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Maga a heroin története az ópium kb. 3000
esztendôs történetére tekint vissza, a régi, kí-
nai ópiumbarlangoktól a mai – ó, nagyisten,
mi mindent kellene felsorolni. De nem a teljes-
ség igényével kívánunk errôl szólni, hanem
olyan tényekrôl és történetekrôl, amelyek ma-
napság immáron feledésbe merültek, de érde-
mes lehet felemlíteni ôket. Így hát kezdenénk
az elôállítással és annak történetével.

A heroint félszintetikusan állítják elô: kiin-
dulás a morfium, amit a nyers ópiumból nyer-
nek, ezt pedig az éretlen mák, a Papaver som-
niferum zöld fejének bemetszésekor nyerhetô,
tejszerû váladék szárított anyagából vonják ki.
A morfium ecetsavval való acetilálásának az
eredménye a diacetil-morfin, vagyis a heroin.
Az ópium hatóanyagai: morfium-alkaloida,
kodein és tebain. A kodein-komponens máris
köhögéscsillapításra utalhat. Így is van! De
elôbb egészen röviden pár szót a történetrôl.

A Bayer-cég által írott történet így hangzott:
1897. augusztus 10-én Felix Hoffmann felfe-
dezte az ASS-t (acidum acetylo salycilicum),
vagyis az aszpirint, és 10 nap múlva, 21-én (a
morfium acetilálása révén) a heroint. A törté-
nelmi igazság azonban az, hogy az ASS-t elô-
ször Gerhardt francia – voltaképp elzászi né-
met – vegyész állította elô, de nem tiszta for-
mában, 1853-ban; vegytiszta formában pedig a
Bayer-cég másik vegyésze, Arthur Eichengrün
1897-ben, de a harmincas évektôl a nácik meg-
tiltották a zsidó Eichengrün felfedezôként va-
ló említését, és mind a mai napig a cég hivata-
los dokumentumaiban Hoffmann szerepel
mint felfedezô. A heroin való igaz története is
korrekciót igényel, tudniillik Wright angol ve-
gyész állította elô elôször (ugyancsak acetilá-
lással) Londonban 1873-ban. Ennyi történel-
met hát, röviden.

A heroin gyártását a Bayer 1898-ban kezdte
meg, éspedig köhögés- és fájdalomcsillapító
szerként, miután kipróbálták tengerimalacon
és macskán, valamint a saját személyzetük egy
részén. Minekutána úgy az állatok, mint az

emberek az új szert jól viselték, forgalomba
hozták pulvis, liquidum és suppositorium for-
mában, heroin néven, mert a cég vezetôsége
az új szer kifejlesztését különösen heroikusnak
találta.

Ahogyan a gyógyszergyárak – mind a mai
napig – gyakran agresszív reklámozást folytat-
nak, úgy annak idején a heroint is 12 nyelven
reklámozták, s nemsokára a köhögéscsillapítá-
son túl már magas vérnyomás, szív- és tüdôbe-
tegségek ellen, szülés és narkózis bevezetésére,
illetve mint függôséget nem okozó, morfium-
és ópiumelvonási tünetek kezelésére is alkal-
mas és megfelelô szerként propagálták.

Kezdetben minden a legnagyobb rendben
ment. A heroin azonban nemcsak köhögés el-
len, hanem fájdalom, depresszió, és gyomor-
rák ellen is bevált [sic!]. Némelyek ugyan
megemlítették, hogy enyhe euforizáló hatása
is mutatkozott, függôség azonban nem, mivel
ahhoz túl alacsony az adag, és az is túl lassan
szívódik fel a szájon keresztüli bevitel révén.
Ez pedig gyorsan változott, miután rájöttek,
hogy orrba szippantva vagy fecskendôvel
adagolva euforizáló hatása kifejezett, és a
morfiummal azonos függôséghez vezet. Mivel
pedig – ellentétben a morfiummal – nem volt
hisztamintípusú mellékhatása, gyors ütemben
emelkedett a heroinfüggôségben szenvedôk
száma is, és ezzel párhuzamosan a szociális
problémák.

Ezt követôen, az egyre fokozódó nyomás-
nak engedve, 1931-ben a Bayer-cég beszüntet-
te a heroin gyártását, de az NSZK-ban még
1958-ig árusították, majd 1971. április 6-án
megtiltották a forgalmazását is. Azóta pedig
éli a mindennemû prohibíció következménye-
ként közismert, az illegalitásba vonulás miatti
árnyéklétezést és a nagy repülôtereken – de a
szárazföldi határállomásoknál is – a minden-
napos kábítószer-ellenes csomagellenôrzése-
ket a nem ritka nagy fogásokkal. 
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