 
frusztráltak vagy személyiségzavaruk van.  
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Másrészt a filmekben látott erőszak utánzásának valószínűsége 
annál nagyobb, minél élethűbb a megjelenítés, és ha a néző 
környezetében levőkkel vagy éppen egy konkrét „célponttal” 
azonosítható.  

 

A legújabb kutatási eredmények szerint egyre inkább előtérbe 
kerülnek azok a nézetek, hogy az agresszív viselkedés okai csak 
részben magyarázhatók biológiai, genetikai összetevőkkel, 
környezeti hatásokkal, s a folyamatban a tanult, megélt elemek 
is meghatározó tényezők. Sőt az is, hogy az erőszak filmhez 
kötődő „kiélése” nem csökkenti az agressziós szintet! 
Ellenkezőleg! Sok esetben inkább a megerősödése figyelhető 
meg, amely mintegy szinkronban van a gyermekek 
agresszivitásának fokozódásával és a bűncselekmények 
elkövetési módozataival. E nézettel Váradi Erika, a Miskolci 
Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének gyermekek és 
fiatalkorúak kriminalitásával is foglalkozó oktatója szerint ma 
már aligha kétséges, hogy sok gyermek-, illetve fiatalkori 
bűncselekmény hátterében húzódik meg közvetve filmélmény.   

 

A televízió csatornáknak - a diákok egészséges 
személyiségfejlődése érdekében - a műsorok kiválasztásánál 
szem előtt kell tartani és maradéktalanul betartani az Európa 
Tanács egyezményét a televíziózásról: 

 

“Tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot. …Nem szabad, 
hogy indokolatlanul előtérbe helyezzék az erőszakot, vagy 
fajgyűlöletet szítsanak…” A műsorszolgáltatások olyan tételeit, 
melyek károsítják a gyermekek és serdülők fizikai, szellemi vagy 
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erkölcsi fejlődését, nem szabad műsorra tűzni olyankor, amikor 
a vétel idejéből következően valószínű, hogy nézik őket.” 
 

Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy a média 
értelmes használatában, szabályozó, korlátozó funkciójában, 
megfelelő időben történő nézésében a szülőknek is óriási 
felelőssége van! Az említett okok miatt éppen ezért nagyfokú 
attitűdváltásra lenne szükség, s a szülőknek valóban "szülőknek" 
kellene lennie, s fel kellene vállalni a "gyermeknevelés 
funkcióját" és nem lenne szabad azt átengedni az „elektromos 
dajkának” a médiának. A szülőnek tisztában kell lennie azzal, 
hogy melyik programot nézi a gyermeke, és mindaddig jelen kell 
lennie a tévéműsor szelektív megválasztásánál, amíg ezt a 
képességet el nem sajátította. A szülőknek joga és kötelessége, 
hogy helyes irányba befolyásolja a gyermek tévénézését, s hogy 
megvédje a filmen látható brutalitásoktól.  

 
A televízió mindenképpen életünk, mindennapjaink részévé vált. 
Nem tudunk, és valljuk be őszintén, nem is akarunk tőle 
megszabadulni. Tanuljunk meg vele okosan bánni!  
 
Nem feledkezhetünk meg szülőként, tanárként, gondolkodó 
felnőttként a reánk háruló felelősségről sem: nem várhatjuk a 
gyerekektől, hogy kellő tapasztalat és érettség híján magukra 
hagyva birkózzanak meg mindazzal, amit a televízió az 
otthonunkba hoz.  
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3. 3. A VIDEÓ és a DVD ismétlő jellege  

A technikai forradalom egyik nagy vívmányának tekinthető a 
képmagnó vagy más néven a videó. Olyan eszköz, amely 
felhasználható tanulásra, tanításra, szórakoztatásra, 
filmelemzésre, de ugyanakkor alkalmas butításra, lustításra és az 
ismétlő jelleg miatt nemkívánatos ösztönök felkorbácsolására is.  
A göttingemi egyetemen a fiatalok videó-használatáról végzett 
vizsgálat szerint, - ahol főként a motívumokat vizsgálták – arra a 
megállapításra jutottak a kutatók, hogy a növekvő emocionális 
igény és élményszükséglet, valamint az extrém látványszituáció 
magyarázza a megnövekedett horror fogyasztást. A fiatalok 
valódi, személyes élményekre kíváncsiak a társadalomról, a 
horrorok pedig erős pszichikai- és testi stresszt váltanak ki 
belőlük. A kiváltott stressz pedig alkalmas arra, hogy a fiatal 
megismerje saját személyisége határait.  
 
M.H. Thomas amerikai pszichológus szerint a rémfilmek 
legnagyobb veszélye, hogy érzéketlenné teszik a nézőt. A 
gyermekek mind közönyösebbé válnak a valódi erőszakra.  

A modern videóhorror oly mértékű, hogy pl. a magyar tizenéves 
gyermekek fogalomkörében – ha nem is személyes tapasztalatuk 
alapján – a videózás elsősorban horror vagy pornófilmet jelent.  

 

A túltengő videó-használat megrendíti a hagyományos 
normarendet. A videó a menekvést, kiútkeresést, pótcselekvést 
jelenti az ifjúság számára. Szomorú tény azonban az, hogy a 
kisgyermekeknél is a képeskönyv hajdani funkcióját átveszi az 
eszköz.  
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Az élményt a gyermek már a videó-kazettától várja és kapja. Így 
bizonyos esetekben e technikai vívmány az emocionális partner 
szerepét tölti be.  

Végül meg kell említenünk a videó-kultúra okozta súlyos 
problémákat is, amelyek jelentősen kötődnek egy-egy olyan 
filmélmény átéléséhez, amelyek bűncselekmények 
elkövetéséhez vezettek.  
 
Az egyik ilyen megtörtént eset az Angliában élő két éves James 
Bulger kegyetlen megölése, (David Alton 1994), amely az egész 
világot borzalommal töltötte el. A  kis  James  meggyilkolásának 
utóhatásaként dr. Sudsan Bailey, Nagy-Brittannia egyetlen 
serdülőkorú elkövetőkkel foglalkozó törvényszéki pszichiátere 
megerősítette, hogy 40 gyilkosságot tanulmányozva, - amelyeket 
5 és 18 éves korúak követtek el - bizonyítást nyert, hogy a 
fiatalkorúakat a képernyőn látott erőszak és pornográfia 
befolyásolta.  Ezt a tényt megerősíteni látszanak Elliot Aranson 
a „The Social Animal” c. munkájában feltüntetett érvek is, mely 
szerint a gyermekek utánozzák az agresszív viselkedésformákat. 
James Bulger halálának körülményeit vizsgálva megállapítható 
volt, hogy az életét kioltó fiatalok közül az egyik elkövető fiúnak 
az édesapja néhány év leforgása alatt összesen 440 videofilmet 
bérelt, amelyben domináns szerepet játszottak az erőszakos 
horror filmek, de megtalálható volt az erotika is és a necrophilia 
is. Tény az is, hogy a kikölcsönzött videó-filmek között volt 
„Child’s Play 3” (Gyermekjáték 3) című is, melyet James 
Bulger halála előtt 22 nappal bérelték ki, s a büntetőbíró feltűnő  
hasonlóságot vélt felfedezni a kétéves gyermeket ért támadás és 
a meggyilkolás körülményei, a kis tetem megcsonkítása a 
síneken, valamint az említett videofilm történései között!   
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További hírforrás, hogy kizárólag a Gyermekjáték c. 
videófilmhez kötődően egy hat éves gyermek „olyannyira a film 
hatása” alá került, hogy megpróbálta megölni a kutyáját. A film 
többek között még egy hátborzongató rituális varázslatot és egy 
egyházi éneket is bemutat.  
 
A James Bulger halála előtt és után is a filmben bemutatott 
sérüléseket és bántalmazásokat szenvedett el, amely igen 
figyelmeztető lehet a filmkészítők és forgalmazók számára!  
 
A gyors technikai fejlődésnek köszönhetően a videó-technikát 
lassan felváltja a DVD (Digital Videó Disc), amely egy 
univerzális digitális lemez. Nagy kapacitásának köszönhetően 
kiválóan alkalmas filmek tárolására.  
 

3.4. A reklám és a gyermek 

 
Hazánkban a társadalmi reklámmal már az 1960-as években 
kezdtek el foglalkozni. Az első ilyen témájú szimpóziumra 
1986-ban, “Az emberért” címmel került sor.  

 

A Magyar Reklámszövetség szervezésében 1988-ban került sor 
újabb konferencia megrendezésére, melynek témáját a 
gyermekek érdekében kifejtett, társadalmi célú reklám, illetve a 
gyermek és a reklám viszonya képezte.  

 
Természetesen nem véletlen, hogy a társadalmi célú reklámban 
épp a gyermek foglal kiemelt helyet. A “becsületes”, nem 
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fellengzős, nem hazug reklámnak ugyanis – mint az a 
szimpózium során megerősítést nyert – meghatározott helye, 
szerepe van a nevelésben. “Az ilyen reklám ugyanis követendő 
mintát adhat a világgal ismerkedő gyermek számára. Ráadásul 
olyan fogékony korban teheti ezt, amikor régi, gyakorta 
helytelen, vagy helytelenül rögzült szokásokkal még nem kell 
életre-halálra megküzdenie…” (Albrecht Gyula, 1988.)                                                              
 
Vajon miért nagy az aggodalom a reklámok miatt?  Főként 
azért, mert a reklámok a valódi élet képeit kölcsönzik, s nem 
egyszer állatkarektereket ábrázolnak, melyek a gyermekek 
kedvencei közé tartoznak, ezért fogékonyabbak a 
reklámtartalmak miatt.  
Azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a 
gyermek rendszerezi ismereteit és feltétlenül meg akarja érteni 
azt, amit neki mondanak. Nem tűri a számára érthetetlen 
dolgokat, és amit nem ért, azt saját ismeretei szerint “fordítja 
le”, tölti meg értelemmel.  
 
A reklámhordozó eszközöket tekintve a dobogós helyen a 
televízió áll. A gyerekek imádják a reklámokat, és főleg az 
„egypercesek” kötik le legjobban a figyelmüket. Már 3-4 éves 
korban figyelmük a képernyőn megjelenő reklámokra irányul, s 
úgy szívják magukba az információt, mint szivacs a vizet.  
Még alig tudnak beszélni, viszont a rövid szövegeket 
ismételgetik, s mikor meghallják a szignálját már semmi sem 
köti le tovább a figyelmüket, csak a reklám. Nos éppen ezek 
azok, amelyek nem kívánt hatást fejthetnek ki a még zsenge 
korban lévő kisgyermekeknél, majd később a fiatal generációnál.  
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Ma már figyelmeztetnek olyan történetek is, amelyek 
pszichológusi kezelésekből erednek, konkrétan, amikor egy 3 
éves gyermeket kezelésre kell vinni csupán azért, mert az ún. 
háttér televíziózásból eredő szülői hibából a pici reklámfüggő 
lett és szabályos dühreakciót vált ki nála, ha kikapcsolják a 
televíziót épp a reklám alatt, vagy átkapcsolnak egy másik 
csatornára!  
 
A kifejezetten gyermekek felé irányuló reklámmal szemben 
fontos alapkövetelmény, hogy az számukra tisztán, érthetően 
megfogalmazott gondolatot közvetítsen. Bár megjegyezendő: 
egy „nyitva hagyott” befejezés mindig továbbgondolásra késztet, 
provokál. 
„Közismert tény azonban, hogy a reklám szakembereinek, akik 
ezáltal a gyermekekre hatni kívánnak, sohasem szabad 
megfeledkezniük arról, hogy a gyermekek az idősebb 
korosztályokra figyelnek!” (Albrech Gyula, 1998.)  
 
3. 4. 1. A mesétől a rajzfilmekig 
 
A televízió-forgalmazásra készülő mesék rendkívül színesen, 
érdekesen és mozgalmasan adják elő a mesebeli történeteket, 
ezért a gyerekek sok időt töltenek a képernyő előtt.  
 
A napjainkban végzett kutatások megállapították, hogy a 8-14 
éves gyerekek átlagosan heti 20-26 órát tévéznek. Ez a 
korosztály a televízió által felkínált meséket választja inkább, 
mint saját meséskönyvét. Ha a gyerekek egy olyan döntési 
helyzetbe kerülnek, hogy választhatnak egy mesekönyv és akár 
ugyanazon mese modern, megfilmesített változata közül, akkor 
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döntő többségében az utóbbit választják. Sőt a klasszikusnak 
számító meséket is, mintegy 87 %-ban csak a filmfeldolgozásból 
ismerik. Ennek oka elsősorban az, hogy a meseolvasást még 
hátrányosan befolyásolja az olvasási nehézség és a rutin hiánya. 
Érthető tehát, hogy a gyermek inkább a mesefilmet fogja 
választani.  
 
A rajzfilmeket - Pintér Borbála szerint - három nagy csoportba 
sorolhatjuk: 
 

1. Amelyek általában félelmetesek, természetfeletti lények 
küzdelmeit ábrázolják; 

2. A világos, rózsaszínes vagy világoskék hátterűek, ezek 
többnyire együgyűek, evilági problémákat 
bagatellizálnak; 

3. Kétféle szélsőséges árnyalatot váltakoztatja attól 
függően, hogy jó vagy rossz van a színen. 

 
A csoportosításból ki kell emelnünk az elsőt, tekintettel arra, 
hogy főként ezek vannak túlsúlyban a különböző televíziós 
csatornákon. A mesecsatornák nagy része harci típusú 
rajzfilmeket sugároz. Nagyon kevés a „nézhető” és igazán mese 
kategóriába tartozó animáció.  
  
Az Amerikai Egyesült Államokban már évekkel ezelőtt 
felfigyeltek arra, hogy a „Tininindzsa teknőcök” c. rajzfilmben 
ugyan a figurák pozitív „hős” szerepet töltenek be és mindig 
győznek a „rossz” felett, mégis káros hatással vannak a 
gyermekekre, mert a rajzfilmben látott harci mozdulatokat nagy 
szeretettel beviszik az iskola falai közé, mintegy utánozzák 
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azokat. Ezeket a rajzfilmeket a pszichológusok a gyermekek 
személyiségfejlődésére nagyon károsnak ítéltek meg. Sajnálatos 
tény azonban, hogy mindkét rajzfilmet a filmforgalmazók 
videókazettán már megjelentették, hogy a gyermekek a videó 
eszközén keresztül annyiszor vetítsék a rajzfilmet, ahányszor 
csak akarják.  
        
Dr. Szabó Judit gyermekorvos (1998) a következőket 
fogalmazza meg a rajzfilmekről: 
 

� A mesének álcázott rajzfilmek és képregények alapeleme 
a szereplők egymás elleni harca a legdurvább 
eszközökkel – gondolva az igen népszerű figurákra: 
Superman, Pókember, Batman figurákra. 

 
� Sok családban a gyerekek órákig nézik a Cartoon 

Network adását, a nagyobbak videó-játékot játszanak, 
melynek egy része szintén az agresszióra kondicionál.  

 
� Valóban egyszerűbb lehet 

gyermekünket leültetni a 
televízió elé, de annak nehezebb 
lesz agresszióját, szorongását 
kezelni. 
Ilyen gyermekekkel már 
találkoztak a terápiákon, 
melynek hátterében azonban nem organikus elváltozás, 
oxigénhiány áll, hanem súlyos szorongás és 
feldolgozatlan agressziótartalom.  
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3. 5.  Korunk szenvedélybetegsége az orvos 
szemével… 

       (Prof. Dr. Velkey László) 
 
A televízió és a videó a legtöbb otthonban szinte „családtag”. 
Hogy az új „családtag” „barát” vagy „ellenség”, az rajtunk 
múlik. Tőlünk függ, hogy okosan élünk-e a technika ezen 
„csodájával”, jól hasznosítjuk a TV nyújtotta lehetőségeket..., 
vagy „rabjává” válunk..., s átveszi a család napirendjének, 
életének az irányítását, annak számos nemkívánatos 
következményével.  
 
A televízió adta lehetőségekkel nem élni, a televíziózást eleve és 
egészében elítélni, ostobaság lenne! 
 
Hiszen:  
 
• A televízió lehetőséget nyújt a világgal való kapcsolattartásra, 

információk átadására, más népek s kultúrák megismerésére, 
érdekes természeti-, földrajzi filmek nézésére, s a 
tudományos kutatások legújabb eredményeiről való 
tájékozódásra.  

• Értékes művészeti-, zenei-, történelmi-, irodalmi műsorokkal 
és filmekkel, művelődési lehetőséget biztosít.  

• Sportközvetítésekkel, a szórakoztató műsorok kellő 
válogatásával kellemes kikapcsolódást nyújt.  

• A technika legújabb fejlesztése által: az oktatás, egyéni 
tanulás, továbbképzés, kutató-tudományos munka szinte 
korlátlan lehetőséget kapott! 
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Az igénytelen, válogatás nélküli televízió-videó műsorok 
nézésének azonban jelentősek a veszélyei is, amelyeket ha nem 
ismerünk, amelyekre ha nem figyelünk, bekövetkezhetnek 
minden életkorban, de különösen gyermek- és serdülőkorban.  
 
Az 1960-as évek politikai gyilkosságai (J.F.Kennedy, Martin 
Luther King), a véres faji üldözések és egyetemi tüntetések, az 
egyre gyakoribb iskolai brutalitások és a terjedő agresszivitás, a 
vandalizmus késztette az Egyesült Államok Kormányát annak 
tisztázására, hogy van-e összefüggés a fenti események, vagyis 
az erőszak terjedése és a televízió egyes műsorai között. 
 
A feltételezett összefüggést a Nielsen jelentés bebizonyította! 
 
Későbbiekben a vizsgálatok kiterjedtek: az alkoholizmus, a 
dohányzás, a szabados szexualitás, a szenvedélybetegségek 
terjedése, a társadalmi morál, a gyermek aktivitása, 
beszédfejlődése, magatartása, iskolai teljesítménye, a családi 
életforma és a családi kohézió, az öngyilkosság, a bűnözés, 
valamint az ilyen indíttatású televíziós-vidókazettás műsorok 
közötti összefüggésre.  
 
A klinikai megfigyelések, ezirányú tudományos vizsgálatok, de 
a mindennapos gyakorlat is azt mutatja, hogy a képernyőhöz 
való kötődés, a függőség, az úgynevezett „dependencia” a 
kábítószert fogyasztó szenvedélybetegekéhez hasonló.  
 
Óvónők, pedagógusok igazolják az úgynevezett „hétfő reggeli 
szindrómát”. A gyermekek nem tudják feldolgozni a hétvégén a 
televízióban látottakat. Nyugtalanokká, kezelhetetlenné válnak.  
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Továbbiakban a nemzetközi irodalom alapján, pontokba szedve 
foglalom össze a televízióban és a videón látható műsorok 
potenciális veszélyeit, melyek genetikai adottságtól, családi-
iskolai példától és neveléstől, valamint életkortól függően 
különböző mértékben érvényesülnek.  
 
1. Csábító rossz példák, hamis ideálok: 
 alkoholfogyasztás, dohányzás, szabados szexualitás, 

agresszivitás, bűnözés, drogfogyasztás. 
 
2. A filmeken látható, reálisan el nem érhető életmód miatti 

elégedetlenség, kórosan és károsan fokozódó anyagiasság 
következtében: 

 a harmonikus családi életet, együttlétet veszélyeztető, az 
egészségre is ártalmas túlhajszolt munka. 

 
3.  Szorongást kiváltó híradók, filmek: 
 háborús események, terrorizmus áldozatainak, balesetek, 

bűntények túlzottan naturalista bemutatása, akció-, horror 
filmek. 

 
4. A televízió műsorához igazodó egyéni és családi „napirend”: 
 rendszertelenséghez, a feladatok elmulasztásához, a családi 

együttlétek, meghitt beszélgetések ritkulásához, 
megszűnéséhez, a családi kohézió fellazulásához vezet. 

 
5.  A tartós TV- és a számítógép képernyője előtt való ülés: 
 

� A gyermek természetes mozgásigényét, aktivitását, 
kreativitását veszélyezteti, passzivitásra szoktatja.  
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� A filmek nézése közben „kötelező” szótlanság mind a 
gyermekek, mind a felnőttek verbális elszegényedéséhez, 
az érzelmi élet elsivárosodásához vezet. 

� Elmarad a szív, a vérkeringésnek az életben előforduló 
terhelésekre felkészítő edzettsége. 

� A mozgáshiány miatt az izomzat egészséges fejlődése 
csökken, a tartós egy helyzetben való ülés fárasztó, ami 
hanyag tartáshoz vezet, a  scoliosis romlását  okozza. 

� A szemnek a térbeli látását biztosító alkalmazkodási 
képessége, s egyéb funkciói romlanak. 

� A gyors fény-, színváltozások és a nagy decibelű hang, a 
gyógyszeresen jól beállított epilepsziás gyermeknél 
rohamot válthat ki, de az egészségesek  idegrendszerét is 
megviseli. 

� A gyakran nagy decibellel hallgatott televízió és videó 
halláskárosodást okoz.  

 
Marie Winn – több, mint harminc éves szakmai anyagára 
támaszkodó tapasztalata alapján meggyőzően mutatja be a 
„televízió mágikus vonzóerejét”, mely „befészkelte” magát a 
családba, feldúlja annak normális rendjét. Elszakítja a 
családtagokat egymástól, megfosztva őket a családi együttlét - a 
közös munka és a közös szórakozás örömétől. 
Külön fejezetet szentelt a könyvében a „baby sitter”, az 
„elektromos dajka” jelenségre, ami az utolsó évtizedben 
hazánkban is egyre elterjedtebb gyakorlattá vált. Az elfoglalt, 
fáradt, türelmetlen, és gyermekeivel meleg érzelmi kapcsolatot 
teremteni, vele foglalkozni nem tudó szülő - a síró csecsemő 
elhallgattatására, a rakoncátlan, aktív, mindig tenni akaró  kisded  
megfékezésére,  az  unatkozó  serdülő  lekötésére  bekapcsolja  a 
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televíziót..., s „csend, nyugalom lesz a családban”. Így 
biztosítja saját magának az indokolt és időnként szükséges, vagy 
elsősorban a saját kényelmét, szórakozását szolgáló nyugalmát. 
Az ilyen szülők kiszolgáltatják csecsemőjüket, gyermeküket a 
televízió rabságának. A személyiségfejlődés, családi kohézió 
szempontjából oly fontos közös mese, közös játék, közös munka 
gyakorlatilag elmarad. Így alakul ki egészen fiatal 
gyermekkorban, a gyakori, tartós televízió-videóval szemben - a 
droghasználókhoz hasonló - függőség, dependencia.  
 

Gyermekeink, fiataljaink s - nem kis részben - a felnőttek sem 
élnek kellőképpen okosan és igényesen a televízió kínálta, s adta 
lehetőségekkel.  

 

A szakirodalomban olvasottakról saját tapasztalattal is meg 
akartam győződni. Ezért - néhány évvel ezelőtt - „kísérletként” 
az akkor egyébként mozgékony, kreatív, értelmes 3-6 éves 
unokáimnak bekapcsoltam a televíziót és lefényképeztem őket.  

 

A látott műsortól függetlenül, megdöbbentő volt a valós világtól, 
a körülöttük zajló családi élettől, a környezettől elszakadást 
mutató tekintetük. Hiába szóltam hozzájuk, hívtam őket játszani, 
kínáltam őket csokoládéval, kedvenc ételükkel..., nem láttak, 
nem hallottak semmit. Teljes függőség ”dependencia” állapotba, 
a televízió rabságába kerültek.  

 
Vetró Ágnes és Csapó Ágnes máról és mának szóló „A 
televízió és a gyermek” c. tanulmányából idézem: 
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„A gyermekkorban alapvetően jellemző a kritikátlan utánzás. A 
minta ott lapul az agresszív műsorokat néző gyermekben, szinte 
ugrásra készen...A serdülőkorban különös erővel vetődik fel az 
eszmény problémája. Az ifjúság eszményképet keres, ami 
elbűvöli, melyet magatartásával, minden tettével igyekszik 
követni. Ehhez a televízióban ‘kiváló’ azonosulásra igényt 
kiváltó rossz példát kaphatnak.” (Animula Egyesület Budapest, 
1991.) 
Mint ahogy Vetró Ágnes megfogalmazza: „Láthatjuk, hogy a 
televízió hatásainak vizsgálata egy sor pszichológiai és 
szociológiai kérdéshez vezet el. Szükségünk van arra, hogy 
jobban megértsük a tévé hatásait félelmeinkre, aggodalmainkra, 
nyugtalanságainkra, különösen a gyermekeink fejlődésével 
kapcsolatban jelentkező rossz érzéseinkre.  
Szükséges feltárni a műsorok direkt és indirekt hatásainak 
következményeit a spontán viselkedésünkre, a gyermekeink 
valóságszemléletére, személyiségük fejlődésére. Csak így 
juthatunk el azokhoz a következtetésekhez, melyek segítségével 
előnyösen tudjuk felhasználni a televíziót és a videót, ami ott van 
a mindennapok valóságában a családok életébe beépülve, és 
akár beszélünk róla, akár nem, a hatását már kifejti az 
emberekre, kicsikre és nagyokra, mindannyiunkra.” 
Nagy Andor a pedagógus szemével így látja a televízió hatását: 
„A fáradt, nyugtalan, levert, ingerült gyermekkel a legkiválóbb 
pedagógus sem boldogul, ez pedig növeli a konfliktust, hiszen 
sok esetben figyelne a gyermek, de a keveset és rosszul alvó 
gyermek a fáradtságtól nem képes rá.”3 
                                                 
 
3 Nagy Andor József: Televízió a családban és az iskolában. Seneca Kiadó,  
  Pécs, 1982. 
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3. 6.  Gyermekek és fiatalkorúak  

bántalmazása - bűnözése 

 
Az emberiség történetében voltak korok és korszakok, amikor a 
gyermekek ki voltak szolgáltatva, s értékük nem volt. De voltak 
olyan korok és korszakok is, mikor a gyermekek iránt érzett 
felelősség-törődés-gondosság, és védelem volt a családoknak és 
az államnak is a szemlélete és gyakorlata. 
 
A XX. században az állam „hivatalos” „gyermekbarát 
felfogásának ellenére, egyre gyakoribb lett, s eldurvult a 
gyermekek bántalmazása, kihasználása, dolgoztatása. 
 
Hol világnézeti-vallási, hol döntően gazdasági tényezők, máskor 
éppen világnézeti tartalomnéküli, „divatos irányzatok” 
határozták meg a nők szerepét, s ezzel a családok és a 
gyermekek helyzetét.  
A gyermekek és fiatalkorúak elhanyagolása testi bántalmazása, 
- lelki elhanyagolása, lelki kínzása és a szexualis atrocitás, a 
társadalom működési zavarára, polyetiologiájú betegségére utal, 
melynek több összetevője van. 
 
Az évszázadok során primitív és civilizált társadalmakban 
mindig is előfordult a gyermekek bántalmazása. Egyes esetek 
váltak ismerté de a probléma nem vált orvos-egészségügyi 
kérdéssé addig, amíg John Caffey nem határozta meg  kórképet, 
a gyermekek csonttörésének röntgen felvételei alapján (1946). 
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A szindróma angol elnevezése Henry Kempe - a colorádói 
egyetem gyermekgyógyász professzorának nevéhez fűződik 
(1962).  

 

J. Kohers megfogalmazása szerint a szindrómába tartozik egy 
együttélési rendszeren belül minden erőszakos interakció, 
amelyekkel a gyermeket elnyomják vagy károsítják. Ez lehet 
testi, emocionális és/vagy cognitív. A növekvő probléma okát a 
család diszfunkciójában látja, hiszen a legelső, s legzártabb 
környezet a család. 

 

R.E Helfer szerint a  bántalmazás egy folyamat, mely ha nem 
következik be intervenció, generációról-generációra folytatódik.  
Ha nem is törvényszerű, de elgondolkoztató az a szólás-mondás: 
„akit vertek gyermekkorban, az verni fogja saját gyermekét.” 

Helfer szerint a szindróma túlhaladta első definícióját, mert az 
csak a szomatikus apektusra szűkítette le a szindróma határát. 

A Rhodosban 1987-ben tartott I. Európai – bántalmazás 
kérdésével foglalkozó kongresszuson kialakított, és ma 
általánosan elfogadott megfogalmazás szerint: a szexualis 
bántalmazás, a lelki kínzás,, a testi és lelki elhanyagolás a fizikai 
bántalmazással egy problémakörbe tartozik. 

 

Az előző részben már említett, az Egyesült Államokban, a múlt 
század közepén, a személyek elleni gyilkosságok, (Kennedy, 
Martin Luther King), véres politikai üldözések, egyetemi 
tüntetések, az iskolákban már akkor elkezdődő agresszivitás, 
vandalizmus, fegyveres rendbontás késztette a Kormányt, 23 
kutatási  program  jelentős összeggel  való  támogatására,  hogy 
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tisztázzák, - az egyesek részéről valószínűsített,  mások részéről 
kétségbevont - megkérdőjelezett szerepét a TV- és videó-
kazetták egyes műsorainak... 
 
Az első eredményeket az Amerikai Egyesült Államok 
Kormányának hivatalos lapjában, az ún. Nielsen jelentés hozta 
nyilvánosságra, mely a televízió egyes műsorait felelősnek 
találta, az agresszió fokozódásáért, minden társadalmi rétegben 
való terjedéséért és a társadalom életvitelének, erkölcsének, 
közbiztonságának rosszirányú változásáért. 
 
A bántalmazott, bántalmazó és bűnelkövető gyermek- és 
fiatalkorúak „jelensége” között, csak a kezdet időrendi 
sorrendjében van különbség, az okok azonosak.  
Az elmúlt évtizedekben  tapasztalható, hogy a bűncselekmények 
időpontja, egyre fiatalabb korra tevődött.  
 

„A  gyermek és fiatalkori bűnözés a felnőtt bűnözés előcsarnoka” 
„Most lassú méreg, lassú halál emészt. 

Nézd: a kevély tölgy, melyet az éjszaki szélvész le nem dönt, 
Benne termő férgek erős gyökereit megörlik, s egy gyenge széltől 

földre teríttetik! 
Igy minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, 
Mely ha megvész, Róma ledül s rabigába görbed.”   

 
 (Berzsenyi Dániel) 

                                                 
A költő figyelmeztet a bántalmazás és bűnözés számbeli 
emelkedésének, és egyre durvább-kegyetlenebb formában való 
megjelenés okainak tisztázására.  
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* Anyagi és/vagy lelki szegénység, pathologiás alkat. 
* Az alkohoholizmus terjedése és fokozódása, az alkoholos 

állapot 
* A munkanélküliség. 
* Rossz családi légkör, felbomlott házasságok. 
* A gyermek fejlődési rendellenessége. 
* A televízió és videó-kazetták műsoraiban látható agresszív-

vandál filmek. 
 
A bántalmazott és a bántalmazó gyermek szindrómába tartozó 
esetek okai és rizikótényezői azonosak. Az utolsó évtizedekben 
a bántalmazók között az anyagilag és szellemileg magasabb 
kategóriába tartozó társadalmi rétegben élő gyermekek aránya is 
nőtt. 
 
Kevésbé ismert és tudatosított, a kockázati tényezők között a TV 
és a videó-kazetták műsorainak a bűncselekményekre, 
gátlástalan szexualitásra, gyilkosságokra-rablásra ötletet és 
módszert adó hatása. 
A bűncselekményeket elkövető gyermekek, s fiatalkorúak 
kihallgatásuk során el is mondják, hogy az akciófilmekből, 
krimikből nyertek indittatást, s tanulták meg a végrehajtás 
módját. 
A hazánkban is hasonló jelenségek érzékeltetésére, a Legfőbb 
Ügyészség közleményéből idézem: „a kilencvenes évek elején 
rohamosan növekedett a garázdálkodó, bűnelkövető gyermekek 
száma.  
 
Kétszer annyian hasonló korú társaikkal együtt vétkeznek a 
törvény ellen…Gyakran használják őket rablásoknál, 
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betöréseknél eszközéül a felnőttek és szüleik, kihasználva azt, 
hogy a magyar törvények szerint 14 éves kor alatt a bántalmazó-
bűnelkövető gyermekek nem büntethetők.  
                                                        
Mi a teendő gyermekeink-fiataljaink, bántalmazásainak 
megelőzése, testi-szellemi-érzelmi, lelki egészséges fejlődése, s 
ezzel a kisebb-nagyobb emberi közösségek, végső okon az egész 
társadalom érdekében? 
Az eredményes prevenció feltétele az időben elkezdett nevelés 
és oktatás. Az e kérdéssel foglalkozó minden szerző elsőrendű 
fontosságának tartja a családokkal való foglalkozást.                                     
A CSALÁD biztonságot vagy bizonytalanságot-védettséget 
vagy kiszolgáltatottságot, - harmóniát vagy diszharmóniát jelent 
a gyermek számára,   - megalapozza a testi-lelki - szellemi 
egészséget  vagy  a  betegséget…,  meghatározza  a  gyermek 
személyiségét,  az  emberekhez,  a  munkához a  közösségekhez 
való    viszonyát, értékítéletet, világnézetet, életszemléletet ad a 
gyermeknek-gyermekeknek. 
 
A CSALÁD példájával örömre, szeretetre, önzetlenségre, 
önállóságra, rendszerességre, munkakedvre vagy az 
ellenkezőjére nevel. Mindezeket megerősítő, - a korszerűen 
gondolkozó, az erkölcsi értékrendeket magáénak valló, azt 
képviselő, helyes magatartásra, egészséges életmódra is gondot 
fordító óvoda-iskola, minden gyermekintézmény, közösség, s az 
egészségügyi szakszolgálat is. Hogy ezek a „források”, 
célkitűzések – programok eredményesek legyenek, lehessenek: a 
nevelői feladatokra alkatilag is alkalmas, jól képzett, s jó példát 
mutatató  pedagógusokra,  minden  szinten  a  prevencióban is  
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gondolkozó, s azért tevő egészségügyi dolgozók együtt 
gondolkozására, s gyakorlatára van szükség.  
De megfontolandó a „gyermekek jogainak” jobban meggondolt 
megfogalmazása, a célt jól szolgáló helyes szemléletének -
elfogadása-elfogadtatása, s helyes gyakorlata: otthon-, az 
iskolában és a közéletben is. 
A jelen helyzet megváltoztatásában egyet kell értenie, és 
segítenie kell a filmeket íróknak-alkotóknak, gyártóknak- 
forgalmazóknak, és a műsorra tűző TV társaságoknak-
moziknak. 
 
A közművelődést, a szórakoztató ipart irányító és ellenőrző 
illetékeseinek, s nem utolsó sorban a közízlést befolyásoló 
divattervezőknek is!                                                               
                                                                 
 
           Prof. Dr. Velkey László 
                                                           ny. egyetemi tanár 
           (1927-2010) 
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3. 7. Média - agresszivitás - fiatalkori bűnelkövetés - 
megelőzés 

 
(Dr. Nagy Andor József) 

 
Terjed az erőszak - kórkép 
 
2005. január 14-i napilapokban olvashatók többek között a 
következők: "Kisgyermekek rabolták ki és zsarolták 
kortársaikat. Csínyek helyett bűnesetek."  
"Elfogott a rendőrség egy háromfős gyermekbandát. A 14-15 
éves fiúk több rablást követtel el Budapesten városszerte." 
"Pénzt és cigarettát követelt két lány egy harmadiktól. A 14 éves 
gyermek a bántalmazástól tartva adott dohányárut a 
zsarolóknak." 
 
Az MTI jelenti 2004. július 12-én: "Fiatalkorúakat tavaly 15 
esetben vontak felelősségre gyilkosság miatt...A fiatalkorú 
elítéltek körében a vagyon elleni bűncselekmények aránya több 
mint 70 %." A "Tizenkét éves rabló" főcímként jelent meg az 
egyik idei napilapban. Egy másikban a "Tizenéves családirtóról" 
olvashattunk. "Felzárkóztak a lányok" címet kapta az a 
közlemény, amely Vavró István miniszteri főtanácsadó 
tanulmányát mutatja be. Fülöpné Böszörményi Aliz a 
gyermekintézményekben megjelenő agresszióról ír.  
 
A nagyvilágban, így sajnos hazánkban is egyre növekszik az 
erőszak - olvassuk, halljuk, látjuk, tapasztaljuk -. Hosszú évek 
óta konferenciák, tanulmányok témája a társadalmi beilleszkedés 
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problémás volta, a közérzet romlása, az ifjúkori agresszivitás és 
a bűnelkövetés számának növekedése. 
 
A családon belüli erőszak publikussá válása, a korábbi családi 
titkok nyilvános megjelenítése a médiumokban még 
megdöbbentőbbek.  
A szülők példája - akkor is, ha negatív -, hatással van a 
gyermekekre. A parlamenti témává is vált problémákkal talán 
még az is magyarázható, hogy miért csökken a házasodás, miért 
növekszik a válás, miért csekély a gyermekáldás, miért terjed a 
szingli-jelenség. Ha már az egymást eljegyzők, párnak 
választók, érzelmileg is egyezők, szeretők körében is növekszik 
az erőszak, mit várhatunk a társadalom nagyobb egységeitől? 
 
A gyermeknevelés elméletével és gyakorlatával foglalkozókat 
leginkább az utóbbi tény kell, hogy arra ösztönözze, hogy 
keressék, tárják fel az okokat és mozgósítsanak minden tényezőt 
az okok megszüntetése érdekében.  
 

Okkeresés a problémák megoldásáért 
 
A 90-es években rendezett tudományos konferenciák e témával 
összefüggésben a médiát - leginkább a televíziót - vették célba. 
Az egyik miniszterelnöki hivatalban tartott tanácskozáson arra a 
kérdésre kerestünk választ, hogy milyen összefüggések lehetnek  
a magyar gyermekek televíziós élményei és a fiatalok körében 
terjedő erőszakosság között. 
 
E sorok írója a konferencia elnökeként idézte azokat az 50-es 
évek elejéről származó angol nyelvű tanulmányokat, amelyek 
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arról szóltak, hogy az amerikai gyermekek hetente mennyi 
erőszakkal (vitalitással, tettlegességgel, nemi erőszakkal, 
gyilkolással...) találkozhatnak a képernyőkön.  
Hazánkban akkor még nem volt televízió! Ami Amerikában 
megjelenik, néhány éves késéssel nálunk is érzékelhetővé válik, 
vontuk le a konzekvenciát. Előzzük meg a bajt.  
 
Menjünk a problémák elébe, tanuljunk másoktól, ne mindig a 
saját kárunkból! 
Szövetségeseket keresve írtuk a dolgozatokat, készítettünk 
doktori értekezést... Majd átélhettük az idők múlásával mindazt, 
amit az amerikaiak korábban, majd egyre inkább. 
A XXI. század kezdetében vetve össze a hazai adatokat az 50-es 
évek eleji amerikai adatokkal, rá kell döbbenni arra a tényre, 
hogy a heti akkori vizsgálat a tévéerőszakkal kapcsolatos adatok 
vonatkozásában ma már napi, sőt félnapi - olykor egy-egy órai - 
adatoknál is "szerényebbek". 
 
Az egyik dobogókői konferencia jelszóként fogalmazta meg az 
"erőszakmentes képernyőt" felszólítást, ami csupán szándékot 
jelölt. A karikás számok is megjelentek a képernyőkön. 
Változott-e ettől a világunk? 
 
Ma már a televíziós erőszakról megjelenő tanulmányok, 
dolgozatok egyre gyakoribbak.  
 
Az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszékén és 
bizonyára szerte az ország pedagógusképző intézményeiben 
számos szakdolgozat is készült e témában.  
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A televízió műsorok hatáselemzői - hivatkozva a különböző 
elméletekre - olykor az emberben lévő erőszak levezetését 
vélték felfedezni a képernyők által, mások az erőszak 
felerősítésével okolják a televíziót, videót, DVD-t és nem 
utolsósorban az Internetet.  
 
A médiapedagógiát oktatva, a konzekvencia lényegére utalva, a 
médiahatások személyfüggő voltáról szólunk, nem feledkezve el 
a tudatos műsorválasztás és a válogatás tudományának tanítása 
fontosságáról.  
 
Az ORTT és a Periszkóp Média Kft. telefonos közvélemény 
kutatást végezve legutóbb 300 budapesti felnőtt körében 
megállapította, hogy a nők 60, a férfiak 36 %-a túlságosan 
brutálisnak tekintette a televízió csatornák műsorkínálatát.  
Saját vizsgálataink is arra utalnak, hogy főleg az egyes televíziós 
csatornák hétvégi műsorai szinte kizárólagosan erőszakosságot 
sugároznak. Az un. akciófilmeknek se szeri se száma. 
Bizonyításként lapozzuk fel a televízió műsorait tartalmazó 
újságokat, keressünk valami "normálisnak tűnő" csatornát, 
kattintsunk, amíg bele nem fáradunk.  
  
A budapesti válaszadók épp úgy, mint saját tapasztalataink is azt 
igazolják, hogy a korhatás megjelölés se tölti be az elképzelt 
funkciót! Számos gyermek és fiatal ösztönzésnek tekinti a 
korhatárt megjelölő műsorokat, és ha egyéb lehetőség nem áll 
rendelkezésére,  úgy  videóra  rögzíti,  illetve  rögzítteti  azokat,  
hogy másnap beteget jelentve szüleinkre, nyugodtan nézhesse 
meg a szülők távollétében a korhatáros műsorokat.  
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Az uniós csatlakozást követően érdemes hivatkozni arra is, hogy 
az uniós irányelv csupán azt tartalmazza a témánkkal 
kapcsolatban, hogy a kiskorúak testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődésére ártalmas műsorszámok csak akkor sugározhatók, ha 
erre a nézők figyelmét külön - hanggal vagy képpel - felhívják. 
Hiszem, hogy ehhez nem szükséges különösebb kommentár.  
 
Az egyre növekvő csatornák vezetői felelősségére is érdemes 
utalni, a kereskedelmi adók nézővarázsa, reklámhadjárat a 
pénzről szól. Számunkra azonban mindig is a szülők és a 
pedagógusok felelőssége volt a döntő a gyermekek érdekében. A 
televízió csatornák műsorai lehetnek bármilyen csábítók, ha a 
nézők ellenállnak, nem kíváncsiak azokra, ha értékekben 
gondolkodnak, azokra kíváncsiak, ha képesek tudatosan 
válogatni az egyre nagyobb áradatban.  
 
Gyermekkori bűnözés 
 
Az erőszak eluralkodásával, a gyermek- és ifjúkorúak 
bűnelkövetésének növelésével kapcsolatos okkeresés, egyik 
jelentős állomása volt a Magyar Pedagógiai Társaság egyik 
választmányi ülése, ahol dr. Gönczöl Katalin professzor asszony 
megdöbbentő adatokat ismertetett a témával kapcsolatban. A 
tények beszédesek. A ma sűrűsödő problémái a jövőképet is 
beárnyékolják.  
 
Mi lesz a jelenben a 12 éves korban bűnözővé váló gyermekből? 
Mire tanítja majd őket az ún. "börtöniskola"? Milyen 
"továbbképzést" kaphatnak a bűnözők társaiktól? 
 



                  
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron a lelkek révésze…  

 
____________________________________________________ 
 

58 
 

Sajnálatos tendenciáról van szó ez esetben, ami szorosan függ 
össze a társadalom arculatának alakulásával, a jövővel.  
A makacs tények, a jelen problémáit érzékeltetve, tettre kell, 
hogy ösztönözzenek. Mindenek előtt az ok-okozat 
összefüggéssel kapcsolatos mielőbbi feltárást véljük 
legfontosabbnak.  
 
Az egyik legutóbbi dolgozatomat a halmozottan előnyös 
helyzetű gyermekek problémáiról írtam. Ez is jelenünk egyik 
sajátos pedagógiai problémája, amely az "új gazdagok" 
gyermekeiről fogalmazódott meg. Ennél azonban jelentősebb 
nagyságrendet képvisel a családon belüli erőszak. A gyermeki 
negatív szokások alakulása számos családban, amelyek akár 
egész életen át jelen lehetnek, befolyásolhatják a magatartást, 
megjelenést, beszédmódot... a családban, az elsődleges 
szocializációs színtéren alakulva ki. 
Ranschburg professzor szerint a példa, illetve a modell puszta 
megfigyelése is már elégséges ahhoz, hogy a cselekvést 
elsajátítsa, utánozza a gyermek, azonosuljon azzal! 
 
A több évtizedes médiapedagógiai vizsgálataink is arra mutatnak 
rá, hogy összefüggés tárható fel a média és az agresszivitás 
között. Az agresszív viselkedés, beszédmód példaadója sok 
esetben nem más, mint a szülő, illetve a televízió. A gyermek 
már úgy tekint a képernyőn megjelenő erőszakra sok esetben, 
mint ami az élet, a valóság természetes velejárója, amit érdemes 
utánozni.  
 
Többen úgy vélik, hogy a csúnya beszédtől mutatnak 
felnőttesebb arculatot, a negatív példák utánzásával 
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emelkedhetnek kortársaik fölé, az erőszakos viselkedéssel 
ébreszthetnek figyelmet, tehetik érdekesebbé személyiségüket... 
 
Az "ostoba erőszak" televíziós megjelenését, gyakoriságát alig 
lehet törvényileg befolyásolni, viszont elképzelhetőnek tartjuk, 
hogy növelni lehetne a gyermekek befogadásával kapcsolatos 
véleményalkotást az ilyen jellegű negatív hatásokkal 
kapcsolatban. "A gyermekek, életük legfontosabb szféráiban 
magukra hagyatottak, a sebek, amelyeket elsősorban a családi 
élet és az iskola kudarcai okoznak, szorongássá, indokoltakká 
mérgesednek és ez a lelkiállapot már valóban fogékony a 
képernyőről áradó durva erőszakra, a könyörtelen agresszióra, - 
olvasható Hartai László és Muhi Klára Mozgókép és 
médiaismeret c. könyvében -. 4 
 
A szülők nevelése 
 
A szülők egy része előbb csodálkozik a gyermekek változásán, 
majd az életkor módosulásával magyarázza azt, később olykor 
természetesnek tekinti. Kevesen gondolnak arra, hogy időben 
kellett volna segíteni a gyermek válogatását az olvasmányokban, 
filmekben, televízió műsorokban, stb. Jó lett volna együttes 
médiaélményeket szerezni a gyerekkel és az élményeket együtt 
feldolgozni. Érdemes lett volna ellenőrizni, befolyásolni a 
gyermeket, hogy ne váljék idejekorán felnőttessé, kisöreggé. 
 

                                                 
 
4  Hartai László - Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Budapest, Korona 

Kiadó, 2002. 195.  
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Könnyű megfogalmazni a szülők-nevelők szerepének 
fontosságát, amit társadalmi szinten kellene felismertetni, 
növelni kellene a felelősségérzetet, az anya szerepet főszerepnek 
kellene  elismertetni,  az  otthonteremtést  a  politika  szintjéről 
valósággá tenni, a gyermekvállalás helyett a gyermekáldást 
hozni vissza a köztudatba, a terhesség helyett az áldott 
állapotot... 
  
Mindezek összefüggésbe hozhatók azt andragógia problémáival, 
amik a szülők nevelését érintik. A szülők azonban hazánkban a 
legtöbb esetben kikérik maguknak, hogy őket a nevelés 
tárgyának tekintsék. Különben is kik vállalják a szülők 
nevelését? 
A pedagógusoknak a legtöbb esetben még a gyermeknevelés is 
problémák, hiszen jórészt tanítványaikkal csak a tanórákon 
találkoznak!   
 
A média nevelőereje alig vitatható. A szülők nevelését is vállaló 
televízió is a múlté lett. A nagy nézettségű, főműsoridőben 
vetített, hatásában is jelentős Családi Kör is a múltból, 
emlékeinkből idézhető föl! 
 
A kereskedelmi csatornák számos esetben valósággal ontják a 
szemetet. A Nagy Ő-k a Balázs, az Anettka...világa tudat- és 
cselekvésalakítója még a szülők egy részének is, de még sokkal 
inkább a fiataloknak. Ez a való világ, ez a ti világotok, az 
intimitásmentes, a kitárulkozó világ, érezzétek tehát jól 
magatokat benne, csak egy nap a világ, carpe diem! Élvezzük a 
jelent!  
 



             
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron  a lelkek révésze…  

 
______________________________________________________________ 
 

61 
 

Éljünk magunknak? Mit számít a holnap. Nem kell 
alkalmazkodni másokhoz, másikhoz... 
 
Az agresszivitás társadalmi szinten történő megjelenését is, ill. 
annak növekedését is bizonyára ösztönözheti a média. 
Számos szakdolgozat, tudományos diákköri dolgozat írójának 
konzulenseként vonhatunk le szintén konzekvenciákat.  
Többen hivatkoznak arra, hogy a bűnözéshez, a kábítószer-
fogyasztáshoz is ötleteket adnak egyes televízió műsorok. (Pl.: 
"Tévéből tanult a hurkos rém", "Akarsz velem repülni?" stb.) 
 
A nézőkért folyó küzdelem nem ismer határokat. Ez kell a 
nézőknek! Ez kell a nézők egy részéneki, de nem a gyermeknek, 
fiatalnak. 
 

A megelőzésről  
 
Utalhatunk arra is, hogy a megelőzés folyamatával, amit 
mindennél fontosabbnak tartunk, az egyház médiaszerepét is 
növelni lehetne. Az otthoni, iskolai az erkölcsi nevelés kiváló 
partnerévé válhatnának a papok, az apácák.  
 
Egerben születtem, itt gyermekeskedtem. Szüleim tanácsára, 
engedélyével a nővéremmel szinte minden vasárnap délután, 
amikor nem mentünk kirándulni, a minoritákhoz vagy a 
ferencesekhez jártunk ingyenes filmvetítésekre. Az atyák 
jóvoltából már csak azért is vártuk a vasárnapot, hogy filmes 
élményt nyerhessünk, hogy a vetítés után jókat beszélgessünk. 
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Hiányzik jelenünkből a gyermekek, fiatalok tömegét 
foglalkoztató mozgalom. A szépre, jóra nevelő, a képességeket 
fejlesztő, a szabad idő hasznos eltöltését programozó, a 
közösséget alakító, az iskola utáni testet, lelket, szellemet 
művelő színtér.  
A múlt tapasztalatai a jelent is gazdagíthatnák! 
Az okok feltárása nagyon összetett feladat. A helyzet 
megváltoztatása csupán rendeletileg nem képzelhető el. Tudom, 
közbeszéd tárgya, amibe lassan bele is nyugszunk, hogy az van, 
ami van, pedig tenni, tenni kellene. Kellene? Kell!  
 
Jövőkép 
 
Visszaállítani az ép család, a jól funkcionáló, a gyermekeket 
boldogságban, szeretetben felnövő, a pozitív jövőt jelentő család 
példaértékét. Betiltani - lehet ilyet írni? - a fiatalokat a 
családalapítástól is elriasztó, a családok bomlását is segítő, az 
egész életre szóló családi köteléket nevetségessé tevő 
műsorokat, az írott, illetve a képernyőkön megjelenő 
gyűlöletbeszédet, agresszivitást tartalmazó "médiatermékeket". 
A médiapedagógia tantervi tartalommá válása ma már 
hazánkban is tény, de szerencsésebb lett volna, ha valamennyi 
pedagógusnak médiapedagógiai felkészültsége is és 
tevékenysége is lenne. A médiára nevelést feladatának kellene 
tekintse. Tudatos nézővé, hallgatóvá, olvasóvá kell nevelni a 
gyermekeket, felnőtteket egyaránt, hogy ne engedjenek a 
csábításnak. 
A nevelés elméletével és gyakorlatával foglalkozó egyetemi, 
főiskolai jegyzetek, tankönyvek és egyéb kiadványok végre 
szerepet adnak a médiának is, amint azt dr. Zrinszky László  
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professzor, valamint a 2004-ben megjelent dr. Bábosik István: 
Neveléselmélet című munkájában örömmel fedeztük fel. 

 

Jó volt hallgatni a Mindentudás Egyetemén is a média 
személyiségalakító szerepéről és olvasni a legutóbbi 
Pszichológia pedagógusoknak címmel megjelent kötetben 
ugyanarról.  

     

                   Dr. Nagy Andor PhD. 

         a  neveléstudományok kandidátusa, 

       Apáczai Csere János - Díjas 

                      főiskolai  magántanár 

 

3. 8. Képernyőhatás a pedagógusok szemszögéből 
 

A televíziót ellenzők táborának véleményét jellemzi a 
következő idézet: “A televíziózás a tudás felhígulásával, az ízlés 
elfajulásával jár, gondolkodási restségre szoktat. A szabadidő 
aktív felhasználása helyett passzív befogadásra kárhoztatja az 
egyént. A szabadidő egyéni eltöltése helyére a tipizált, kollektív 
időtöltés lép. Megszűnik az egyéniségének megfelelő válogató 
tevékenység.”  (Sándor György, 1964.) 

„A túlzott televízió nézés befolyásolhatja az agy azon 
képességét, hogy megoldja a napi élet egyszerű problémáit: 
kioltja az érdeklődését és megnyomorítja a kreativitást. Amikor 
a gyermek iskolába kerül, akkor ezzel a probléma az úgynevezett 
hiperaktivitás formájában jelentkezik.” (Zsigmond Anna, 199) 
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Emellett a gyermekek kevesebbet mozognak, és különösen 
kevesebbet pihennek. További problémaként jelentkezik, hogy a 
diákok jóval kevesebbet olvasnak, mint amire szükségük lenne 
szókincsük, általános műveltségük érdekében. Ezzel a 
jelenséggel elsősorban a kötelező irodalom elolvasásakor 
találkozunk, mert a gyermek nagyon nehezen, többszöri kérés 
alkalmával sem hajlandók azokat elolvasni, mindemellett 
igyekeznek azokat videokazettán kikölcsönözni, és ezzel kizárni 
a „fáradtságos” olvasás élményét.  
 
Feltehetjük a kérdést, tanul-e a gyermek a tévénézés során, 
hatással van-e az itt eltöltött idő a tanulmányi eredményekre? 
Erről meglepően igen kevés tanulmány készült.  
 
E. Maccoby (1985) szerint a tanulási fegyelmet erősen 
befolyásolja a tévénézés, felmérései szerint a házi feladat hiánya 
magasabb azoknál, akik a televízió rabjai.  
 
A gyermekek határozottan azt állítják, hogy tanulnak belőle, a 
tanulás legtöbb esetben azonban meglehetősen felszínes. Ha a 
sok ismeretlen kép és probléma magyarázat nélkül marad, akkor 
a tévénézés több kárt idéz elő a gyermek fejlődésében, mint 
amennyi haszonnal jár.  
 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a televízió képernyője előtt eltöltött 
napi több óra erősen befolyásolja a tanulmányi eredmények 
színvonalát. Az a gyermek, aki túl sokat nézi a televíziót, a házi 
feladatát pontatlanul, hiányosan vagy egyáltalán nem készíti el. 
A készületlen gyermek másnap az iskolában rosszul fog felelni 
vagy kevésbé sikeres dolgozatot fog írni. A sorozatos elégtelen 
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tanulás miatt a diák képességein jóval alul teljesít az iskolában. 
A bizonyítványa rossz lesz és egy sor kudarcélmény éri.  

4. A vásárlási mánia 

A szenvedélybetegségek körében helyett kapott egy olyan 
viselkedésforma is, amelyben főként a nők érintettek, s amely a 
vásárlási mánia néven vált ismertté. A pszichológusok a 
háttérben komoly párkapcsolati konfliktusok forrását 
feltételezik, amelyben az érintett hölgyek depressziójuk, 
bánatuk, elfojtott vágyuk iránti kielégülést feltételeznek. A kóros 
vásárlás hátterében a szakemberek hormonális, idegrendszeri 
vagy akár genetikai eredetű okokat is feltételeznek. 

A folyamatban az is lényeges, hogy a médiában megjelenő 
reklámkampányok jelentős hatással vannak az emberek 
személyiségére, ezért sokan sóvárognak a fiatalító és szépítő 
kozmetikumok, a ruhát minél tisztábbá varázsoló mosópor, az 
üde leheletet biztosító fogkrémek, a digitális kijelzésű szuper 
mosógép, a legújabb típusú autó…stb.  után.   

Bármennyire meglepő, de a vásárlási kényszert már száz éve 
diagnosztizálták! A jelenség először a nyugati társadalmakban 
a gazdagok hóbortjaként tűnt fel, majd fokozatosan kezdett 
terjedni világszerte. Hazánkban néhány ezerre tehető azoknak a 
száma, akik ezzel a szenvedéllyel küszködnek. A szakember 
szerint a vásárlás akkor minősül betegségnek, ha a személynél 
leküzdhetetlenné válik az úgynevezett „sóvárgásfaktor”, amikor 
a szenvedélybeteg erős kényszert érez arra vonatkozólag, hogy 
az árut megvegye.  
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A probléma akkor kezdődik, ha nem tudnak maguknak 
parancsolni, és sok felesleges, néha haszontalan holmit 
szereznek be, miközben jelentős adósságokra is szert tehetnek. 
Komolyra fordul a betegség akkor, amikor a vásárlási mánia már 
az egzisztenciát, a normál emberi kapcsolatokat veszélyezteti, ha 
szorongásos tünetek, pszichoszomatikus és keringési zavarok 
jelentkeznek.  

Az üzletek felkeresésekor a szenvedélyes vásárlók különböző 
típusú magyarázatokkal igyekeznek nyugtatni magukat, hogy 
"ezt igenis megérdemlem", "ma csak rossz dolog történt velem”, 
„ki tudja kapok-e legközelebb is ilyet”…stb. és bizony nagyon 
hamar meg is győzik magukat a vásárlás tényéről, miközben 
figyelmen kívül hagyják az esetleges következményeket. A 
pénztárnál történő fizetéskor valóságos örömmámort élnek át, 
miközben arcuk kipirul, a szívük hevesen kalimpál. Otthon 
viszont komoly lelkiismeret-furdalást éreznek a vétel miatt, és 
előfordul, hogy az újonnan vásárolt holmit soha sem veszik fel.  

A szenvedély kialakulásában komoly szerepe van az áruházlánc 
hálózat létrejöttének is, hiszen szerte az országban épültek a 
„mamut típusú” áruházak, ahol szinte mindent egy helyen meg 
lehet vásárolni anélkül, hogy üzletről-üzletre kellene barangolni.  

A betegség tüneteinek észlelésekor akkor érdemes szakemberhez 
fordulni, ha a vásárlási kényszer rendszeresen visszatér, és mind 
az egyén, mind pedig a családjának az életét befolyásolják a 
következmények. 
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5. Az  anorexia  és  bulímia  
 

Az anorexia nervosa 
 
Az anorexia szenvedélybetegség a napi szóhasználatban az étel 
megtagadását, visszautasítását jelenti, és főként a serdülő 
lányoknál fordul elő. Igen korai életkorban történő 
kialakulásában jelentős szerepe van a „soványság 
divathóbortjának”, a családi és iskolai stresszhatásoknak, az 
önbizalom hiányának.  
 
Főként azok a fiatal lányok a legveszélyeztetettebbek, akiknek a 
sportolási tevékenységük, és a foglalkozásuk összefügg a 
modellalkat megőrzésével. (Táncosok, sportolók, színészek, 
modellek…stb.) Egyes orvosi vélemények szerint a betegség 
szorosan összefügg a mai életmóddal is, hiszen a siker, a sok 
pénz és a boldogság elérése összefügg a karcsúság 
megőrzésével.  
 
Hogyan ismerhetjük fel az anorexia tüneteit? A betegségben 
szenvedők feltűnően kevés önbecsüléssel rendelkeznek, 
melynek kialakulásában a családi környezet is jelentős szerepet 
játszik. A szülők sok esetben negatív tartalmú, elmarasztaló 
szavai és mimikával nyomatékosított üzenettartalmai, komoly 
személyiségkárosító hatással bírnak. Komoly figyelmeztető jel 
ezért, ha a fiatal állandóan attól retteg, hogy elhízik, és legtöbb 
idejét az étkezések által bevitt kalóriák számolgatásával tölti. 
Szinte irtózik az ételtől, s arról sem vesz tudomást, ha éhes.  
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A fogyás elősegítése érdekében vagy a számukra ideálisnak 
tartott testsúly megőrzése érdekében állandóan hashajtót és 
vízhajtót szednek, sőt bizonyos esetekben hánytatják magukat, 
hiszen lelkiismeretük támad, ha több kalóriát vittek be a 
megengedettnél. Ezt a tevékenységet még kiegészítik erős 
testgyakorlatokkal is. Szembetűnő, hogy főzési kényszerben 
szenvednek, sőt recepteket tanulnak. 
Az anorexiások torz testképpel rendelkeznek, mert azt hiszik 
magukról, hogy kövérek, sőt úgy gondolják, hogy a szépség és a 
karcsúság érdekében mindig fogyózniuk kell, már csontsoványra 
lefogyasztják magukat. Ennek következtében igen súlyos 
tünetek jelennek meg, mint pl.: koncentrációs képesség zavarai, 
szorongás  és  depresszió,  a  hormonháztartás  felbomlása,  a  
vérkép romlása, alacsony vérnyomás, székrekedés, a szexuális 
vágy elvesztése. A betegség súlyos fokában megjelenik az 
alultápláltság és a kiszáradás veszélye, amely azonnali orvosi 
beavatkozást és kezelést igényel.    
 
Gyógyítása elsősorban pszichoterápiás eszközökkel, a 
természetgyógyászat segítségével, akupunktúrás kezelésekkel 
történhet. A legújabb gyógymódoknak tekintjük a 
művészetterápia (alkotások elemzése), a táncterápia (a 
felgyülemlett érzések felszabadítása), a hipnoterápia (hipnózis 
alkalmazása), naturopátia (multivitamin készítmények adása) 
segítségével történő kezeléseket.  
 
A bulimia nervosa 
 
A bulimia betegséget úgy is jellemezhetnénk, hogy szinte 
ellenkezője az anorexiának, mégis nagyon sok köztük a közös 



             
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron  a lelkek révésze…  

 
______________________________________________________________ 
 

69 
 

vonás. A bulimiások is sokszor éheztetik magukat, melyet 
azonban hirtelen és rohamszerű evéskényszerek váltanak fel. A 
sokszor „fulladásszerű” evést egy bűntudati állapot követi.  

A betegség kiváltó okai között a stresszhatásokat, a problémák 
megoldását a beteg a nagy evészetek során próbálja 
kompenzálni. Ennek során sokkal többet esznek, mint amire a 
szervezetnek szüksége van, ezért sokan közülük nagyon 
kövérek. Bizonyos esetekben attól félnek, hogy nagyon 
elhíznak, ezért hashajtókat szednek és hánytatják magukat.  

A bulimiás betegség sokkal gyakoribb, mint az anorexia és 
főként a huszonéves lányoknál fordul elő.  

A fiúk esetében a betegség előfordulása valamivel magasabb, 
mint az anorexiában szenvedőknél. A betegség következtében 
kialakul a szorongás és a depresszió, az alacsony vérnyomás. A 
folyamatos hánytatás következtében nagymértékben megnő a 
kiszáradás veszélye és veseelégtelenség, keringési zavarok 
fordulhatnak elő. 

Gyógyítása hasonló az anorexiás betegekével, főként azonban az 
alternatív gyógymódokat (természetgyógyászat területei), 
ajánlják elsősorban a szakemberek.  
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             lásd, kelt am ikor jöttem  s m ost hanyatlik lásd, kelt am ikor jöttem  s m ost hanyatlik lásd, kelt am ikor jöttem  s m ost hanyatlik lásd, kelt am ikor jöttem  s m ost hanyatlik     
             m inden csillag s tilos sokáig álln i. m inden csillag s tilos sokáig álln i. m inden csillag s tilos sokáig álln i. m inden csillag s tilos sokáig álln i.     
   … B ibornál jóval sötétebb a habja,   … B ibornál jóval sötétebb a habja,   … B ibornál jóval sötétebb a habja,   … B ibornál jóval sötétebb a habja,     
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„A z első dolog, am elyen el kell gondolkodni,  
a  drága szabad és m indenkit m egillető em beri lét,  
m elyet oly nehéz elérni, és oly könnyen lerom bolható.”  

            (K alou R inpoché) 

 

II.II.II.II.     A z élvezeti cikkekA z élvezeti cikkekA z élvezeti cikkekA z élvezeti cikkek     

Az előző fejezetben olyan szenvedélybetegség formákról tettünk 
említést, ahol a szervezetbe nem épül be közvetlenül valamilyen 
kémiai anyag.  

A szenvedélybetegségek fogalmába tartoznak azok a 
magatartászavarok is, amelyek bizonyos kémiai anyagok 
rendszeres fogyasztását foglalják magukba. A szertől függőség 
(dependencia) alakul ki abban az esetben, ha a személy nem tud 
lemondani e szerek használatáról, akkor is fogyasztja, ha a testi, 
pszichés, vagy szociális ártalmait érzékeli, és ha a szer 
fogyasztását környezete ellenzi vagy tiltja.  

Mielőtt még felvázolnánk az e fogalomkörbe tartozó anyagokat, 
elkerülhetetlenné válik néhány alapvető fogalom tisztázása:  

 
A drog fogalma  
 
Az addiktológiával foglalkozó tudomány a drog fogalmát a 
következőképpen határozza meg: drognak nevezzük azt az 
anyagot, amely a központi idegrendszerre hatva hangulati, 
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gondolkodásbeli változásokat okoz, és hatása potenciálisan 
káros a szervezet testi-lelki folyamataira.  
 
A drog szót hivatalosan a gyógyszerészetben is használták, 
melyet a szárított növényi részek összefoglalására alkalmazták. 
Maga a szó az angol „drug” szóból ered, melyet a heroin és 
marihuána gyűjtőneveként is alkalmaztak. Amerikában a 
penicillint, a heroint, az aspirint és a marihuánát is ezzel a szóval 
illetik. A szó általános használata Európában is nagyon gyorsan 
elterjedt. 
 
Legális és illegális felosztás:  
 
Legális drogok: minden olyan szer, amelynek gyártását, 
raktározását, behozatalát, kivitelét, forgalmazását az állam nem 
tiltja, illetve nem köti 
különösen szigorú 
ellenőrzéshez. Ezek 
különösen a tea, a kávé, 
az alkoholtartalmú italok, 
a dohányáruk, illetve a 
gyógyszerek.  
 
A legális drogoknak két 
csoportja van: azok, amelyeknek használatához nem szükséges 
engedély – pl. kávé, cigaretta, alkohol, illetve amelyek 
gyártásához, forgalomba hozatalához engedély szükséges – pl. 
gyógyszerek.  
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Illegális drogok: olyan anyagok, amelyeknek gyártása, 
raktározása, behozatala, kivitele, forgalmazása államilag tiltott, 
illetve ez csak külön engedély alapján az erre feljogosítottak 
számára, kizárólag egészségügyi vagy tudományos célra és 
különösen szigorú ellenőrzés mellett lehetséges. Ezek azok az 
anyagok, amelyeket kábítószer néven ismerünk.  

Az illegális drogokat szintén két csoportba sorolhatjuk: az 
olyan anyagok, amelyek megfelelő engedély mellett 
használhatók - pl. kábítószerek gyógyászati alkalmazása -, 
illetve amelyek legálisan nem hozzáférhetők. 

A kábítószer fogalmáról a későbbi fejezetekben ejtünk szót. 

F e k e t e k á v é  
 
Napjainkban a feketekávé fogyasztásával kapcsolatban 
meglehetősen eltérnek a vélemények, és heves viták folynak a 
szervezetre gyakorolt hatásukat illetően is. A téma tárgyalásakor 
ezért törekedtünk az objektivitásra, a tényeket és a feltárt 
legújabb kutatási eredményeket hitelesen bemutatni.   
A kávé története egészen a középkori Abesszina Kaffa nevű 
tartományig nyúlik vissza. Az első 
arab, aki Jemenben a kávécserje 
pirosra érett babjaiból kikeverte az 
első "fekete levest," nem gondolta, 
hogy ez a főzet az egész világot 
meg fogja hódítani. Az egész 
mohamedán világba a mekkai 
zarándokok vitték szét.  
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Európába a XVII. században, a török hódoltság idején került és 
már nemcsak a kávéfogyasztás volt általános, hanem a 
kávéházak is. A kor híres szellemi alkotói közül többen ihlető 
italnak vélték a kávét.  Voltaire, a híres francia író állítólag napi 
ötven csészével ivott belőle, s Balzac is mindig kávézott, mielőtt 
írni kezdett volna. Ma a világon kb. 25 millióan élnek a kávéból. 
Azért termesztik, hogy tápérték nélküli, enyhén stimuláló italhoz 
jusson az emberiség.  

 

A kutatások során feltalálták az első gőznyomással főző 
presszógépet, melyet 1855-ben mutattak be Párizsban. A gyors-
kávét - az ún. Nescafét - pedig japán kémikus találta fel, és 
1901-ben kezdték először árusítani.  

 

Kávéfogyasztás 
 

A kávéfogyasztás része mindennapi életünknek. Különféle 
fajtáit (coffea arabica, coffea liberia, coffea robusta) nagyon 
sokféle alkalommal fogyasztjuk, azonban erősen megoszlik a 
vélemény arról, hogy a fekete nedű miképp is befolyásolja az 
egészségünket. Használ-e vagy inkább beteggé tesz?  

 

Az 1,3,7-trimetil-xantinként ismert koffein a metalxantin 
vegyületek csoportjához tartozik és több, mint 60 növényfélében 
kimutatták, többek között a tealevélben, a kakaó- és a 
kávébabban. Az amfetaminhoz hasonló, de gyengébb és a 
központi idegrendszer agykérgi területére hatva fokozza a 
szellemi teljesítőképességet, éberséget okoz, továbbá csökkenti a 
kimerültség érzetét. A koffein azonban csak egyike a kávéban 
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megtalálható mintegy 500 vegyületnek. A kávé csészénként 75-
155 mg koffeint tartalmaz. 
 
A legújabb kutatási eredmények igazolták, hogy a kávé növeli a 
vérnyomást, de csak akkor, ha komolyabb mennyiséget 
fogyasztunk el belőle.  
 
Természetesen e hatása miatt a magas vérnyomásban 
szenvedőknek a fogyasztása nem ajánlott. Az ebben a 
betegségben szenvedő férfiak esetében a vizsgálatok már 2-3 
kávé után jelentős vérnyomás-emelkedést mutattak ki. Alacsony 
vérnyomás esetén pedig segíthet annak "feltornázásában".  
 
A fogyasztás hatással van a  koleszterinszint alakulására is, 
mivel a filteres kávé alig emeli a koleszterin koncentrációját a 
vérben, ám a presszókávé már jelentős mértékben növeli, tehát 
ha valakinek magas a koleszterinszintje, annak ajánlatos kerülnie 
az erős presszókávé fogyasztását.  
 
Orvosi szempontból a koffein hasznos(!), mivel tágítja a 
koszorúereket, fokozza a véráramlást, ugyanakkor összehúzza a 
feji artériákat, ezzel enyhíti a migrénes fejfájást.  
Kevesen tudják, hogy nemcsak a szívre és az agyra van hatással, 
hanem vízhajtó is.  
 
Legújabb vizsgálatok szerint azok a nők, akik legfeljebb napi öt 
kávét isznak, nem nő a szívbetegségek kockázata, még akkor 
sem, ha érszűkületük vagy szívritmuszavaruk van. A 
szívrohamok előfordulásának gyakorisága azoknál sem nőtt, 
akik naponta hat vagy több csésze kávét fogyasztanak.  
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Tehát annak, akinek egészséges a szíve, megfelelő a 
koleszterinszintje és gyomorbántalmakban sem szenved, azok 
nyugodtan fogyaszthatják a kávét, fontos csak az, hogy azt 
mértékkel tegyék! 
 
 
A rákbetegségek kutatatásával foglalkozó orvosok 
megállapították, hogy nincs összefüggés a kávézás és a 
hasnyálmirigyrák kialakulása között. Ugyanez vonatkozik a 
jóindulatú emlőcsomósodás (mastopathia) és a mellrák 
kérdésére is. A napjainkban is tartó, közel 122.000 ápolónő 
bevonásával végzett harvardi vizsgálat sem találta 
kockázatosnak a kávéivást a mellrák kialakulása szempontjából. 
Sőt érdekes módon kevesebb kávéivó ápolónőnél találtak 
mellrákot, mint a kávét nem fogyasztók körében! 
 
A terhesség viszonylatában 1980-ban vemhes patkányokkal 
végeztek  kísérleteket, mely során ételükbe jelentős mennyiségű 
kávét tettek, s ennek eredményeképpen  az állatok lábfej nélküli 
utódokat szültek.  
Két évvel később tizenkétezer terhes nő vizsgálatánál 
kimutatták, hogy napi négy vagy több kávé fogyasztása 

összefügghet a koraszüléssel és az alacsony  születési 
súllyal. Annak ellenére, hogy fő vétkesnek a 
dohányzást (!) találták, a szakemberek mégis 
óvatosságra intenek. 

 
  A koffein és a fogamzás összefüggésének 
vizsgálati eredményei ellentmondásosak.  

A nők körében végzett vizsgálat nem 
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talált kapcsolatot a koffein és a teherbe esés esélye között, 
azonban a napi 300 mg koffeint (3-4 eszpresszókávét) fogyasztó 
nők vizsgálata alapján megállapították, hogy a koffein késlelteti 
a teherbe esést, növelheti a vetélés, ill. a lassú magzati fejlődés 
valószínűségét.  
 
A koffein károsan hat a kalcium-anyagcserére. Azok a nők, akik 
koffeint fogyasztanak, több kalciumot veszítenek a vizelettel. 
Ezáltal csontozatuk gyengül, s könnyebben törik. A mérsékelt 
kávéfogyasztás esetén napi egy pohár tej pótolja azt a 
kalciummennyiséget, melyet körülbelül két csésze kávénak 
megfelelő koffeinmennyiség idéz elő. A kávénak a 
testsúlyszabályozásban is jelentős szerepe van, mivel a koffein 
felgyorsítja a kalóriák elégetését. Egy vizsgálat szerint 100 mg 
koffein (egy csésze kávé) 3-4 százalékkal képes növelni az 
anyagcsere sebességét, ami nagyobb mennyiség esetén tovább 
emelkedik.  
A koffein a fizikai teljesítőképességet is javítja. Egy napjainkban 
végzett kanadai tanulmány kimutatta, hogy még a mérsékelt (3 
mg/testsúlykilogramm) koffeinfogyasztás is kedvezően hat az 
állóképességre. A koffein hatására a szervezet zsírt éget el, hogy 
az izmoknak legyen "üzemanyaguk" ezért később jelentkeznek 
az elfáradás tünetei.  

O. Paul már 1963-ban hétezer szívbetegen végzett 
tanulmányában feltárta, hogy a szívbetegség gyakorisága 
összefüggésbe hozható az elfogyasztott kávé mennyiségével.  

1968-ban Samuel Bellet kimutatta, hogy a kávéfogyasztás növeli 
a szabad zsírsavak szintjét a vérben. Mivel az emelkedett 
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vérzsírszint érelmeszesedést és más degeneratív betegségeket 
okoz, nyilvánvaló, hogy a kávéfogyasztás növelheti a 
szívbetegségek gyakoriságát. 1972-ben Bellet azt is kimutatta, 
hogy a koffein elősegíti a fibrillációs típusú szívritmuszavarok 
létrejöttét. További felmérések is pozitív összefüggést fedeztek 
fel a kávéfogyasztás és a magasabb vér koleszterinszint között. 
Az elvégzett kísérletek azt bizonyították, hogy a kávéfogyasztás 
10 hétig történő teljes beszüntetése után a vér koleszterinszintje 
átlagban 13 %-kal csökkent, míg azoknál, akik visszatértek a 
kávé fogyasztáshoz fokozatos koleszterinszint-emelkedést 
tapasztaltak. 

A kávéfogyasztással kapcsolatos legújabb kutatási eredmények 
már jelentős károsító hatásokat tártak fel. A British Medical 
Journal 1990-ben közölt egy felmérést, amely 38.000 35 és 54 
év közti norvég férfi és nő vizsgálatára terjedt ki. Kiderült, hogy 
az elhalálozás rizikója kétszer nagyobb volt a férfiaknál és 
négyszer a nőknél azon csoportnál, akik kilenc vagy több csésze 
kávét fogyasztottak naponta, összehasonlítva azokkal, akik egy, 
vagy ennél kevesebb csésze kávét fogyasztottak.  
 
Oscar Jankelson és társai kimutatták, hogy a kávé 
megváltoztatja a vércukor-szintet, vagyis a vizsgált 
személyeknek a vércukor értéke magasabb volt kávéfogyasztás 
után, mint előtte. E felfedezés nyugtalanságot okozott, ezért 
nagy volumenű kutatásokat javasoltak végezni a kávé "káros 
hatásának" tanulmányozására. 
 
A koffein szervezetre gyakorolt hatását a kutatók tovább 
vizsgálják, azonban az eddigi eredmények azt igazolják, hogy az 
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egészséges ember a mérsékelt, azaz napi 2-4 csésze 
feketekávéval nem kockáztatja egészségét!  
 
A hirtelen elvont koffein azonban már okozhat némi problémát, 
ami fejfájást, kimerültséget, rosszkedvet és gyengébb 
koncentrálást eredményezhet.  

Teafogyasztás   
 
A teát, mint gyógyszer-főzetet, forrázatot évezredek óta 
ismerjük. Asszámból került Kínába, és onnan terjedt el az egész 
világon. Egy kínai író már kr.e. 2700 évvel említést tesz róla. 
Európába 1636-ban került, de csak 1820 körül kezdték el 
általánosan használni. Főként gyógyításra használták: a 
betegeknek rizsbe, tejbe kellett tealevelet belefőzniük és úgy 
meginniuk.   
 
A kellemes ízéről, éltető, 
élénkítő hatásáról ismert tea a 
teabokor, (teafa) elbokrosodó, 
vagy fa alakú növény 
levélrügyeiből és a fiatalabb 
leveleiből készül. Nagyon sok 
fajtáját ismerjük: ázsiai tégla- 
tea, karaván-tea, a kínai tea, kapori tea, batum- tea...stb.  
 
A tea legfontosabb hatóanyaga a thein v. kaffein (koffein), 
melyből 1.09 - 4.67 %-ot tartalmaz, de ezenkívül van benne 
theophyllin, csersav, boheasav (4.48 - 25,2 %), ásványi anyagok 
(4.1 - 8.03 %) és nyomokban az ún.  teaolaj, amely valószínűleg 
az erjedés alatt képződik.  
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Kis mértékben fogyasztva az agyműködést serkenti, de 
túlságosan fogyasztva álmatlanságot, nyugtalanságot és 
reszketést okoz. A tea hatása nagyjából hasonlít a kávé 
hatásaihoz, azonban a teofill tartalom mellett még 28-44 mg 
koffein tartalma is van.  
 
A zöld tea hatása erősebb, mint a feketéé. Nálunk rumot, citrom-
, narancslevet adnak hozzá, a kínaiak és japánok tisztán isszák, 
más ázsiai népek tejet, vajat, lisztet, betelt, szódát, fűszereket 
kevernek bele és néhol a leveleket is megeszik.  
 
A teakereskedelem gócpontja London, valamint Hamburg, 
Bréma, Marseille és Odessza.  
A legtöbb teát Európában Oroszországban használnak, ahol 
évente egy ember kb. 1 kg-ot fogyaszt el. 

 

Dohányzás 
 
A dohányzás a szenvedélybetegségek olyan formája, amely az 
alkohol mellett nagyon gyorsan szedi az áldozatait. Naponta kb. 
hatvanan halnak meg olyan betegségekben, 
amely bizonyítottan a dohányzás 
következményeinek tudható be.  Tekintsük át, 
hogyan indult el a guana hani indiánok 
összehengerített dohány leveléből a dohány 
világméretű hódító útjára. 
 
A dohányzás  őshazájának Közép-Amerikát 
tekintjük, ahol az indiánok az összehengerített dohány levelet a 
kukorica levelébe csavarták és azt elszívták.  
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A dohányzás első hírét 1492-ben Kolombusz hozta, majd a 
spanyol udvarba delegált francia követ, Jean Nicot ismertette 
meg a dohány levelének elfüstölését és 1560-ban orvosi 
javaslattal küldött dohányt Medici Katalinnak, aki az első nő 
volt a világon, aki dohányt használt, tubákolt. Így vált a nikotin 
egész Európában, majd a meghódított világrészeken is jelentős 
élvezeti szerré. Hazánkba a XVI. században, a zsoldosok 
közreműködése révén került. 
 
Angliába valamivel később jutott el, de nagyon hamar elterjedt a 
fogyasztása.  
 
Már ebben az időben I. Jakab angol király felismerte a 
dohányzás káros hatásait, ezért 1603-ban készült 
deklarációjában felemelte szavát a „száraz részegség”-nek 
nevezett füstölés ellen. Ezután számos országban, így hazánkban 
is tiltani kezdték a dohányzást. Debrecenben már 1574-ben 
közzétették, hogy a lakodalmakban és más sokadalmakon a 
„rossz és ártalmas füstöléstől mindenki tartózkodjon”. 
 
A dohányzás a XIX. századi Európában már szokássá vált, s 
mindenki „saját kezűleg sodorta” az akkor „szivarkának” 
nevezett cigarettát.  
 
Az orvostudomány már ekkor felismerte a dohányzásban rejlő 
káros hatásokat, ezért kidolgozták a betegség megelőzésének 
elveit, melynek fő célja az egyén egészségének a védelme, a 
dohányzó meggyőzése és a leszoktatás elérése volt. A cigaretta 
füstölését az akkori erkölcsi szabályok és a vallási tanok is 
tiltották, ennek ellenére nem sikerült visszaszorítani a terjedését. 
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Hazánk a dohányzás és sajnos az alkoholfogyasztás tekintetében 
is a világranglista első helyén áll. A magyar felnőtt lakosság 
több mint egyharmada él ezzel a szenvedéllyel, s az erős 
dohányosok  naponta kb. 20 szál cigarettára gyújtanak rá.  A 
napi 10-12 szál cigaretta elszívása huzamos idő után már 
valószínűleg igen ártalmas, a dózissal és az időtartammal 
azonban párhuzamosan nő a veszélyeztetettség.  
 
A Magyar Rákellenes Liga felmérése alapján a dohányzás 33 
féle daganat és 3000 egyéb betegség kialakulásában játszik 
döntő szerepet. A tüdőrák 90 %-ában, a szív- és érrendszeri 
megbetegedések mintegy 25 %-ában a dohányzás tehető 
felelőssé és nagyon magas az ezzel összefüggésbe hozható 
halálozási arány is. Évente kb. 20.000 ember halálában játszik 
szerepet e szenvedélybetegség, amely több embert öl meg, mint 
az alkohol, a közlekedési balesetek, az AIDS, és egyéb drogok 
együttesen. A halálozási okok között elsősorban a szív- és 
érrendszeri panaszok, az idült hörghurut, a tüdőtágulás és a 
különböző daganatos megbetegedések dominálnak: a száj-, a 
gége-, a torok- és a tüdőrák.  
 
A dohányzás a társadalom megítélése alapján drogfogyasztásnak 
minősül, azonban ez nem tévesztendő össze a kábítószer-
fogyasztással.  E minősítés alapján a nikotin egy olyan drog, 
amelynek éveken keresztül történő fogyasztása függőséget alakít 
ki, s komoly károsodásokat idéz elő az emberi szervezetben.  
 
A dohányzás az egész világon problémát okoz, ezért a WHO 
már 1974-ben kórképnek nyilvánította a dohányzást, az 
Amerikai Pszichiátriai Társaság pedig 1980-ban meghatározta, 
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hogy a dohányosokat betegként kell kezelni, tekintettel arra, 
hogy a nikotin kihat a központi idegrendszerre és függőséget 
okoz.   
 
A nikotin mérgező hatása 
 
Amikor a dohányos rágyújt egy szál cigarettára 0,8 mg 
ólommal terheli meg a környezetét, amely sokkal mérgezőbb, 
mint az autók kipufogó gázainak terméke. A cigaretta égő 
parázsából felszabaduló mellékfüst szabadon áramlik a 
levegőbe, amely mérgezőbb mint a főfüst. A dohányfüst kb. 
4000-féle káros anyagokat tartalmaz, ennek legkárosabb elemei 
a nikotin, a szén-monoxid, a hidrogén-cianid és az ammónia. A 
kutatóknak a több ezer anyagból 43-ról sikerült kimutatniuk, 
hogy rákbetegséget okoz. Az égő cigaretta főfüstjének szén-
monoxid tartalma 1-3 %, amelynek 80-90 %-a jut be a tüdőbe, 
majd innen a vérbe, ahol felhalmozódik, így koncentrációja 
emelkedik. A dohányfüst kátrány és kátrányszármazékának 
tartalma tehető felelőssé elsősorban a dohányzók tüdőrákjáért. 
A nikotin már egészen kicsi mennyiségben is erős méreg. A 
nikotin és a szén-monoxid a szívműködést először lassítja, majd 
szaporává teszi, miközben a vér sűrűbbé válik, ezáltal megnő a 
vérrögképződés kockázata és a szívinfarktus esélye. További 
veszélye, hogy súlyos érelmeszesedést és ezzel összefüggésben 
szívbetegséget okoz. A statisztikai adatok szerint ennek 
következtében évente kb. 8000 halálos kimenetelű infarktus 
történik.   
                                                   
A mérgező dohányfüst kíméletlenül pusztítja a tüdőt, s a 
folyamatos sejtirritáció lévén kialakuló góc, majd daganat 



                  
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron a lelkek révésze…  

 
____________________________________________________ 
 

84 
 

áttéteket képez, s a megjelenő csontfájdalom, a tompultság, 
sárgás bőr és szemfehérje, a légszomj és szédülés, valamint a 
nyirokcsomók duzzanata kíméletlenül jelzi a rákbetegség 
szétterjedését a szervezetben. Hazánkban évente 6000 új 
tüdőrákos megbetegedést diagnosztizálnak az orvosok.                              
      
Mit kell tudnunk a tüdőrákról? 

A szervezetünk különféle sejtekből épül fel, amelyek normális 
esetben szabályosan növekszenek, osztódnak, ezáltal újabb 
sejtek születnek. Ez a folyamat nélkülözhetetlen az egészséges 
szervezet működéséhez. Ha a folyamatban valami zavar történik, 
a sejtek szakadatlanul osztódnak, melyekre a szervezetnek nincs 
szüksége. Az ezáltal képződött szövet szaporulatot tumornak, 
vagy daganatnak nevezzük. Minden rákfajta saját szervezetünk 
sejtjeiből, építőköveiből alakul ki. 

Az ún. jóindulatú (benignus) daganatok esetében nem beszélünk 
rákos folyamatról. Ezek rendszerint eltávolíthatók a szervezetből 
és általában nem veszélyeztetik az életet. 

A rosszindulatú (malignus) daganatokat nevezzük rákos 
folyamatnak, melyek sajnos átkerülnek a nyirokérbe és a 
vérkeringésbe. Ezáltal jutnak el a szervezet távoli részébe és ott 
áttétet képeznek. 

A dohányzás esetében a dohányban található káros anyagok 
nagymértékben károsítják a tüdő sejtjeit, ezért bizonyos idő után 
ezek a sejtek rákos sejtekké alakulnak.  
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Ezért van az, hogy a dohányzás abbahagyása csökkentheti a 
tüdőrák kialakulásának a veszélyét. 

A tüdőrák tüneteinek felismerése: 

� állandó köhögés, 
� szúrós és erős mellkasi fájdalom, 
� nehézlégzés, rekedtség,  
� hörghurut, gyakori tüdőgyulladás,  
� mással nem magyarázható fogyás, 
� étvágytalanság, 
� állandó fáradtságérzés, 
� véres köpet. 

A fenti tüneteket azonban okozhatják egyéb megbetegedések is. 
Ezért nagyon fontos, hogy amikor ezeket észleljük azonnal 
forduljunk orvoshoz, hogy a betegség időben diagnosztizálására 
kerüljön! Az ehhez szükséges adatokat az orvosok különböző 
vizsgálati módszerek segítségével végzik el, majd ezután 
határozzák meg a gyógykezelési lehetőségeket. A kezelés 
nagyon sok egyéb tényezőtől is függ, és többféle módszer, 
illetve ezek kombinációja választható a gyógykezelésre. A 
módszerek közül csak néhányat említünk meg: 

� A sebészi beavatkozás segítéségével eltávolítják a rákos 
daganatot, illetve daganatokat, szükség esetén 
valamelyik tüdő lebenyt. 

� A kemoterápia módszerével ún. daganatellenes 
gyógyszereket használnak a betegségből való 
kigyógyuláshoz, 
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� A sugárkezelés esetében a rákos sejtek elpusztítása 
történik.  

� Az orvos műtét helyett elsődlegesen is előírhat 
sugárkezelést, melyet gyakran kemoterápiával 
kombinálnak. 

� Végül egy nagyon új módszer, amelyet fotodynámiás 
terápiának neveznek, (PDT) s a lézerkezelés egy fajtája. 
Ezáltal speciális vegyi anyagot juttatnak a 
vérkeringésbe, amely a szervezet sejtjeihez kötődik. Az 
anyag a normális sejtekből gyorsan kiürül, viszont a 
ráksejtekben hosszabb ideig megmarad. Ezután lézer 
fénnyel aktiválják a ráksejtekben megkötött vegyületet, 
amely elpusztítja azokat a sejteket, amelyek megkötötték. 
 

Egy súlyos rákos beteg férfi így vall a dohányzásáról: 

 

„… Mindössze 11 éves voltam, amikor az utcabeli haverokkal 
rágyújtottam az első cigarettára.…A padlásra bújtunk el, nehogy a 
szüleink észrevegyenek bennünket…Egy kis berendezett irodánk volt 
ott… Előfordult az is, hogy nagyobb fiúk, olykor felnőttek  is 
csatlakoztak hozzánk…Ekkor még nem szívtunk sokat, napi egy-egy 
szálat...A cigaretta akkoriban hosszabb volt, mint napjainkban. 
Gyerekek lévén, mivel pénzünk nem volt tojásért cseréltük el a dohányt 
a sarki fűszeresnél… 

 A közös baráti együttlétek alatt egyre többet  kezdtünk szívni, és én 
rászoktam a cigarettára. Ennek már 55 éve... Azóta rendszeresen 
szívom, igaz először csak kevesebbet, majd egyre többet. Mostanáig 
napi két dobozzal füstöltem el…  
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…Néhány hónappal ezelőtt tüdőszűrő vizsgálatra kellett mennem…Az 
orvosok egy foltot fedeztek fel a jobb tüdőmön, ezért kórházi 
kivizsgálásra küldtek be a tüdőkórházba, hogy megállapítsák annak 
eredetét… Különböző vizsgálatokon mentem keresztül és közölték, 
hogy rosszindulatú daganat van a tüdőmön…A orvosok felajánlották a 
műtét lehetőségét és én vállaltam…Elszívtam az utolsó szál 
cigarettámat is…Feleségem (Mama) is velem tartott, és hosszú idő 
után Ő sem gyújtott rá többet.…A kórházba kerülésem után mindent 
kitakarított, hogy mire  hazamegyek friss, tiszta levegőjű lakás várjon 
otthon… 

…Megműtöttek és eltávolították a jobb tüdőmet…Miután nagyon jól 
viseltem az operációt és gyorsan felépültem,  hazaengedtek. Az 
orvosok közölték, hogy a teljes gyógyuláson érdekében utókezelésen 
kell részt vennem…A felajánlott lehetőségek közül a sugárterápiás 
kezelést választottam…A kezelés azonban csak néhány nap múlva 
kezdődhetett el, mert a gép mindig javításra szorult…Mamával jártunk 
szorgalmasan a kezelésekre és egy idő után már egyedül is 
sétálhattam a városban…  

…Néhány héttel ezelőtt szédülni kezdtem és gyengének éreztem 
magam, és a járásom is bizonytalanná vált… 

Az étel lenyelésével is gondjaim voltak…Mamával úgy gondoltuk, 
hogy bemegyünk a kórházba, mert néhány évvel korábban  
vérkeringési  panaszokkal kerültem felvételre…A kivizsgálás 
érdekében be kellett feküdnöm a kórházba…Újabb vizsgálatok és CT 
következett és az orvosok duzzanatot véltek felfedezni az agytörzsön, 
ezért a mielőbbi gyógyulás érdekében 16 sugárkezelést  

kaptam a  fejem két oldalára. Ezután újabb besugárzás következett a 
mellkasomra… Összesen 50 sugarat kaptam…Sajnos a nyelésem 
rosszabbodott és elment a hangom is, már alig tudok beszélni… 
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A kórházi létem alatt döbbentem rá, hogy mekkora teher is volt a 
dohányzás, hiszen a cigarettának, a gyújtónak és szipkának mindig 
velem kellett lennie…A betegségem diagnosztizálása és 55 évi masszív 
dohányzás után, a gyógyulásom érdekében tettem le a dohányt és 
egyáltalán nem érzem a hiányát…Nincs nikotin éhségem, nem vagyok 
feszült és ideges sem…Soha többé nem gyújtok rá…Reménykedem, 
hogy a kezelések eredményesek lesznek és meggyógyulok, mert mama, 
a kis unokák és a rokonok nagyon várnak rám otthon…  

In  memorian... 

A tüdődaganatos beteg férfi történetét, - aki sajnos a könyv 
kiadását már nem érte meg - figyelmeztetésül és 
elgondolkodtatásul szánjuk valamennyi dohányos számára...  

 
Dr. Süle Tamás orvos vizsgálatai megállapították, hogy minden 
cigaretta elszívása hét percet vesz el az ember életéből. Tehát 
attól függően, hogy ki hány éves korában kezdett el dohányozni, 
illetve, hogy mikor hagyta abba, kb. 7-10 évet veszít az életéből. 
Statisztikai adatokkal igazolták, hogy azok is kétszeresen 
veszélyeztettek, akik pl. 15 év után abbahagyták a dohányzást, 
mégis 15-25-szor kisebb arányban fordul elő közöttük a 
betegség a folyamatosan dohányzókhoz képest.  
 
A passzív dohányzás káros hatásai 
 
Passzív dohányzásról akkor beszélünk, amikor valaki kénytelen 
elviselni azt, hogy mások a jelenlétében dohányoznak. Senki 
nem gondol arra, hogy ennek következtében milyen káros 
sejtelváltozások következnek be a szervezetben, pl.: ez a 
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hölgyeknél nagymértékben megnöveli a mellrák kialakulásának 
kockázatát.  

 

A kutatások szerint azoknál a nőknél, akik kénytelenek voltak 
12 éves koruk előtt elviselni a dohányfüstöt, a mellrák 
kialakulásának kockázata 4,5-szer, akik 12 és 20 éves koruk 
között, azoknak 3,5-szor és végül azok, akik 21 éves koruk után 
lettek elszenvedői a dohányfüstnek, azoknál a mellrák kockázata 
2,4-szer nagyobb, mint azon nőknél, akik soha nem dohányoztak 
és nem voltak passzív dohányosok sem!  

 

A passzív dohányzás a gyermekeket veszélyezteti a legjobban, 
mivel az általuk belélegzett cigaretta füstje évente átlagosan 80-
150 szál cigaretta elszívásának felel meg. Emiatt betegszenek 
meg oly sokan asztmában, hörghurutban és tüdőgyulladásban. 
Tehát azok a szülők, akik rendszeresen gyermekük jelenlétében 
gyújtanak rá, azok jelentős mértékben károsítják gyermekük 
szervezetét! Azok a kismamák pedig, akik a terhességük alatt 
dohányoznak, azoknak számolniuk kell annak magzatkárosító 
hatásaival. A kutatások azt is bebizonyították, hogy ezeknél a 
hölgyeknél pedig sokkal nagyobb számban fordulnak elő a 
vetélések, halvaszületések, és kis súllyal való születések száma, 
mint a nem dohányzók esetében.  

 

A terhesség alatti dohányzáskor az anya egy NNK néven ismert 
vegyülettel fertőzi meg a magzatot. Az anyag a dohányban lévő 
egyik karcinogén anyag, amely rákkeltő hatást hordoz 
magában, ezzel jelentősen megnöveli a súlyos megbetegedés 
kockázat. 
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A baba megszületését követően történő dohányzás pedig az 
anyatejen keresztül rendkívül károsítja az újszülöttet, mivel az  
kétszeresen magában hordozza a nikotin koncentrációját.   

 
Egyre fiatalabbak gyújtanak rá… 
 
A legújabb felmérések szerint hazánkban a gyermekkorúak 
közül is nagyon sokan dohányoznak. A GFK Piackutató Intézet 
felméréséből kiderült, hogy a magyar gyerekek 40 %-a 
nyilatkozott úgy, hogy barátai már túl vannak az első szál 
cigarettán. A 14-17 éves fiatalok 92 %-a már kipróbálta a 
dohányzást, és a 9-13 éveseknek csaknem 40 %-a már elszívta 
az első cigarettáját. 
Aki fiatal korában napi 20 szál cigarettánál többet szív el, azok 
később tériszonyban, pánikrohamokban szenvednek, és gyakran 
szoronganak.  
 
Az UC Irvite Kutatóközpont tanulmánya alapján a serdülőkorban 
a dohányzás okozta nikotinos élmény hatással van a későbbi 
viselkedési reakcióira. Janes Belluzzi farmakológus professzor 
szerint az első nikotinos élmény növeli a fiatalok érzékenységét, 
ami megemelheti a dohányzás  

kockázatát ebben a korcsoportban. 

 

A vizsgálati eredményt az is alátámasztja, hogy a masszív 
dohányosok 80 %-a serdülő korában gyújtott rá az első 
cigarettájára, tehát a rászokásnak biológiai okai vannak. A 
pubertásoknál már minimális nikotinbevitel után is kialakulnak a 
függés tünetei, s akik ebben a korban dohányoznak, nehezebben 
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tudják abbahagyni a dohányzást, mint azok, akik felnőttként 
szoktak rá.  
 
Tudjuk, azt, hogy az első rágyújtás, az ún. „koca dohányzás” 
szorosan összefügg az életkori sajátosságokkal, a baráti 
befolyásolásokkal, sőt a szülők mintaadó szerepével és bizonyos 
mértékig az iskola típusával is.  
 
Ezenkívül meghatározó lehet a kíváncsiság is, hiszen a 
gyermekeket izgatja, hogy milyen is lehet a cigi íze, főként, ha 
látja a körülette dohányzó felnőtteket vagy társakat. A 
folyamatban ezért a szülőknek nagyon következetesnek kell 
lenniük! Helytelen az a magatartás, ha a gyermeket úgy 
próbálják leszoktatni, hogy láncdohányzást alkalmaznak, szinte 
a rosszullétig szívatják el gyermekükkel a cigarettát, melynek 
igen súlyos egészségügyi következményei lehetnek. A tiltás, a 
kiabálás, a testi fenyítés sem hozza meg az elvárt eredményt! 
Sőt!.. Csak az őszinte, a dohányzás következményeit feltáró, 
tárgyilagos beszélgetés vezethet eredményre! 
 
A fiatalok fokozottabb egészségvédelme érdekében 2004. 
novemberében szigorodott az iskolai dohányzásra vonatkozó 
rendelet is, melynek értelmében a tanintézetek már nem 
jelölhetnek ki tanulóik számára dohányzó helyiséget.  
 
A dohányzás és az agresszivitás... 
 
Dr. Steven Potkin amerikai kutatása során arra a felfedezésre 
jutott, hogy a nikotin az ellenséges, agresszív 
személyiségjegyekkel rendelkező emberek agyában azokat a 



                  
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron a lelkek révésze…  

 
____________________________________________________ 
 

92 
 

területeket ösztönzi aktivitásra, amelyek a társadalmi 
szituációkért, a gondolkodásért és a tervezésért felelősek. 
 
Steven megjegyzi, hogy ha valakinek ellenséges, agresszív 
személyiségjegyei vannak, minden valószínűség szerint nagyobb 
hajlama van arra, hogy rászokjon a cigarettára, még akkor is, 
ha életében sohasem gyújtott rá, sőt a leszokás fázisa is sokkal 
nehezebb, mint másoknál.  
 
A dohányzás megelőzése az óvodában kezdődik... 
 
A dohányzás megelőzését nem lehet elég korán elkezdeni!   
 
Ezért az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) kidolgozott 
a kisóvodások számára egy játékos, a mese világán keresztül 
érvényesülő dohányzás ellenes programot, melyen keresztül 
juttatják el az értékes információkat a gyermekek számára. Ez 
elsősorban a dohányzás okozta sárga fogakra, a kellemetlen 
szájszagra, a köhögésre vonatkozik. Elkészült egy interaktív 
számítógépes szoftver is, amely többek között kirakós, kifestő és 
memóriajátékon keresztül képes lekötni a gyermekek figyelmét 
és így eljuttatni részükre a cigaretta rossz hatásait. A 
programhoz Csukás István írt mesét.  
 
A leszokás módszerei...  
 
Már nagyon sokan megpróbáltak lemondani a dohányzásról, 
mégis mindig visszaestek. Ennek elsődleges oka, hogy hiányzik 
a nikotinéhséget legyőző erős elhatározás, majd a cselekvés. 
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Sokféle gyógymódot igyekeztek már alkalmazni a szakemberek 
a dohányzástól való megszabadítás érdekében. 

Néhány évvel ezelőtt a terapeuták körében igen elterjedt volt az 
ún. elektromos averziós terápia, mely az alkarra erősített 
elektródon át áramütést mért a páciens kezére, amikor az 
rágyújtott a cigarettára. Ezt mindaddig folytatták, amíg maga a 
rágyújtás ténye váltott ki félelmet a páciensből. Az alkalmazott 
gyógymód azonban nem bizonyult hatásosnak, mert igen sokan 
visszaestek, illetve a módszert többen etikátlannak tartották. 

Ugyanez vonatkozott a „csömörmódszeres” terápiára is, 
amelynek során 10-20 órás láncdohányzással próbálták 
leszoktatni a szenvedélybeteget a cigaretta élvezetéről, sajnos 
nem sok sikerrel. 

A nikotintartalmú rágógumival (Nicorett) való kezelési eljárás 
már jobbnak bizonyult, mivel a rágógumiból felszívódik a 
nikotin, így az a belélegzés hatékonyságával egyező dózisban 
kerül a véráramba. Egy rágóguminak 2 mg a nikotintartalma, 
ami kb. 5-6  cigarettának felel meg.  

 

Csak lassan szabad elrágni, mert ellenkező esetben könnyen 
bekövetkezhet egy mérgezéses állapot. A rágógumi hatása kb. 3-
4 órán át  fejti ki a hatását. 

A gyógyítási kísérletek a pszichoterápiás, akupunktúrás és a 
természetgyógyászat eszközeire is kiterjedtek.  Ezen kívül sok 
egyéb segédeszköz is forgalomban van, amellyel folyamatosan 
csökkenthető a dohányzás kényszeres cselekvése, így kaphatók 
műcigaretták, a kátránymennyiséget fokozatosan csökkentő 
filterek, nikotinhelyettesítő tabletták (Tabex).  
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Újabban sikerrel alkalmaznak az orvosok egy buporin tartalmú 
készítményt (Zyban), amely segíti a dohányost a pszichés 
gondokon átsegíteni. Az ajánlott kezelés 7-9 hét, s ez idő alatt 
nem történik meg a kívánt hatás, akkor a kezelést abba kell 
hagyni. A gyógyszert csak orvosi javaslatra lehet alkalmazni és 
csak gondos ellenőrzés mellett szedhető.  
 
A legújabb gyógyítási módszerhez tartozik az elektromeridián-
módszer (EM), amely képes akár egyetlen, mindössze 
húszperces kezeléssel leszoktatni az egyént a dohányzásról. A 
módszer lényege, hogy az EM speciális reflexpontokon keresztül 
olyan idegközpontokat aktivál, melyek csökkentik a 
nikotinéhséget, oldják a cigarettázás utáni vágyat, és csillapítják 
a feszültséget.  
A pácienseken végzett eddigi kezelések nagyon hatékonynak 
tűntek, ugyanis az eddigi gyógyulási arány kb. 98 %-nak 
mondható, mivel elmúlik a dohányzás utáni csillapítatlan vágy, 
és a cigaretta szájbavételekor egy enyhe rosszullét,  
majd hányinger következik be, éppúgy, mintha valaki életében 
először gyújtott volna rá a cigarettára.  
Ezektől az eljárási módszerektől vannak sokkal egyszerűbbek és 
kevésbé ártalmasak is: van, aki pusztán csak azt tanácsolja, hogy 
a dohányos „határozza el, hogy soha többé nem gyújt rá!” 

 
A leszokásban segít, 

• ha sportol, vagy sétál a friss levegőn, 

• ha bőséges folyadékot fogyaszt, 

• ha sok vitamint tartalmazó élelmiszert és sok gyümölcsöt 
eszik, 
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• ha családtagjaiban, barátaiban, ismerőseiben partnerre 
talál, és nem kínálják meg cigarettával, 

• ha igyekszik kerülni a stresszes helyzeteket. 
 

„Keserű a szájíz,  
a dohányzás károsít. 
Kellemetlen szagú lehelet, 
Akadályozza a szerelmet. 
Elszíneződött fogak, 
Ez még bajt is okozhat! 
Ha továbbra is folytatod, 
Magas lesz a vérnyomásod. 
Ha már aktívan dohányzol, 
Rákot is okozhat. 
Ezt magadnak kerested, 
Érszűkületed is lehet-ne. 
 
       (D.A.D.A. találkozó Nyírpazony, 2004.  
             „Columbo” csapatának verse) 

 
 

A l k o h o l 
 
Már az emberiség őstörténetének idején kezdődött el az 
erjesztett italok fogyasztása. A civilizáció során az emberek 
korán felismerték a gyümölcsleveknek azt a tulajdonságát, hogy 
rövid idő alatt elveszti édes ízét és  erjedésnek indul. Hamarosan 
köztudottá vált, hogy a cukortartalmú anyagok az erjedés 
következtében zavarossá, tejszerűvé, pezsgős folyadékká, majd 
hosszabb idő elteltével kellemes, savanykás szesztartalmú itallá 
alakulnak át.  



                  
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron a lelkek révésze…  

 
____________________________________________________ 
 

96 
 

Az ókori civilizációk mítoszaiból és legendáiból arra lehet 
következtetni, hogy a legrégibb korok 
embere is készített már szeszes 
italokat.   
 
Az ókori Egyiptomból származó 
hieroglifákon és leleteken mészárosok, 
pékek, sörfőző férfiak, gabonát őrlő 
nők munkatevékenységét ábrázoló 
emlékek kerültek elő. Itt 
találkozhatunk a férfiak borkészítési 
tudományával is, ami a sörfőzésnél 
jóval fáradtságosabb munka volt.  

 
Gabonát őrlő nők és sörfőző férfiakat  

ábrázolnak az alábbi emlékek 
 
Az egyik legősibb ital a sör, melyet az ókorban a kevésbé iható 
víz helyett fogyasztottak, melyet komlóval és malátával 
ízesítettek. A fennmaradt papiruszok arról tanúskodnak, hogy 
már időszámításunk előtt 1550 körül 
az emberek többféle sört készítettek.  
Olyannyira kedvelt italt volt, hogy az 
iskolában a gyermekeknek egy korsó 

alkoholmentes (!) sört adtak, melyhez 
három szelet kenyeret is 

fogyasztottak.                                      
Az ókori egyiptomi gyerekek  

                                                                                    az  iskolában 
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A sört például a XVII. századi angol családok a víz javítására is 
használták, s a fertőtlenítő hatása miatt itták. A gyógyító hatása 
legalább olyan széles körben ismert volt, mint a bódító. 

 
A szőlőből készült bort szintén ismerték az őseink, mivel 
Egyiptom első királyaként említett Scorpion I. sírjában egy 
ötezer literes, Palesztinából származó importált bor 
maradványait tartalmazó hordót találtak. A tudósok úgy vélik, 
hogy bronzkori őseink meglehetősen nagy mennyiségben 
fogyaszthatták ezeket az italokat, és Európában is már ettől az 
időtől kezdve általános volt a felnőtt férfiak körében az alkohol 
tartalmú italok fogyasztása, azonban azt szigorúan valamilyen 
ünnepi alkalomhoz kötötték! A biblia számos történetében is 
találkozhatunk ősapáink boros állapotával, alkoholos 
„befolyásoltságával”, s a mértéktelen szeszfogyasztás titalmával 
is. 
                    
A középkori leletek arról is beszélnek, hogy a "főzött bort" vagy 
"égő vizet" legelőször a XI. században Olaszországban állították 
elő. A borpárlat hosszú századokon át egyeduralkodó volt az 
italok között. Ezt a szeszt a középkorban, de még az újkorban is 
gyógynövényekkel és ezek kivonatával keverve az 
orvostudomány gyógyszerként használta fel. Majd kilépett a 
gyógyszerek köréből és elterjedt, mint fogyasztható mámorító 
hatású ital.  
 
A pezsgő a francia szerzetesek kolostoraiban készült először, 
méghozzá Champagne kolostorában. Az ital elkészítése 
akkoriban igen nagy szakértelmet kívánt, hiszen nagyon 
bonyolult és hosszantartó folyamatról van szó. 
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Mint láthatjuk őseink az alkoholos italok készítését már 
ismerték, de akkoriban még a kémiai erjedés folyamatába nem 
tudtak beleavatkozni. Bár a történelem során az erjedés 
folyamatát sokan tanulmányozták, mégis elsőnek Leeuwenhoek 
mutatott ki élesztősejteket a XVII. században. Az első 
tudományos leírás a XIX. század első feléből származik.  
Pestuer volt az, aki minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy az 
élesztő a növényvilághoz tartozik.  
 
Hosszú évszázadok teltek el, míg az emberiség fejlődése 
folyamán az anyagból, nyírfából kombinált egyszerű kis 
lepárlótól a mai modern többoszlopos lepárlókészülékig eljutott.  
 
Az alkohol hazai útjáról Anonymus latin nyelven írt 
krónikájából értesülhetünk, melyben említést tesz a gyakori 
áldomásokról, mellyel őseink győzelmeiket ünnepelték.  
A történeti emlékekből értesülhettünk a honfoglaló Árpád hadai 
Hung (Ungvár) várában tartandó, négy álló napon át tartott 
lakomájáról is.    
 
Az italozás, a mulatozás és a lerészegedés a XIX. századig nem 
annyira a köznép szokása, hanem az urak, nemesek, katonák 
tobzódása volt. Az alkoholfogyasztás terén a forradalmi áttörést 
a kapitalizmus hozta magával, amikor hódító útjára indult a 
szeszgyártás. (Egyes történeti leírások szerint Európában már a 
XV. században is tettek említést a pálinkafőzésről.) Ezután a 
szeszgyárak virágkorukat élték, megbízható adatok szerint 1850-
től hazánkban 105 129 főzdét írtak össze, ami azt jelentette, 
hogy minden nagyobb gyümölcs és szőlőtermelőnek volt 
szeszfőzdéje (ipari méretű szeszfőzde ekkor még nem volt). 
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A felszabadulást követően a szeszfőzdék államosítva lettek és 
betiltották magánszemélyeknek a szesz előállítására alkalmas 
készülék engedély nélküli birtokban tartását. Az illegálisan, azaz 
házilag készült pálinka fogyasztása életveszélyes lehet, ha a 
főzés során nem megfelelően választják el egymástól a 
frakciókat, a pálinkába mérgező anyagok is bekerülhetnek.  
 
Ez a tevékenység nem csak a múltban, de napjainkban is tiltott 
cselekménynek minősül.    
 
Alkoholfogyasztás társadalmi megítélése 
 
Az alkoholfogyasztás, különösen az égetett szeszes italok 
fogyasztása jelenti az egyik legsúlyosabb problémát hazánkban. 
Nem elhanyagolható szempont ezért, hogy e szenvedélybetegség 
társadalmi jelentőségét is vizsgáljuk, hiszen a mértéktelen 
szeszes italok fogyasztása, illetve az alkoholizmus, mint 
betegség kialakulása súlyos gondokat okoz az egyén, a családok 
és az egész társadalom számára.  
Napjainkban közel egymillió alkoholbetegről van tudomásunk, 
és sajnos nincs olyan család, akit valamilyen módon ne érintene 
meg ez a probléma.  

Az alkoholfogyasztás terén hazánk a világranglista 
élén foglal helyet és az alkoholfüggőség 
következtében, illetve az ezzel összefüggésbe hozható 

súlyos betegségek következtében az 50 éven felüli 
férfiak halálozási aránya – a környező 

országokhoz képest – nálunk a 
legmagasabb, hiszen évente 7000-en 

halnak meg a mértéktelen 
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alkoholfogyasztás következtében. A halálozási okok között 
elsődlegesen a májzsugorodás és a különféle daganatos 
megbetegedések fordulnak elő.  

Mikor beszélhetünk alkoholizmusról? 

 

Hajnóczy Péter: a „Halál kilovagol Perzsiából” című 
kisregényében egy alkoholista férfiról így olvashatunk:   

„a férfi gyorsan, remegő kézzel telitöltötte poharát borral, és a 
poharat két tenyere közé szorítva felhajtotta. Átmenetileg, jól tudta, 
csak átmenetileg, kis időre, jobban érezte magát. …Az a legrosszabb: 
hogy nem mehet a felesége elé, mivel az után a hónapokig tartó 
részegség után, amikor többek közt kölnit és borotvaszeszt ivott, 
képtelen volt elviselni a nyílt térséget, az utcán úgy érezte magát, mint 
aki bármelyik percben elájulhat, meghalhat; szédült, remegett, s akkor 
nyugodott meg ismét, ha falakkal határolt helyiségben tartózkodott. A 
szobában kevésbé érezte rosszul magát; megszédült itt is, mint aki 
összeesni készül, de ilyenkor sürgősen felhajtott egy nagy pohár bort. 
Ezután enni is tudott. Egyáltalán: megvolt a maga módszere a 
kijózanodásra, amelyhez borra volt szüksége; fokozatosan vonta el 
szervezetétől az alkoholt, míg – általában orvosi segítséggel: 
nyugtató-altató hatást kiváltó injekciókkal – egy mély és hosszú alvás 
után csakugyan jobban érezte magát. Azután reggel csakugyan jobban 
lett, esze ágában sem volt inni, később ismét megszédült, kifutott a vér 
az arcából, tehát elővétetett rejtekhelyéről a gondosan elrejtett 
borosüvegek közül egy, és ő ismét inni kényszerült.” 

A kisregény soraiból jól lehet következtetni az alkoholbeteg 
viselkedésére, tehát nem arról van szó, hogy valaki egy-egy 
társasági vagy családi összejövetel alkalmával fogyaszt szeszes 
italt. Súlyosabb megítélés alá esik azonban a társadalom 
szemében az, aki nap mint nap folyamatosan iszik, miközben 



             
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron  a lelkek révésze…  

 
______________________________________________________________ 
 

101 
 

leittasodik, és magatartásával megbotránkoztatja környezetét és 
az utca emberét. 

 
Alkoholizmusról, mint betegségről akkor beszélhetünk, amikor 
valaki mértéktelenül fogyaszt szeszesitalt, melynek 
következtében kialakul a függőség és már az alkohol lesz a 
döntő szempont az életében. Ezért alkoholistának kell 
tekintetnünk mindazokat, akik saját testi, lelki egészségüket, 
szociális beilleszkedésüket károsítják ivásmódjukkal, vagy éppen 
családjukat, környezetüket veszélyeztetik vele. Ebben az esetben 
már nem csak biológiai függőségről beszélhetünk, hanem az 
„alkoholista játszmájáról” is. 
 
Orvosi szempontból az alkoholizmus betegség, így fogalmi 
meghatározása:  
 
"alkoholista az, aki az adott társadalmi környezetben elfogadott 
ivásnormáktól eltérő módon és mértékben iszik, elvesztette a 
kontrollját, az alkohollal kapcsolatban olyfokú addikció 
(hozzászokás) és dependencia (függőség) alakult ki, amely 
felismerhető testi és lelki egészségkárosodást okoz és ez 
károsítja emberi kapcsolatait, társadalmi-gazdasági 
tevékenységét."  

 
Az alkoholista személyiségvonását nagyon nehéz meghatározni, 
mert általában nagyon eltérőek az ivás hátterében meghúzódó 
tényezők, ennek ellenére mégis vannak olyanok, amelyek 
nagyon hasonlóak. A szakemberek meghatároztak olyan 
elemeket, amelyek közül egészen biztos,  
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hogy megtalálhatóak ezeknél a személyeknél pl.: a gyermeteg, 
függő, élősdi személyiség, hiányzó vagy zavaros apaideál, nem 
megfelelő anya-gyermek kapcsolat, felhalmozódó 
személyiségkárosító tényezők,  rossz frusztrációtűrés,  súlyos  

 

önértékelési problémák, elmezavarra való hajlam, önpusztító 
beállítottság, egészen a gyermekkora visszanyúló, a   
személyiségfejlődést károsító tényezők.  

 

Az alkoholfüggő betegnél jól megfigyelhető még az anyagtól 
való függőség, a szégyenérzet, a bűntudat, az alkalmazkodási 
zavar, a kisebbrendűségi érzés és a társfüggőség is.  

 

A mindennapi alkoholfogyasztás miatt kialakul a 
szenvedélybetegség, amikor az alkoholizálás már öncélú, nem 
kell ürügy az iváshoz, s megjelenik az ingerlékenység, a 
kötelességmulasztás, a gátlástalanság, hangulati labilitás, a 
befolyásoltság, figyelmi zavarok, potencia-csökkenés, 
féltékenykedés, agresszió, a társadalmi beilleszkedés zavarai, 
végül a kölcsönkérés és elmagányosodás. A rosszabbodástól 
való félelem miatt absztinens szakok iktatódnak be elvonási 
tünetekkel.  

Minden embernek szüksége van egy társra, egy intim felnőtt-
kapcsolatra. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az 
alkoholista életmódot folytató személyek társas kapcsolatai 
előbb-utóbb tönkremennek, melyek váláshoz vezetnek, s ezek a 
személyek kilépve a családi kötelékből, valahol valamilyen 
kapcsolatban kallódnak.  
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Az alkoholbetegnek nincs betegségtudata, ezért nem is ismeri el, 
hogy alkoholista. Ennek hiányában azonban minden külső 
segítséget visszautasít, nem veti magát alá a kezeléseknek.                             

 
A férfiak és a nők alkoholizmusa 
 
Amikor alkoholfüggőségről beszélünk, elsősorban a férfiakra 
gondolunk, pedig egyre többen vannak a hölgyek között is, akik 
masszívan alkoholizálnak.  A nőkre általában a zugivás a 
jellemző, és egészen más az ivási szokásaik természetrajza is.  A 
szebbik nem ugyanis főként érzelmi okokból nyúl a pohárhoz.  
Esetükben beszélhetünk  ún. "gyes alkoholizmusról is", amikor a 
négy fal közé bezárva ápolják, gondozzák gyermekeiket és 
unalmukban poharazni kezdenek, illetve esetleg a szomszéd 
kismamával való beszélgetés alkalmával iszogatnak egy keveset. 
Először csak egy kis likőrt, majd vodkát és abból is egyre többet 
fogyasztanak. Ez mindaddig leplezetlen marad, amíg valamilyen 
családi tragédia, pl. különböző gyermekbalesetek, égési 
sérülések nem hívják fel a figyelmet a tényekre.  
A hölgyek folyamatos karrierépítése során előfordul, hogy 
gyakran részt kell venniük az üzleti élet adta rendezvényeken.  
Ehhez kötődik az ún. "menedzser alkoholizmus" kórképének a 
megjelenése, amikor az asszonyok fogadásokon, baráti 
összejöveteleken, születés- és névnapokon iszogatnak, majd egy 
idő után otthonra is vásárolnak egy palackot, s egyre 
rendszeresebben és többet kóstolgatnak az italokból. Az esti 
ivászatot a reggeli fejfájás, elesettség, fáradtság, levertség, 
másnaposság követi, mire azonban a rájönnek, hogy az alkohol 
irányítja minden lépésüket, az életük romokban hever. 
Rendszerint elvesztik munkahelyüket, baráti és családi 
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kapcsolataik tönkremennek, s az átélt traumák mintegy 
előrevetítik az újabb alkoholfogyasztást.   
 
A "klimax alkoholizmus" a 45-50 év feletti hölgyek 
alkoholbetegségét jelenti, akik a változókorral együtt járó 
kellemetlen tüneteket (hőhullám, fejfájás, idegesség, jelentős 
súlygyarapodás) és a testen is szemmel látható "öregedési" 
folyamatot nagyon nehezen viselik el. Később jönnek csak rá, 
hogy az alkohol hatása mintegy felfokozza az öregedés 
folyamatát és ezalatt családi életük is visszavonhatatlanul 
tönkremegy. Ez a teljesen természetes élettani folyamat egy 
harmonikus, szeretetteljes családban, a szerető férj mellett, (aki 
természetesen ugyanúgy öregszik), illetve a felnőtt gyermekek, 
majd unokák között, semmilyen problémát nem fog jelenti. 
Természetesen egyes foglalkozási ágaknál, mint pl. a 
színészeknél, a sportolóknál és bizonyos művészeti szakmáknál 
szinte elvárt még idősödő korban is a szépség és csinosság, és ha 
ezeknek a nő nem tud megfelelni, akkor bizony lelki 
gyógyírként az "alkoholbaráthoz" fordul.  
 
Már a korábbiakban utaltunk rá, hogy a hölgyek a pohárhoz 
elsősorban érzelmi okokból nyúlnak, ezért a csalódás, szerelmi 
bánat, vagy a házastárs elvesztése, halála, hirtelen bekövetkező 
trauma oka lehet az ún. "krízis alkoholizmus" kialakulásának. A 
kezelésre szoruló hölgyeket elsősorban "lelki terápiában" 
részesítik, hogy az alkohol mámorából minél gyorsabban 
sikerüljön kilépniük.   
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Az alkohol hatása a magzatra... 
 
A szakemberek figyelmeztetnek, hogy az alkohol ugyanolyan 
kábítószer, mint a többi, hiszen a központi idegrendszerre fejti ki 
a hatását! Nem igaz az állítás, hogy csak az égetett szeszek 
ártanak, s a bor és a sör gyenge, ezért ártalmatlan! 
 
Az ún. magzati alkohol szindrómát az 1970-es években 
regisztrálták először, mégpedig olyan újszülötteknél, akiknél az 
anya a terhesség alatt alkoholt fogyasztott. A világon, több ezer 
újszülött jön világra a rendellenességgel. A károsodás mértékét 
tekintve a szem, a csökkent agytérfogat és az arc deformitása a 
jellemző. A betegség idegrendszeri problémái csak később 
derülnek ki, és igen különbözően jelentkeznek a gyermekeknél. 
Egy oroszországi kisfiú pl. mindenáron ollóval akarta 
megszurkálni a játszópajtásait. A kétpetéjű ikrek esetében 
előfordulhat, hogy a rendellenesség az egyik gyermeknél alig 
jelentkezik, a másiknál pedig igen súlyos a torzulás.  
 
A férfiakra egészen másképp hat az alkohol, mint a nőkre, amely 
szorosan összefügg az eltérő testi felépítéssel, a fizikai 
adottságokkal. A férfiak esetében is, ha bekerül az alkohol a 
szervezetbe, akkor idegméregként viselkedik. Az agyi idegsejtek 
pusztító hatása mellett jelentős mértékben károsítja a belső 
szerveket, az izmokat és a hormonrendszert is. Jelentős 
kihatással van a szexuális teljesítőképességre és gátolja a 
hímivarsejtek életképességét is. A rendszeres fogyasztás 
elbutuláshoz, agyi érelmeszesedéshez és elmebetegséghez 
vezethet.  
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Az alkoholizmus a családban… 
 
Az alkoholista környezetében élők, miután felismerik 
házastársuk alkoholfüggőségét, kezdetben mindent igyekeznek 
megtenni a káros szenvedély megszüntetése érdekében. Egy 
bizonyos idő eltelte után azonban a családtagok belefásulnak a 
folyamatos küszködésbe, végül vagy belenyugszanak, 
elfogadják, hogy együtt éljenek a problémával, vagy felbontják a 
családi kötelékeket. Ennek oka elsősorban az, hogy az 
alkoholfüggőség okozta személyiségtorzulás következtében a 
szeretetteljes szülőből durva, veszekedő és verekedő egyén 
válik, melyet a házastárs, és főleg a gyermekek nem tudnak 
feldolgozni. Ettől gyakran depresszióssá, félénkké, zárkózottá 
válnak, erről szól a következő példa is:  
 
„...Reggel 8.00 h. Máté, aki még nemrég az osztály legjobb 
tanulója volt, elkésik az iskolából. Bekopogtat az osztályterem 
ajtaján, majd belép…”Elnézést kérek a késésért!” – mondja, és 
leül a helyére. Az osztályfőnök döbbenten néz rá, mert jelentős 
változást vesz észre rajta: ruhája rendezetlen és gyűrött, haja 
fésületlen, az arcán látszik a kialvatlanság.  
A tanár odalép hozzá és megkérdezi: „Miért késtél el?” Máté a 
következőket felelte: „az apám a közelmúltban vesztette el a 
munkáját…azóta rendszeresen iszik, és többször bántalmazza az 
édesanyámat…tegnap úgy megverte, hogy elindult az orrából  a 
vér…én nem mertem apámmal szembe szállni, és nem védtem 
meg az anyut, inkább kirohantam a lakásból. Az utcán céltalanul 
kóboroltam, amikor találkoztam a haverjaimmal és az egész 
éjszakát egy kocsmában töltöttük.  
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Nagyon leittam magam és sok mindenre nem emlékszem. Ma 
reggel egy parkban ébredtem fel és egyenesen idejöttem az 
iskolába…Elnézést kérek a késésért…” 
 
A másik megtörtént eset pedig a bűnügyi archívumból való: 
 
„Egy családban 5 gyermek születik, ahol mindkét szülő 
alkoholista. A legidősebb mindössze 11 éves, a legkisebb 8 
hónapos. A szülők minden pénzüket az alkoholra költik. A 
legidősebb gyermek törődik csak a kisebb testvéreivel, aki néha 
szerez egy kis ennivalót. A gyerekek az állandó elhanyagolás 
miatt éhesek, szomjasak, gondozásuk, ápolásuk elmarad. Ha 
sírni mernek a szülők jól helybenhagyják őket. A legsúlyosabb 
értelmi-, érzelmi elhanyagolás, fizikai bántalmazást a legkisebb 
gyermek szenvedi el. Testén különböző sérülések, ütések, 
cigaretta égés nyomai láthatók. Egy nagyon súlyos bántalmazás 
következtében azonban elhalálozik…(a bíróság ítélete alapján a 
gyerekeket állami gondozásba vették, a szülők pedig a 
börtönbüntetésüket töltik.)” 
 
Az alkoholizmus miatt a család fokozatosan ki van téve a 
különböző fokú verbális, pszichikai- és fizikai 
bántalmazásoknak, mindemellett szembe kell néznie a 
pénztelenséggel, az anyagi csőddel, hiszen az iszákos minden 
pénzt képes az alkoholra költeni. Orvosi vélemények szerint az 
igazi gyógyulást az alkoholfüggők számára csak a biztonságos, 
őszinte és kritikától mentes, emberi melegség hozhatja meg, 
amely arra motiválhatja a szenvedélybeteget, hogy abbahagyja a 
mértéktelen ivást.  
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Már a gyermekek is fogyasztanak alkoholt... 
 
A felmérések szerint a gyermekek egyre nagyobb százaléka 
kóstolja meg az alkoholt, melyek között a tömény italok is 
szerepelnek. 
 
A fiatalok alkohollal történő első találkozása a családi 
ünnepekre, születés-, és névnapokra, a szilveszter és a húsvéti 
ünnepekre tehető. Az alkohol azonban mindig készen áll, ha 
bulizni mennek a fiatalok, ha csak a feszültségüket szeretnék 
oldani egy kicsit, ha nehézségeik támadnak az iskolában, ha 
csak feldobni szeretnék magukat egy kicsit... 
 
Minden bizonnyal már közhelynek tűnik, ha a problémát 
ismételten a családhoz vezetjük vissza. Azt kell, hogy mondjuk, 
hogy ebben az esetben döntő szempont, hogy a család milyen 
magatartási mintát kínál a gyermekei számára.  Egyes szülők, 
az alkoholnak szinte minden cseppjét eltiltják gyermeküktől, 
miközben ők rendszeresen alkoholizálnak és vannak olyanok is, 
akik megengedik, hogy a családi ünnepeken kismértékben 
fogyasszanak ezekből a bódító szerekből, miközben 
figyelmeztetnek azok hosszú távú következményeire. Sőt, 
előfordul olyan is, amikor a "családi összetartás" érdekében, a 
szülők együtt poharaznak a gyermekükkel.  
 
A bulizás, mint a tehetetlenség szindrómája... 
  
Sokszor elhangzik az a mondat, hogy bár a tanuló ifjúság az 
iskolai követelmények miatt túlterhelt, mégis  feladathiányban  
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szenvednek, azaz az iskolai időszakon kívül céltalanul töltik el a 
szabadidős tevékenységüket és csak a bulizás érdekli őket. 
Ebben van némi igazság! Ki felelős azonban a gyermekek már 
egészen pici kortól történő helyes szabadidős tevékenységének 
vezérléséért? A család!  
 
Természetesen bulizni is kell, de a szülőknek mindig 
figyelemmel kell lenni a gyermek életkori sajátosságaira, az 
ésszerű határok betartására, a baráti társaság alapos 
ismeretére, a megfelelő, demokratikus légkörű szülői kontrollra! 
A folyamatban meghatározó szerepe van a család védelmező 
tevékenységének, a kedvezőtlen baráti befolyásolás 
"lemetszegetésének" és a szeretetteljes légkörnek.  
 
Az alkoholfüggőség gyógyítási lehetőségei... 

 
Az alkoholbetegségben szenvedő betegek gyógyítási 
lehetőségeit döntően meghatározza a korábbiakban feltárt 
pszichés és környezeti tényezők. 
 
A betegnek az alábbi kezelésekre lehet szüksége: 
• Pszichológiai, súlyosabb esetben pszichiátriai kezelésre (a 

tények pontos feltárása, személyiséganalízis, az 
alkoholizálás hátterében lévő okok feltérképezése, 
megbeszélése, a gyógykezelési lehetőségek megtervezése, 
pl.: családterápia...stb.). 

• Gyógyszeres kezelésre (főleg a detoxikálás első fázisában, 
az alkoholéhség csillapítására és az elvonási tünetek 
enyhítésére). 

• Szociális kezelésre (a társadalomba való visszatérítésre). 
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Egyéb speciális kiegészítő kezelési lehetőségek: 
 
• Hipnoterápia (a hipnózis segítségével felszínre kerülhetnek a 

rejtett problémák is). 
• Természetgyógyászati kezelés (naturopátia, fitoterápia, 

bach-féle orvosságok…stb.). 
 

Könyvünk külön fejezetében (gondozási és utógondozási 
lehetőségek) foglalkozunk azokkal az intézményekkel, ahová a 
bajba jutott, segítségre szoruló emberek fordulhatnak.   

 

G y ó g y s z e r e k 
 
A gyógyszerekről tudnunk kell, hogy fő céljuk a különböző 
betegségek gyógyítása.  
A megbetegedések kórképeinek diagnosztizálása és a megfelelő 
gyógymód meghatározása, a pirulák felírása az orvos feladata!  
Természetesen vannak olyan gyógyszernek nem minősülő 
készítmények is, amelyeket orvosi vény nélkül lehet kapni, 
melyek főként enyhébb fokú, pl. kisebb megfázásos tünetek 
enyhítésére, fog-, és fejfájás csillapítására lehet alkalmazni.  
 
Melyek azok a gyógyszerek, amelyeket kizárólag orvosi vényre 
lehet kapni? Nagyon sokfélék lehetnek, melyek közül csak 
néhányat említünk meg, pl.: a nyugtatókat, altatókat, egyes 
fájdalomcsillapítókat, antibiotikumokat...stb. Ezek csak az orvos 
által meghatározott adagban és mennyiségben szedhetők! Ennek 
elsődleges oka, hogy egyes gyógyszerek fogyasztásával 
kapcsolatban komoly függőség alakulhat ki, így azok szedését 
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szigorú korlátozások és rendszabályok védik. Ide elsősorban pl. 
az amfetamin származékok, a morfin tartalmú gyógyszerek, a 
nyugtatók és elmegyógyászati szerek tartoznak.  

A biztonság szempontjai által megkövetelt és az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet által előírt szigorú szabályokat mind a 
fejlesztéssel, mind az engedélyeztetéssel és a minőségi 
előírásokkal kapcsolatban minden gyógyszergyártó és 
forgalmazó cégnek be kell tartania. 

 

A fentiek közül külön ki kell, hogy emeljük a nyugtatók és 
altatók függőségkialakító hatásait. Ezeket a készítményeket 
különböző neurotikus panaszok enyhítésére szolgálnak. Ezek a 
pirulák ezért nagyon sok háztartásban megtalálhatók, és a 
biztonsági előírások betartásának hiánya esetén, a felnövekvő 
nemzedék számára elérhetők.  

 

A fiatalok közül sokan a gyógyszereket nem gyógykezelés miatt 
használják, - hanem az alkohollal való párosítás folytán - a 
kábító hatás elérésére. Ezeket a gyógyszereket, a fogyasztók 
"hidro, merci, andi...stb."  szlogennel illetik.  Sajnos gyakoriak a 
gyógyszeres túladagolások is, melyek elsősorban a nyugtatók és 
altatók esetében számottevőek.  

 

Az említett gyógyszerek legális drognak tekinthetők, melyek a 
központi idegrendszerre fejtik ki hatásukat, befolyásolva annak 
működését. Nagyobb mennyiségben, esetleg más pirulákkal 
kombinálva vagy alkohollal párosítva hatásuk kiszámíthatatlan 
és életveszélyes lehet! 
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A gyógyszerek nagymértékű fogyasztása főként az időseknél 
fordul elő, akik előrehaladott koruk miatt különböző 
betegségekben szenvednek, és szükségük van azok szedésére. 
 
Az altatókról általánosságban elmondhatjuk, hogy 
részegséghez, révülethez hasonló, könnyű, lebegő állapotot 
idéznek elő.  
 
Valójában ez a hatás az, amihez a hozzászokottak a leginkább 
kötődnek. Huzamosabb szedésük következtében viszont létrejön 
a tolerancianövekedés, és hiánytünetek jelentkeznek. Tehát a 
szervezet annyira adaptálódhat a gyógyszerhez, hogy 
hiánytünetként pl. epilepsziás roham léphet fel.  
 
Az altatók és nyugtatók közül a legklasszikusabbak és 
legtradicionálisabbak a barbitursav származékok, összefoglaló 
néven a barbiturátok.  
Meglehetősen nagy a dependencia kifejlődésének veszélye, 
továbbá más gyógyszerekkel való interakciójuk is. A 
legismertebb a fogamzásgátló tabletták hatásának kioltása! 
 
A barbiturátok kábítószerként való használatára a második 
világháború után derült fény. Akik folyamatosan használják 
azoknak a szervezete hamar "hozzászokik" és egyre nagyobb 
adagokra van szükség ugyanazon hatás elérésére. Többen 
függővé válnak tőle, hiszen ha abbahagyják a drogozást 
megjelennek az elvonási tünetek. Hazánkban körülbelül 100.000 
gyógyszerfüggő személyt feltételeznek a szakemberek.  
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A gyógyszerek tárolása... 
 
A gyógyszerek használatára vonatkozó utasításokat mindig 
figyelmesen olvassuk el és egészségünk megőrzésének 
érdekében tartsuk be azokat! A már nem szedett és otthon tartott 
gyógyszereket bizonyos időszakonként ellenőrizzük, és a 
lejártakat  selejtezzük  ki,  de  ne dobjuk  a szemetes kukába,  
tekintettel arra, hogy a gyógyszerek veszélyes hulladéknak 
tekintendők, ezért jobb, ha inkább visszavisszük őket a 
gyógyszertárba, ahol gondoskodnak a megsemmisítésükről! 
 
Ne cseréljük össze a pirulákat, azt mindig a saját dobozában, a 
gyerekektől elzárva, kulcsra zárható szekrényben tároljuk! 
   
E szabályok betartása nem csak saját érdekünk, de gyermekeink 
biztonsága szempontjából is nélkülözhetetlenek!  
 

Törekvés a változástatásra...  

Ne felejtsük el, hogy az előbbiekben említett 
szenvedélybetegségek függőségének megszűntetéséhez nagy 
elhatározásra és akaraterőre van szükség!  

A hozzászokások és a szenvedélyek nem megváltoztathatatlan, 
gyógyíthatatlan dolgok. Mint már említettük, nagyon sokat 
tehetünk ellenük. Ha idejekorán felismerjük, hogy valamilyen 
kémiai anyaghoz vagy viselkedésmódhoz hozzászoktunk, 
ajánlatos önvizsgálatot tartanunk, és ekkor még nem nehéz 
eldöntetünk, hogy "elég volt!" és nem csináljuk tovább!  
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Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy mit helyettesít a 
hozzászokás, és hogyan lehetne azt mással ellensúlyozni? 
Hogyan és milyen módon tudjuk azt kompenzálni! Azon is 
érdemes elgondolkodni, hogy valamilyen sportolási 
tevékenység, egy kiadós pihenés, hosszú szabadság, egy 
kellemes utazás, új szerelem, izgalmas munkahelyi feladat adhat 
erőt a leszokással járó nyugtalanság és hiányérzet elviseléséhez. 
Ha ez nem segít, akkor kérjünk bátran segítséget barátunktól, 
társunktól, családtagunktól, aki vagy az önkontrollt erősíti, vagy 
- fokozott törődéssel - a hiánytüneteket enyhíti.  

Végül, ha minden lehetséges módot megpróbáltunk és ez sem 
elegendő, akkor ajánlatos minél előbb a már korábbiakban 
említett szakember segítségét kérni! Ebben az esetben a külső 
segítő irányítja a figyelmet a visszaesés csapdáira, ő ajánlhat 
pótcselekvéseket, kompenzációs formákat. Néha 
pszichoterápiával, gyógyszerekkel is segíthet bizonyos 
krízishelyzetekben.  

A legkorszerűbb mai kezelési formák időtartama eltérő lehet, 
melyek az erős terápiás szervezetektől szinte harmonikusan 
mennek át a rehabilitáció és reszocializáció intézményes 
formáiba. Súlyos esetek gyakran egy-két éven át is intézményes 
kezelésre szorulnak. Ilyenkor a rehabilitáció nagy hangsúlyt 
fektet a személy kommunikáció képességének fejlesztésére, újra 
begyakoroltatja velük a munkatevékenységet, a szociális 
szerepeket, a feszültséglevezetés technikáit és ültet beléjük új 
cselekvési motivációkat.  A gyógykezelésbe sok esetben 
bevonják a családot, a házastársat és családterápiát 
alkalmaznak, melyek igen eredményesek lehetnek a problémák 
felismerésében, és akár azok végleges megoldásában is.  
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"É n rajtam  jutsz a kínnal telt hazába,"É n rajtam  jutsz a kínnal telt hazába,"É n rajtam  jutsz a kínnal telt hazába,"É n rajtam  jutsz a kínnal telt hazába,    
     én  rajtam  át oda, hol n incs vigasság, én  rajtam  át oda, hol n incs vigasság, én  rajtam  át oda, hol n incs vigasság, én  rajtam  át oda, hol n incs vigasság,     
     rajtam  a kárhozott nép városába. rajtam  a kárhozott nép városába. rajtam  a kárhozott nép városába. rajtam  a kárhozott nép városába.    
  N agy A lkotóm  vezette az igazság;  N agy A lkotóm  vezette az igazság;  N agy A lkotóm  vezette az igazság;  N agy A lkotóm  vezette az igazság;     
     Isten H atalm a em elt égi kénnyel, Isten H atalm a em elt égi kénnyel, Isten H atalm a em elt égi kénnyel, Isten H atalm a em elt égi kénnyel,     
     az  az  az  az őőőős Szeretet és a fs Szeretet és a fs Szeretet és a fs Szeretet és a főőőő O ko O ko O ko O kosság.sság.sság.sság.     
  É n nem  vagyok egykoru sem m i lénnyel,  É n nem  vagyok egykoru sem m i lénnyel,  É n nem  vagyok egykoru sem m i lénnyel,  É n nem  vagyok egykoru sem m i lénnyel,     
     csupán örökkel; s én  örökkön állok. csupán örökkel; s én  örökkön állok. csupán örökkel; s én  örökkön állok. csupán örökkel; s én  örökkön állok.     
     K i itt belépsz, hagyj fel m inden rem énnyel" K i itt belépsz, hagyj fel m inden rem énnyel" K i itt belépsz, hagyj fel m inden rem énnyel" K i itt belépsz, hagyj fel m inden rem énnyel"     

                           (D ante: Isteni szín játék )                           (D ante: Isteni szín játék )                           (D ante: Isteni szín játék )                           (D ante: Isteni szín játék )     

 
 
 
 
  
  
         
 
 

                  
                   K ábítószerekK ábítószerekK ábítószerekK ábítószerek     
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„A z élet, akár egy faóriás, 
A m elyről lehullik  m inden levél. 
M égis m ely, fent van m ég a fán 
B ízik, hogy m egm arad, m íg él, s rem él.” 
                                       
     (V irág Irén) 
 
 

A  K ábítószerekA  K ábítószerekA  K ábítószerekA  K ábítószerek     
 
A kábítószer-fogyasztás világszerte eddig megoldatlan 
problémát jelent valamennyi társadalmi kultúrában. E 
szenvedélyt ezért joggal nevezhetjük „korunk pestisének” is, 
hiszen úgy terjed, mint a középkor rettenetes járványa.  
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Főként a felnövekvő nemzedéket veszélyezteti, akik a 
hozzászokás és függőség útjára lépve elvesztik lelki- és testi 
egészségüket, baráti kapcsolataikat, a fogyasztás miatt deviáns 
megítélést kapnak, s előbb-utóbb összeütközésbe kerülnek a 
törvénnyel is.  Természetesen vannak kivételek, hiszen sok 
fiatalnak - külső segítséggel - sikerül megszabadulnia 
szenvedélyétől, de nem ritka az erős elhatározásból adódó, 
spontán gyógyulás sem. 

 
Vajon mit várnak a kábítószer-fogyasztástól a fiatalok? 
Kellemes érzéseket, eufóriát, csalóka álmot, valamiféle lelki 
örömöt, belső jutalmat, netán új barátokat vagy a mindennapi 
probléma megoldását?...A válasz sokféle lehet... 
 
A kábítószer-fogyasztás függővé válásának folyamata 
összefüggésben van a fiatalok napirendjével, életrendjének 
kialakulásával. A kallódó gyermek kiszakad a családból, kikerül 
a szülő irányítása alól, majd elhanyagolja feladatait, 
kötelezettségeit. A társtalan és lézengő gyermeknek egyetlen 
menedéke marad az olyan „haveri” társaság, ahol a 
kiábrándultság, a magárahagyatottság elől menekülve 
megváltást jelent a néhány óráig tartó csalóka álom, amit a 
kábítószer jelent számára, és amely elviselhetővé teszi a 
mindennapok egyhangúságát. Csak akkor jön rá a fiatal arra, 
hogy súlyosan tévedett, amikor megjelennek a kábítószer-
fogyasztás okozta testi-lelki deficitek, a visszafordíthatatlan 
személyiségtorzulás, a különböző szociális ártalmak, és  az 
elvonási tüneteket kísérő, szinte csontig hatoló elviselhetetlen 
fájdalmak... 
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A fogyasztó végül ráébred drogos nyomorúságára, lelki 
ürességére, szenvedélyének határt szabó fogságára, illetve a 
halálig tartó rabságára...  
 
Hazánk kábítószer-fogyasztóinak számáról nincsenek hiteles 
adatok, hiszen a látencia miatt meglehetősen nehéz felmérni a 
számukat. A probléma feltárására azonban készültek és jelenleg 
is készülnek felmérések. E szerint hazánkban minden ötödik 
fiatal kipróbálta már a kábítószert, s a gyermek- és fiatalkorú 
diákok kábítószer fogyasztásában továbbra is növekedés 
tapasztalható. Mindemellett megnőtt a kábítószer 
megszerzéséért, illetve kábítószer hatása alatt elkövetett 
bűncselekmények, illetve a diszkós balesetek és a 
"túladagolások"  száma is.  
 
Drogtörténelem dióhéjban... 
 
A kábítószerek fogyasztása szinte egyidős az emberiséggel, 
hiszen már ősidők óta ismerték az emberek a mákfőzet kábító, 
zsongító hatását.  
A görög mitológia szerint Zeusz Olümposzi „szeánszain” a 
megfáradt égiek ambróziával frissítették fel magukat.  
Hérodotosz i. e. 450-ben már leírta, hogy a szkíták és a trákok a 
Kaszpi-tenger térségében kendert termesztettek és a szkíta 
harcosok ezt a növényt kábulat előidézésére használták, hogy 
önkívületbe esve pihenjék ki fáradalmaikat.  
 
Hérodotosz említést tesz a szkíta lovagok titokzatos 
gyászszertartásáról is, ahol a temetés után egy különös 
megtisztulási rítus következett: egy hevenyészett sátor közepére 
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állítottak egy edényt, amelybe forró kavicsokat dobtak, majd 
kendermagokat és kenderleveleket. A jelenlevők beszívták a 
felcsapó füstöt, amely olyan mámoros izgalmat váltott ki 
belőlük, hogy harsány kiáltásokra fakadtak. 
 
Hippokratész az orvoslás atyja i.e. 460-ban már felemelte szavát 
az ópium mágikus tulajdonságokkal való felruházása ellen, 
ugyanakkor vérzéscsillapító és érzéstelenítő hatását kiemelte.  
A Földközi-tengerből 1969-en kiemelt pun hadigályán két 
hasissal telt amforát találtak a kutatók, ami azt bizonyítja, hogy 
az antik Rómában a kereskedő karthágóiak is ismerték a 
kendergyantából nyert hasist és üzleteltek is vele.  

 
Az 1300-as években az inkvizíció kb. 200 évre száműzte 
Európából az ópiumot, majd a reformáció időszakában (1527) 
került ismét vissza. Paracelzus, a hermetikus orvostudomány 
atyja elsősorban fájdalomcsillapító hatása miatt alkalmazta az 
orvosi gyakorlatban.  
A holland hajósok az 1700-as években terjesztették el az ópium 
szívás szokását. A hatalmas kereslet miatt az 1800-as években 
nagyon sokan meggazdagodtak ebből az üzletágból. Különösen 
veszélyes volt a morfium (1804), majd a kokain (1859) 
előállítása. Ettől az időtől kezdve virágkorát élte a 
kereskedelem, s  az  1900-as  években  már  ijesztő  méreteket  
öltött a heroin fogyasztás. Az 1850-es és 1860-as években 
fedezték fel a subcután (bőr alatti) injekciót, amely lehetővé 
tette, hogy a háborúkban a morfin injekció sok beteg fájdalmát 
enyhítette. Ebben az időszakban az orvosok már kísérleteztek a 
heroinfüggők gyógyításával is.  
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Az 1914-es években a Harison-féle narkotimun törvény a 
fogyasztás visszaszorítását tűzte ki célul, ezért virágzásnak indul 
a feketepiac. A II. világháború alatt akadozott a kereskedelem, s 
a felszabadulást követően egészen 1972-ig a korzikai 
gengszterek tartották kezükben a piacot.  Az amerikai és 
mexikói kormány együttműködésének köszönhetően 1978-ban 
felszámolásra kerültek a mexikói mákültetvények.  

Az  Arany háromszögben (Burma, Thaiföld, Laosz) 1993-ban a 
thaiföldi hadsereg a DEA segítségével több ezer hektár 
mákültetvényt semmisítettek meg. 1996-ban a nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedők (Kína, Nigéria, 
Kolumbia, Mexikó, Burma) továbbfolytatták amerikai és európai 
hadjárataikat.  

 

A kábítószer megjelenése hazánkban... 

 

Hazánkban a kábítószer az 1960-as években kezdett elterjedni, s 
az első túladagolás 1969-ben következett be.   Csak az 1970-es 
években figyeltek fel arra, hogy a fiatalok nyugtatókat, altatókat 
alkohollal kombinálva fogyasztanak, illetve a parkinson-kór 
gyógyítására használatos gyógyszerrel valamiféle bódító hatást 
érnek el.  

Ezzel szinte egyidőben jelentek meg hazánkban a szerves 
oldószerek beszippantásának a módszere is, és mivel a 
parkettlakkhoz, a ragasztóhoz, oldószerekhez könnyen hozzá 
lehetett jutni, a "szipuzó" fiatalok száma gyorsan növekedett. A 
szippantásos narkománia szedni kezdte az áldozatait is, amely 
napjainkra több száz fiatal életet követelte.   
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Az 1980-as években az intravénás morfium és az 
ópiátkészítmények is megjelentek és ezzel párhuzamosan 
megnövekedtek a különböző vényhamisítások, a gyógyszertári 
és kórházi betörések száma is. 
 
Az 1986-ban a Legfelsőbb bíróság 1986. Büntető elvi 
döntésében kinyilvánította, hogy a kábítószer-fogyasztás 
büntetendő cselekmény.  
 
Az Alkoholizmus Elleni Bizottság meghirdette a drogprogramot, 
majd ezután megyeszerte alakultak meg a drogambulanciák.  
Az Igazságügyminisztérium 1987. évi 3. sz. törvénnyel lehetővé 
tette a narkomán betegek kényszergyógyítását.  
 
A Kábítószerügyi Tárcaközi bizottság 1992. évi megalakulása 
óta folyamatosan alakítja ki a kábítószer-ellenes nemzeti 
stratégiát. 
 

 
A kábítószer-probléma jogi szabályozása a nemzetközi 

egyezmények tükrében 
 

A kábítószerekkel kapcsolatos eljárások a Belügyminisztérium 
kompetenciájába sorolja a rendészeti felügyelet és ellenőrzés 
teendőit, illetve a kábítószerek átmenő forgalmának 
engedélyezését. Ezt a tevékenységet a rendőrség látja el a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése 
alapján.  
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A nemzetközi szervezetekre, elsősorban az ENSZ Kábítószer 
Bizottságára és a WHO-ra vár az a feladat, hogy az új évezred 
kezdetén megoldást dolgozzon ki a kábítószer-probléma 
megoldására. „A kábítószerek nagy fenyegetést jelentenek az 
egész emberiség egészségére és jóllétére, az államok 
függetlenségére, a demokráciára, a nemzetek stabilitására, 
valamennyi társadalom struktúrájára…” (ENSZ deklaráció, 
1998.) 
Napjainkban az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) sz. 
határozatával - figyelemmel a nemzetközi egyezményekre - új 
alapokra helyezte a kábítószer-fogyasztással összefüggő törvényi 
szabályozást, melynek hatását a következő évek tapasztalataiból 
tudjuk majd lemérni.  
 

A kábítószerekkel kapcsolatos fogalmak 
 

A kábítószer fogalma: kábítószernek nevezzük azokat a kémiai 
anyagokat, amelyek a szervezetbe kerülve kellemes érzést, 
eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, 
érzékcsalódásokat idéznek elő.  
Más megfogalmazásban a kábítószer - legyen az természetes 
eredetű vagy mesterségesen előállított, - ősidők óta arra szolgál, 
hogy az ember idegrendszerének vagy érzékszervének egy vagy 
több funkcióját megváltoztassa.  
 
Illegális drogok: olyan anyagok, amelyeknek gyártása, 
raktározása, behozatala, kivitele, forgalmazása államilag tiltott, 
illetve ez csak külön engedély alapján az erre feljogosítottak 
számára, kizárólag egészségügyi vagy tudományos célra és 
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különösen szigorú ellenőrzés mellett lehetséges. Ezek azok az 
anyagok, amelyeket kábítószer néven ismerünk.  

Az illegális drogokat szintén két csoportba sorolhatjuk: az olyan 
anyagok, amelyek megfelelő engedély mellett használhatók - pl. 
kábítószerek gyógyászati alkalmazása -, illetve amelyek 
legálisan nem hozzáférhetők.  

 

Kemény drogok (hard drugs): a kemény drog hivatalosan nem 
meghatározott kifejezés; általában az olyan kábítószereket értjük 
rajta, amelyeknek a használata rendkívül kockázatos – 
legtipikusabb, legmarkánsabb ilyen anyag a heroin, mivel 
egészségkárosító hatása igen jelentős, és szinte minden esetben 
függőséget vált ki.  

Lágy drogok (soft drugs): ez a kifejezést legfőképpen a 
kannabiszra használják, mivel nincsenek olyan markáns hatásai 
mint más drogoknak. A pszichés hozzászokás a lágy drogok 
esetében is felléphet.  

A drogok csoportjának felosztását a szakirodalmak bizonyos 
mértékig eltérően határozzák meg, mivel az másképpen jelenik 
meg az igazságszolgáltatás és a az orvostudomány területén. 
Ennek elsődleges oka az, hogy míg az orvostudomány a drogok 
szervezetre történő hatását, illetve a betegség gyógykezelések 
lehetőségét tárja fel, úgy az igazságszolgáltatás a legális 
(szabadon kapható) és az illegális (jogszabályilag tiltott) eredetét 
vizsgálja.   

 

A következő táblázat a drogok felosztásának rendészeti 
szempontú megközelítést mutatja.  
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Hatás- 
Mechanizmusa 

Alapján   

                
Előállítás 
eredete 
alapján   

Depresszáns 
anyagok Hallucinogének Stimulánsok Természetes Szintetikus 

Ópiátok, Cannabis, Hasis Kokain, Crack Ópium Codein 

Heroin,  LSD Chat, 
„speedball” 
kokapaszta 

Heroin Barbiturátok 

Opiátokat 
helyettesítő 

szerek,  

PCP 
-fenciklidin 

Amfetaminok: 
speed, 
Extasy 

Kokain 
Crack, Chat 

Amfetamin 
és 

Származékai 

Metadon  MDA, MMDA, 
DOM, DMT, 

STP, 

Amfetamin 
származékok 

Khat LSD 

Legális LBJ Legális   

Drogok 
                    
⇓⇓⇓⇓ 

Kaktuszok 
(Peyotl vagy 

mescalin)    

Drogok 
⇓⇓⇓⇓ 

Marihuána MDA, 
MMDA, 
DOM, 

DMT, STP  
MDM,  

Gyógyszerek  Koffein és    

Alkohol Gombák Nikotin Hasis DMT 

 Szerves 
oldószerek 

 Mescalin PCP 

         GHB  
     (Liquid X) 

 Gombák Nyugtatók 

   Morfin Extasy 

    Szerves 
oldószerek 
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Pszichotróp anyagok:  
 
Kábítószerként nyilvántartott, de gyógyszerként is alkalmazott, 
mesterséges anyagok.  
 
Dózis:  
 
Az a kábítószeradag, amit a szervezet megkövetel az eufórikus 
„utazáshoz”. Ez - a kábítószer fajtájától és tisztaságtól függően - 
kb. 0,01 gramm körüli anyagból tevődik ki, azonban 
előfordulnak 1 grammos, sőt ettől nagyobb adagok is, amely 
akár a halálos dózist is jelentheti.  
 
A kábítószerekkel történő visszaélés (abúzus) 
 
A szerekkel történő visszaélést akkor követi el az egyén, ha 
azokat kórosan használja, pl. a gyógyszereket nem az orvos 
utasításának megfelelően szedi; a társadalmilag elfogadott 
normákat megszegi, pl. fokozott alkoholfogyasztás esetén, 
illetőleg ha azt veszélyes helyzetekben használja, mint pl. 
autóvezetéskor alkoholtartalmú italokat iszik.  A visszaélés 
ebben az esetben kóros használatra, tehát pszichológiai 
tényezőkre utal.  
 
Kábítószer-függőség (dependencia) 
 
A fogyasztó már képtelen kábítószer nélkül élni, tehát 
gondolatai, érzelmei a szerhasználat körül járnak, melyet 
viselkedésbeli és fiziológiai tünetei is megerősítenek.  
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A WHO a szerhasználat tekintetében a kábítószer-függőséget az 
alábbiakban határozta meg: 
 
� barbiturát, alkohol típusú,  

� kokain típusú,  
� amfetamin és ópium típusú  
� cannabis típusú, 

� hallucinogén típusú függőség.  
 
A függőségnek fajtái: 

 
� Fizikai függőség: a normál testi funkciók megváltozása, 

azaz a szervezet megköveteli a kábítószer folyamatos 
jelenlétét. 

 
� Pszichikai függőség: a normál állapot leépülése, azaz a 

fogyasztónak  csak  a kábítószer megszerzése  és  a 
fogyasztása jár a eszében. A fogyasztó célja a 
kellemetlen kedélyállapot kerülése és a jó érzés, 
kielégülés ismételt átélése.  

 
A függőség kialakulása rendszerint több hónapos, rendszeres 
droghasználat következménye. A lelki függőség azért jön létre, 
mert a drog használata kellemes közérzetet, eufóriát okoz, a 
drogfogyasztó ennek elérésére vágyik.  
 
Testi függőséget csak az ún. „kemény drogok” okoznak, melyek 
a rendszeres használat során beépülnek a szervezetbe,  
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s a kívánt hatás elérésére egyre nagyobb adagok bevitelére van 
szükség.  A szer hiánya esetén életveszélyes elvonási tünetek 
lépnek fel, amely könnyen a fogyasztó életébe kerülhet.  
 
Narkománia: (narcoticum = bódító, érzéstelenítő, altatószer) 
elnevezéssel a kábítószer iránti csillapíthatatlan éhséget jelenti.  
 
Toxikománia: (toxin=méreg) elnevezés a méreg, a kábítószer 
iránti kóros vágyat jelöli. A szó jelentése nemcsak a 
kábítószerekre, hanem más, pl. az izgatószerekre vagy az egyes 
élvezeti szerekre váló rászokást is magába foglalja. 
 
A függőség kialakulásának folyamata 
 

� Kipróbálás - kíváncsiság, presztízs, kényszer  
      (baráti befolyásolás). 

� Megszokás - még függőség nélkül. 
� Visszaélés - egészségkárosító magatartás. 
� Tolerancia - tűrés, a szervezet ellenálló képessége. 
� Függőség - ellenállhatatlan kényszer: pszichikai és  

      fizikai 
� Elvonási tünetek -  a szer használatának hiánya esetén. 

 

Elvonási tünetek: 
 
Azoknak a testi funkcióknak a felerősödése, melyet a kábítószer 
rendszeres használata elnyomott. Általában a következő adag 
bevételének esedékes időpontja előtt már jelentkezik.  
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MIT KELL TUDNI A KÁBÍTÓSZEREKRŐL? 
 

� Az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi- és 
idegrendszeri károsodásokat okoznak. 

� Hamar kialakul a függőség, ami a személy belső- és 
külső leépüléséhez, személyiségének eltorzulásához 
vezet. 

� A kábítószer-élvezők teljesen közönyösség válnak 
önmagukkal és környezetükkel szemben. 

� Idővel olyan elmeállapotba kerülnek, amely rendszerint 
akaratlan vagy tudatos önpusztítással végződik. 

� Egyetlen céljukká a drog megszerzése válik, amely 
nélkül orvosi kezelés hiányában nem képesek élni. 

� Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos 
fájdalmakkal járó elvonási tünetek, rohamok lépnek fel, 
amelyet teljes kilátástalanság és elkeseredettség kísér. 

� A kábítószer rendszeres szedése vagy túladagolása 
könnyen halált is okozhat. 

� A szervezetbe jutás módja, az anyag szennyezettsége 
vagy hamisítása az ugyancsak halálos kimenetelű AIDS-
fertőzés veszélyét idézheti elő.  

 

A fogyasztásra utaló vészjelek: 
 
A kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, melyeket 
időben felismerve megmenthetjük gyermekeinket, barátainkat, 
ismerőseinket! 
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Pszichés tünetek: 
 

� feldobottság, színes álmok érzése, hallucinációk, 
látomások, 

� idegesség, ingerlékenység, szorongás, 
� depresszió, pesszimista hangulat, levertség, 

kedvetlenség, közöny,  
�   ok nélküli örömkitörések, 
�    túlérzékenység, személyiség- és tudatzavar, 
� figyelem- és koncentrációs képesség zavara, 

feledékenység, 
� indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, a 

teljesítőképesség ingadozása, 
� álmatlanság, alvászavarok, zavaró álmok, 
� koordinációs képesség-zavarok, térbeli és időbeli 

tájékozódás elvesztése,  
� túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd, ítélőképesség 

elvesztése, 
� indokolatlan félelem- és pánikérzés.  

 
Testi tünetek: 

� beesett, hamuszürke arc, bőr elszíneződése, mély 
szemgödör, 

� ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások, 
� szűkebb vagy tágabb pupillák, mint általában, 
� szájszárazság, orrfolyás, 
� étvágytalanság, erős fogyás, 
� hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény, 
� túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom, 

stb.) 
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Magatartásbeli változások: 
 

� túlzott költekezés, kölcsönkérés, 
� pénz és egyéb értékek eltűnése,  
� a tanulmányi eredmény hirtelen romlása, 
� a családon belüli kapcsolat megromlása, 
� kritikátlan terv, és cél nélküli "szabadságra" törekvés, 
� kiégettség, üresség érzés, 
� korábbi, megszokott életmód megváltoztatása, 
� saját maga és ruházata elhanyagolása, 
� illatszerek túlzott használata,  
� beilleszkedési zavarok, 
� kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés, 
� zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás. 

 
Gyanút keltő használati tárgyak: 
 

� alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert), 
� színes tabletták, cukordarabkák, 
� injekciós felszerelés, kis üvegcsék, gyógyszeres 

dobozok,  
� szokatlan tárgyak (pl. levélmérleg, konzervdobozok), 
� megégetett kanál, öngyújtó, vatta, 
� szokatlan szag a lakásban, 
� kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok, kockacukor, 
� üres, vagy kitöltött orvosi vények (hamisítás), 
� napszemüveg felesleges használata (eltakarja a szűk    

            pupillát). 
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„A  cigi legális,  a drog illegális! 
Nagy a csábítás a DISCO-ban a csapongás! 
Csupa kábulat, s csapda, ha lecsap rád a banda. 
Szenvedély a drog, a kíváncsiság hajt, 
De a következmény nagy bajt kavar!” 

   
               (D.A.D.A. találkozó Nyírpazony, 2004. 

   „Házigazdák” csapata.) 
 

 

A  K Á B ÍTÓ SZ E R E K  FA JTÁA  K Á B ÍTÓ SZ E R E K  FA JTÁA  K Á B ÍTÓ SZ E R E K  FA JTÁA  K Á B ÍTÓ SZ E R E K  FA JTÁ IIII     

        
1. A  DEPRESSZÁNSOK  

 
(Heroin, ópiátok, ópiátokat helyettesítő szerek.  

 (Becenevük: H, háeren, hernyó, hercsi, mákony monyó, morfó, 
nullakettes, nyalóka…stb.) 

 
A depresszánsok csoportjába tartozó szerek csökkentik a 
fájdalom és a feszültség érzését. Ilyen szer a heroin, a morfin, a 
kodein, az ópium, a barbitursav származékok, illetve az Elenium 
és a Seduxen, mely nyugtatókról már említést tettünk. Ezek 
olyan kábítószerek, amelyeket főként mákból készítenek, de 
lehetnek kémiai úton előállított vegyületek is, amelyeknek  
hatása szinte megegyező. 

 
 
 



                  
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron a lelkek révésze…  

 
____________________________________________________ 
 

132 
 

Ópium 

Az ősi leletek arról tanúskodnak, hogy már húsz-harmincezer 
évvel ezelőtt élt crô-magnoni ősember is ismerte az ópium 
használatát. Ezt bizonyítják, az Olaszországban Varese vidékén 
és Svájcban Rabenhausenben talált máktokok is. 

Az i.e. 4000 tájáról fennmaradt írásos tábla azt bizonyítja, hogy 
a sumérok is készítettek kivonatokat és italokat a mákból.  

A fáraókori Egyiptomból származó Ebers-papirusz arról 
tanúskodik, hogy az ópiumot a síró gyermekek lecsillapítására 
javallották, melyre az éretlen mák magvait és tokjait használták. 
Az ópium tehát nem más, mint a máknövény tejnedve, melyet 
még az éretlen gubó bemetszéséből nyernek. Az eljárás során a 
fehér színű tejnedvből a levegővel való érintkezés során barna 
színű folyadék lesz, amely kiszárad. Ez a nyers ópium. Az anyag 
a gyógyászati alkalmazás során egy tisztító folyamaton megy át, 
melyet a gyógyszeripar morfingyártásra használ fel. Több mint 
negyvenféle alkaloidot tartalmaz, ezért egyike a legerősebb 
fájdalomcsillapítóknak.  A gyógyászati anyagot 1929-ben 
standardizálták, azáltal, hogy meghatározták a gyógyászati 
ópium 10 %-os felhasználási arányát.  

A történelem során számos kultúrában alkalmazták az 
ópiumszívást, amelyet mára minden ENSZ tagállam betiltott. A 
szerhez kötődnek az 1840-1858-ig tartó véres ópiumháborúk is, 
amelyek a kereslethez és kínálathoz kötődtek. 

Az ópiummal való visszaélés veszélyeire Al-Biruni (973-1048) 
hívta fel a figyelmet, aki a mekkai zarándokok között észlelte és 
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pontosan leírta az ópiumhoz való hozzászokással együtt járó 
tüneteket. Megfigyelte a függőség (addikció) kifejlődését.  
Ő volt az első a világon, aki e jelenségeket leírta, csaknem egy 
évezreddel megelőzve Európát! Az ópiátok nagyon erős testi és 
lelki függőséget, ill. toleranciát alakítanak ki. Túladagolásuk 
rendszerint végzetes kimenetelű.  

 

Morfin 
 
A morfint kezelőgyógyszerként, illetve fájdalomcsillapítóként 
először a XIX. században alkalmazták. Feltalálója Adam 
Sertürner német vegyész volt, aki 1805-ben kivonta a morfiumot 
az ópiumból és 1816-ban részletesen beszámolt annak kémiai és 
farmakológiai tulajdonságairól. 
 
A morfin az ópium számos hatóanyagának 
(alkaloidjának) az egyike, amelyet a 
gyógyászatban erős fájdalomcsillapítóként, 
elsősorban súlyos betegségben szenvedők, 
rákos betegek fájdalmának enyhítésére, 
valamint a műtétek alkalmával használnak. 
Egy időben a Kodein köhögéscsillapító 
gyógyszer előállításánál is alkalmazták, melyet kivontak a 
gyógyszertári forgalomból.   
 
Napjainkban a Coderetta Acisal (20 mg), illetőleg  Hidrocodin 
(10 mg)  nevű  gyógyszerek hatóanyagiban mg-os 
mennyiségben megtalálható az alapanyag. Ezeket a 
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gyógyszereket azonban kizárólag orvosi rendelvényre lehet 
kiváltani, és csak megfelelő ellenőrzés mellett lehet szedni. 
Aki valamilyen morfinszármazékot használ, nem érzi a 
fájdalmat, felszabadultnak, elégedettnek érzi magát. 
 
A morfium előfordulhat púderszerű por, granulátum, valamint 
oldott állapotban is.   
 

Máktea 
 
A száraz mákgubók kifőzése során 
készített máktea ópiát származékokat 
tartalmaz, annak kb. 15 fajtáját. 
Fogyasztásának veszélye, hogy igen 
súlyos pszichikai- és fizikai függőség 
alakul ki, és az anyag megvonásakor az 
elvonási tünetek rendkívüli mértékben 
törnek az egyénre. Rendszeres használata 
fogyasztóját lesoványítja, fogazata – a fellépő ínysorvadás és az 
eufórikus állapotban történő kitörések miatt, meglehetősen 
hiányosak. Arca „koravén” benyomását kelti, szellemileg 
leépül, gondolkodása lassú, beszéde pedig elnyújtottá, nehezen 
érthetővé válik.  

Heroin 
 
A heroint a múlt században elsősorban asztmás betegség és 
köhögés elleni gyógyszerként alkalmazták, de 1918-ban már 
kábítószerként tartották nyilván. A gyógyászatból történő 
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kivonása után kezdett el kábítószerként elterjedni, ma is igen 
használatos drog.  
 
A heroin előállításának alapanyaga a nyers ópium. Tiszta 
állapotban fehér por, szennyezett állapotban homokszínű, 
világosbarna, durva, szemcsés tapintású, íze keserű.  
 
Hatása igen erőteljes, ezért kapta a "hősies" nevet. Diamorfinnak 
is nevezik, mivel félig szintetikus vegyület. Illegális laborokban, 
szennyezett körülmények között állítják elő. Első megjelenési 
formája a heroin 3, amely (barna cukor), gyenge minőségű, 
majd továbbfinomítás után készül el a heroin 4, ami a 
tulajdonképpeni heroin.  
 
A heroin fogyasztása először boldogságérzést, tiszta tudatot, 
lebegést és belső békét okoz. Néhány alkalommal való 
fogyasztás elég ahhoz, hogy a függőség kialakuljon, és 
amennyiben nem került újabb adag a szervezetbe, megjelennek 
az elvonási tünetek: izzadás, hasmenés, hidegrázás, orrfolyás, 
hányás, rendkívüli izom- és izületi fájdalom, melyhez a gyomor 
és a belek működésének zavara is fennáll. Az elvonási tünetek 
súlyos fizikai fájdalommal járnak: a fogyasztók elmondása 
szerint "minden végtagjuk fáj, gerincüket mintha "baltával" 
vernék." Ha nem jutnak újabb anyaghoz az elvonási tünetek 
okozta fájdalmak súlyos következményekkel járhatnak.  
 
Fogyasztási mód: 
� vénába injekciózzák, "belövik", 
� szippantják,  
� füstjét lélegzik be.   
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Hatása a szervezetre: 
 
• erős fizikai- és lelki függés,  
• apátia, közöny, levertség, az önkontroll és az igazságérzet 

teljes hiánya, 
• jelentős személyiségváltozás, 
• légzési-, szívműködési zavarok lépnek fel, 
• használóját passzívvá, érzéketlenné, közömbössé teszi, 
• lázas állapotot, hidegrázást okoz,  
• a fogyasztók közös tűhasználata fokozza az AIDS- fertőzés 

és májgyulladás veszélyét, 
• túladagolás következtében – kóma, végül halál. 
 
Különösen veszélyes, ha stimulánsokkal, vagy kokainnal 
keverik. A hatás kiszámíthatatlan, gyakran végződhet halállal! 

 

1. 1.  Az  ópiátokat helyettesítő szerek 
 

A barbitursav származékok és egyéb nyugtatók használata 

 
A barbiturátokat és a benzodiazepineket a gyógyászatban 
nyugtatóként, altatóként használják. A barbitursav származékok 
használata mozgáskoordinációs képesség elvesztéséhez, 
zavartsághoz, álmossághoz, extrém esetben mély alváshoz, 
kómához vezetnek. 
A vele egyidejűleg fogyasztott alkohol nagymértékben 
megnöveli a kóma és a halál kockázatát. 
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Metadon 
 
A metadon folyékony vagy tabletta formájában előforduló 
szintetikus anyag. Az elvonási kezelés folyamán - orvosi 
ellenőrzés mellett - adják a heroin helyett, mivel megszünteti a 
fájdalmakat, nyugtatóként hat és elősegíti a heroinista fizikai és 
társadalmi stabilizálódását. Fogyasztása függést eredményez, 
ezért gyakran előfordul, hogy a heroinisták átszoknak a 
metadonra, de ennek fokozatos elvonása kevésbé drasztikus 
tünetekkel jár. 
 
Hatása a szervezetre: 

 
•    émelygés, hányás, orrfolyás, 
•    az agy és más szervek károsodása,  
• terhesség alatt a magzat károsodása, 
• felerősíthet más egészségügyi problémákat, 
• fokozott az AIDS terjedésének veszélye, 
• testileg - függőség, 
• lelkileg - "feldobottság",  
• használóját passzívvá és közömbössé teszi,  
• tompul az egyén fájdalomérzete, nyugalomérzetet 

biztosít. 
 

Mindezek következménye: 
 
A heroin és más ópiátok becsapják a szervezetet, pozitív 
érzéseket hoznak létre, ellentétben a „belső ópiátokkal”, amiket 
a szervezetünk termel. Olyan tolerancia alakul ki, amely mind 
több és több szer bejuttatását igényli ahhoz, hogy valóban 
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örömet váltson ki. Ha feldobott állapotban a fogyasztó elfelejti 
bejuttatni szervezetébe a következő adagot, akkor megjelennek 
az elvonási tünetek, ami a mérhetetlen boldogtalanság érzésével 
és depresszióval jellemezhető. A fogyasztó, ha a megszokottnál 
tisztább szerből a szokásos mennyiséget adja be magának, akkor 
igen hamar jelentkezhetnek nála a túladagolás tünetei. Ennek 
következtében a légzése elégtelenné válik, és a fokozódó 
oxigénhiány következtében a vér besűrűsödik, ami az ajkak 
elszíneződésében is megjelenik. A pupillák pontszerűvé 
szűkülnek, fellép a szívelégtelenség és ennek következtében 
bekövetkezik a halál.  
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A heroinfogyasztás útja… 
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Orvosi tünettan: 
 
Neuromuscularis tünetek: 
- szűk pupillák, lehülés, 
  Myoglobinuria, oedema, 
- általános gyengeség, 
  Poli-monomeuropathia ⇒csukló, boka, 
  étvágytalanság/étvágy-fokozódás. 
 
Kardiovascularis tünetek: 
- vasodilatatio, 
- arterias-vénás thrombozis, 
- légzésdepresszió, pulmonalis oedema. 
 
Gastrointestinalis tünetek: 
- obstipatio, simaizom csökkent-, 
   az analis izomzat fokozott tonusa. 
 
Immunrendszerre gyakorolt hatás: 
- parenteralis alkalmazás esetén IgM ↑ emelkedés, 
  belégzés esetén IgG ↑ emelkedés, 
  lymphocita depresszió. 
 
Bőrtünetek: - Zsírnekrozis 
        - lipoid dystrophia - atrophia, 
  - rovarcsípésre emlékeztető karcolások. 
 
Genito-urinalis hatás: 
  - vizelet retentio, Libido csökkenés, 
májenzimaktivitás: ↑ B vírus hepatitis, Kronikus agressív H.  
        AIDS veszély.   
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2. A HALLUCINOGÉN ANYAGOK  
 

(Cannabis, hasis, LSD,  PCP, MDA, MDM, STP, DMT, 
kaktuszok, gombák, szerves oldószerek...stb.) 

(Becenév: LSD, trip, acid, sav,  varázsgomba ..stb.) 
 
A hallucinogének olyan kábítószerek, amelyek erősen 
befolyásolják az érzéseket és a tudatot. Megváltoztatják az idő- 
és térérzéket, a körülvevő világot. Napjainkban már tudjuk, hogy 
legalább 6000 olyan növény létezik, amelyek psychoactiv 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ember történelmének szinte 
minden szakában talált magának olyan anyagot, fakérgeket, 
bogyókat, gombákat, kaktuszokat, amelyek rendelkeznek e 
tulajdonságokkal.  

A hallucinogének közös 
jellemzői, hogy 
hallucinációkat, inger nélküli 
érzetet váltanak ki. 
Mélyrehatóan befolyásolják a 
gondolkodást, a hangulatot, a 
viselkedést.  

Álomszerű jelenések, víziók jelentkeznek, miközben 
jelentős befolyást gyakorolnak a gondolkodásra, 
érzékelésre, hangulatra, viselkedésre, anélkül, hogy 
jelentős psychomotor-stimulációt vagy depressziót 
okoznának.   
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A cannabis fogyasztás hatása és veszélyei 
 

  A Cannabis indica (indiai kender) 
 

(Becenév: fű, dudva, gyom, haska, csoki stb.) 
 gandzsa, grász, gyep, gyom, hasis, haskó, kender, kő, maresz)  

 
Napjainkban a cannabis fogyasztásásának hatásairól élénk 
polémia folyik, melyek sok esetben egymással szembenállóak. 
Nagyon sok érv hangzott el pro és kontra az orvosok, a 
szakemberek, a politikusok, az írók és a hétköznapi emberek 
által.   
 
A növény termesztése ősidők 
óta ismert, hiszen Hérodotosz 
a nagy történetíró már Kr.e. 
450-ben leírta azt, hogy a 
szkíták és trákok a Kaszpi-
tenger térségében kendert 
termesztenek, és a szkíták ezt 
a növényt a kábulat 
előidézésére is használják. A 
kendert a szkíták zárt térben 
égették el, és a füstjét 
belélegezve idézték elő a 
kábulatot.  
A források arról is említést tesznek, hogy az indiai kendert 
különböző betegségek kezelésére is használták.  
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A használat tekintetében azonban különbséget kell tennünk az 
indiai kender és a rostkender között, mivel az indiai bőven 
tartalmazza a THC-nak rövidített delta9tetra-hidro-kanabinolt, 
míg a rostkender-féleségekben az anyag egyáltalán nem 
található meg, illetve csak nagyon kis mennyiségben.  
 
A leírások szerint a növény 60 gyógyhatású anyagot tartalmaz, 
ezért a füvészkönyvekben gyakran említették, mint „minden 
bajra enyhülést adó gyógyírt.” Indiában gyógyszerkincsként 
kezelik és számos betegség gyógyítására használják, emellett 
nélkülözhetetlen a népi szertartásoknál is.  
 
A marihuána fogyasztása a nyugati (keresztény) kultúrában 
valamikor az 1960-as és 1970-es években, a hippimozgalom 
idején terjedt el. Hazánkban kb. másfél évtizede kezdett tért 
hódítani, s mára ott tartunk, hogy minden harmadik 15 éven 
felüli fiatal már legalább egyszer kipróbálta a hatását.  
 
A cannabis, az indiai kender, amelynek leveléből és szárított 
virágából készül a marihuána, gyantájából pedig a hasis és 
hasisolaj valójában azonban egészségre káros anyagoknak 
minősítjük, mert a kutatási eredmények bizonyítják, hogy 
fogyasztáskor a szervezetben anyagi szerkezetátalakulások, 
légzőszervi és kromoszóma-károsodások lépnek fel. Egy joint 
cigaretta elszívásakor a THC hatóanyag képes felszívódni a 
tüdőben vagy az emésztőrendszerben is.  
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A Joint hatása a légutakra... 
 
Donald P. Tashkin professzor és munkatársai 1982-től 
kezdődően olyan személyek körében végeztek vizsgálatot, akik 
dohányzó, (csak marihuánát, marihuánát és dohányt váltakozva, 
illetve csak dohányt szívó) és nemdohányzó személyek voltak. 
Az említett személyek állapotának alakulását figyelték meg az 
elmúlt másfél évtizedben. A vizsgálat kezdetén rögzítették az 
egészségi állapotukra jellemző paramétereket, majd részletes 
légzésfunkciós és az alveoláris hám állapotát jelző izotópos 
vizsgálatokat is végeztek. Több mint 200 esetben 
bronchoszkópiát is végeztek, melynek során megtekintették a 
légúti nyálkahártyát és szövetmintákat is vettek a későbbi 
szövettani vizsgálat céljából.  

Eredményeik azt mutatták, hogy a csak marihuánát szívók között 
a nemdohányzókhoz képest sokkal nagyobb arányban alakult ki 
krónikus bronchitis. Mind a krónikus bronchitis, mind pedig az 
akut panaszok hátterében a füst összetevői okozta elváltozások 
állnak. A marihuánás cigaretta és a dohánnyal töltött 
hagyományos cigaretta füstjének összetevői nagyon hasonlóak, 
eltekintve persze a marihuánás cigaretta tetra-hidro-cannabinol 
tartalmától. Kiderült azonban, hogy egy marihuánás cigaretta 
elszívása után négyszer annyi kátrány rakódik le a légutakban, 
mint egy hagyományos cigaretta után. Ennek oka az, hogy a 
marihuánás cigaretták szűrő nélküliek és csak lazán vannak 
megtömve, így jóval több szilárd és gáznemű összetevő jut 
keresztül rajtuk egy-egy szippantáskor.  

A marihuánás cigarettából mélyebbeket szippantanak, és 
körülbelül négyszer annyi ideig tartják benn a füstöt a tüdőben. 
Ily módon megsokszorozódik annak a lehetősége, hogy a füst 
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összetevői lerakódjanak a tüdőben, és ez magyarázza miért 
károsabb a tüdőre nézve a marihuánás cigaretta, mint a 
hagyományos. Napi 3-4 "joint" elszívása szinte egyenértékű egy 
doboz hagyományos cigaretta elszívásával. Ez magyarázza 
valószínűleg azt is, miért fordulnak elő ugyanolyan 
gyakorisággal krónikus és akut légúti tünetek a marihuánát 
szívóknál, mint a hagyományos dohányosoknál, holott a 
marihuánás cigarettából jóval kevesebbet szívnak. A 
vizsgálatokból az is kiderült, hogy a baktériumölő hatás, illetve a 
tumornövekedést gátló hatás csökkenése a marihuánát szívóknál 
kifejezettebb, mint a dohányt szívóknál. Ez arra utal, hogy a 
THC-nak immunszuppresszív7 hatása lehet.  

A marihuána hatása az emberi szervezetre… 

A marihuána fogyasztója jó kedvűnek, lazának érzi magát, sőt 
azzal is biztatja lelkiismeretét, hogy olyan drogot használ, 
amelytől nem alakul ki testi függőség, s bármikor 
megszabadulhat tőle.  

Mára azonban a kutatási eredmények másként tekintik a 
problémát, mert mellékhatásait egyre behatóbban kezdik 
felismerni. Többek között kiderült, hogy a THC molekulái 
azokra a sejtekre telepszenek, amelyekből a tanulásért felelős 
anyagoknak kellene "előbújniuk". A következmény: 

                                                 
 
7 Az immunrendszer csökkent működésével vagy válaszképtelenségével  
  járó állapot, amely kialakulhat az egyedfejlődés alatt a saját antigénekkel  
  szemben, vagy kiválható mesterségesen.  
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gyötrelmesebb a tanulás, és az elraktározott információ is 
nehezen "ugrik be", vagyis a  memória  romlik. 

Az viszont igaz, hogy testi függőség nem alakul ki oly 
mértékben, mint például a heroinnál, vagy akár a nikotinnál, a 
szervezet azonban képes hozzászokni a THC-hez is - mint 
mindenhez, amihez receptor, vagyis ingerfelvevő anyag kötődik 
a szervezetben.  

Megfigyelték azt is, hogy a marihuána-fogyasztók szervezetében 
a morfinreceptorok száma csökken, tehát ha komolyabb 
fájdalomcsillapításra van szükség, a "füvesek" eleve hátrányból 
indulnak. 

A THC hosszabban hat, mint a legtöbb drog, mert miután vízben 
nem oldódik, a test nehezen tudja kiválasztani vagy feldolgozni. 
Ennek következtében a kenderszívás utóhatásai lassan, számos 
napon át csökkennek, és a megismételt adagoknak halmozott a 
hatása! 
 
Egy joint cigaretta THC tartalmának fele még egy hét múltán is 
jelen van a test zsírszöveteiben lerakódva, így egy cannabis 
fogyasztó még akkor is állandó kábítószeres hatás alatt áll, ha 
hetente csak egy cigarettát szív el.  
 
Ezért rendkívül veszélyes mind az egyénre, mind pedig 
környezetére nézve, mert kábítószer hatása alatt vesz részt 
vezetőként, utasként vagy gyalogosként a közlekedésben. A 
drog elraktározódásából következik az állandó ún. "flash-back", 
azaz visszatérő hatás veszélye, amely bármikor megjelenhet.  
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Gyógyításban betöltött szerepe… 

A marihuána ingerli az éhségközpontot. Ezáltal az anorexia 
nervosa (kóros soványság) gyógyításában lehet alkalmazni, 
illetve olyan betegségnél (pl. AIDS), melynek velejárója az 
étvágytalanság és a súlyos fogyás, ami gátolja a gyógyulást, 
illetve rontja az életesélyeket.  

Enyhíti továbbá a hányással és hasmenéssel járó betegségek 
tüneteit. Legtöbbször nem is a kórokozó leküzdése a nehéz, és 
nem magától a betegségtől szenved az ember, hanem a vele járó 
hányástól, hasmenéstől merül ki és gyengül le.  

Alkalmazzák a rákbetegek kemoterápiája során is. A fájdalmat 
átmenetileg csillapítja, azonban a toleranciaszint-emelkedés 
miatt nem feltétlenül érdemes bízni abban, hogy enyhíti a 
komoly fájdalmakat.  

A marihuána hatása a tanulásra… 

Az indiai kender több mint négyszázhatvan ismert hatóanyaga 
között hatvannál többféle kannabinoid fordul elő, amelyek közül 
a (THC) a leghatékonyabb. Minthogy a THC zsírban oldódó 
molekula, a kutatók eleinte úgy vélték: azáltal változtatja meg az 
idegsejtek lipidtermészetű külső hártyájának 
(plazmamembránjának) a tulajdonságait, hogy oldódik benne, s 
ez megzavarja az idegsejtek közötti kommunikációt. Dr. Freunk 
Tamás akadémikus, az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetének igazgatója és munkatársai által végzett 
kutatások egyértelműen megállapították, hogy a marihuána a 
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THC nem így hat, hanem úgy, hogy a plazmamembránban levő 
jellegzetes receptoraihoz, jelfogóihoz kötődik. (Élet és 
Tudomány, 1998.) 

A THC jelenlétét az agyban a következőképpen írja le egy 
tudományos jelentés: 

..."rejtélyes anyagok jól felismerhető, rendellenes 
lerakódása a szinapszisra, azoknak természetellenes 
szétterjedése és az idegen anyagok észrevétlen 
szétterjedése és az idegen anyagok észrevétlen 
szaporodása az idegsejtek magjában..." 

Ez által az elszabadult információk fékező erő nélkül 
áramolhatnak tovább, így az agy olyan heves működésbe 
kezd, hogy képtelen a "vészfékként" funkcionáló 
ellenenzimet, a "monoaminoxidot" előállítani. Néha nem 
működik ez az enzim, ami csak páciensként derül ki.  

Ha működik is az ellenenzim, adódik egy másik súlyos 
probléma: a testidegen THC ugyanis lebontja a test saját 
"közvetítő anyagát."  

 
Az anyag irritáló hatást fejt ki az agy anyagcseréjére, ami 
érzéki csalódásban jelentkezik. A reakció lelassul, a 
színérzékelés és az összes többi érzékelés összezavarodik, 
eltorzul a térlátás és az időérzékelés is. Következményei: az agy 
emlékező, - gondolkodó és asszociációs képessége tartósan 
tompul, ill. megbénul. Az ebből szükségszerűen következő 
koncentrációs és emlékezési nehézségek különösen a még tanuló 
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fiatalok számára jelentenek rendkívüli veszélyt! Ugyanis az 
agyban a hippokampusz az a rész, amely a tanulásért felelős. Ha 
ezt kiiktatják, az ember az elkövetkező életében képtelen lesz 
bármilyen információt hosszú távon befogadni, tanulni. Amikor 
a THC a szervezetbe kerül, addig bolyong ott, amíg nem talál 
magának egy receptort. Eljut a hippokampuszba is, elfoglalja az 
őt megillető helyet az úgynevezett gátlósejten, és ezzel 
megakadályozza abban, hogy elvégezze a feladatát, vagyis 
kibocsássa magából azt az anyagot, amely többek között a 
tanulásért felelős sejtek munkáját hangolja össze. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy nehezebb, illetve lehetetlen tanulni 
a marihuána hatása alatt, és még akkor sem érdemes 
próbálkozni vele, ha így sokkal érdekesebbnek tűnik a tananyag. 
Ez az oka annak, hogy a marihuána fogyasztók előbb-utóbb 
kimaradnak az iskolából, mert képtelenek a tanulásra.  

 

Egyes drogfogyasztók sokat tudnának mesélni arról, hogy több 
hónapnak kell eltelni ahhoz, hogy egy joint cigaretta elszívása 
után az agyfunkciókban fellépő zavarok megszűnjenek. Hisz, 
amíg a fogyasztó akárcsak egyetlenegyet is elszív hetente, a 
THC állandó hatása alatt áll és képtelen normálisan érzékelni, 
feldolgozni a vizuális és hangingereket. Egyszerűen kilépett a 
normális világból.  

 

Az ENSZ 1997-es adatai szerint a világon kb. 141 millióra 
becsülik a rendszeres cannabisfogyasztók számát, amely a világ 
népességének 2,45 %-át teszi ki. Indiában ma is élő szokás a 
bhang, a gangja és a charas fogyasztása, amelyek 
tulajdonképpen a cannabis preparátumokat jelenti. A világon a 
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használt pszichoaktív szerek között a cannabis népszerűségét 
tekintve a negyedik helyen áll.  

 

A marihuána fogyasztása ezért szerte a világon problémává vált, 
amelyet már USA-val az élen, számos ország, többek között 
hazánknak is megoldandó ügynek vél.  

Ugyanakkor felerősödtek a marihuána „liberalizálására” 
szervezett mozgalmak, melyek a legalizálását, azaz szabad 
használatát követelték, mások pedig azon voltak, hogy azt ki kell 
vonni a kábítószer-ellenőrzés hatálya alól, és forgalmazását a 
dohányárukhoz és szeszes italokhoz hasonlóan kell szabályozni. 
Sokan azonban nem voltak és ma sem hívei a marihuána 
legalizálásának, mégpedig a szerzett amerikai és hollandiai 
tapasztalatok nem győzték meg őket a cannabisz 
„ártalmatlanságáról”, és véleményüket egyre inkább kezdték 
kutatási eredményekkel alátámasztani.  

 

E nézetet alátámasztja az, hogy  USA-ban 1979-ben már a 
középiskolások 60 %-a szívott marihuánát, és legalább 10 %-uk 
vált napi fogyasztóvá. Emelkedeni kezdett a drog átlagos 
hatóanyag-tartalma is: 1980-ban a lefoglalt marihuánaminták 
rendszeres analízise már 3,8 %-os átlagot mutatott az 1970-es 
évek 1 % körüli THC-tartalmával szemben.  

A körülmények igazolták, hogy megdőlt az „ártalmatlanságba 
vetett hit”, és R. DuPont, aki a National Institute on Drug Abuse 
igazgatójaként egyik apostola volt a marihuána liberalizálási 
folyamatának, azzal lépett a nyilvánosság elé, hogy „sajnos 
nagyon alábecsültük a marihuána veszélyességét”… DuPont 
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végül ezt is hozzátette, „ezért én személy szerint is felelős 
vagyok…”8 
A végzett kutatásokból kiderült ugyanis, hogy cannabisz-szívás 
egyik súlyos következménye a  szellemi visszamaradás.  
A marihuána fogyasztó serdülőknél lelassul a felnőtté válási 
folyamat, s jóval „gyerekesebben” viselkednek azonoskorú 
társaiknál. A rendszeres fogyasztás következtében a fiataloknál 
feltűnővé vált az antiszociális magatartás megjelenése, sőt az 
amotivációs szindróma, ami érdektelenségi állapotot, barátok, 
család, iskola, munka és egész környezet és élet iránti teljes 
közömbösséget jelentett. 
 
Napjaink helyzetét figyelembe véve  világméretű a cannabisz 
fogyasztása. Európában számottevő, hogy rendkívül jelentős a 
magas THC-tartalmú fajták otthoni termesztése. Ebben élen jár 
Hollandia, ahonnan a technikák igen gyorsan terjednek keletre-
nyugatra egyaránt.  
 

H a s i s 

A "hasisi" az arab köznyelvben hasisevőt jelent. A Síita szekta 
tagjai valóban hasist fogyasztottak, hogy elkábuljanak és 
megmámorosodjanak, mielőtt elkövetik rémtetteiket. A szó a 
keresztesek által került Európába, és már jelenlegi jelentésében 
megszilárdulva volt használatos 1300 táján, erre bizonyíték, 
hogy Dante is használta az Isteni Színjátékban (Pokol, XIX. 
50). 

                                                 
 
8 Bayer István: A drogok történelme. Aranyhal Könyvkiadó, Bp. 2000. 
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A Síita szekta öröksége, hogy az indiai kender elterjedt az egész 
muzulmán keleten. 1378-ban Szudun Seikuni emír kiadott egy 
rendeletet, amelynek értelmében mindazoknak, akik hasist 
fogyasztanak, az összes fogát ki kell húzni. 

A hasis a növény gyantája. Igen intenzív napsütés hatására 
állítják elő azok a mirigyek, melyek főként a virágzatban 
találhatók. THC koncentrációja 5-15 %. A termékek 
megnevezése származási helyükről és kinézetüktől függ. Ennek 
megfelelően beszélünk például "zöld törökről, vörös libanoniról, 
barna marokkóiról és fekete afgánról".  
 
Alapszabály, hogy minél sötétebb a hasis, illetve minél 
keletebbre esik a termesztési területe, annál nagyobb a THC 
tartalma. Mire a hasis piacra kerül többnyire már száraz és nem 
túl gyantás. Először darabossá, majd porszerűvé válik, ha 
meggyújtjuk füstje a tömjén illatára emlékeztet.  
 
A felvevő országokba szánt hasist többnyire lapokba préselik és 
vászonzacskókba, műanyag fóliába, vagy sztaniolpapírba 
csomagolják. Vannak azonban más előfordulási formák is.  
A hasis és a gyanta szívása esetében már nem sok esély van arra, 
hogy valaki hatóanyagmentes vagy 1 % THC-tartalom alatti 
cigarettát szívjon. Az 5, 10 vagy 15 % THC-t tartalmazó gyanta 
használatát különösen India, Egyiptom, Dél-Afrika tiltotta, mert 
az országok arról számoltak be, hogy a fogyasztók 20-40 %-át 
elmegyógyintézetbe kellett zárni.  
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Hasis olaj 
 
A legnagyobb koncentrációjú, a leghatásosabb cannabis termék. 
Desztillációs, illetve extrakciós folyamatokkal állítják elő 
laboratóriumokban. A ragacsos, nyúlós, feketés-barna massza 
többnyire 60 % feletti koncentrációjú. A hasisból nyert olaj 
hatóanyag-tartalma ezért nagyon magas.  
A cannabis fogyasztásnál  a legnagyobb azonnali kockázat a 
baleseté, különösen a közlekedési baleseté, mivel romlik az 
ítélőképesség, lelassulnak a reakciók és a kézügyesség csökken. 
Cannabis hatása alatt az autóvezetés ugyanolyan veszélyes, mint 
amilyen az alkohol hatása alatt.  
 
A cannabis fogyasztás megerősít egyfajta kitérési vágyat a 
hétköznapok megterhelései elől, különösen fiatalabb és kevésbé 
stabil embereknél. A problémák azonban nem oldódnak meg, 
mindössze egy kábulatba zuhan az ember, miután még 
nehezebbé válik a küzdelem.  

 

A cannabis keverése más drogokkal különösen veszélyes lehet. 
A végeredmény előre nem látható, Kipróbálása halállal is 
végződhet!                                                  

Élménybeszámoló a fogyasztás hatásáról… 

"...Először csak lengett a csillár, ha hosszan néztem, de aztán 
már forgott körbe a szobában és labda lett, így saját maga is 
pörgött és ment összevissza a szobában és ugrált mint a 
stroboszkóp. Meg õk is ugráltak és Ő írt a levegőbe a cigivel, de 
nem tudtam elolvasni, mert visszafelé írt, aztán az ujjával is és 
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olyan csíkot húzott, mint az égen a repülő...Forgott velem a 
világ, minden hullámzott és egyedül voltam az időben. 
Hallottam a többiek hangját tudtam, hogy ott vannak, de 
mégsem voltak ott. Aztán minden olyan fényes volt és forgott 
körbe-körbe. Aztán autóban ültünk, azt hiszem egy pár kép 
kiesett. Arra eszméltem, hogy iszonyúan zsibbad a szám, a 
karom és a felső testem, de a szívem iszonyúan kalapált. 
Egyszer csak kivert a víz és nem akart verni a szívem. 
Iszonyúan megijedtem és mondtam, hogy túladagoltam, 
vigyenek be az első kórházba... Persze nem vittek...Órákon 
keresztül nyugtattak, aztán elmúlt. Iszonyúan 
megkönnyebbültem... Túléltem."  

Orvosi tünettan: 
 
- euphoria, kedélyeskedés, 
- filozofálás, félrebeszélés, 
- kritikai ítélőképesség elvesztése, 
- vizuális hallucináció, mozgászavar, 
- tachycardia, tachypnoe, 
- systoles-diastoles hypertonia,  
- spermatogenezis csökkenése. 

 

L S D 
(acid, bélyeg, eszid, lecsó, tripp) 

 
A hallucinogéneket természetes és mesterséges anyagokra 
bonthatjuk, amelyek valamilyen növényi hatóanyag kivonásával, 
illetve mesterséges úton, szintetikusan készülnek, mint pl. az 
LSD (Lizergsav-dietilamid). 
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Az LSD-t, mint pszichedelikus kultusz szimbólumaként ismerjük. 
Fogyasztói körét tekintve inkább a tehetősebbek, a művészvilág, 
az avantgárd és az egyetemi intellektuelek körében népszerűek. 
A hallucinogén anyagok használata először az amerikai 
egyetemi körökben kezdődött, amikor Timothy Leary, a Harvard 
Egyetem professzora felfedezte a hallucinogének 
„tudatkiszélesítő” hatását és ezután 1960-ban több százan 
vizsgálni kezdték a hallucinogének tulajdonságait. A kísérletek 
először a pszihocibilinnel,  mexikói gomba hatóanyagával 
kezdődtek, majd folytatódott a marihuánával,  a peyotllal és 
meszkalinnal, egészen addig, amíg Leary meg nem ismerkedett 
az ezeknél sokkal erősebb hatású LSD-vel. Ezután a kísérletezők 
száma több ezerre nőtt, és  az USA számos egyetemén 
fogyasztották az anyagot, ezért a professzort 1963-ban 
eltávolították e ténykedése miatt.  
Elfogadott tény volt az is, hogy a szer hatása misztikus 
élményeket vált ki. Az erős hatóanyagtartalom miatt megindultak 
a kísérletezések a tekintetben is, hogy alkoholistákat kezeljenek 
vele, de csak rontott a betegek állapotán, és más irányú 
gyógyászati kezelések is ide jutottak.  
Az állatokkal történő kísérletezés során igen érdekes 
eredményeket kaptak a kutatók. A szer hatása alatt a pók 
összevissza szőtte a hálóját, a macska pedig páni félelembe esett 
az egerek láttán.  
Az  LSD-vel történő kutatások egybeestek a hippimozgalom 
kezdetével, amely nagymértékben hozzásegítette a szerrel való 
visszaélés lehetőségét. A hatvanas években az amerikai fiatalok 
15 %-a a hippimozgalom  zászlaja alatt állandó drogmámorban 
éltek, akikkel nem lehetett értelmesen elbeszélgetni, akik a 
szülői házat és az iskolát is otthagyták.  
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Az LSD befolyásolja az érzékelést, hallucinációt okoz (az egyén 
a szer hatása olyan dolgokat, tárgyakat lát vagy hall, amelyek 
nincsenek), ugyanakkor erősnek, bölcsnek képzeli magát, vagy 
épp ellenkezőleg, fél az emberektől, az átélt élményektől. 
 
A személy elveszti tér- és 
időérzékelését, kialakulhat az ún. 
"mindenhatóság érzése", amikor a 
kábítószeres úgy érzi, hogy tud a vízen 
járni, a levegőben repülni, "Super 
man" -nak érzi magát, kiáll a ház 
ablakába, erkélyre és megpróbál 
repülni- sajnos sikertelenül, mert az  
halállal végződik. (A hallucinációk 
még a fogyasztás után hosszú idő 
elteltével is visszatérhetnek, ez az ún. 
flash-back hatás, amely elnyűtté, 
kifacsarttá teszi az agyat.)  
 
Az LSD mélyreható pszichés változásokat idéz elő, és a többi 
hallucinogén anyag esetében is tapasztalt személyiségtorzulás  
már igen kis adagok hatására is bekövetkezik. A rendszeres 
fogyasztás következtében nagyon nagy fokú, erős pszichikai 
függőség jön létre. A fogyasztás következtében nem ritka az ún. 
„horrorutazás”, amely félelembe, pánikreakcióba, ezután mély 
depresszióba torkollhat.  
A személyiség súlyos torzulásaként elmebetegség, skrizofénia, 
paranoia alakulhat ki. Túladagolás következtében olyan állapot 
is bekövetkezhet, amely félelemben, "pánikreakciókban" 
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keletkezik, sajnos nem ritka ebben az állapotban az 
öngyilkossági kísérlet sem.  
 
Az LSD eredetileg szagtalan por, melyet tablettaként, oldatban, 
cukorban oldva hoznak forgalomba. Jellemző, hogy itatóspapírt, 
vagy még gyakrabban speciális papírt itatnak át vele, és így 
forgalmazzák.  Tekintve, hogy összetételük és tisztaságuk a 
véletlentől függ, rendkívül veszélyesek!  
 
Orvosi tünettan: 

 
- Euphoria 
  Schizophrenia, megalománia, paranoia,  
- Pszichozis - delerium, 
  Ataxia – Testdistorzio, 
- Hypersalivatio, hideg kezek-lábak, 
- Pánik - magányosságérzés.  
- Látási hallucinació, 
- Kardialis arhytmia, Nystagmus, 
- Indokolatlan sírás-nevetés, 
  (az ópiátokkal szemben nincs légzésdepresszió!). 

 
 PCP (Phencyclidin) 

 
A PCP-t, más néven a phencyclidint "angyalport", fogyasztói 
körökben "peace pill"-nek nevezik. A szert 1906-ban fedezték fel 
az USA-ban, melyet először nagy testű állatok altatásához 
használtak. Főleg az Egyesült Államokban divatos szer.  
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Előfordulhat tabletta, por és injekció formában. A fogyasztók 
dohánnyal keverik és elszívják vagy hallucinogén anyaggal 
keverve injekcióban adagolják.  

Fogyasztásának következménye, hogy izgatja az opioid 
receptorokat, illetve gátolja a glutamát receptorokat. Hatása 
hosszú ideig tart, tekintettel arra, hogy zsírban oldódik, így a test 
zsírszöveteiben raktározódik el. Csak mérsékelten alakít ki 
toleranciát, de erős lelki és gyenge testi függésben tartja élvezőit.  

Túladagolása azonnali halálhoz vezethet, mivel a vérnyomást 
nagyon megemeli, továbbá görcsöket és légzésbénulást okozhat.  

Az anyagot tulajdonképpen a műtéti altatásokhoz fejlesztették ki, 
de mellékhatásai miatt, (pl. nagyon kellemetlen hallucinációk) 
1950-ben levették a gyógyszerhasználatból. A leleményes 
fiatalok azonban rájöttek arra, hogy ha a PCP-t nem injekcióban, 
illetve tabletta formájában használják, hanem a cigarettára 
szórják, akkor csökkennek a kellemetlen mellékhatások.  

 
Az anyag  toxikus, mérgező hatása ezáltal sem szüntethető meg, 
ezért az USA-ban napjainkban is előfordul a droghasználók 
között  mérgezéses állapot. 
 
Hatása a szervezetre: 
� légzésbénulás, deliriumos állapot,  
� skizofrénia, fizikai és pszichikai függés, 
� flash black hatás (utórezgések, mellékhatások 

jelentkezhetnek), 
� túladagolásnál kóma és halál következhet be.   
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Pyetl  vagy  Mescalin 
 
A Pyetl vagy Mescalin az Észak-
Amerika déli részén honos kis kaktusz, 
a peyotl alkaloidja, de szintetikus úton 
is előállítható. Az anyagot az aztékok 
és az inkák örökségének is nevezik, 
mivel a törzsek vallási szertartásaikban  
használták.  
 
Általában fehér, kristályos por, de 
előfordul tabletta, illetve folyadék formájában is. Mescal buttons 
néven kereskedelmi forgalomba is hozzák, amely 0,5 cm vastag, 
3-6 cm átmérőjű keserű ízű, kemény korongokat tartalmaz. A 
bennszülöttek széleskörben alkalmazzák. Fogyasztásakor 
dohánnyal keverik össze, melyet elszívnak vagy hallucinogén 
anyaggal társítva injekcióban adagolják. Az 500 mg tiszta 
meszkalin hatása 2-3 óra alatt fejlődik ki és kb. 4-12 óra 
hosszáig tart.  

 
Használatuk szertartáshoz kötött, melyet a tűz körül ülve 
folytatnak le. A szer bevitele után a lángnyalábokba nézve adják 
át magukat a vízióknak és a hallucinációknak. Ennek során 
ijesztő, gyorsan váltakozó képeket, csodálatos szárnyaló sasokat 
látnak, majd amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnik a 
látomás.  
 
Huxley a meszkalinnal folytatott kísérletezése során 
megállapította, hogy az esztétikai tudat és a látomások 
elmélyíthetők, misztikus tudattá alakíthatók, és a hallucinogén 
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anyagokkal szerzett élmények, illúziók megnyithatják a 
„megismerés kapuit”.  

 
Szervezetre való hatása: 
 
� hányás, hidegrázás, izzadás, fejfájás, 
� erős színkavalkád, kellemes álomképek, esetleg rémképek 

megjelenése,       
� hallucinációk, a fogyasztó pszichikai állapotától függően. 
� nincs fizikai, pszichikai függőség, 
� túladagolás következtében olyan állapot is kialakulhat, 

amelyek félelemben, "pánikreakciókban" keletkezik, sajnos 
nem ritka ebben az állapotban az öngyilkossági kísérlet sem.  

                    

Gombák 
(varázsszerek) 

 
A primitív népek varázsszerei már nagyon régen felkeltették az 
emberiség figyelmét, azonban a kutatások csak a XX. század 
elején váltak átfogóvá, amikor antropológusok, archeológusok, 
botanikusok, farmakológusok és egyéb 
szakemberek segítségével igyekeztek 
megfejteni a rejtélyeket.  
 
A titkok megoldásához legfőképpen az ősi 
rítusok, a sámánizmus és az ősi vallások 
szent könyveit használták. Az 
együttműködés és a kitartó munka 
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meghozta a gyümölcsét, mert nagyon rövid idő alatt sikerült 
megfejteniük és azonosítaniuk nagyon sok, tradicionálisan 
használt hallucinogén anyag anyanövényét és hatóanyagát.  
 
Az igen széles körben elterjedt légyölő galóca volt az ún. 
„mágikus gomba.” 
A légyölő galóca hatóanyagtartalmát muszkalon néven tartja 
nyilván a tudomány. A szibériai sámánok már ősidők óta 
alkalmazták a transzállapot előidézésére, melyet a lobogó tűz 
hatása segítségével, illetve az átforrósított kövekre helyezett 
gyantatartalmú növények bódító füstjével értek el.                                                            
  
Hatása a szervezetre 
 
A légyölő galóca hatása sajátos részegségben nyilvánul meg, 
mely izgalommal, reszketéssel párosul. Ezután vidámság, 
hallucinációk és víziók jelentkeznek, s a fogyasztó 
„szellemekkel és jelen nem lévő személyekkel társalog”, 
miközben elmeséli nekik, hogy milyen boldognak érzi magát. 
Furcsa hatása következtében mindent felnagyítva lát, még a 
legkisebb réseket is szakadéknak véli. Végül 
ez az állapot hatalmas őrjöngésbe, 
tombolásba mehet át, utána pedig egy mély 
álom követi, melyben az egyén kellemes 
élményeket él át.  Miután az alvó felébredt 
álmából, még mindig látszik rajta a 
részegségi állapot, majd ezután ismételten 
megjelenik rajtuk a tombolás, a lármázás, 
táncolás, majd egy teljes kifáradás után 
ismételten mély álomba zuhanás. Felébredés után nyelnek egy 
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kis galócát vagy megisszák a vizeletüket, hogy a hatás újra 
kezdődjön.  

                                                                                 
A bázeli Sandoz-gyár laboratóriumaiban végzett kutatások 
egyértelműen bizonyítják, hogy a gombák hallucinogén 
hatásáért a pszilocibin, illetve annak bomlásterméke a pszilocén 
a felelős. A farmakológiai vizsgálatok fényt derítettek arra is, 
hogy a két vegyület hallucinogén hatása a meszkalinhoz hasonló, 
de valamivel enyhébb, éppen ezért megkísérelték ezek 
gyógyszerként való alkalmazását is, de eredménytelenül. 

Psilocybe 

A Psilocybe mexicana nevű gomba ősidők óta a legféltettebben 
őrzött titkok közé tartozott. Az "isteni gombából" mézzel és 
kakaóval italt készítettek, s az istenek húsának nevezték. 

A gombából készített ital hatásáról egy spanyol orvos 
Hernandez tett először említést. Azért fogyasztották, mert azt 
tartották róla, hogy általa az istenekkel tudnak beszélni, illetve 
fiatalít, javítja a látást és erősíti a szerelmet. Az orvos leírása 
szerint a mértéktelen fogyasztása öngyilkossághoz vezetett. 

A szer rítusos használata ma is megtalálható az indiánoknál, 
akik, ha elégetik a gombát, akkor a gőzeit belélegezve színes 
víziókat, látomásokat élnek ál.  

Az ősi vallásos szertartások emlékét őrző gombából azonban 
csak akkor sikerült a hatóanyagot vegytiszta formában 
előállítani, amikor Heim professzor Párizs környékén nagy 
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mennyiségben kezdte termeszteni ezt a gombafajtát, s kellő 
mennyiségben bocsátotta a svájci Sandoz gyógyszergyár 
vegyészei rendelkezésére. Végül 1958-ban Hoffman-nak, a 
világhírű kémikusnak sikerült izolálnia a gomba hatóanyagát, 
amelyet tudományos, rendszertani neve után pszilocibin-nek 
neveztek el. 

A vizsgálatok kimutatták, hogy kis adag pszilocibin bevétele 
után 20-30 perc múlva kellemes, testi-lelki elernyedés 
következik be, de alig tapasztalhatók érzékcsalódások. Ha 
növelik az adagot, akkor a lelki változások sokkal 
kifejezettebbek lesznek, fokozódik a tájékozatlanság térben és 
időben. Az éntudat kezd különválni a testtől, érzékcsalódások 
keletkeznek, és a múltból elfelejtettnek hitt emlékképek 
idéződnek fel. A pszilocibinnal végzett kémiai vizsgálatok 
vezettek végső fokon az LSD, s a vele azonos egyéb szintetikus 
kémiai anyagok előállításához. 

 Boszorkánymérgek 
 (Mandragora és Datura) 

 
A boszorkánymérgek mágikus erőt hordozó hatásairól és egyes 
összetételeiről a boszorkányperekből 
szerezhetünk tudomást. A boszorkányok 
üldözését VIII. Ince pápa „summis 
desidarantes affectibus” című bullája 
vezette be 1484-ben. A boszorkányok a 
fogságuk során és a máglyán való 
elégetésükkor gyakran számoltak be arról, 
hogy részt vettek a boszorkányszombati 
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orgiákban és szeretkeztek az ördöggel. Az inkvizíció 
legfőképpen ezért üldözte őket.  
 
A boszorkányjegyzőkönyvek arról is tanúskodnak, hogy a 
boszorkányok által átélt élmények, a fellelhető memória-kiesés a 
nagy adag hioszciamin vagy szkopolamin hatására bekövetkező 
hallucinációk következményei voltak, melyeket  valóságosnak 
véltek.  

 
A solanaceae-családba tartozó 
növények, mint  belladonna- 
(nadragulya), datura- (redőszirom), 

hysoscyamus- (beléndek), duboisia-

…stb. féleségek a drogtörténelemben 
már ősidők óta szerepet játszottak. A 
növények használatát ellenőrzési 
törvényekkel és rendeletekkel próbálták 
korlátozni.                                                                              Nadragulya 

 
A növények nem gyógyászati célra történő használatát az 
élvezetkeresés motiválta. Használatuk rendkívül súlyos 
következményekkel járt, ezért – a toxikománia (a függőség, 
depedencia) kialakulásának veszélye emellett eltörpült. A 
növények hatóanyagaiban az atropint, a hioszciamint és a 
szkopolamint említik.  A kémiai csoportosítás szempontjából 
ezek a vegyületek a tropán-vázas alkaloidok csoportját alkotják, 
melyek a kokain rokon vegyületeinek számítanak.  
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A maszlag (datura stramonium), a burgonyafélék családjába 
tartozik, amely a XVI. században került be Európába. 
Hazánkban főleg szántókon, parlagon, legelőkön fordul elő.  
 
Száraz talajt kedvelő gyomnövény, melynek magassága elérheti 
a 100 cm-t is. Szára csupasz, a pártája fehér, 6-10 cm hosszú, 
karcsú tölcséres, fodros szélű, egyenlőtlenül fogasak.                            
 
A növény nagyon mérgező. Hatóanyagai: atropin, szkopolamin, 
l-hioszciamin, amely a növény minden részében megtalálható, 
de főleg a levelek virágzáskor és az érett magvak tartalmazzák a 
különféle tropán alkaloidokat, amelyek  a 
központi idegrendszer egyes részeit, mint a 
nagyagy, a köztiagy és a nyúltagyat 
serkentik.  
A leírások a növény hatóanyagának hatására 
hallucinációkról számolnak be, amely 
„utazásban”, vad orgiákban, őrült 
táncokban és „farkasemberré 
változásokban” nyilvánultak meg.  

Csattanómaszlag 
 
Gyógyászati alkalmazása főként az ideg- és szemgyógyszerek 
előállításában, a népi gyógyászat pedig a szárított levelét – 
füstöléssel -  az asztma ellenszerére használta. Kis mennyiség 
fogyasztása esetén mámoros állapotot idéz elő, illetve az 
ébrenlét és alvás közötti hallucinációs periódusok 
jelentkezhetnek, amelyért a szkopolamin anyag a felelős. 
Toxikus adag fogyasztása esetén a mérgezési tünetek 
nyugtalansággal kezdődnek, majd a légzés gyorsul, a 
pulzusszám emelkedik, az érfalakra ható vérnyomás nő. Ezt 
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síró- és rángógörcsök, látás-és beszédzavar váltja fel. Ebben az 
állapotban a fogyasztó nagyon gyors egészségügyi ellátásra 
szorul!  

Az indiánok a növényt elsősorban gyógyításra 
(fájdalomcsillapításra, szédülés ellen) és mágikus-vallási célokra 
használták, s nem hallucinációk, látomások kiváltására. Egyes 
törzseknél szokás volt, hogy egyszer az életben adtak a tavaszi 
növényből (a nyárit mérgesnek tartották) a felnőtté válás 
küszöbén a fiúknak és a lányoknak.  

A növények rágása, pipában történő (Datura tatulának) 
elszívása és mágikus használata pl. Amerikában, Mexikóban ma 
is használatos. Mexikóban elsősorban a Métely maszlag, a Datun 
innoxia használata terjedt el.  

A beléndek és a csattanós maszlag növény fogyasztása miatt már 
hazánkban is történtek visszaélések és igen súlyos, életveszélyes 
állapotok.  

 A természetben megtalálható, kábítószerként 
számításba vehető szerek  

 
A boszorkánymérgeken és a gombákon kívül a természetben 
találhatóak olyan állatok és növények, amelyek hatóanyagai, 
illetve testváladékai igen mérgezőek, ezért kábítószerként 
vehetjük őket számítása. Ezeket az anyagokat azért szükséges 
áttekintenünk, mert napjainkban a fiatalok által többször 
előfordult velük szemben visszaélés.  
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Tudnunk szükséges, hogy ezek az anyagok a kábítószerlistán 
nem találhatóak meg, de a velük való visszaélés 
bűncselekménynek minősül.  
 
� A varangyos béka (bufo alavírus) testében található váladék, 

melyet kilövell magából igen mérgező. Az anyag hatóanya 
bufotenin, amely a hallucinogén anyagok csoportjába 
tartozik.  

 
� A datufara vagy angyaltrombita (brugmansia aurea) 

hatóanyaga atropin, szkopolamin, l-hioszciamin.  
A hajnalkamag (morving glory, 
ipomoea violacea) kúszó szára 
szabályos zöld leveleket visel. A 
virágok nagyok, egyenként állnak, 
fehérek, v. rózsásak, tölcséresek. A 
csésze alatt két szálas előlevél van. A 
levelek dárdásak, v. füles, nyilas 
vállúak, nyelesek. Hatóanyaga a d-
lizergsav-amid.                                                   Hajnalka                                 

 
2. 1. Az új hallucinogén anyagok 

 
A klasszikusnak mondható kábítószerek mellett megjelentek a 
napjainkban „újnak” mondható triptaminszármazékok, mint pl. a 
dimetil-triptamin (DMT) és dietil-triptamin (DET), amelyek az 
indiánok ősi szippantószereihez tartoztak.  Ezekről a szerekről a 
kutatók megállapították, hogy a hatásuk az LSD-hez  és a 
meszkalinhoz hasonló tüneteket idéznek elő.  
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A DMT (a N,N-dimetil-triptamin) fogyasztók úgy jellemzik, 
hogy "... olyan, mint egy szellemi villámcsapás”. Az anyag 
bevétele után szinte azonnal fellép a hallucináció, amely nagyon 
erős és rövid ideig tart.  A tiszta DMT általában kristályos 
formában kerül forgalomba. Használatakor gőzét pipából 
szívják, illetve orrba szippantják. A pipával történő használata 
nagyon intenzív, sokan „egy ágyúból való kilövetéshez” 
hasonlítják. A hatásra jellemzőek az érzéki csalódások, idegen 
tájak, hatalmas és félelmetes lények, erők, spirituális élmények 
rendkívül sokféle, és gyakran a végletekig történő megjelenése. 
Az átélt élményeket a fogyasztó nehezen dolgozza fel, ezért 
néhány napig nyugtalanító érzésekkel és gondolatokkal 
küszködik, és képtelen megközelíteni a hétköznapi valóságot.  

 

A szerves oldószerek (szipuzás) 
 

(ragasztók, hígítók, csavarlazítók, lakkok gőzének belélegzése) 
 

A szerves oldószerek használata legelőször az 1960-as években 
az Egyesült Államokban kezdett el terjedni, majd az 1970-es 
években a szomszédos országokban is szokássá vált. Hazánkban 
1973-ban jelennek meg azok az első közlemények, amelyek a 
megjelenés formáit írják le.  
A szipuzás széleskörű elterjedését az 1980-as évektől számítjuk, 
amely a mindennapi háztartásokban jól ismert oldószerek, 
ragasztók, hígítók, csavarlazító sprayk, az öngyújtók 
utántöltéséhez használt butángáz, a korrektor folyadékok, a 
folttisztító szerek, az aeroszolos dezodorok és érzéstelenítő 
spray-k, a festékhígítók és a benzin, a habpatron…stb. gőzének a 
belélegzését jelenti. Mivel ezekhez a szerekhez könnyen, azaz 
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legálisan hozzá lehet jutni, és az olcsóbb drogokhoz tartozik, 
úgy tűnik hazánkban a szegényebb réteg fiataljai körében 
nagyon elterjedt a használata. Többnyire a lakótelepeken 
fogyasztják, ahol kisebb csoportokba verődnek össze a fiatalok.  
Néhányan egy-két alkalommal kísérleteznek vagy hosszabb-
rövidebb szerhasználattal töltött idő után „kinövik” a szipuzás 
szokását.  
 
A következő történet egy egyszeri kipróbálás eseményeit 
dolgozza fel: 
„Mindössze 14 éves volt…” jegyezte meg alig érhető remegő hangon 
a középkorú Margó néni, majd el-elcsukló hangon folytatta: 
„…egyszerűen nem hisszük el, hogy megtörtént.” 
…Csak álltunk az iskolától nem messze levő, elhagyatott laktanya 
területén, és messziről, csendben néztük, ahogy ráhúzzák a fekete 
nejlont. A délutáni napsütésben szinte dermedt volt a levegő. Hosszú, 
néma percek teltek el, az osztálytársak döbbent pillantásaitól 
súlyosan. Szótlanul bámulták, ahogy a mentő ajtaja halk puffanással 
becsukódott, és a Mercedes, maga alá gyűrve a száraz gallyakat, 
szinte hangtalanul hajtott rá az egykori kaszárnya főutcájaként 
szolgáló, repedezett aszfaltra.  
Miután pár éve megüresedett a laktanya, és mindent leszereltek, ami 
vihető volt, jobb híján a környék fiataljai vették birtokba a terepet. 
Mindenki tudta, számukra ez volt a grund. ..Balázs is közéjük tartozott. 
Azon a bizonyos délután is itt voltak...Befutott Laci, Bandi egyik 
haverja is, akit véletlenül vetett arra a sors.  
…Laci továbbra is lökte a hülyeségeit, szó szót követett, a szipuzásra 
terelődött a beszéd. Életpróbált, nagyviláginak látszani szerető lelke 
kezdett meggyőzni minket, hogy ugyan már, egy kis ártalmatlan 
repülés nem fog ártani a "karrierünknek-, ahogy ő fogalmazott. 
Különben is, ő már próbálta többször, és max. egy óra alatt megvan a 
dolog.  
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…Először Laci kezdi. Majd ő megmutatja alapon. Öntött a zacskóba 
egy kis festékoldót, majd arcához szorítva elkezdte a szipuzást. Pár 
szippantás után levette magáról a zacskót, és lecsúszó szemhéjain 
látszott, hogy ő már valahol máshol jár, miközben valami alig érthetőt 
mormolt maga elé. Enyhén félredőlt, és örömteljes arca és rángatózó 
szemizmai szinte csalogatólag hatottak."  
A következő Balázs volt. Kicsit utána pótolt az enyhén kifolyt átható 
szagú oldószerből. Majd, ahogy azt látta, arcához szorította a tömény 
szert tartalmazó tasakot, és mély lélegzetet vett...  
…”Én nem tudtam, hogy milyen következményei lehetnek a szipunak. 
Valahol ugyan hallottam, hogy így meg úgy, hosszabb távon gondot 
okozhat a dolog, meg azt is, hogy valaki megfulladhat a fejére húzott 
nejlontól, de arra akkor még véletlenül sem gondoltam, hogy  
ez velünk is előfordulhat, hiszen csak kipróbáljuk" - mondta 
mentegetőzéssel telt, de visszafogott hangon, majd rövid szünet után, 
immáron a komor realitásba visszazökkenve folytatta:  
"akkor éreztem először, hogy valami nincs rendben, amikor az első 
pár szippantás után Balázs észrevehetően nem úgy reagált, ahogy azt 
Laci tette. Láthatólag ugyan fejbe ütötte a szer, és némi bódultság 
jelentkezett rajta, de igen hamar nyugtalanná vált. Elmosódott hangon 
és alig érthetően hörgött valamit, miközben kétségbe esetten kezdte 
lazítani az egyáltalán nem szoros inggallérját. Ekkor vettem észre, 
hogy ajkai megdöbbentően ellilultak, miközben verejtékcseppek 
kezdtek végigcsorogni az arcán. Hirtelen nem tudtam, mit tegyek. 
Nekiálltam felrázni, hátha felébred a narkózisból, és elhagyhatjuk ezt 
a helyet, amilyen gyorsan csak lehet. Mivel nem sikerült, próbáltam 
Lacihoz fordulni, de sajnos hamar rá kellett jönnöm, hogy tőle 
reménytelen segítséget kérni. Csak ott ült a falnak dőlve és néha 
valami mormolás hagyta el a száját. Mire visszafordultam Balázshoz 
az arca teljesen szederjessé vált, és most éreztem, hogy valami 
nagyon, de nagyon nincs rendben. Valami baromi nagy gáz van! 
Balázs immáron a betonra dőlve, egyik kezét maga alá temetve feküdt, 
eszméletét vesztve. Másik keze görcsösen ragadta inge gallérját. 
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Elfutottam segítségért, és amikor visszaérkeztem, akkor is ugyanígy, 
ebben a pózban találtam. Segítségért végül is két lány futott be az 
iskolába, ahonnan kihívták a mentőket. Pár perc múlva ugyan már ott 
volt pár tanár, és megpróbáltak segítséget nyújtani, de tapintható 
pulzusa Balázsnak ekkor már nem volt. Egyikőjük megpróbálta az 
újraélesztést szívmasszázzsal, és a próbálkozást próbálkozás követte. 
Igen hamar a mentő is megérkezett.  

Mit ne mondjak, kicsit megnyugodtam, amikor meghallottam a 
szirénát, és amikor kiugrottak a mentősök. Gondoltam, pár perc, és 
minden a régi lesz. Visszavisszük a cuccot, és elfelejtjük az egészet.  

De nem így történt. Az ide-oda rohangáló mentősök és a műszerek 
látványa elbizonytalanított. Egy életre mélyen megmaradtak bennem 
azok a szavak, amelyek ekkor a rideg valóságot tükrözték, és kezdtek 
árnyékként uralni a raktárépület környékét. De egyszer csak hirtelen a 
nyüzsgés és rohangálás kínos csendbe csapott át. A mentőorvos 
becsukta az elsősegély táskát, szótlanul felállt, és felénk fordulva csak 
annyit mondott: sajnos nincs mit tenni!  

Ettől a pillanattól csak momentumok élnek bennem. Nem tudtam 
mozdulni. Szinte tehetetlennek éreztem magam. Olyan, mintha 
kívülállóként szemléltem volna magamat. Minden olyan távolinak és 
összemosódottnak tűnt. Csak álltam és néztem Balázs élettelen testét, 
miközben távolról egyre csak Laci szavai csengtek a fülembe: "egy kis 
ártalmatlan repülés nem fog ártani..." Nem így történt… 

(KIDS Magazin) 

 

Mint az előbbi tragikus végű történetből láthattuk, sajnos egyes 
tizenévesek vegyszerekkel „dobják fel” magukat - s közben nem 
tudják, hogy az életükkel játszanak. Számos esetben volt 
haláleset kiváltója (fulladás), mivel a kábulatban lévő személy 
nem tudott akaratának megfelelően cselekedni.  
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A hazánkban végzett felmérések azt mutatják, hogy a 
középiskolások drogfogyasztási szokásaiban a harmadik helyen 
áll a szipuzás. A fejlett országok statisztikai adatai pedig, hogy 
évente több ezer gyermek hal meg e kóros szenvedély miatt.  
 
A fiúk részvétele nagyobb a ragasztószert élvezők között, de a 
lányok sem mentesek e veszélytől. Erre a célra a közhasználatú 
ragasztószerek alkalmazása a legelterjedtebb, amit 
nylonzacskóba kinyomva, gőzüket koncentráltan lélegzik be.  
 
Emellett az illóanyagokat tartalmazó festékanyagok, lakkok is 
hasonló hatást válthatnak ki. Még az ártalmatlannak tűnő 
tejszínhabos szifon is halálosan veszélyes lehet. Hajtóanyaga, a 
dinitrogén-oxid - más néven kéjgáz - érzéstelenítő szer, melynek 
hatása odáig fokozódhat, hogy a légzés leáll. Dinitrogén-oxid 
gáz (N20) 1776 óta ismert vegyület, a XIX. században 
nevetőgáznak hívták, mivel nevetésre ingerlő hatása van. 1845-
től a sebészeten főként érzéstelenítésre használták. A belégzés 
után rövid idővel jelentkezik a szer hatása, de néhány percnél 
nem tart tovább. Kéjgáznak is nevezik, mivel használatakor 
erotikus hallucinációk is felléphetnek.  
A szerves oldószerek gőzeinek belélegzése azonban nagyon 
súlyos következményekkel járhat. Hatására károsodik a tüdő, 
elhalnak az agysejtek. Fogyasztásának következtében szellemi 
leépülés, értelmi fogyatékosság alakul ki.  
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A szipuzás hatása a központi 
idegrendszerre 
 
A szerves oldószerek az agy különböző 
területein fejtik ki a hatásukat, miközben 
jelentős károsodásokat okoznak.  
 
� Az agykéreg egyes területeinek pusztulásával vissza nem 

fordítható személyiségváltozások jönnek létre. Jelentősen 
romlik a memória, és ennek következtében a tanulási 
képesség, valamint szűnni nem akaró hallucinációk 
jelentkezhetnek.  

� Az egyensúly- és a mozgás- koordinációért felelős kisagyi 
funkciók kiesésével a mozgások finom összehangolásának 
képessége veszlik el, valamint a beszéd összemosódottá 
(artikulálatlanná) válik. Rendszeres használata 
következtében remegés és állandó reszketés alakul ki.  

� A látó- és hallóideg károsodása jelentős látásromláshoz, 
illetve süketséghez vezet.  

� A perifériás idegrendszert (testben szerteágazó idegek) a 
háztartási palackokban hajtógázként használt, különféle 
nitrogén tartalmú oxidok és a kemping tűzhelyekben 
használatos hexán rendszeres szipuzása károsíthatja. Ennek 
következtében bizsergés, zsibbadtság és néha teljes bénulás 
állhat be.  
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Hatása a zsigerekre 
 
� Néhány anyag, mint például a szipuzás okozhat hirtelen 

bekövetkező halált, mert a szervezetbe betóduló kemikáliák a 
szív ritmusának teljes összezavarodásához, majd a szív 
megállásához vezetnek.  

� A halogéneket (pl. Klór) tartalmazó, javító folyadékok és 
festékszórók a máj károsodását idézik elő.  

� Bizonyos oldószerek átmeneti funkciócsökkenést is 
okozhatnak a vesében. Ennek következtében a vese képtelen 
a vérben lévő savak szintjének szabályozására. Hosszabb 
távú használat vesekőképződést eredményezhet.  

 
A szipuzásra figyelmeztető legfontosabb jelek: 
 

� A szer használóinak szeme piros és gyakran könnyezik, 
� szájuk körül sebfolt, illetve piros folt figyelhető meg, 
� leheletük szúrósszagú, amely semmi más anyaggal nem 

téveszthető össze, 
� mámorosság, kábultság figyelhető meg rajtuk,  
� fokozattan beszédesek, "szellemesek", 
� hányinger vagy hányás fordul elő, 
� jelentős a mozgáskoordinációs zavar (egyensúlyvesztés, 

„részegségre jellemző állapot”),  
� fantáziadúsak vagy éppen kritikátlanul "szemtelenek" a 

felnőttekkel,  
� eufóriás állapotban elszakadnak a valós élettől, 

álomvilágban élnek, gátlásaik, szorongásaik 
megszűnnek, magukat különböző szerepkörökben 
mindenre képes, erős, ügyes, okos egyénnek képzelik,  
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� ruházatukon és kezeiken megfigyelhetőek az 
anyagmaradványok, illetve érezhető az alkalmazott szer 
szaga (pl. hígító, festék, parkettlakk…stb.) 

� üres flakonok, rongyok, nylon zacskók a fiatal 
körzetében, 

� indokolatlan ingerlékenység, izgatottság, 
kedélyhullámzás, 

� agresszivitást eredményez, és bűnözéshez vezethet ezen 
állapot. 

 
A kitisztulás tünetei: 
 

� fáradtság, lehangoltság, szégyen, bűntudat érzése, mely 
több órán keresztül is eltarthat, 

� a szer élvezeti hatása alatt álló gátlástalan, kritikátlan 
fiatal  -  napokra vagy hetekre gátlásossá válik. 

 
Kitisztulás testi tünetei: 
 

� hányás, gyomor panaszok 
� szédülés, aluszékonyság, fejfájás 
� étvágytalanság, 
� felső légúti hurutok, 
� dermatitis (bőrgyulladás), 
� szívműködési zavarok. 

 
Az oldószer tartós használata következtében mind testi, mind 
lelki károsodások jelentkezhetnek, melyek vérszegénységben, 
májkárosodásban, súlyos fogyásban, neurotoxikus 
(idegrendszert károsító mérgezés) tünetekben jelentkezhetnek. 
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A testi veszélyeztetettség mellett még jelentősebb az ezen 
gyermekeknél kialakuló tartós vagy véglegesen megmaradó 
személyiségsérülés; s ebből következően, a felnőtt korban 
használatos narkomániára való áttérési hajlam. 
 

 
A  GHB 

(Liquid x - a gyilkos drog!) 
 

Az ún. Liquid "X" folyadék egy új kábítószerfajta, amit a 
tudomány GHB rövidítéssel tart  nyilván.  

A GHB-t, a Gammahydroxybutyrátot egykoron operáció előtti 
érzéstelenítőként használták. A GHB színtelen, szagtalan, íztelen 
folyadék. Hatása hasonlítható az alkoholéhoz, viszont igen 
kellemetlen mellékhatásai lehetnek, mint pl.: émelygés, hányás, 
izomláz, a tájékozódó képesség elvesztése, dührohamok vagy 
ájulás. Egyes elképzelések szerint a GHB-t nemi vágyat 
serkentő drogként árulják, arra viszont nincs bizonyíték, hogy 
valóban javítaná a szexuális életet. 
  
A GHB-val a korábbi években nem volt baj mindaddig, amíg az 
amerikai Kábítószerellenes Hivatal nem közölte, hogy 
országukban, de elsősorban Texas, Florida és Kalifornia 
államokban mintegy száz olyan fiatal halt meg 
megmagyarázhatatlan körülmények között, akikről az volt 
feltételezhető, hogy a diszkókban „Liquid X-nek” vagyis „X 
folyadéknak” becézett narkó áldozatai nem lettek.  
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Elszomorító az a történet is, ami egy 17 esztendős lánnyal - 
Hillory Janean Farias-szal történt egy texasi kisvárosban.  
 
A leány egyik este barátaival szokása szerint diszkózni ment, 
ahol több tanú elmondása szerint egyetlen egy csepp alkoholt 
sem fogyasztott.  
 
A megszokott szörpjét kóstolgatta ezen az estén is. Hazatérte 
után azonban hirtelen rosszul lett, erős fejfájásról panaszkodott. 
Azután légzési zavarai keletkeztek, rövidesen elvesztette 
eszméletét, s nem nyerte vissza többé, egyszerűen 24 órán belül 
halott volt.  
 
Az orvosok azt állítják, hogy az "X" gyilkos szernek nincs íze, 
nincs szaga, "csak hatása". Először feldob, elringat, majd a 
fogyasztója rosszul lesz, memóriazavara támad. Gyakorlatilag 
megszűnik az agyi vérellátás és jön a fekete halál.  
 
A lány a helyi röplabdacsapat egy kiváló erőssége volt, aki nem 
fogyasztott egészségtelen ételt és italt, sőt gyógyszert sem vett 
be sohasem. Valaki, valamiért poharába tette a halálos adagot. 
Vajon miért? - a válasz ismeretlen.  
 
(A Pesti riport korábbi cikke alapján) 
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3. A  Stimulációs anyagok 

Kokain   
 (becenév: koksz, kokó hó, crack, coke, por, rög....stb.) 

 
A kokain alapanyaga a kokacserje. Az Erythroxylon coca 
őshazája a mai Kolumbia területén volt. Jelenleg Peru és Bolívia 
a legfőbb termesztési területe, mert itt a legkedvezőbb a földrajzi 
magasság, az elegendő nedvesség és az éves középhőmérséklet. 
A cserje ősidők óta kultúrnövény. Évente 3-szor aratható és 40 
évig termőképes marad. A kokarágás évszázadok óta 
elmaradhatatlan velejárója a dél-amerikai életmódnak. A 
korabeli feljegyzések szerint a koka értékesebb volt az aranynál 
és az ezüstnél is; azok a munkások, akik órákon át rágcsálták, de 
nem nyelték le, jobban bírták a munkát, akár egy egész napig is 
tudtak dolgozni evés nélkül. 
A régészeti leletek tanúsága szerint a Csendes-óceán partvidékén 
és az Andokban már jóval az inkák kora előtt létezett, magasan 
fejlett indián civilizációban  már használták a kokacserjét 
különböző vallási és szerelmi serkentő célokra.  
Az inkák birodalmában is szent növénynek - az istenek 
ajándékának – számított. Az inkák ismerték a kokain 
érzéstelenítő hatását is, másként meg sem lehetne magyarázni, 
hogy tudtak volna az indián  sebészek  koponyalékeléssel járó  
műtéteket végezni, tehát elsősorban helyi érzéstelenítésre 
alkalmazták.  
 
E hatása miatt széles körben használták az orvosok is, ám 
hamarosan kiderült, hogy a kokának jelentős a károsító hatása. A 
XVI. század második felében a II. Limai Zsinat megtiltotta 
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használatát, kimondva, hogy hasztalan és felesleges dolog, mely 
csak az indiánok visszaéléseinek és élőítéleteinek ad tápot.  

Az első ember, aki orvosi szemmel nézte, és tudományos 
alapossággal feldolgozta a kokalevél rágás hatását, egy német 
orvos, Pöppig volt. Az 1836-ban megjelent dél-amerikai 
útinaplójában leírta, hogy a perui fennsík lakói (a sajátos 
földrajzi és éghajlati viszonyok miatt) melankóliára, 
szomorúságra hajlamosak. Ettől a rossz hangulattól igyekeznek 
menekülni az emberek a kokalevél segítségével.  

A kokalevél hatóanyagát 1859-ben izolálta Neimann, és ezt az 
alkaloidot kokainnak nevezte el.  
A XIX. században egy vegyész előállítja a „Vin mariani”-t, 
amely bor és kokain kivonat keveréke, amely hatalmas sikereket 
arat.  
E korban sok politikus és híresség nyíltan a kokainisták körébe 
tartozott, pl.: Artur Conan Doyle, Alexandre Dumas, Ibsen, 
Jules Verne, Sigmund Freud. Maga Sigmund Freud a depresszió 
kezelésére is alkalmazta.  

A századforduló körül ismerték fel azt is, hogy a kokain erős 
testi és lelki zavarokat okoz. Az 1960-as 70-es évekig a heroin 
után foglalt helyet és a drogkereskedők legfőbb árucikkét 
képezte. 1970-től azonban széles körben elterjedt és ma is a 
legnépszerűbb kábítószer az Egyesült Államokban.  

Az amerikai társadalom szinte minden rétegében találunk 
kokainistákat, még a felső tízezerben is sokan hódolnak ennek a 
kábítószernek. Számos zenész, híresség és üzletember a kokain 
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rabja. Közülük már sokan váltak áldozataivá a szernek, pl. 
Werner Fassbinder filmrendezőt 1983. június 10-én holtan 
találták müncheni lakásán. A halál oka az együtt bevett, túl nagy 
adag kokain és barbiturát altató volt.  

A kokain a bekövetkezett súlyos egészségkárosító hatása miatt 
felkerült a harrison-féle kábítószertörvény listájára (1914), és 
ezzel vált gyakorlatilag illegális droggá. Ennek ellenére 
napjainkban is egyes műtéti beavatkozásoknál (főleg orr-fül-
gégészeti osztályokon) helyi érzéstelenítésre használják.  

A kokain nagyon erős stimuláns, ezért a központi idegrendszert 
izgatja, a szellemi és a testi teljesítőképesség emelkedésének 
képzetét kelti, vénásan is beadható és már egyszeri fogyasztása 
is hallucinációkat kelt. Előfordulhat fehér por vagy kristályos 
alakban is.  

Használata nagyon sokféle módon történik: injektálják a bőr alá, 
legtöbbször borba keverve isszák, a kokainbázist elkészítik 
pasztának, s azt bedörzsölik a foghúsba, a hímvesszőbe, a hüvely 
nyálkahártyájába. Szívják dohánnyal elkeverve, de főként az 
orron keresztül szippantják fel.  

A kokainfogyasztó a szer 
hatása alatt eufóriáról, jó 
közérzetről számol be, 
amely csak néhány percig 
marad meg. A hatás 
eléréséhez újabb adagot 
kell bevinnie, melynek 
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következtében nagyon hamar kialakul a függőség, a tolerancia 
és a depedencia. 

Az adagok folyamatos emelésével igen nagy mennyiségű szer 
kerülhetnek be a fogyasztó szervezetébe, ezért megjelenik a 
paranoid-jelleg, amely elsősorban üldözési mániával párosul. 
Ezek egyre jobban elhatalmasodnak és a kokainistának az az 
érzése, hogy összeesküdtek ellene, és üldözik. Ebben az 
állapotban igen hajlamos erőszakos cselekedetekre, 
bűncselekményekre. De hiába gyötri állandó rettegés, 
tehetetlenségi érzés, álmatlanság, ezek sem képesek attól 
visszatartani, hogy a múló, rövid ideig tartó mámorra vágyva ne 
nyúljon ismét és ismét a kokain után. A fogyasztás 
következtében megnő a túladagolás veszélye, melynek 
következtében a beteg sokkos állapotba kerül, a légzés 
szabálytalanná válik, és a beteg légzési sokk következtében 
elhalálozik.  

A túladagolás veszélyei szinte meghatványozódnak, ha a kokaint 
valami más szerrel keverik. Az egyik kedvelt drog, a heroin. Az 
ilyen keverék különösen az USA-ban és Angliában népszerű, 
amely a „speed-ball trip" (gyors táncos utazás) nevet viseli.  

Ez a legveszélyesebb kombináció, amely a központi 
idegrendszerre ellentétesen fejti ki a hatását. A kokain izgató, a 
heroin inkább kábító-bódító hatású. A speed-ball egyik 
rajongója így nyilatkozik annak hatásról: "Ha beadom a 
keveréket, olyan érzésem van, mintha egy 150 km-es sebességgel 
száguldó lift repítene fel a legmagasabb felhőkarcoló tetejére, 
azután hirtelen elkapja valaki a felvonó kötelét." 
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A kokain magzatkárosító hatásáról 1988-ban készült kutatások 
megállapították, hogy már egyetlen adag is elegendő a 
születendő gyermek maradandó károsodásához. Ennek oka, 
hogy a zsíroldékony kokain nagyon gyorsan áthalad a placentán, 
és a vízoldékony, ún. nor-kokain kb. 4-5 napon át marad a 
méhben és még toxikusabb hatást fejt ki, melynek 
következménye pl. a „deformált bébik” születése és a 
magzatelhalás. Legtöbbször a normálisnál kisebb fejjel és 
aggyal születnek a kokainhatásnak 
az anyaméhben kitett csecsemők, 
de igen gyakori a nemi szervek és 
a vese deformálódása is.  
 
Hatása a szervezetre 
 
� az idegrendszer stimulálásával 

jellemző a fokozott éberség, 
intenzív, de rövid eufória érzés, 

� a fáradtság csökken, a szellemi és fizikai teljesítőképesség 
fokozódik, 

� emelkedik a légzésszám, a testhőmérséklet, a vérnyomás és a 
szívritmus,   

� csökkenti az étvágyat, a szomjúságot és álmatlanságot okoz,  
� tartós fogyasztása depresszióhoz, üldözési mániához, súlyos 

fogyáshoz vezet,  
� jelentős fájdalomcsillapító hatással rendelkezik,  
� nagyon erős pszichikai függőséget okoz,  
� nagy dózisnál paranoid gondolatok, hallucinációk 

jelentkeznek,  
� növeli a szexuális igényt,  
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� már csekély mennyiség is előidézhet szívműködési zavart, 
kómát vagy halált.  

Orvosi tünettan: 
 
� euphoris, 
� fáradtságérzés hiánya,  
� fájdalomérzés csökkenés, 
� fokozott motoros aktivitás, 
� sympatomimetikus hatás: tachycardia-hypertensio, 

paranoid magatartás, 
� sexualis gátlástalanság-promiscuitas, 
� krónikus kisdózisú használat esetén fokozódó tolerancia. 
 

Kokapaszta 
 
A kokapaszta, a "basuco" a kokaingyártás köztiterméke, amely 
40-90 %-ban tartalmaz kokaint, ezen kívül más 
kokaalkaloidokat, ekgonint, bomlástermékeket, benzoesavat, 
kénsavat, metanolt és oldószereket, pl.: benzolt is. 
 
A toxikománok dohánnyal és marihuánával keverik, s a 
„pitillosnak” nevezett cigaretta formájában szívják az anyagot. 

 

Crack 
 
A crackot vegyi eljárásokkal a Kokain-hydrokloridból állítják 
elő, amely a tiszta kokain.  
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Előfordulása kisméretű sárgás - fehér színű darabos anyagban, 
melyet pipában, esetleg cigarettában szívnak el. Vízben nem 
oldódik.  
 
Fogyasztásakor a szervezettel robbanásszerűen lép reakcióba, 
majd minden ok nélkül váratlan dührohamok lépnek fel, ezáltal 
szedi áldozatait. A fogyasztók nemcsak ellenségeikkel, de 
barátaikkal, sőt családtagjaikkal szemben is rendkívül 
agresszívvá válhatnak.  
 
Sokan a legalattomosabb, leggyilkosabb kábítószernek tartják, 
mivel használata rövid idő után halálhoz vezet.  
 
Az crack napjainkban a "virágkorát" éli, melynek következtében 
folyamatosan nő az erőszakos bűncselekmények száma, amelyek 
egyértelműen a szer számlájára írhatók. 

 

Hatása a szervezetre: 

� nagymértékben megemeli a vérnyomást, egyszerre van 
stimuláló és nyugtató hatása,  

� a rövid örömmámort, mély depresszió követi,  
� a fogyasztó személyiségére a hiperaktivitás, majd a 

letargikus állapot jellemző, 
� rendszeres használata különféle pszichózisokat, növekvő 

agresszivitást, antiszocializálódást, gyors lezüllést okoz, 
� hosszú távú használata paranoiához illetve pszichózishoz 

vezethet,  
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� rendkívüli mértékű függőséget okoz, a használó mindenre 
képes a napi adagjáért (prostitúció, gyilkosság). Pillanatok 
alatt felőrli a szervezetet, és rövid időn belül halált okoz,  

� A halál - szívroham vagy agyvérzés következtében áll be.  

Khat 
 
Az Észak-Afrikában termő növény, melyet a XIV. században 
írott feljegyzések említenek először, vallási és orvosi célokra 
használták. 
Fogyasztása a kokához hasonlóan történik, a leveleit rágják vagy 
teát főznek belőle. Etiópia 1500-2000 m magasan fekvő 
fennsíkjain őshonos, melyet már az ókorban is használtak az 
emberek. A gyógyászatban az orvosok már a XIII. század elején 
a depresszió kezelésére használták. Fogyasztása főként 
társasághoz kötött, ezért pl. Jemenben úgy fogyasztják, mint 
Európában a bort, a kávét vagy akár a teát.  
Rendszeres használata során álomvilágba kerül a kath élvezője, 
elveszti kapcsolatát a környező reális világgal. Mindinkább 
apatikus, antiszociális lénnyé válik. Gyanakvó lesz, majd 
összeférhetetlen, s idővel állandó szorongás, rettegés lesz úrrá 
rajta. Képtelen lesz a koncentrálásra, hazudozó lesz, és 
mindinkább elbutul. Munkaképessége egyre csökken, s 
lassanként terhes lesz a családjának.  
Etiópiában a kath-leveleket mézzel, Tanzániában cukorral 
készítik el. Arábia egyes részein a szárított leveleket dohánnyal 
keverve szívják. Rendszeres használatakor a fizikai funkciók egy 
bizonyos idő után lankadnak, s egyre kevésbé tud aludni. A 
nagyagyfélteke állandó izgalma miatt károsodnak a környéki 
szervi funkciók. Gyakori az étvágytalanság, a szívpanaszok, az 
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idegrendszeri és az anyagcserezavarok. A kath károsítja a 
fogakat, gyomor- és májbetegségeket okozhat, sőt elősegítheti 
hipertónia kialakulását és agyvérzés bekövetkeztét is.  
 

Szendrei Kálmán, a szegedi Szent-Györgyi Orvostudományi 
Egyetem gyógynövény- és drogismereti tanszékének vezetője 
bebizonyította, hogy a khat hatónayaga a rendkívül bomlékony 
katinon, melyet a professzor az ENSZ kábítószer-
laboratóriumában izolált. Hatása legfőképpen megegyezik az 
amfetaminnal.  

 
Hatása a szervezetre: 
 
� étvágytalanság, depresszió, kimerültség, szívizom-

megbetegedés, esetleg elmezavar.  
� a kutatási eredmények a pszichikai függést bebizonyították, 

azonban a fizikai függőséget még nem.  
� A több éve tartó kokainhasználat miatt a fogyasztó már a 

végét járja. Előbb-utóbb fellépnek, majd egyre erősebbé 
válnak a hallucinációk, üldözési kényszerképzetek, delírium, 
végül gyengeelméjűség következik be. 

� A beteg kényszerképzeteire jellemző például, hogy pókok 
egész tömegét érzi a testén. 
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3. 1. Az amfetaminok 
(Becenevük: dopping, amfi, eksztázi, energia) 

Az amfetaminok a központi idegrendszert stimuláló szerek 
összessége. Ebbe a csoportba tartozik pl. az extasy, a dextro-
amphetamin, a metamphetamin, a phenmetrazin és a 
metilfenidát.  

Az emberi szervezetre történő hatásuk az adrenalinhoz hasonló, 
nem csak az agyra, de a szívre, a tüdőre és más szervekre is 
hatnak. A gyógyászatban széleskörben alkalmazták a depresszió, 
a migrén, az elhízás, a tengeribetegség ellen. Károsító hatásai a 
későbbiekben váltak ismertté, emiatt kerültek droglistára.  

 Extasy 
 
Extasy a laboratóriumból? Szintetikus drog vagy csak 
élénkítőszer? A technorajongók új divatdrogja színes álmokat 
varázsol, amelyből egyesek nem ébrednek fel többé. A szép és 
csinos emberek boldogságszere elsősorban a tökéletes világ 
érzetét hivatott kelteni. Az úgynevezett Extasy generáció 
éjszakákon át monoton komputerzenére öröm mámorba vagy 
éppen a halálba táncolja magát. A techno- és a rave-zene szerepe 
nem lebecsülendő, mert az extasy és ez a műfaj 
elválaszthatatlanok ebben a történetben.  
 
Az Extasy tökéletesen ismert vegyület, egy metil amfetamin 
molekula. A németek szintetizálták a század elején és 
étvágycsökkentőnek akarták bevezetni, de az 50-es évekig nem 
használták. Majd egyszer csak megjelent Amerikában, aztán 
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átterjedt Európába, de ez idáig nem jelentett veszélyt. Kb. 4-5 
éve jelent meg Angliában, ahol tömegesen kezdték használni. A 
kedvelt, sokáig ártalmatlannak tűnő pirulákról végérvényesen 
bebizonyosodott, hogy hatásuk kiszámíthatatlan, egyesek az 
"orosz ruletthez" hasonlítják. Egy müncheni drogspecialista 
megállapítása szerint már az egyszeri fogyasztás is halálos lehet. 
Az Extasy stimulálószer, mely az éberségi állapotot elnyújtja és 
fokozott kellemes érzéssel jár, kellemes aktivitási érzéssel. 
Speciálisan ezt "love drog-nak" nevezik, vagyis 
szerelemdrognak.  
 
Nem olyan értelemben mintha fokozná a nemi képességet, 
hanem az embert szociábilisabbá teszi. Az extasynak több neve 
is van. Nyugaton Cadilac, Adam vagy egyszerűen csak E-ként 
emlegetik. Itthon bogyónak hívják a dealerek. A világon egyre 
többen halnak meg a fogyasztásától, de számos olyan 
halálesetről is tudunk, ahol más drogokkal keverve nem volt 
egyértelmű, hogy a halált ez a stimulálószer okozta. Az extasy 
tabletta majdnem olyan, mint egy gyógyszer. Itthon legtöbbször 
fehér, fele olyan méretű, mint egy kalmopyrin. Külföldön a 
szivárvány minden színében kapható. A hatóanyag nyilván 
ugyanaz, mivel ezt a szert egyetlen gyógyszergyár sem gyártja, 
nem is gyárthatja.  
 

Nem hivatalos gyógyszer, sehol nincsen 
javallata, tehát nincsenek ellenjavallatok sem, 
olyan értelemben, mint egy gyógyszernek.  
 
Az Extasy-t házi laboratóriumokban, szennyezett 
körülmények között, valamilyen tablettázó 
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gépeken készítik. Ennek megfelelően senki sem tudja, hogy 
milyen adagolásban, mennyire megbízható ez a laboratórium, 
ahonnan kikerül.  
 
Hogy jut el az Extasy élvezője a paradicsomba?  
 
Először is remegést érez a végtagjaiban, a 
pulzusa szaporább egyenes arányban a 
technozene basszusának taktusával, mely 
kb. 150 ütés percenként. A fogyasztó 
pupillái kitágulnak, testhőmérséklete 
emelkedik, sőt a 41 fokos láz sem ritkaság. Ha valaki ebben az 
állapotban nem fogyaszt kellő folyadékot hősokkot kaphat. 
További lehetséges életveszélyes következmények: 
szívritmuszavar, idegsokk és veseelégtelenség.  

 
Szomorú hír, hogy az Extasy újabb áldozatot szedett hazánkban. 
Egy fiatalember 4-5 tablettát vett be azért, hogy a szilvesztert 
még két-három napig tovább ünnepelhessék. Rövid időn belül 
rosszullett, majd kómába esett és 2005. január közepén 
elhalálozott.   

 
Speed 

 
A diszkódrogként elhíresült speed az 
amfetaminok egy fajtája, melyet 
mesterséges úton állítanak elő. 
Napjainkban a diszkók és a 
különböző party-k (rave, trance, 
acid) egyik népszerű kábítószere, 
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használata széles körben elterjedt.  
 
Fehér, sárga vagy rózsaszín por, ill. tabletta formájában fordul 
elő.  
 
Leggyakrabban orron át szívják fel, de előfordul, hogy kávéba, 
más italba keverik. Ritkán vénásan, feloldva juttatják a 
szervezetbe.  
Hatása kb. 10-30 percen belül jelentkezik, fokozza a 
szívműködést, az anyagcserét, fokozott izzadás, felhevülés 
jelentkezik, mozgáskényszer, szájszárazság lép fel. Növeli az 
agresszivitást, hallucinációkat okozhat.  

 
Rendkívül veszélyes lehet, mert fennáll a szívinfarktus vagy az 
agyvérzés veszélye, ilyenkor azonnali orvosi beavatkozásra van 

szükség! 
 

Az amfetamin származékok 
 

Az amfetaminabúzus legenyhébb formája az, amikor a diákok 
amfetamin tablettával "készülnek" vizsgáikra. Ez a gyorsabban 
eltulajdonított tudás kevésbé maradandó, az amfetamin 
származékok tartós használata során a fáradtság áttörheti a 
gyógyszerhatást és leblokkol a vizsgázó. Ebből a diákrétegből 
kerülnek majd ki azok a fiatalok, akik rászoknak az amfetamin-
származékok rendszeres használatára. Ezután lassan emelik a 
dózist, kialakul a függőségi állapot, röviden: toxikománná válik 
nagyon sok diák.  
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A sportolók doppingolásának kérdése sokszor napjainkban is a 
reflektorfénybe kerül, és egy-egy olimpiai játék vagy, tour de 
france alkalmával a napisajtó is tele van doppinghírekkel. Ezek 
az újsághírek sokszor tragikus esetekről számolnak be, hiszen 
előfordult már, hogy a kerékpározó a verseny közben halálozott 
el.  
A dopping legnagyobb veszélye éppen abban rejlik, hogy a 
fáradtság természetes érzését, a szervezet kimerítéssel szembeni 
védekező reakcióját elnyomja. A sokszor figyelmeztető 
események ellenére, a doppingszerek között az amfetamin 
származékok kiemelkedő helyet foglalnak el, és ezekből nagyon 
komoly fogy el egy-egy világverseny alkalmával. Hazánk 
sportolói is használják az amfetamin származékokat.  
 
A testépítők által használt egyes fehérjekoncentrátumok 
(anabolikus szteroidok) is nagyon veszélyesek, mert: 
 
� zavart okozhatnak a normális testi fejlődésben, 

növekedésben, 
� a nőknél férfias külső jegyek fordulhatnak elő, 
� károsítják a májat és a keringési rendszert.  
 
Tudnunk kell azt is, hogy a szteroidokkal szemben, a 
kábítószerekhez hasonló függőség is kialakulhat, annak ellenére, 
hogy a túlzott fogyasztásuk gyakran jár testi és szociális 
problémákkal, valamint idegességgel és ingerlékenységgel. A 
kialakult függőség következtében a személyek jelentős anyagi 
áldozatot hoznak annak érdekében, hogy hozzájussanak a 
szerhez, mert sokat szenvednek az elvonási tünetek okozta 
hangulati változásoktól, fáradtságtól, nyugtalanságtól, 
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étvágytalanságtól és csökkent szexuális tevékenységtől. A 
legsúlyosabb megvonási tünetek közé tartozik a depresszió, 
amely gyakran vezet öngyilkossági kísérlethez.  
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Megállapíthatjuk, hogy a Föld valamennyi népe ősidők óta 
használt növényeket, növényi főzeteket, gőzöket és porokat, 
hogy lelki, szellemi tevékenységét befolyásolja. Emellett a 
kultikus szertartásokban használt, kábulatot okozó anyagokról 
csakhamar megfigyelte azt is, hogy azok gyógyításra és 
fájdalomcsillapításra is alkalmasak. 

Az első kábítószer-élvezők elsősorban a mostoha természeti 
körülmények között élő népekből kerültek ki. Ezeken a 
területeken szinte elviselhetetlenül nagyok voltak a tömegek 
terhei, (pl.: az Andok fennsíkjain élő indiánok), de megteremtek 
azok a növények, amelyeknek levelei, gyümölcsei, főzetei vagy 
színes álmokat adva feledtetni tudták a gondokat. Ezáltal alakult 
ki az ópium használata, a kenderszívás, a kokarágás…stb., 
amelyek élénkítő hatásukkal elviselhetőbbé tették a mindennapi 
élet terheinek viselését.  

A drogok nagymértékű elterjedését azonban szigorú rendben 
alkalmazták. A természeti népek ugyanis merőben más okból 
éltek a bódító kábítószerekkel, mint a civilizált narkomániások. 
Őket csak részben ínséges életűk, nyomorúságos életérzésük, de 
főleg ősi vallási szokásaik késztették arra, hogy időről- időre 
hozzányúljanak az üdvözítő szerekhez. A legtöbb helyen bűnnek 



             
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron  a lelkek révésze…  

 
______________________________________________________________ 
 

193 
 

tartották, ha valaki akkor is ivott a csodaszerből, ha annak nem 
volt ott az ideje. Aki ezt megszegte, azt megbélyegezték, és 
kiközösítették.  

Az olyan törzsben, ahol még ma is él ez az ősi fegyelem, 
rendszerint csak a varázsló ismeri a csodatevő növényeket, és 
azok használatának módját. A legtöbb drog titkát csak a 
beavatottak, a papok, a varázslók ismerték. S hogy titkaikat 
milyen jól őrizték, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
egyik-másik mexikói hallucinogén hatású növény titkát csak 
1955-ben fedezték fel… 

A kábítószerekkel történő visszaélés korszakát attól számíthatjuk 
igazán, amikor megszűnt a drogoknak a varázserőt hordozó 
kultikus használata, melyet felváltott az élvezetkerés, egyfajta 
menekülés a hétköznapi gondok elől.   

A kábítószerekkel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy azok 
súlyos, maradandó, gyakran visszafordíthatatlan egészségügyi 
következményeket okoznak a fogyasztó szervezetében, melyek 
könnyen vezethetnek halálhoz.  

 

Fontos tudni azt is, hogy a kábítószer-függőség csak nagyon 
nehezen, viszonylag kis eredménnyel gyógyítható. A sikeres 
gyógykezelés legfontosabb eleme a beteg akaratereje. Mindezen 
idő alatt pokoli "kínokat" él át a beteg, amely elviselhetetlen 
fájdalmakban jelentkezik. Sajnos a gyakorlati tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a kemény drogos jelzővel is illetett kábítószer-
függők több mint 90 %-a a gyógykezelést követően visszaesik, 
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tehát csak egy ideig absztinens, s ha esetleg újra valamilyen 
trauma, megrázkódtatás éri, újra fogyasztóvá válik.  
 
A fentiek tudatában tehát csak egyetlen módon kerülhetők el a 
kábítószer- élvezet veszélyei, akkor, ha az egyén határozottan 
elutasítja bármilyen kábító hatású anyag, illetve kábítószer 
akár csak egyszeri kipróbálását is.  
 
A kábítószerekkel kapcsolatos visszaéléseket a törvény büntetni 
rendeli.  
 
 
„Kábult állapotban kapott el a láz, 
beszúrtam a tűt és elkapott a frász. 
Legyengült a szervezet, kevés volt az adag, 
úgy döntöttem kell még nekem anyag. 
Kiraboltam a bankot, mert kevés volt a pénzem, 
ezért a rendőrség is körözött engem. 
Egy tabletta után rózsaszínű a világ, 
csak vigyázzak arra, el ne kapjon anyám. 
A teljes leépülés veszélyeztet,  
a betegségek is környékeznek. 
Túladagolásban fogok meghalni, 
a díler is sír, mert nem fog pénzt kapni. 
A sírom mellé is  tűt fognak rakni, 
Hogy halálomban is tudjam magam szúrni.” 
 
          ( D.A.D.A. találkozó Nyírpazony, 2004.  
              „Turai Pumák” csapatának verse) 
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F o g y a s z t á s i   m ó d o k : 
Szívják: 

Marihuana-cigaretta (joint) 
Hasis-cigaretta-pipa 

Mescalin-cigaretta, dohány szárított levele 
Crack-pipa, ópium 

Szippantják: 
Kokain 

Ópium- füstjét beszívják, heroin, 
Amfetamin 

Injektálják: 
Mescalin-feloldva injekciózva 

Kokain (ópium szárm. Keverik) 
"speed ball" 
Amfetamin 

Belélegzik: 
Hasisolaj, crack, heroin -inhalálva 

Amfetamin 
Eszik vagy isszák: 

Marihuana - tea formájában 
Hasis - ételbe keverik 

LSD - cukorka, tabletta, bélyeg (nyalogatás) 
Amfetamin - tabletta 

Ópium - evéssel ópiumporként 
Metadon - tabletta 

Kodein - tabletta és mint mákteát isszák 
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4. Droghatás az orvos szemével 
(Dr. Balogh Sándor) 

 
Dolgozatomban a kábítószerekkel kapcsolatos alapvető 
nézeteinket szeretném nagyító alá venni. Remélem csak 
orvosszakértői túlérzékenységem az oka, amikor azt látom, a 
drogellenes küzdelmet felvállalók – tájékozott, sokszor magasan 
kvalifikált szakemberek – alapvető nézeteit illetően jelentkező 
gyenge pontok miatt, recsegve-ropogva düledeznek a józanság 
pillérei, az amúgy is féktelenül gyarapodó, félműveltségen 
alapuló bizonytalanság, ködösítés és misztikum dzsungelében.  
A XXI. sz. első éveinek nagy kihívása az lesz számunkra, hogy 
a tudomány által feltárt információ zuhatagot fel tudjuk-e 
dolgozni, racionálisan, türelmesen tanuljuk meg létünket 
vezetni, vagy elveszünk azok áradatában. Kész tényként kell 
kezelnünk, hogy döbbenetes tempóban változó 
kapcsolatrendszerben, és SCIFI regényszerűen gyorsan és 
újonnan jelentkező eszközök, a környezetünkben jó és rossz 
szándékkal vezérelten feltűnő, új kémiai anyagok között élünk. 
A szakember egyik alapvető feladata az, hogy bármilyen erős 
empátiája is legyen droghatás alatt álló betegei irányában - azon 
túl, hogy annak pszichés konzekvenciáit is felméri - legalább az 
alapvető gondolkodás terén szakadjon el a drogos beteg 
misztikumba hajló, a drogok irányában fetisizált nézeteitől.  
Igenis vállalja fel, annak ellenére, hogy a drogbetegséget a 
betegen keresztül, akár a beteg szemszögéből próbálja 
gyógyítani, a drog problémát szigorúan a racionalitás alapjain 
keresztül közelítse meg. 
Az újabb és újabb kémiai anyagok megjelenésével, valamint a 
társadalmi hanyatlás következményeként az alkoholizmus 
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ragadozó terjedése miatt, és nem utolsó sorban a drogkereskedők 
marketing tevékenysége következtében, sajnálatos módon még a 
sajtóban is halljuk, nap mint nap a színes léggömbszerűen 
fölröppenő szlogeneket:  

„Ki tilthatja meg nekem, én majd tudom hol a határ!...  

XY is kipróbálta és lám-lám még se lett hülye, meg drogos!...  

Úgy is olyan vacak az élet, valami új jöhetne már!...  

Na és Hollandiában, ott szabad?! Ott se lett baj belőle! Mi 
bezzeg maradiak vagyunk!...  

XY meg iszik mint a kefekötő, mi a különbség?!...” 

Fontos dolog ragaszkodnunk hozzá, hogy bármilyen anyag 
megjelenése vagy a már ismert anyagok átértékelési 
próbálkozása, nem változtat azon a tényen, hogy az emberi 
pszichikumra – az emberi gondolkodásra – ható kémiai 
anyagok, szilárdan nem több és nem kevesebb, mint három 
csoportra oszthatók.  
1. Élvezeti cikkek: Nem extrém dózisban, tehát a 

tulajdonképpen hatásosnak nevezhető dózisban, hangulati 
szinten befolyásolják a tudatot, a beszámíthatóságot  
lényegesen nem befolyásolják, adagolásukat legalább elvben 
elég ha a fogyasztó kontrollálja, ezek fogyasztását az állam 
adóval sarcolja, így próbálja féken tartani annak mértékét, és 
természetesen hasznot húz mindebből. 

Ebbe a csoportba sorolhatjuk a kávét, a cigarettát, az 
alkoholt, a teát, és ne feledkezzünk meg az alimentáris, tehát 
étel-, italcikkekről, itt az üdítőitaloktól az édességekig színes 
palettával találkozhatunk. Lássuk be ezen a téren is extrém 
dózisok fogyasztásánál megfelelő pszichés háttérrel a beteg 
éppúgy kerülhet a függőséghez hasonló állapotba, és 
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definitív súlyos egészségkárosodás állapotába, mint akár az 
alkohol, vagy a láncdohányzás következtében.  
Tudomásul kell vennünk, hogy a visszaélés lehetősége az 
élvezeti cikkek fogyasztása esetén is fennáll, de mégis 
szigorúan meg kell követelnünk a határvonal húzását az 
élvezeti cikkek és a kábítószerek között. 

2. A gyógyszerek csoportjáról összefoglalóan: egyértelmű, hogy 
akármilyen mély szinten befolyásolhatják az emberi tudatot, 
a pszichikumot. Ez a feladatuk! Ezért találták ki őket, de 
óriási különbség a másik két csoporthoz képest, hogy ezeket 
orvos adagolja, tehát az adagolásnak alanyi oldala van, 
felelős személy. Ugye nyilvánvaló, hogy itt is történhet 
visszaélés, akár az adagoló tudatlanságából, akár 
bűncselekmény miatt, de ezen  problémának a megoldása, a 
felszámolása nem a drogellenes ideológia újra értékelésétől, 
hanem az adott országban, az adott államapparátus 
megfelelő működésétől függ. 

3. A kábítószerekkel kapcsolatban kevés a szigorú, 
elengedhetetlen, és hangsúlyozottan következetes állami 
fellépés! Nagyon fontos, hogy a szakemberek ugyan éljék ki 
ezen illegális drogokkal kapcsolatos csoportosítási, elemzési 
vágyukat, de eszükbe ne jusson ezeket bármilyen formában 
élvezeti cikként propagálni az emberek felé. 

A kábítószerekkel kapcsolatos alapvető tény, hogy 
adagolásukra csak illegális indok van. Már az is jellemző, 
hogy milyen óvatosan bántak elnevezésükkel, ugyanis a 
megtisztelő kábítószer névvel tulajdonképpen azon 
gyógyszercsoportot kellene illetnünk, mely kontrollált 
formában, valamilyen szomatikus vagy pszichés teher, pl. 
fájdalom, vagy daganatos halálfélelem esetén a kezelt 
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beteget elkábítja, állapotát, ha meg nem is gyógyítja, de 
elviselhetővé teszi. 

A kábítószer, a szó szoros értelmében, őrületet keltő anyag, 
tehát igazából pszichotikumoknak vagy őrületkeltő szernek 
kellene neveznünk. 

Aki idegenkedik ezen gondolatoktól, az gondolja csak át, 
hogy az endogén elmebetegségek sem úgy jelennek meg 
emberi közösségünkben, hogy akinél vadként kell sakkban 
tartanunk, hiszen a diagnózis önmagában csak a betegség 
színezetét, kvalitását fedi, önmagában a mélység az terjedhet 
a hangulatzavartól, a személyiségzavaron keresztül, esetleg 
önellátásra képtelen, sőt akár köz- és önveszélyes állapotig, a 
pszichózis, őrület mértékéig. 

Mindezen példával arra szeretnék rávilágítani, hogy sem jogi, 
sem orvosi, sem erkölcsi alapunk nincs arra, hogy akkor amikor 
embereknek, az endogén őrületekhez nyilvánvalóan hasonló 
tüneteket, tehát akár hisztérikus túlérzékenységet, hallucinációt, 
depressziót, skizoid – tudathasadásos elmezavart okozó – kémiai 
szereket pénzért adagolnak, szemünket jóleső polgári közönnyel 
lehunyva, azt mondjuk, ezek egyike másika csak amolyan 
egyszerű kis kábítószerecske, aminél akár létezik súlyosabb 
egészségkárosodást okozó élvezeti cikk is. 

Összefoglalva: Örök vesztes lesz az a társadalom, amelyik a 
drog probléma alapkérdéseit aktuális közhangulat függvényében 
próbálja megfogalmazni, főleg megválaszolni! A droghatás igazi 
arculata, csak a kábítószerek megfelelő természettudományos 
alapokon megfogalmazott csoportosítása után jellemezhető. 
Kábítószer hatásról, annak következményeiről, a fogyasztás 
veszélyeiről csak akkor lehet érdemben nyilatkozni, ha legalább 
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tisztázzuk a hatástani szerepét, jelentőségét az emberi 
pszichikumra ható kémiai anyagok között.   Dr. Balogh Sándor  

 ro. alezredes, iü. orvosszakértő 
    (Budapesti Rendőr-főkapitányság 

     Hivatala  Egészségügyi Osztály 
Bűnügyi és Igazságügyi Orvosszakértői Szolgálat) 
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 „M ig íg„M ig íg„M ig íg„M ig így m entünk a legszélsy m entünk a legszélsy m entünk a legszélsy m entünk a legszélsőőőő csapáson csapáson csapáson csapáson     
             egyenkint, s K ölt egyenkint, s K ölt egyenkint, s K ölt egyenkint, s K öltőőőőm  folyton ezt beszélte:m  folyton ezt beszélte:m  folyton ezt beszélte:m  folyton ezt beszélte:     
             "V igyázz! javadra váljon oktatásom !": "V igyázz! javadra váljon oktatásom !": "V igyázz! javadra váljon oktatásom !": "V igyázz! javadra váljon oktatásom !":     
    a  nap sugara a jobb vállam  érte,    a  nap sugara a jobb vállam  érte,    a  nap sugara a jobb vállam  érte,    a  nap sugara a jobb vállam  érte,     
             am int az egész N yugatot befödvén am int az egész N yugatot befödvén am int az egész N yugatot befödvén am int az egész N yugatot befödvén     
             átolvasztá  az ég átolvasztá  az ég átolvasztá  az ég átolvasztá  az ég ----kék színt fehérbe.”kék színt fehérbe.”kék színt fehérbe.”kék színt fehérbe.”     
    
         (D ante: Isteni      (D ante: Isteni      (D ante: Isteni      (D ante: Isteni szín játék)szín játék)szín játék)szín játék)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

                                        D ISZ K Ó L Á ZD ISZ K Ó L Á ZD ISZ K Ó L Á ZD ISZ K Ó L Á Z     
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Száguldás a halálba…Száguldás a halálba…Száguldás a halálba…Száguldás a halálba…     
 
A könyv e fejezete az előző kiadásban már szerepelt, melyet 
szerettem volna e kiadásban mellőzni…Egy fiatal életét követelő 
tragédia (2005. január 1.) ösztönzött mégis arra, hogy újra 
helyet kapjon a lapokon… 
 
Napjainkban nagyon sok közúti baleset történik. Bár a 
leggyakoribb baleseti ok a gyorshajtás és az elsőbbségadás 
szabályainak a megsértése, a balesetet okozók sokszor ittasan, 
illetve droghatás alatt okoznak tragédiát. 
 
A fiatalok közül is nagyon sokan halnak meg ezekben a 
közlekedési balesetekben, melyek közül a rendőrség 
archívumában külön szerepelnek az ún. diszkós balesetek. A 
balesetek elemzései azt mutatják, hogy a tragikus események 
többsége éjszaka, az egyik 
szórakozóhelyről a másikba 
menet, illetőleg hazafelé tartva 
következik be. A diszkóban a 
„túlpörgés”, a hipnotikus 
hatású villogó fényeffektusok, 
az esetlegesen elfogyasztott 
alkohol vagy drog hatása, az 
országúti száguldás varázsa 
okoz tragédiát.  
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Kétségtelen az is, hogy a halálos kimenetelű balesetek jelentős 
részében szerepet játszik a felelőtlenség, a gépkocsi  
rádiósmagnójából dübörgő technohousa és a rave-zene, valamint 
a közlekedési szabályok súlyos megszegése is. 
 
Az a fiatal, aki jelentős mennyiségű alkoholt vagy kábító hatású 
anyagot fogyasztott autóvezetés előtt, nem ura cselekedeteinek, 
tetteinek. Felszabadulnak a gátlások, és ilyenkor a fiatal 
„bizonyítani akar”, ami sokszor tragédiába torkollik. A bulizó 
nem számol a droghatás okozta következményekkel, azzal, hogy 
jelentős mértékben romlik a  hallás, a látás és árnyképek 
keletkezhetnek, melyek csupán látomások és víziók! Persze hiba 
lenne azt gondolni, hogy csak e szerek hatása játssza a 
főszerepet, hiszen sokszor a száguldás, a kivagyiság, a 
rutintalanság okozza a tragédiát. A frissen szerzett jogosítvány 
ösztönöz sok fiatalt a padlógáz és a motor lóerejének, ill. a 
fékpofák kipróbálására, az út kanyarulatának levágására, 
miközben a „több decibellel szóló” zene még  bravúrosabb 
cselekedetre vezérlik.    
Még belegondolni is rossz, mi lenne, ha jönne a 
kereszteződésben egy megkülönböztető jelzést használó mentő-, 
rendőr- vagy tűzoltó autó?!... 
 
Fiatalok… Sokszor meggondolatlanok, 
figyelmetlenek, erőszakosak vezetés 
közben, s felfestik az utakon a nem 
létező harmadik sávot! Na persze, az 
irányjelzőről majdnem elfeledkeztem!  
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Vajon mi célt szolgál, szolgálna az index az autón? 

 

Sok példát lehetne még hozni arra, hogy mi minden történik még 
az utakon, és ezen még súlyosbít a vezetés előtt elfogyasztott 
alkohol és drog.  

Régebben úgy volt, hogy az emberek szórakozás közben nagy 
mennyiségű alkohollal próbálták fokozni a hangulatukat. Ma a 
hangsúly egyre inkább áthelyeződik az alkoholról a kábítószerek 
felé. A szerfogyasztást fokozza a diszkókban szóló technohousa 
és a rave-zene, amely pergő ritmusával, dallamtalanságával, 
monotonságával - önmagában is - felfokozott állapotot, azaz 
túlpörgést okoz. Ezt az agyközpontban bekövetkező kémiai 
folyamatok megváltozása okozza. A fiatalok viszont úgy vélik, 
hogy e zeneirányzatra táncolni másként nem lehet, csak úgy, ha 
közben "gyorsító drogokkal" dobják fel magukat.   

 

Gondot jelent továbbá, hogy a diszkóba látogató fiatalok 
életkora egyre fiatalodik, s ma már nem ritkaság a 12 éves korú 
gyermekek megjelenése a szórakozó helyeken. A probléma 
abból adódik, hogy életkoruknál fogva nincsenek tisztában 
cselekedeteikkel és főleg a drogok hatásaival. Ők csak azt látják, 
hogy a hard-dor és a rave-zene a fiatalabb korosztályhoz szól, 
az Ő zenei igényüket elégítik ki. A "buli" este 9 órakor kezdődik 
és hajnal 5-ig tart, de ismertek az ún. "maratoniak" is, melyek 
akár 2-3 napig is eltartanak. Ennek oka a "túlpörgés", mert úgy 
vélik: "ezt nem lehet abbahagyni."  Érthető tehát, ha valaki ilyen 
állapotban ül be az autóba, és ráadásul fogyasztott valamilyen 
szert, könnyen elragadja  a  sebesség,  a  száguldás  varázsa,  
miközben nem számol a közúti balesettel, annak 
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következményeivel, pl. a súlyos sérülésekkel, esetleg a 
bekövetkező halállal.  
 
A fiatalokat ért balesetek elemzései azt bizonyítják, hogy a 
tragikus események többsége éjszaka az egyik szórakozóhelyről 
a másikba menet, illetőleg hazafelé tartva következik be. A 
nemzetközi szakirodalom külön vizsgálja a fiatalok baleseteiben 
szerepet játszó demográfiai jellemzőket, a kockázatvállalást, a 
vezetői tapasztalatokat és a magatartást, a szórakozóhelyeken 
való gyakori szeszesital fogyasztást, az érettség hiányát.  
 
 
Hej, tegnap éjjel, mikor ereidben whisky folyt, 
Száguldoztál a csajoddal, aki régóta drogos volt. 
Nyomtad a gázt, ami belefért, 
S üvöltött az utolsó Rock and roll. 
De reggelre csak az emléked maradt 
Amiért a harang szól. 
Mondd el, hogy miért?! 
Úgy fáj, hogy elmentél. 
Elszállt a lány 
Olcsó az élet, 
De gyors volt a halál. 
Elszállt a fiú, 
Elszállt a lány, úgy fáj… 
 
    (Erdélyi András – LOVE 
   Whisky, drog, száguldás, halál) 
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Jó lenne, ha a diszkók a jó zene, a tánc, a baráti találkozások és 
a kialakuló szerelem helye lenne, és az alkohol…a  drog…a 
halálárnyéka a lábát nem vetette volna meg.  

 

 

„Semmi jó nincs az italozásban, 

szédülsz, és roncsolódik a májad! 

Az utcán részegen, egy verés is várhat, 

a sötét utcán a rettegés érzelme várhat. 

Hazamész jön a veszekedés, 

rá pedig hetekkel a családi leépülés. 

Várhat még a bántalmazás, félelem, és sírás, 

majd és a hiányzó szeretet érzelmében várhat,  

a búslakodás.” 

 

       ( D.A.D.A.  találkozó, Nyírpazony, 2004.  

              „Senyői diákok” csapatának verse) 
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  „Csüggedtem  volna, lankadt képzelettel,  „Csüggedtem  volna, lankadt képzelettel,  „Csüggedtem  volna, lankadt képzelettel,  „Csüggedtem  volna, lankadt képzelettel,     
  de folyton   de folyton   de folyton   de folyton ––––  g g g gyors kerékként forgatottyors kerékként forgatottyors kerékként forgatottyors kerékként forgatott     
  vágyat és célt bennem  a Szeretet, m ely  vágyat és célt bennem  a Szeretet, m ely  vágyat és célt bennem  a Szeretet, m ely  vágyat és célt bennem  a Szeretet, m ely     
  m ozgat napot és m inden csillagot… ”  m ozgat napot és m inden csillagot… ”  m ozgat napot és m inden csillagot… ”  m ozgat napot és m inden csillagot… ”    
    
        (D ante: Isteni szín játék)        (D ante: Isteni szín játék)        (D ante: Isteni szín játék)        (D ante: Isteni szín játék)   
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„A z igazán nehéz helyzetben sem m ire sincs  
annyira szükségünk, m int egy szerető családra.” 
                   (Carolyn H ax) 
 

MMMM egelegelegelegelőőőőzés zés zés zés     
 
A család szerepe a prevencióban  
 
A szeretetteljes, harmonikus családi háttér kiemelten fontos a 
szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésében és a 
visszaszorításában. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, 
hogy minden gyermek nevelése egyéni bánásmódot kíván, hiszen 
minden gond és probléma türelemmel, sok-sok odafigyeléssel és 
szeretettel megoldható. Ezért örökérvényű a szeretet erejéről 
szóló tanítás: 
 

„...A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
a szeretet nem féltékeny, 

nem kérkedik, nem gőgösködik, 
nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 

haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 
mindent eltűr, mindent elhisz, 

mindent remél, mindent elvisel. 
A szeretet nem szűnik meg soha... 

....Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, 
- ez a három, 

de köztük legnagyobb a szeretet.” 
Törekedjetek a szeretetre!" 

(Pál Apostól Korintusiakhoz írt levelének 
részlete) 
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A szülőknek nem szabad elkövetniük azt a hibát, hogy a szeretet 
helyett türelmetlenséget, nemtörődömséget közvetítenek 
gyermekeik felé. Helytelen az is, ha a szeretet elvesztésétől való 
félelemben és bizonytalanságban tartják gyermekeiket és ezzel 
próbálják valamilyen helytelen cselekedeteikért pl. a rossz 
jegyért büntetni őket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nemcsak 
a kisgyermeknek van szüksége az otthon melegére, a szeretetre, 
hanem a serdülőnek, a fiatal felnőttnek is!  
 
Üzenet:  

Ha szívedben él a szeretet lángja…olyan gazdag vagy mint 
egy fáraó,  
Ha szíved rideg és nélkülözi a szeretetet, olyan lelki 
szegény vagy, mint egy koldus… 

 
A család védő tényezői… 
 
A szeretetteljes családi légkör, a törődés, a mindennapi pozitív 
értékelés, bátorítás, ösztönzés a tudás megszerzésére, a meleg 
támogató légkör, az életre felkészítő, védelmet nyújtó, világos 
elvárásokat élő, a felelősséget és a munkát megosztó 
tevékenységével sikeresen átsegíti a fiatalt a mindennapi 
problémákon, a feszültségek feloldásában, hogy a megoldatlan 
gondok elől ne a droghoz meneküljön.   
 
A szülőben vagy a nevelőben a gyermek támaszt, védelmet 
keres, ezért tőle biztató, jó szavakat vár, nem korholást, szidást 
és bántalmazást. Ha a gyermek megtapasztalja azt, hogy pozitív 
és erősítő kapcsolat veszi körül, amely a legegyszerűbb 
hétköznapi helyzetekben és a gondokban is megnyilvánul, 
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figyelemmel kísérik élete eseményeit, maga fogja feltárni 
gondjait, amely könnyebbé teszi környezete és iskolai 
kapcsolatait.  
Ellenkező esetben magába zárkózik, elfordul a családi otthontól 
és olyan baráti társaságot keres, ahol megértésre talál. Ez 
magában hordozza azt a veszélyt is, hogy esetlegesen olyan 
pótszerekhez folyamodik, amely számára örömérzést, 
álboldogságot  nyújt és  pillanatnyilag átsegíti a gondokon.  
 
Nem kétséges tehát, hogy a szenvedélybetegségek és kábítószer-
fogyasztási folyamatban a fő hangsúly az elsődleges prevencióra 
irányul, amelynek szerepe a családra hárul. Csak ezt követhetik 
azon másodlagos, esetlegesen a harmadlagos prevenciós 
lehetőségek, amelyek segíthetnek megoldani a kábítószer-
problémát. Az utóbbi két lehetőség esetében is, a család 
gondoskodó, türelmes és szeretetet sugárzó légköre nem 
hiányozhat! Ha mégis, a kezelés kudarcba fullad. 
 
A szenvedélybetegségek kialakulásához elsődlegesen a 
gyermeket szinte minden nap érő, fokozott stresszhatások 
vezethetnek, ezért mindig kísérjük figyelemmel gyermekeink 
legapróbbnak tűnő gondjait is!  
 
Mindannyiunk számára közismert, hogy a legalapvetőbb és 
legegyszerűbb helyzetekben fordul elő gyerekeinknél 
stresszhelyzet, amely a családban, (vita, veszekedés, büntetéstől 
való félelem…stb.) az iskolai életben egyaránt megtalálható 
(feladatmegoldáskor, felelés vagy dolgozatírás esetén). Meg kell 
értetni velük, hogy a problémát kezelni kell, hiszen ez felesleges 
energiapazarlás, ráadásul rontja a tanulás hatékonyságát is, 



             
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron  a lelkek révésze…  

 
______________________________________________________________ 
 

211 
 

hiszen képtelen a gyermek a megtanulandó anyagra megfelelően 
koncentrálni.  
 
Szükséges tudnunk, hogy a stressztűrés tanítható a 
gyerekeknek!                           
Azoknak a szülőknek, akik tudják, hogy gyermekeik izgulósak, 
igyekezniük kell megfelelően felépített gyakorlatokkal 
megtanítani őket, hogy az ilyen stressztényezőket önmaguk is ki 
tudják iktatni. Ilyen lehetőségeket kínál a helyes légzéstechnika 
megtanulása, a relaxálás, az aktív pihenés, sportolás és a jól 
megszervezett, a hasznos szabadidő eltöltés, amely nem 
feltétlenül a televízió és számítógép előtti tevékenységre irányul! 
A serdülőkorú gyermekek ezeket a technikákat nagyon gyorsan 
és ügyesen megtanulják.  
Legfontosabb azonban az, hogy esetleges sikertelenség esetén se 
marasztaljuk el a gyermeket, hanem azon igyekezzünk, hogy 
még hatékonyabban segítsük át az akadályokon. Az előbbiekben 
említett egyszerű iskolai példa  megoldása vezet majd el később, 
a sokkal nagyobb terhekkel teli élet mindennapjainak 
elviselésére, az esetlegesen felmerülő stresszhelyzetek 
kivédésére, a teherbíró-képesség  erősítéséhez.  
 
Amennyiben a szülő (nevelő) úgy gondolja, hogy a probléma 
megoldásához gyermekének a családon kívül lévő személy 
biztatására vagy támogatására van szüksége, forduljanak olyan 
ismerőshöz, baráthoz, akiben megbíznak, illetve vegyék igénybe 
külső szakember segítségét.                  
(nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szakszolgálatok, 
pszichológiai szakrendelés…stb.).  
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A kortárscsoportok befolyásoló hatása... 

Amikor a fiatalok az érési folyamat következtében kezdenek 
„leválni” szüleiktől, s próbálják kialakítani saját véleményüket 
és értékrendjüket, akkor számukra mindenekelőtt a kortársaik 
véleménye, és az általuk közvetített magatartási forma a fontos. 
A kábítószer-fogyasztás tekintetében vannak bizonyos 
rizikócsoportok, főleg olyan fiatalok, akik kisodródtak vagy 
éppen kisodródóban vannak a családjukból, és olyan  
antiszociális magatartást tanúsító kortárs csoportok is, akik 
könnyen csapódhatnak galerikhez, szektákhoz. Az ilyen fiatalok 
számára a lelki gondozás, az egészséges viselkedésmintákat 
képviselő programok (közös foglalkozások, sportszakkörök, 
kirándulások) igen nagy segítséget nyújthatnak. Ezekben az 
esetekben célszerű olyan csoportok tanácsadását kérni, ahol 
névtelenül, azaz anonim módon lehet segítséget kérni a bajba 
jutott fiataloknak. Ezekre a helyekre a problémás fiatalok 
szívesen visszatérnek, és esetleg rávehetők, hogy komolyabb 
ideggyógyászati- pszichológiai kezelést vegyenek igénybe.  

A kábítószer-fogyasztás korai felismerése nagyon nehéz, ezért 
sajnos a szülők legtöbbször későn értesülnek gyermekük 
fogyasztásáról. A problémára ezért haraggal, szidással és 
veréssel reagálnak. Bűntudatot, tehetetlenséget éreznek, ezért 
sokszor nem is tudják, hogy hová is forduljanak a tanácsért 

.  

Ha megbizonyosodott arról, hogy gyermeke drogot fogyaszt, 
azonnal keresse fel valamelyik kezelő intézetet (házi orvos, 
drogambulancia, pszichológiai szakrendelés…stb.)! 
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A kezelések sikeréről igyekezzen meggyőzni őt, hogy a hirtelen 
fellépő krízishelyzeteken túljusson (pánik, félelem, elvonási 
tünetek megjelenése…stb.). Biztassa, bátorítsa, hogy minél előbb 
sikerüljön megszabadulnia a kábítószerektől.  
 

Tanácsok… 
 
Mit tegyen sürgős esetben, eszméletlen állapotban? 
 
� Ne essen pánikba! Gyorsan cselekedjen! Itt a percek is 

életet menthetnek!  
� Amennyiben a gyermek eszméletlen, fektessük stabil 

oldalfekvő helyzetbe, nehogy megfulladjon, illetve az 
esetleges hányadék kiürüljön a szájából! Nézze meg, hogy 
nincs-e valamilyen idegen dolog, tárgy a szájában, ha igen 
zsebkendővel gyorsan tisztítsuk ki!  

� Azonnal nyissunk ablakot, hogy friss levegővel teljen meg 
a helyiség! Különösen fontos ez, ha netán szerves 
oldószert használt a gyermek. Ezután azonnal hívjunk 
orvost, illetve a mentőt!  

� A gyermeket semmiképpen se hagyjuk felügyelet nélkül!  
� Számítson arra, hogy amikor gyermeke visszanyerte 

eszméletét, nagyon rosszkedvű lesz! 
� A történteket csak a későbbiek során beszéljék meg, 

miután nyugodt körülmények közé kerültek! 
� Ne bántalmazza és ne szidja gyermekét! Az agresszív 

cselekedetek, a testi fenyítés súlyosbítja a problémát!  
� Ne fogadja el gyermeke fogadkozásait, mert ezeket 

rendszerint csak elterelésképpen alkalmazza! A drogoktól 
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való szabadulás igen hosszú és buktatókkal teli úton halad, 
ezért mindig figyeljen gyermekére! 

 
A másodlagos megelőzési ciklusba tartoznak azok, akik már 
eljutottak a szer fogyasztásáig, ezért az erre a célra alkalmas 
intézményekben kell gyógyulniuk. Célja, hogy a kábítószert 
kipróbálókat és az alkalmi fogyasztókat segítse, motiválja, hogy 
csökkentsék adagjukat, abbahagyják a fogyasztást, és 
megtanuljanak drog nélkül élni.  (Magyar prevenciós 
szakértőcsoport - műhelymunka Bp. 1993.) 
 
A hamadik ág a rehabilitáció (a megfelelő fokozatokkal) és az 
utána következő hosszan tartó utógondozás, melyekről a 
következő részben olvashatnak.  
 
 
 
„A boldog emlékek a legdrágábbak,  
amit gyermekeink számára örökül hagyhatunk.  
Azok az értékes pillanatok, melyeket mint  
kavicsokat gyűjtöttünk a tengerparti fehér homokban,  
aztán a legfelső polcokon háborítatlan nyugszanak apró dobozokban, 
amíg egy nap ki nem borulnak, és akkor édes szomorúsággal éljük 
újra felnőttként a gyermekkori emléket. 
Az emlék nem más, mint a szeretet legjobb tartósítószere.” 

 
                       (OG Mandinok The Choice) 
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 "..Tenéked m ásik úton kell m a járni."..Tenéked m ásik úton kell m a járni."..Tenéked m ásik úton kell m a járni."..Tenéked m ásik úton kell m a járni.     
  ha nem  akarsz e vad helyen m egálln i:  ha nem  akarsz e vad helyen m egálln i:  ha nem  akarsz e vad helyen m egálln i:  ha nem  akarsz e vad helyen m egálln i:     
  m ert ez a szörny, kit  m ert ez a szörny, kit  m ert ez a szörny, kit  m ert ez a szörny, kitőőőől könnyed csorog,l könnyed csorog,l könnyed csorog,l könnyed csorog,     
  útjába állna, bárki közelednék,  útjába állna, bárki közelednék,  útjába állna, bárki közelednék,  útjába állna, bárki közelednék,    
  úgy hogy ha lála lenne e birok.  úgy hogy ha lála lenne e birok.  úgy hogy ha lála lenne e birok.  úgy hogy ha lála lenne e birok.     
  É s oly gonosz, hogy sohse csöndesedné  É s oly gonosz, hogy sohse csöndesedné  É s oly gonosz, hogy sohse csöndesedné  É s oly gonosz, hogy sohse csöndesednék ,k ,k ,k ,     
  rossz vágyának sohsem  elég a kár  rossz vágyának sohsem  elég a kár  rossz vágyának sohsem  elég a kár  rossz vágyának sohsem  elég a kár     
  s evés után csak annál éhesebb m ég."  s evés után csak annál éhesebb m ég."  s evés után csak annál éhesebb m ég."  s evés után csak annál éhesebb m ég."     
    
                         (D ante: Isteni szín játék )                         (D ante: Isteni szín játék )                         (D ante: Isteni szín játék )                         (D ante: Isteni szín játék )     
    

    
 
 
 
 
 

    
    G O N D O Z Á SI É S                                            G O N D O Z Á SI É S                                            G O N D O Z Á SI É S                                            G O N D O Z Á SI É S                                        
   U TÓ G O N D O Z Á SI   U TÓ G O N D O Z Á SI   U TÓ G O N D O Z Á SI   U TÓ G O N D O Z Á SI                                                    
    L E H E T    L E H E T    L E H E T    L E H E TŐŐŐŐSÉ G E KSÉ G E KSÉ G E KSÉ G E K  
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„K ísértések elől k itérni bölcsesség, 
azoknak ellenálln i: erény. 
  (K ner Izidor, E szm ék) 

 

 

G Y Ó G YK E Z E L É SI  G Y Ó G YK E Z E L É SI  G Y Ó G YK E Z E L É SI  G Y Ó G YK E Z E L É SI  
L E H E TL E H E TL E H E TL E H E TŐŐŐŐSÉ G E KSÉ G E KSÉ G E KSÉ G E K     

 

A miskolci Drogambulancia Alapítvány tevékenysége 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
 Az alapítvány létrehozását megelőzte a Drogműhely 
felállítása. A műhely tagjai: különböző területek szakemberei – 
orvosok, pszichológusok, szociális munkások, jogászok, 
rendőrség ifjúságvédelmi munkatársai, gyógypedagógusok, 
lelkész, pedagógus, egészségnevelők – voltak, akik már 1991 – 
ben látták a drogprobléma súlyát és megpróbáltak szervezett 
keretek között tevékenykedni. 
 A műhely tagjai egy alapos és szakszerű tényfeltáró, 
adatgyűjtő munka után vonták le a következtetést és tettek 
javaslatot 1991. áprilisában Miskolc város önkormányzata felé 
drogambulancia szervezése ügyében. 
 Egy országos felmérés szerint Borsod – Abaúj – 
Zemplén megye már ekkor a harmadik legfertőzöttebb 
területnek bizonyult. 
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 Az országban a drogambulanciák létesítése már 1985 – 
ben megkezdődött. Ugyanabban az évben az Állami Ifjúsági 
Bizottság 15020/1985. sz. határozatában rendelkezett az említett 
intézmények alapításáról. A határozat szerint Budapesten, 
Szegeden, Pécsett és Miskolcon kellett kialakítani a drogosok 
elsődleges ellátását szolgáló kezelő helyeket. A négy város 
közül a fenti időpontig csak Miskolcon nem jött létre a 
drogambulancia. 
 Az önkormányzat biztosította a Drogműhelyt 
támogatásáról, sajnos ez jórészt erkölcsi támogatásban merült ki. 
 Javaslatuk az volt, hogy ha a műhely tagjai 
megteremtik az induláshoz szükséges pénzügyi 
feltételeket, az ambulancia elhelyezési gondját felvállalják. 
Ilyen előzmények után vált nyilvánvalóvá, hogy létre kell 
hozni egy non – profit szervezetet, amely átmenetileg 
felvállalja a sürgető problémák kezelését és elkezdi a 
gazdasági háttér megteremtését. 
 

A DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSA 
 
A Drogambulancia Alapítványt 1991-ben a Megyei 
Bűnmegelőzési Alapítvány és a VÁR Egyesület hozta létre.  

Az alapítvány célja: Regionális hatáskörrel, a miskolci 
székhellyel létrejött Drogambulancia működésének elősegítése, 
a helyi drogproblémák kezelése, a megelőző és felvilágosító 
munka összefogása, különös tekintettel a régióban jelentkező, 
drogprobléma kezelésével foglalkozó szolgáltatások létrehozása 
és működésük szakmai feltételeinek biztosítása útján. 
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Az alapítvány 1998-ban nyerte el a kiemelten közhasznú 
minősítést. 
 
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet célja:  

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 

- gyermek és ifjúságvédelem, és érdekképviselet 
- felnőttoktatás minden az iskolarendszerű és 

egyetemi oktatásom kívüli formája 
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

gyógyító-egészségügyi és rehabilitációs 
tevékenység 

 

Filozófiája: preventív alapokon nyugvó szemlélet, amely 
magába foglalja az egészségnevelés és ártalomcsökkentés 
eszközeit is. 
 
Alapelvük: az emberi méltóság tiszteletben tartása, tolerancia, 
empátia, szakszerűség, a rendelkezésre álló humánerőforrás 
koncentrált, ugyanakkor láncszerű felhasználása, amely a 
problémákhoz igazodó hatékony megoldásokat keres. 
 
Az alapítvány folyamatosan bővíti tevékenységi körét. 
 
Kezdetben elsődleges feladatának prevenciós programok 
szervezését, valamint a miskolci Drogambulancia létrehozását 
tekintette. 



             
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron  a lelkek révésze…  

 
______________________________________________________________ 
 

219 
 

Kidolgozta a szükséges szervezeti kereteket, elkészítette a 
Drogambulancia létrehozásának részletes költségvetés 
tervezetét. 

1995 – ben beadványt nyújtott be az Önkormányzat felé a 
Drogambulancia létrehozásának ügyében. Az Egészségügyi 
Bizottság napirendre tűzte a Drogambulancia szakmai 
programjának és költségvetés tervezetének véleményezését.  

1996. márciusában a város polgármestere egyeztető 
tárgyalásra hívta az alapítvány elnökét a drogambulancia 
megszervezése és működtetése tárgyában. A sok éves és kitartó 
munka meghozta gyümölcsét. Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 1996. március 28 – i ülésén elfogadta a 
drogambulancia 1996. május 01 – től történő megszervezését, a 
Semmelweis Kórház általi működtetést, a Drogambulancia 
Alapítvánnyal közösen. 

1996. június 10 – e piros betűs ünnep az alapítvány életében. 
Miskolcon a Csabai kapu 9 – 11 sz. alatt megnyitotta kapuit a 
DROGAMBULANCIA. 

2007. december 31-ig a kórház biztosította a helyiségeket, 
fedezte a működési költségeket /világítás, fűtés, víz, telefon, 
posta, takarítás, a béreket/ az alapítvány biztosította az 
irodaszerek nagy részét, folyóiratokat, szakkönyveket, 
szemléltető eszközöket, szórólapokat, a berendezési tárgyakat és 
műszaki eszközöket 

 
2007-ben az egészségügy átszervezése, az egészségügyi 

ellátásban mutatkozó nehézségek újra nagy feladat elé állították 
az alapítvány kurátorait. Veszélybe került a megyében a 
drogbetegek ambuláns ellátása. A kuratórium döntése 
értelmében 2008. január 01-től a Miskolci Egészségügyi 
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Központtal kötött szerződés alapján az alapítvány önállóan 
működteti a drogambulanciát.  

Az alapítványt és ezen keresztül az ambulancia munkáját 
folyamatosan támogatja a Miskolc Megyei Város 
Önkormányzata és Borsod – Abaúj – Zemplén megye 
Önkormányzata is. 

 
A célok elérése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik a 
pályázati lehetőségeket. 
 
A Drogambulancia Alapítvány által benyújtott és elnyert 
pályázatok számszerinti megoszlása: 
 

Pályázat 
benyújtásának 

éve 

Benyújtott 
pályázatok 
száma (db.) 

Elnyert 
pályázatok 
száma (db.) 

1996 10 4 
1997 10 7 
1998 10 7 
1999 14 7 
2000 13 11 
2001 18 8 
2002 5 4 
2003 18 11 
2004 27 20 
2005 13 14 
2006 15 10 
2007 13 11 
2008 18 14 
2009 15 14 
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A Drogambulancia Alapítvány által folytatott 
tevékenységek: 
 
Drogambulancia működtetése: 
A Drogambulancia Alapítvány a 6676-2/2007. számú ÁNTSZ 
működési engedély alapján szerződést kötött a Miskolci 
Egészségügyi Központtal (korábban Semmelweis Kórház), 
(szerződés száma: 5000-1055/07) amely szerint 2008. január 01-
től a kórház teljeskörűen átadja a Drogambulancia 
tevékenységébe tartozó feladatokat az alapítvány részére.  
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 
drogambulancia korábbi elhelyezésére szolgáló épületrészt 
térítésmentesen alapítványi támogatásként kapja az alapítvány, a 
kórház részére a rezsiköltséget az alapítvány fizeti. Jelenleg 35 
szakorvosi órával rendelkeznek (20 óra pszichiátriai 
szakrendelés, 15 óra addiktológiai gondozás), valamint 60 
szakdolgozói órával. Az orvosi órákat 2 fő szakorvos biztosítja, 
A szakdolgozók közül 1 fő teljes állásban, 1 fő pedig 20 órában 
dolgozik, mindketten addiktológiai konzultáns szakképesítéssel. 

 
Drogambulancia - kliensváró 
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Ártalomcsökkentés:  

Metadon kezelésre 2004. szeptemberétől van lehetőség 
Miskolcon. A metadon program egészségügyi hátterét 
kezdetektől a drogambulancia biztosította. A programban 
résztvevő kliensek napi rendszerességgel kapják meg az orvos 
által javasolt metadon mennyiséget. A hétközbeni metadon 
kiosztását a drogambulancián dolgozó munkatársak 
munkaidőben végzik. Mivel a kliensek hétvégén is a 
drogambulancián fogyasszák el a napi metadon adagjukat, ezért 
hétvégén és ünnepnapokon napi 2 órában van nyitva a 
drogambulancia, melyet pályázati forrásból finanszíroznak.  

A metadon kezelésben résztvevő kliensek körében 
kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a pszicho – szociális 
ellátásnak. Mind a fenntartó, mind a detoxikáló kezelésben 
résztvevő kliensek társadalomba történő visszaillesztése 
szempontjából fontos, hogy a napi metadon adagon kívül 
szociális és pszichés támogatást is kapjanak.  

Céljuk az ártalomcsökkentés, a tűhasználati veszélyek 
csökkentése révén, a társadalmi károk csökkentése, az illegális 
tevékenység visszaszorítása. 

A metadon kezelést igénybevevő klienseinkkel 
kapcsolatos tapasztalatuk az, hogy a metadon adása lehetőséget 
biztosít a napi rendszeres kapcsolattartásra, ezáltal a problémák 
szinte azonnali észlelésére. Ugyanakkor a gyógyszer kiadása 
alkalmával nincs idő hosszabb beszélgetésre, a problémákat csak 
jelzés szintjén érzékeljük, ezért szükséges számukra a metadon 
adása mellett egyéb pszicho-szociális, jogi tanácsadás, melyek 
megkönnyítik a reszocializációt, és esetlegesen a szermentesség 
is elfogadhatóvá válik számukra 
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A metadon kezelés mellett beindításra került a Suboxon 
szubsztitúciós kezelés ópiátfüggők kezelésére. 2009. 
szeptemberétől. 
Alacsonyküszöbű szolgáltatás: A szolgáltatást 2009. január 01-
től két finanszírozási forrásból biztosítják 

1. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kábítószer-
koordináció 

2. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatási 
és Szociális hivatal 

Helyszínei: Miskolc, Tiszaújváros, Kazincbarcika, Ózd, 
Mezőkövesd 
A szolgáltatást igénybe vevők többsége mentális segítséget kér, 
ám nagy számban vannak olyanok is, akik munkaerő-piaci 
problémáikhoz kérnek segítséget. 
Tűcsere-automatát 2004. decemberétől üzemeltetnek. 

 
Tűcsere automata átadása 
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Szakmai szervezetként támogatjuk a Rock – no Drog tábort. A 
rendezvény ideje alatt minden nap az alapítvány által megbízott 
szakember vezetett a drogokkal kapcsolatos beszélgetéseket, 
töltöttek ki a fiatalok drog-totót. 
Reszocializációs programok: 

Újrakezdés, komplex képzési program „Józan 

szenvedélybeteg reszocializációja” címmel  

A Drogambulancia kliensei részére. A program fő célja a 

relapszus prevenció, a pszichoedukáció és a reszocializáció 

elősegítése. 

 Ugyancsak reszocializációs program keretében színház- 
és mozgásterápiás csoportfoglalkozások. 
Pályázati támogatással működik a hozzátartozói csoport, 
melyet pszichológus vezet. Nagy jelentősége van a drogbetetgek 
kezelése során, ha sikerül a hozzátartozókkal is felvenni a 
kapcsolatot, hiszen a családi diszharmónia megszüntetése közös 
érdek kell legyen és ehhez nem elegendő csak a tüneteket 
mutató klienst kezelni.  
 2009. szeptemberében „Suttogó” címmel lovas terápia 
indult, melyet tematikus csoportok egészítettek ki.  
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Komplex prevenciós programok: 

„Hív a Gárdonyi vár a Ház” program sorozat Miskolc - 
Hejőcsaba városrész lakosságát elérő egészségfejlesztő komplex 
program a Gárdonyi Géza Közösségi Házban került 
lebonyolítása. A Miskolc-Hejőcsaba városrész és környékén élő 
gyermekek készségeinek fejlesztése manuális (kézműves), 
ismeretterjesztő és szabadidős foglalkozások segítségével 
történik. Az egészségnevelő, oktató-nevelő és támogató 
szolgáltatás, pozitív mintát nyújt a kábítószer-használattal 
szemben valamint segíti a fiatalok iskolarendszeren belüli 
képzésben való bent tartását is.  

Célja, hogy egyéni és közösségi szinteken pozitív 
egészségmagatartás minta alakuljon ki, ösztönözze a 
résztvevőket, hogy az egészséget egzisztenciális értékként 
kezeljék. Egészségnevelési munka során a résztvevők 
mindennapi életminőségében kíván a program pozitív 
változásokat elérni: az egészséges életmód, az egészséget 
megőrző és védő készségek, szokások elsajátításával.  

Börtönprogramok:. Országosan elsőként a miskolci Büntetés-
végrehajtási Intézetben fogvatartott drogfogyasztók részére 
csoportfoglalkozások szervezése 1998-1999 évben, valamint  
2002-ben a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási 
Intézetében. 2003-tól ugyanitt a „drogprevenciós körlet” 
fogvatartottai részére komplex egészségfejlesztési,  önismereti 
és pszichoedukációs foglalkozások tartásaA komplex 
prevenciós, reszocialzációs programokat társasjáték klub 
beindításával tették színesebbé, vonzóbbá, melynek célja a 
személyiség fejlesztése. 
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Kortárs-segítő képzés és kortárs klub Miskolc város és a megye 
középiskolás és általános iskolás fiataljai részére.  
 
Iskolai prevenciós programok: 2009-be a MMJV Szociális 
Alap pályázati támogatásával kialakításra került az u.n. 
„drogbusz”. A multimédiás berendezéssel ellátott és 
kiscsoportos foglalkozás céljára átalakított mikrobusz mobil 
prevenciós programok lebonyolítására alkalmas. 6-8 fő 
részvételével lehetőség nyílik rövidfilmek levetítésére és 
feldolgozására, interaktív foglalkozások megtartására. 
 
Munkahelyi drogprevenció: „Egészségesen az 
egészségügyben” című programuk megvalósításnak helyszíne a 
MISEK Nonprofit Kft. A projekt 2008. októberében indult, 
melyet újabb pályázati támogatással 2009-2010-ben is folytatni 
tudtak. 
Programunk célja:  

• Tájékoztatás és oktatás a szervezet minden szintjén az 
alkohol és drogfogyasztásból eredő problémákról és 
veszélyekről.  

• A dolgozók tájékoztatása azokról a szolgáltatásokról és 
programokról, amelyek a káros szerfogyasztás 
csökkentését célozzák.  

• A dolgozók egészségi állapotának felmérése és javítása, 
kiegészítve gyakorlati tanácsadással és segítségnyújtással. 

Programuk hidat alkot a munkahely a család és a társadalom 
között, és felhívja a figyelmet a dolgozók egészségét, 
biztonságát, munkateljesítményét közvetlenül vagy közvetve 
befolyásoló munkahelyi vagy családi problémákra. A hangsúly a 
megelőzésen, és az oktatáson van, ugyanakkor a közösségi 
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kezdeményezések bekapcsolásával segítséget nyújt a rászorulók 
kezeléséhez és rehabilitálásához is. 
 
Szépkorúak bevonása a drogprevencióba: a 2009-ben indult 
program a nagyszülőknek nyújt segítséget az unokák 
drogprevenciója érdekében.  
 
Megelőző-felvilágosító szolgáltatás: A hatósági eljárás kapcsán 
elterelő kezelésre jelentkező kipróbáló és alkalmi fogyasztó 
fiatalok részére nyújtott szolgáltatás. A kezelés, ellátás során 
egyéni esetkezelésekre és kiscsoportos foglalkozásokra kerül 
sor. A szolgáltatás folyamatos, a megyében ezt a szolgáltatást 
jelenleg csak a Drogambulancia Alapítvány jogosult végezni.  
2008. szeptember 01-től biztosítja az alapítvány a 
szenvedélybetegek közösségi ellátását, elsősorban illegális 
kábítószer fogyasztók részére, de szolgáltatásaikat igénybe 
vehetik olyanok is, akiknek alkohol problémájuk van, vagy 
viselkedési addikcióban (pl. játékszenvedély) szenvednek. A 
szolgáltatás Miskolc városában érhető el. 
 
A munka hatékonyságának növelése érdekében szórólapokat, 
kiadványokat jelentettek meg. 
     Kiadtuk a „Fejezetek a Drogambulancia szakmai 
műhelyéből” című könyvet 2000-ben 
 Feladatok és lehetőségek c. kiadványt 2006-ban 
     Szórólapokat készítettünk  „Üzenet Neked” 
     „ Üzenet Pedagógusoknak” 
      „Üzenet Szülőknek” címmel. 
       Drogambulancia szolgáltatásairól 
       Illegális kábítószerek 
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A Drogambulancia Alapítvány, a miskolci Drogambulancia és a 
Miskolci Egyetem Továbbképzési Központja között 
együttműködési megállapodás jött létre 2002-ben, mely kiterjed 
drogprevenciós továbbképzések, tanfolyamok tartására, közös 
kutatásokra. 
 
A Drogambulancia Alapítvány munkáját számtalan statisztikai 
adattal lehet igazolni. A legszélesebb körű statisztikával a 
drogambulancia rendelkezik. 
Természetesen, ezek az adatok korántsem mutatják a Miskolc 
város és a megye droghasználatának teljes spektrumát, azokról a 
szerhasználókról ad felvilágosítást, akik mernek segítséget kérni 
és bizalommal fordulnak az ambulancián dolgozókhoz. 
A kutatások azt mutatják, hogy a kezelőintézményekben 
jelentkezők kb. 1/10 részét teszik ki a tényleges drogfogyasztó 
populációnak. 
 
1996. június 10-2009. december 31. között a nyilvántartott 
kliensek száma: 2496 fő. A segítséget kérők több mint 80 %-a 
férfi (2096 fő). 
Figyelemre méltó adat, hogy 2009-ben 2008. évhez képest 
valamelyest csökkent az új kliensek száma. 
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A kliensek életkor szerinti megoszlását az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

Kor szerinti megoszlás: Fő 
15 év alatt 31 
15-19 év 706 
20-24 év 1072 
25-29 év 432 
30-34 év 165 
35 év felett 90 
Összesen 2496 

 
Látható, hogy a segítséget kérők leginkább a 20-24 éves 
korosztályba tartoznak, de sokan vannak a 15-19 éves 
korosztályban is. 
 
Legfiatalabb kezelt: 11 éves. (Szerves oldószer) 
Legidősebb kezeltek: 52 éves (Heroin, Politox.) nő és 52 éves 
(Extasy, Politox.) férfi 
 
A szerhasználat okait vizsgálva megállapítható, hogy a 
drogfogyasztást nem lehet egyetlen okra visszavezetni.  
A kezeltek 57 %-ának van szakképesítése, csak 43 %-uk nem 
rendelkezik szakmával. A szakmával nem rendelkezők 57 %-a 
még tanul. Munkahellyel rendelkezők aránya meghaladja a 62 
%-ot. 
A családi háttér nagymértékben befolyásolhatja a szerhasználat 
kialakulását, de az nem jelenthető ki, hogy az egyszülős 
családban élő gyermekek veszélyeztetettebbek lennének. A 
klienseknek mindössze 37 % -ának a szülei váltak el. A 
szerfogyasztás a családi működészavar tüneteként jelenik meg 
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A droghasználók társadalmi megítélésére a negatív minősítés 
jellemző. A statisztikai adatok ennek ellentmondanak, ugyanis a 
klienseknek mindössze 28 %-a volt büntetve, elsősorban lopás, 
garázdaság, kábítószerrel való visszaélés miatt. 
Szerhasználat tekintetében elmondható, hogy megyénkben is 
fellelhető minden szer, amely Magyarországon elérhető. 
 

Használt szerek Fő 
Morfin 7 

Heroin 285 

Máktea 42 

Kokain 11 

Cannabis 1290 

Extasy, speed 533 

Gyógyszer (nyugtatók) 56 

Politox. 70 

Szerves oldószer 140 

Hallucinogének 12 

Egyéb (pl.: játékszenv.) 50 

ÖSSZESEN 2496 
 

A táblázatból látható, hogy a legelterjedtebb illegális kábítószer 
a kannabisz (fű, hasis), de gyakran preferálják a fiatalok az u.n. 
disco-drogokat. Sajnálatos módon az ópiátok fogyasztása a 
harmadik helyen áll, mellyel országos viszonylatban az előkelő 
3. helyen állunk Budapest és Pest megye után 
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Az utóbbi években 
egyre többen 
használnak újra 
szerves oldószereket 
bódulatkeltés céljából 
és nő a 

játékszenvedéllyel 
küzdők száma is. 
 
 
 
 

 
A miskolci drogambulancián kezeltek közül 254 fő állt kórházi 
kezelés alatt, 73 fő vett részt rehabilitációs intézeti kezelésen. 
 
A Drogambulancia miskolci helyszínnel, de megyei ellátási 
területtel rendelkezik  A kliensek 54 %-a miskolci lakos, de ma 
már a megye kisebb településéiről is jelentkeznek kezelést 
igénylők. 
 

TELEPÜLÉS/FŐ 
Miskolc 1354 fő 
Miskolc környéke   239 fő 
Tiszaújváros és környéke    146 fő 
Kazincbarcika és környéke   303 fő 
Szerencs és környéke     91 fő 
Ózd és környéke   158 fő 
Mezőkövesd és környéke     46 fő 
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Szikszó és környéke     32 fő 
Sárospatak és környéke                    38 fő 
Sátoraljaújhely és környéke     25 fő 
B.-A.-Z. megyén kívül eső települések     47 fő 
Budapest     15 fő 
Külföld       2 fő 
 
E tájékoztatóból látható, hogy a Drogambulancia Alapítvány 
széleskörű tevékenységet lát el az általános, a javallott és a 
célzott prevenció területein. 
 
Az alapítvány szolgáltatásai elérhetők: 
 Személyesen:  3529 Miskolc Csabai kapu 9-11 sz. alatt 
 Telefonon: 46/431 310 
   46/787 408 
 e-mail:  drogambulancia@freemail.hu 
   drogprevencio@gmail.com 
 honlap cím: www.drogambulanciaalapitvany.hu 
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SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK 
 
Addiktológiák: 
 
TÁMASZ  krízisszituációs segítség 
B-A-Z. megye, 3980 Sátoraljaújhely,  
Pszichiátriai- és alkoholgondozó, Mártírok u. 9.   
Tel.: 47-322-344/102 
 
TÁMASZ 
1097. Budapest, IX. kerület, Gyáli u. 17-19.  
Tel.: 280-4411/250 
 
TÁMASZ Krízis és Drogambulancia, Győr 
Győr-Moson-Sopron megye, 9023. Győr, Szigethy Attila u. 109.  
 
TÁMASZ-rendelés 
Vas megye, 9700 Szombathely, Huszár u. 138. 
Tel.: 94-311-260 
 
Városi Kórház, Addiktológiai Szakellátás, 
Somogy-megye. 8700. Marcali, Kossuth u. 42. 
Tel.: 85-412-110, 85-412-401 
 
Ambuláns rendelések, segítő helyek: 
 
Drogfree Alapítvány 
1092. Budapest, Kinizsi u. 11. II. 16. 
Tel.: 215-1397 
 
Drogprevenciós Alapítvány, Drogbusz 
1125. Budapest, Kiss Áron u. 22/C.  
Tel.: 275-1512. Fax.: 275-1512 
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Forrás Lelki Segítők Egyesülete. Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, 
Hajdú-Bihar megye.  4031  Debrecen, Angyalföld tér 11.  
Tel.: 52-428-004. 
 
Gondviselő Alapítvány 
Heves megye.  3300 Eger, Cifrakapu tér 1. 
Tel.: 36-315-172 
 
Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat 
1074  Budapest, Rottenbiller u. 10.  
Tel./Fax: 122-5572 
 
Drogambulanciák: 
 
Akupunktúra Detoxikáló Központ, Alkohol és Drogambulancia, 
Békés megye. 5516  Kőrösladány, Garibaldi tér 3. 
Tel.: Kőrösladány 14 (távhívásba nincs bekapcsolva) 
 
Alkohol – Drogsegély Ambulancia 
Veszprém megye. 8200. Veszprém, Egyetem u. 19. 
Tel.: 88-321-857. (Üzenetrögzítő) 
 
Baranya Megyei Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház Ifjúsági 
Drogközpont, 
Baranya megye. 7621  Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 10. 
Tel.: 72-315-083  Fax: 72-332-600 
 
Drogambulancia Zalaegerszeg 
Zala megye. 8900  Zalaegerszeg, Petőfi 24.  
Tel.: 92-314-826  
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Drogambulancia, Semmelweis Kórház 
B-A-Z megye. 3529. Miskolc, Csabai kapu 9-11. 
Tel.: 46-431-310. (ingyenesen hívható) 
 
Hajdú-Bihar megye Kenézy Gyula Kórház, Drogambulancia 
4024. Debrecen, Varga u. 2. 
Tel.: 52-349-920 
 
Drogambulancia 
Zala megye. 8900. Zalaegerszeg, Petőfi u.  24. 
Tel.: 92-314-826 
 
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog-centrum  
Csongrád megye. 6726. Szeged, fésű u. 4. 
Tel.: 62-436-353  Fax.: 62-436-355 
 
Kék Pont Drogkonzultációs Központ, 
1094. Budapest, Bokréta u. 3.  
Tel./Fax: 2154-922. 
 
Magyar Karitász, Rév ambulancia 
1115. Budapest, Bartók B. út 96. 
Tel.: 166-4455 
 
Nyírő Gyula Kórház és Rendelőintézet  
Pszichiátriai Rendelése és Drogambulanciája 
1135. Budapest, Jász u. 84-88. 
Tel.: 270-4221, 270-4222, 270-4223, 270-4224/114, 120 mellék.  
 
RÉV Ambulancia 
Vas megye, 9700. Szombathely, Wesselényi u. 24. 
Tel.: 94-336-946 
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Jogsegély szolgálatok: 
Társaság a Szabadságjogokért  
1011. Budapest, Jégverem u. 8. 
Tel.: 214-7102., Tel./Fax: 201-73-75. 
 
Megelőzési Programok: 
A rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Program (D.A.D.A.) 
Az ELLEN-SZER Középiskolai Bűnmegelőzési Program 
ORFK Bűnmegelőzési Osztály 
1139  Budapest, Teve u. 4-6. 
Tel./Fax: 443-5678 
 
B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya  
3527. Miskolc, Zsolcai kapu. 32. sz.  
Tel.: 46-514-500 / 2327  mellék. 
 
Programjai: 

� A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja 
(D.A.D.A.)  

� Az Ellen-Szer Középiskolai Bűnmeglőzési Program  
� A „Becccaria” kistérségi bűnmegelőzési nevelési-oktatási 

program, 
� „Nehéz út” településbiztonsági bűnmegelőzési program 
� ELBIR bűnmegelőzési kommunikációs program 

 
CHEFF-Hungary (Egészséged testben, lélekben) Program  
1036 Budapest, Szépvölgyi u. 3/B. I. em. 3. 
Tel.: 3885-401 
 
UNIKRI-MKM Integrált Prevenciós Projekt  
1250. Budapest, Pf. 32. 
Tel.: 1551-122, 1751-651/9135, 9136 mellék. 
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„M ert a vi„M ert a vi„M ert a vi„M ert a világ , m ert én  lág , m ert én  lág , m ert én  lág , m ert én  ----  m egannyi rejtek  m egannyi rejtek  m egannyi rejtek  m egannyi rejtek ----     
 annak halála, ki m eghalt, hogy éljek, annak halála, ki m eghalt, hogy éljek, annak halála, ki m eghalt, hogy éljek, annak halála, ki m eghalt, hogy éljek,     
 a  rem ény, m ely a jókban égve serked, a rem ény, m ely a jókban égve serked, a rem ény, m ely a jókban égve serked, a rem ény, m ely a jókban égve serked,     
 s az el s az el s az el s az előőőőbbm ondott örökéltü  érvekbbm ondott örökéltü  érvekbbm ondott örökéltü  érvekbbm ondott örökéltü  érvek     
 k ivontak a rossz vágyak tengerébül, k ivontak a rossz vágyak tengerébül, k ivontak a rossz vágyak tengerébül, k ivontak a rossz vágyak tengerébül,     
 hogy a Jó Szerelem  partjára érjek.” hogy a Jó Szerelem  partjára érjek.” hogy a Jó Szerelem  partjára érjek.” hogy a Jó Szerelem  partjára érjek.”     
    
                (D ante: Isteni szín já                (D ante: Isteni szín já                (D ante: Isteni szín já                (D ante: Isteni szín já ték)ték)ték)ték)     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         A ID SA ID SA ID SA ID S    
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„A lét törékeny, olyannyira, mint a 
fűszálakról lágyan csüngő, kristálytiszta 
harmatcsepp, mely az első reggeli fuvallattal elillan.” 
   (Dilgo Khyentsé Rinpoché) 
    

 

A z  A ID S  betegség tünettanaA z  A ID S  betegség tünettanaA z  A ID S  betegség tünettanaA z  A ID S  betegség tünettana     
 

A biztonságos szexuális élet védekező mechanizmusai 
 
A fiatalok tájékoztatása az AIDS betegség kialakulásáról, a 
betegség gyógykezelési lehetőségeiről, a védekezési 
mechanizmusokról.  
 
Az AIDS napjainkban is 
gyógyíthatatlan, halálos betegség. 
Első felfedezése óta 20 millió 
áldozatot szedett szerte a világon. 
Járványszerű terjedését csak a 
fiatalok megelőző felvilágosításával 
állíthatjuk meg.    

 
Mit kell tudni  az   AIDS-ről? 
 
A fertőzést okozó vírust 1984-ben sikerült izolálni és Humán Immun 
Deficienciát okozó vírusnak (HIV) nevezték el.  
A vírus fenntarthatóságának birtokában rohamosan fejlődésnek indult 
a diagnosztika.  
A vírusfertőzés utáni 2-4 hét között kimutatható a mági antigén. Ez az 
akut vírusfertőzés szakasza. A fertőzött személy még nem tud a 
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betegségéről, viszont vérében ekkor van a legnagyobb 
koncentrációban a szabad vírus, így a legfertőzőképesebb. 
Megjelennek a vírusfertőzésre legjellemzőbb tünetek (láz, fejfájás, 
rossz közérzet, kiütések, stb.), amelyek spontán elmúlnak. A 
kimutatható vírusantigén eltűnésével párhuzamosan megjelennek az 
ellenanyagok, először az IgM, majd az IgG típusúak. A betegség 
végstádiumában ismét megjelenhetnek a vírusantigének (rossz 
prognosztikai jel) és a beteg ismét fertőzőképesebb.  

 
A fertőzés kimutatására alkalmazott szűrőtesztek ellenanyag 
vizsgálaton alapulnak, ami azt jelenti, hogy a vírusfertőzést követő 
harmadik héten már kimutatható mennyiségben van IgM típusú 
ellenanyag.  
 
Igen lényeges, hogy a fertőzöttség időben kiderüljön, mert csak így 
lehet elérni, hogy az opportunista fertőzések kezelése célzott és 
hatékony legyen.  
 
A betegség tünetei: testi fáradékonyság, gyengeségérzet, rejtélyes 
fogyás, hosszabb ideig fennmaradó láz, éjszakai izzadás.  
 
A fertőzés átvitelének lehetséges módjai:  
 

� Szexuális úton ondófolyadékkal, hüvelyváladékkal, orális- és 
anális közösülés folytán, amennyiben hámsérülés történik. 
Annak a valószínűsége, hogy a rizikócsoportba tartozó 
személy milyen valószínűséggel fertőződhet meg,  

� függ a szexuális érintkezési módtól, a szexuális partnerek 
számától és a védekezés módjától.  

� Csókolódzással, ha van hámsérülés, egyéb esetben nem! 
� Bármilyen nemi betegség esetén: hámsérülés 

bekövetkeztekor. 
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� Anyáról - gyermekre történő átvitel során: a gyermek 
fertőződhet intrauterin állapotban (ekkor a születéskor levett 
vér PCR pozitív), de fertőződhet szülés közben is (ekkor a 
születéskor levett vér PCR negatív, a hat héttel később 
megismételt vizsgálat már  pozitív), sőt szoptatással is. 

� Közös tű, fecskendő használatakor: a kábítószer-élvezők 
rituális belövése során, amely felfogható miniatürizált 
transzfúziónak is.   

� Vérátömlesztés, vese, bőr, csontvelő, szaruhártya…stb.  
átültetés útján. 

� Balesetből eredő fertőzések: általában az egészségügyben 
dolgozó személyzet fertőződik meg. A kötelező 
óvórendszabályok betartásával az ilyen balesetek többnyire 
elkerülhetők.  

 
Hogyan nem terjed a betegség? 
 

� A mindennapi kapcsolatokban: pl. otthon, munkahelyen és 
közlekedési járműveken. 

� Barátok általi üdvözléskor, kézfogáskor. 
� Evőeszközök, poharak, fésű, a kéz- és lábápolási eszközök 

által, kivéve, ha azok szennyezettek vérrel. 
� Nem terjed közös WC-használatakor, fürdőzéskor.  
� A betegséget nem terjesztik a háziállatok, rovarok, szúnyogok.  

 
A betegek kezelése 
 
A betegek hatékony kezelése és a vakcinák 
kifejlesztésére tett erőfeszítések igen 
kecsegtetőek, de sajnos a kezdeti biztató  
eredmények eddig még nem váltották be a 
hozzájuk fűzött reményeket.  
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Örömhír! 2005. év elején egy magyar kutatóorvosnő sikeres 
állatkísérletekkel igazolta egy olyan anyag gyógyító tapasz hatását, 
amely lehetőséget ad az AIDS beteg emberek számára, hogy 
kigyógyuljanak a betegségből, amelyre egy esetben már volt példa!,  
illetve, hogy ne legyen halálos kimenetelű a megbetegedés.   

 

Megelőzési tanácsok: 

 

A betegség kivédhető a hűséggel, a monogámiával, a biztonságosabb 
szexuális érintkezéssel, pl. óvszer használatával.  

 

A témakör feldolgozásához ajánlott szakirodalom: 

A szexualitás egészségkönyve. Kossuth Kiadó, 2003. 

 

 

„Az AIDS egy vírus, mely nem gyógyítható, 

életkortól  független halálos kór. 

Alattomos vírus, láthatatlan ellenség, 

Leépülést okozó HIV-pozitív betegség. 

S, ha elkapod, akkor  jaj neked, 

mert  kiközösítés lesz a veszted!” 

 

       (A D.A.D.A. találkozó Nyírpazony, 2004.)  

              „ÁMK” csapatának verse) 

 

 



                  
                  F öldi pokol…  a drog, avagy Cháron a lelkek révésze…  

 
____________________________________________________ 
 

242 
 

 
 "E m eld fejed, s ne félj: k i ide följ "E m eld fejed, s ne félj: k i ide följ "E m eld fejed, s ne félj: k i ide följ "E m eld fejed, s ne félj: k i ide följönönönön     
             halandó fö ldr halandó fö ldr halandó fö ldr halandó fö ldrőőőől, kell, hogy m egtanúlja ,l, kell, hogy m egtanúlja ,l, kell, hogy m egtanúlja ,l, kell, hogy m egtanúlja ,     
             hogy sugarunktól szem e m eg ne törjön ." hogy sugarunktól szem e m eg ne törjön ." hogy sugarunktól szem e m eg ne törjön ." hogy sugarunktól szem e m eg ne törjön ."     
   A z új tüz  így er   A z új tüz  így er   A z új tüz  így er   A z új tüz  így erőőőősitett m eg ú jra;”sitett m eg ú jra;”sitett m eg ú jra;”sitett m eg ú jra;”     
    
    (D ante: Isteni szín játék)(D ante: Isteni szín játék)(D ante: Isteni szín játék)(D ante: Isteni szín játék)     

 
 
 
 
 
 
 
         
              IIIIN   N   N   N   MMMM E M O R IA NE M O R IA NE M O R IA NE M O R IA N     
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Egy  drogfogyasztó  fiatal  édesanyjának 
Levele 

(Svájc, 1993.) 
 
 

Az édesanya vallomását egy svájci drogambulancián rögzítették 
hangszalagra. Sajnos, már csak a tragédia után fordult az 
édesanya szakemberekhez, s találta meg a támogatás 
lehetőségét.  

Gondolatait mintegy tanulságul hagyta meg mindazoknak az 
édesanyáknak, akiknek fiai, lányai élnek, boldogok, s örömet 
szereznek szüleiknek.  

Tanulságul, hogy soha ne jussanak az Ő sorsára, soha ne kelljen 
oktalanul gyászolniuk, soha ne éljék meg az Ő kínjait:  

"elvesztettem! 19 éves lenne most nyáron... Nem tudom,... Nem 
emlékszem, mikor kezdődött a baj a gyermekemmel! Kiskorában 
féltettük ... Szerettük ... Mindig jó volt hozzánk.  

Talán 10 éves lehetett? ... Lehet, hogy 12 ... Éves?... Mintha 100 
év telt volna el! Igen! Akkor nem jött haza,... Vagy későn jött 
haza? Eleinte azzal, hogy a barátainál volt... Mi nem tartottuk 
nagy bűnnek! ... Növése is magas volt ... Szegény ... Szegény 
fiam... Barátok?... Ma már tudom, hogy csak csábítói voltak... 
Akkor nem figyeltük annyira őket!... Más is barátkozott velük... 
Igen!... Férjemmel néha veszekedtünk!... Nem volt mindig 
nyugalom és derű otthon... Talán itt rontottuk el? ... Akkor nem 
jutott eszünkbe, hogy ez is hozzájárulhatott. ... Ma már tudom!... 
Későn!... Nagyon későn!... Semmiségnek tűnt ... Látszott. 

A gyereknek nyomot hagyott a lelkében ... Igen! Látom a szemé 
... Fél a kiabálásunktól ... Ijedt a szeme ... Félt! 
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Később... Egy-két hónap múlva... Rendszeres lett a hazulról 
elmaradás! Próbáltuk erőszakkal... Otthontartani... Nem 
sikerült... Kiabált mindenki a családban... Szégyelltük a 
szomszédok előtt ... Romlott ... Romlott a helyzet! Fiam! Fiam! 
Nem értettünk meg! Nagyot hibáztunk, vége az életnek! Igen! 
Kérdezzük utólag mit? ... Mit tehettünk volna? Sokat! ... Később 
már nem is aludt otthon... A szomszédok mondták, hogy berúgva 
látták a barátaival. ... Az én fiam? Berúgva? Nem lehet igaz!" 

Egyszer csak jött a rendőr... Meg valami szociális ember 
hozzánk. Megijedtünk! A férjem csak állt és nem tudott szólni! ... 
Mi történt? Baj van? Bizony az!... Felelték nekünk. Jóságos ég! 
... Biztosan a gyerek?!... Igen, az - mondták! Mit tudnak róla?- 
kérdezték a rendőrök. Semmit! Talán iszik!... Nem mindig jön 
haza... Rosszak a barátai... Feleltük.  

Nem vettem semmit észre a fiunkon? - kérdezték!... Itthon nem, 
csak... Sápadtabb... Sokat fekszik... Nem eszik... Fáj a feje... Nem 
szeret beszélni ... 

Mondtuk, hogy menjünk orvoshoz... Ő nem akart..., nagyon 
mérges lett ... Ráhagytuk! 

Asszonyom! A fia drogot fogyaszt rendszeresen, évek óta - 
mondta a rendőr. Beszállítottuk a pszichiátriai klinikára. 
Nagyon rossz az állapota.  

Elájultam!... Nem tudtam, mi történt akkor, de rettenetes érzés 
volt... Az én fiam? Drogot fogyaszt? Nem lehet igaz?... Rosszul 
van? Kérdeztem tőlük.  

Nem akartam hinni, amit hallottam... Szörnyű... Még ma is 
rágondolni... A klinikán látni a fiamat... Nem is akarom 
felidézni! Halott sápadt... Arca megnyúlt... A keze néha 
rángatózott... Fiam!... Fiam!... Alig ismertük meg szép 
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gyermekünket... Naponta jártunk be hozzá... Többször is... 
Gondolkodtuk! ... Sirattuk fiunkat! 
Nem vettük észre a tűszúrások tömegét a karján? - kérdezték az 
orvosok! Nem!... Nem tudom még ma sem... Igaz az ingét nem 
vette le előttünk ... Nagy fiú volt ... Külön szobában lakott ... Ha 
otthon volt ... Sajnos, az utolsó időben egyre ritkábban.  
Túladagolás! Ezt hallottuk az orvosoktól! ... Nem tudnak 
segíteni, de mindent elkövetnek ... 
Biztos megtettek mindent ... Őket nem akarom hibáztatni! ... 
Meghalt,... Csendesen ... Pár nap alatt ... Pár óra alatt! ... Ma 
sem tudom! Mit tettünk?... Mit nem tettünk?... Mit tehettünk 
volna?... Mi a válasz?... Ha tudtam volna.. Ha időm lett volna... 
Ha több figyelmet szenteltem volna... Ha megértőbb lettem 
volna... Ha igazán szerettük volna... Ha segítettünk volna... 
Talán sohasem nyúlt volna a droghoz ... Ma nem kellene 
siratnom...  
Édesanyák! Szeressétek, vigyázzatok, óvjátok gyermekeiteket a 
bajtól!" 
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 „M iként a m érnök, ki a kört szeretné m egm érni, „M iként a m érnök, ki a kört szeretné m egm érni, „M iként a m érnök, ki a kört szeretné m egm érni, „M iként a m érnök, ki a kört szeretné m egm érni,     
 töpreng, hogy titkába lásson… töpreng, hogy titkába lásson… töpreng, hogy titkába lásson… töpreng, hogy titkába lásson…     
 olyanná tett engem  ez u j látásom .” olyanná tett engem  ez u j látásom .” olyanná tett engem  ez u j látásom .” olyanná tett engem  ez u j látásom .”     
    
                (D ante: Isten                (D ante: Isten                (D ante: Isten                (D ante: Isten i szín játék)i szín játék)i szín játék)i szín játék)     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    Jogszabályok    Jogszabályok    Jogszabályok    Jogszabályok     
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„M ennyivel könnyebb bírálni, 
 m int helyesen cselekedni!” 
       (B enjam in D israeli) 

    

A Büntető Törvénykönyv a kábítószerekkel való 
visszaélést az alábbiak szerint szankcionálja: 

 
Visszaélés kábítószerrel 

282. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az 
országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 

bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg 
kábítószerfüggő személy felhasználásával, 

b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre 
követik el. 

(3) Aki 
a) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény 

elkövetésére irányuló előkészületet követ el, 
b) kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést 

vagy felszerelést készít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal 
kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén 
átvisz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
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(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott 
meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket 
szolgáltat. 

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre 
követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztés. 
282/A. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy 

azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt 

a) bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy 
felhasználásával, 

b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget 
felhasználva, 

c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a 
büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében 
követik el. 

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el. 

(4) Aki 
a) az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott 

bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt 
három évig, 

b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló 
előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott 
meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket 
szolgáltat. 

(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre 
követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 

b) a (2) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig 

terjedő szabadságvesztés. 

282/B. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, 
aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
felhasználásával kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, 
az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, 
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, 

a) ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert 
kínál vagy átad, illetve ilyen személy felhasználásával 
kábítószert forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, 

b) ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt 
épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében 
kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, 

c) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt 
bűnszövetségben követik el. 

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés, ha 

a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre, 
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b) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott 
bűncselekményt bűnszövetségben, illetve hivatalos vagy 
közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva 
követik el. 

(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott 
bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószernek 
nem minősülő kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros 
élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni 
törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott 
meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket 
szolgáltat. 

(7) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre 
követik el, a büntetés 

a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig, 
b) a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés b) pontja esetén 

bűntett miatt öt évig 
terjedő szabadságvesztés. 

282/C. § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert 
termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan 
kivisz, az ország területén átvisz, vétséget követ el, és két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert kínál, átad, 
forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három 
évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik 
el. 

(4) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén öt évig, a 
(2) bekezdés esetén két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű 
kábítószerre követik el. 

(5) Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély 
mennyiségre követi el, a büntetés vétség miatt 

a) az (1) vagy a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő 
szabadságvesztés, 

b) a (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztés. 
283. § (1) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, 
a) aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra 

termeszt, előállít, megszerez vagy tart [282. § (5) bek. a) pont], 
b)-d) 
e) az a kábítószerfüggő személy, aki 
1. jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert 

saját használatára termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba 
behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz [282/C. § (1) bek. 
és (5) bek. a) pont], 

2. 
f) az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban 

meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben - kétévi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más 
bűncselekményt követ el, 
feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, 
hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget 
gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más 
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ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson 
vett részt. 

(2) 

Visszaélés kábítószer-prekurzorral 

283/A. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában 
meghatározott engedély nélkül vagy engedély kereteit túllépve 
kábítószer-prekurzort tart, forgalomba hoz, az Európai Közösség 
vámterületére behoz, onnan kivisz, vagy kábítószer-prekurzorral 
közvetítő tevékenységet végez, bűntettet követ el, és öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Nem büntethető, aki - mielőtt a kábítószer készítését 
elősegítő tevékenysége a hatóság tudomására jutott volna - a 
cselekményét a hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő 
kábítószer-prekurzort a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a 
kábítószer készítésének elősegítésében részt vevő más személy 
kilétének megállapítását. 
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