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1. A „szeretünk”-től a „muszáj szeretnünk”-ig

Mennyire szeretünk dohányozni?
A hosszú, stresszes napnak vége, az ember szeretné végre jól érezni magát. Egy 
szál cigaretta… kattan az öngyújtó… Mi lehetne ennél szebb? Jólesően beszívjuk 
a füstöt. Felfelé terjeng az első kis füstfátyol, és a világ egy pillanatra nyugod-
tabb, kényelmesebb tempóra vált. Kikapcsolódásképpen dohányzunk. Amikor 
feszültek vagyunk. Pihenésképpen. Evés után. Élvezetből… Adódik rá jó pár 
kellemes alkalom. De akkor senkinek se legyen kifogása az ellen, ha gyermeke 
is szeretné élvezni az életet. Vagyis egy fárasztó tanítási nap után először egy 
cigaretta füstjével együtt fújná ki a feszültséget, és máris jobban érezné magát. 
Vagy amikor a haverok lecsapják a kezéről az első barátnőjét. Ilyenkor tényleg 
muszáj rágyújtani, hogy az ember el bírja viselni a pocsék érzést. A gyermekkor 
amúgy is kemény időszak. De cigaretta nélkül aztán tényleg alig lehet elviselni 
a sok stresszt és az érzelmek hullámvasútját. Már csak ez az örökös buszra várás 
is, iskolába menet, vagy az ideges anyuka, akinek pontosan oda kellene érnie 
csemetéjéért az iskolába. Cigarettázva sokkal könnyebb lenne elviselni mind-
ezt. Mi másra szolgálna különben a zsebpénz? Nyilván arra, hogy az ember jól 
érezze magát belőle.

Itt szokott elakadni a „szeretek dohányozni”-verkli. Miután a legtöbben 
magabiztosan elősorolják nekem a dohányzás összes lehetséges előnyét, annál 
a kérdésnél, hogy vajon a szomszéd gyerekeket is rábeszélték-e már a dohány-
zásra, összerezzennek… Miért bizonygatják hát folyton, hogy mi okból szeret-
nek dohányozni? Azok közé az emberek közé tartozom, akik úgyszólván sosem 
érzik úgy, hogy igazolniuk kellene az életmódjukat. De ami a dohányzást illeti, 
mégis folyton ezt tesszük. Idővel már egyre világosabban láttam, hogy valószí-
nűleg inkább saját magamnak bizonygatom a dohányzás nyújtotta előnyöket, 
hogy újra meg újra igazoljam: mindez helyénvaló.

A dohányzás tényleg bonyolult „szokás”. Amikor nem dohányzunk, min-
denképpen szeretnénk. Amikor pedig dohányzunk, annak örülnénk, ha nem 
lennénk kénytelenek rágyújtani, de azt hisszük, hogy élvezzük a dohányzást. És 
bár élvezzük, mégsem javasoljuk senkinek, sőt legszívesebben magunk is fel-
hagynánk vele egyszer.
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Az első cigaretta
Emlékeznek még az első cigarettára? Baráti körben gyújtottak rá, vagy azok közé 
tartoztak, akik titokban kísérleteztek első cigarettájukkal, hogy aztán később 
laza, rutinos dohányosként állhassanak elő? Ugye, hogy eleinte majd kiköpték 
a tüdejüket? Az a száraz, szaggató füstgomoly: undorító! Milyen kellemetlenül 
érzi magát tőle az ember: rosszullét környékezi és szédeleg, levegő után kapkod, 
a hörgői görcsbe rándulnak, és igyekszik mihamarabb kiköhögni a füstöt. Ez 
természetes reakció. A füst mindig veszélyt jelez. Ösztöneink évmilliók óta erre 
lettek programozva.

Gyermekeink ma már kevesebbet köhögnek, mint mi, húsz évvel ezelőtt. 
Miért? A cigarettagyárak hozzákevernek a dohányhoz egy csomó hörgőtágító és 
-nyugtató adalékanyagot, amelyek kissé elzsibbasztják a légcsövet, és frissebbé 
teszik a leheletet. Elvégre a gyerekek és a fi atalok jelentik a cigarettaipar legfon-
tosabb célcsoportját. A huszonegy évesnél idősebbeknek már csak legfeljebb öt 
százaléka kezd el dohányozni, és ők is többnyire csak aff éle kocadohányosok 
lesznek. Ez az ipar szempontjából azt jelenti, hogy a célcsoportot minél hama-
rabb meg kell nyerni a dohányzásnak. Fiatalkorban nemcsak hogy a legjobban 
befolyásolható az ember, de a fi atal agy is sokkal könnyebben alakítható, és lénye-
gesen hamarabb válik nikotinfüggővé. Már néhány szál cigaretta elszívása után 
érzékelhetők a nikotin okozta első elváltozások. A nagyobb forgalom és bevétel 
érdekében az iparnak óriási utánpótlásra van szüksége, hiszen képzeljük csak 
magunkat a cigarettagyárak helyébe: a legjobb fogyasztók idő előtt kihalnak, 
a többiek meg mindenféle ostobaságra hivatkozva felhagynak a dohányzással.

Végre mi is beilleszkedtünk
Térjünk vissza az első cigarettára. Minden fi atal szeretne a felnőttek világába 
tartozni, a klikkhez, a menők közé, akik sokkal jobban „vágják”, mint a pattaná-
sos, fogszabályzós kis dedósok. Na meg azok a kínos pillanatok a diszkóban… 
cigaretta a kézben: ez legalább valami vagány dolog volt, amibe belekapaszkod-
hattunk. Amikor már a második drága italon is túl voltunk. Amikor mindenki 
a pultnál tolongott, és még csak odakönyökölni sem tudtunk. Amikor úgy érez-
tük, ránk szegeződik minden tekintet. Vagy amikor egy csinos lány szóba ele-
gyedett velünk. Mielőtt értelmetlen dadogásba kezdtünk volna, odanyújthattunk 
neki egy cigarettát, és máris meg volt mentve a helyzet. Az nagyszerű érzés volt.

Hát az első szippantásra emlékeznek? Eleinte szorgalmasan gyakorolnunk 
kellett, hogy a szúrós füstöt mélyen tüdőre tudjuk szívni, és ki ne köhögjük. 
A cigaretta és az öngyújtó elegáns használatát is be kellett gyakorolnunk, akár-
csak a szájszögletből való laza füsteregetést vagy azt, hogy ne fújjuk a füstöt a 
szemközt állók szemébe. Végre mi is beilleszkedtünk, mi is dohányosok lettünk! 
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A fi lmekben és a szappanoperákban annyiszor láttuk már. Az amerikai fi lmek 
hetven százalékában dohányoznak. Filmbálványaink cigarettáztak ismerkedés-
kor, nehéz helyzetben, fejtörés közben, szeretkezés után, kikapcsolódásképpen, 
a bárban, és mindig, amikor csak lehetett. Tényleg mi rossz lehet hát benne, 
ha ezektől a példaképektől folyton azt látjuk, hogy teljesen normális dolog 
a dohányzás?

A normalitás átka
Drogként az a cigaretta titka, hogy eleinte egyáltalán nem ízlik. Elképzelhetet-
lennek tűnik hát, hogy erre az undorító füstre rá lehetne szokni. A cigarettával 
való bajlódás is idegesítő. Kezdőként még messze eltartja magától az ember, hogy 
a füst ne szálljon az orrába-szemébe. Néha kénytelen-kelletlen beleszív abba 
a förtelmes ízű füstbe ötöt-hatot. Hát az élvezet, az ugye valami egészen más. De 
az ember eleinte még be akar illeszkedni. Kényszerűségből hagyja a cigarettát 
észrevétlenül maga előtt parázslani, mert az olyan jól fest. Dohányos pályafutá-
sunk legelső cigarettáinál még szó sincs semmiféle élvezetről.

Azt sem lehet mondani, hogy az első cigaretták elszívásakor jobban érezné 
magát az ember. Izgatottabb, feldobottabb, lelkesebb. Ennyi. Esetleg enyhe 
bódulat lesz rajta úrrá. Más drogok hatásához képest ez semmi. Az alkohol meg-
szünteti a gátlásokat, vidámabbá, barátságosabbá tesz. Az olcsó partidrog, az 
Ecstasy szerotonint, azaz boldogsághormont szabadít fel: aki szedi, boldogabb-
nak, derűsebbnek, elégedettebbnek érzi magát tőle. Közelebb viszi egymáshoz 
az embereket, elmossa a határokat az egymás mellett táncolók között. A rave 
felszabadult partiérzése egészen sajátos. A marihuána ellazít, feldob, szárnyalóvá 
tesz, minden szép és jó lesz tőle. A kokain ezzel szemben serkentőleg hat az ideg-
rendszerre, csak úgy sziporkáznak a gondolatok, az ötletek, és intenzívebbé válik 
minden érzés. Mindezt persze nem a felsorolt kábítószerek reklámjául szántam. 
Ezek a hatások is hamar elmúlnak. Ám az első néhány alkalommal mégiscsak 
okoznak bizonyos élvezetet. De mit okoz az első néhány szál cigaretta ezekhez 
a drogokhoz képest? Semmit. A nikotin a kezdő dohányosok számára minden 
szempontból teljes kudarc! Az ember először pocsékul érzi magát és émelyeg. 
Ráadásul még gyakorolnia is kell. Senkinek sem jutna eszébe, hogy ilyen közép-
szerű érzéstől függővé válhat. Ezek alapján a nikotin egyáltalán nem tűnik kirí-
vónak vagy különlegesnek. És még az íze is szörnyű. Kizárt, hogy ettől bárki 
függővé váljék! Mondtuk mi.

Más kábítószerekkel ellentétben, a cigaretta kezdetben sem élvezetet nem 
nyújt, sem fesztelenebbé vagy mámorosabbá nem tesz. A cigaretta pusztán tár-
sasági eszköz: arra szolgál, hogy beilleszkedjünk, felnőtté váljunk és menőnek 
lássanak minket. Éppen ez a nikotin nagy csapdája.
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Az idegrendszer villámgyors átalakítása
„De egyszer aztán ízleni kezdett a cigaretta. Ma már szeretek dohányozni, meg-
nyugtatónak találom. Sejtelmem sincs, miért érzem magam fesztelenebbnek, nyu-
godtabbnak és éberebbnek egy-egy cigi után.”

Minden érzést az agyban található ingerületátvivő vegyi anyagok idéznek 
elő. Nikotin hatására élénkítő dopamin és más idegi ingerületátvivő vegyüle-
tek szabadulnak fel. Ez elsőre hasznosnak tűnik. A kiválasztás mértéke azonban 
egészen csekély. A kezdő dohányos egészséges idegrendszere ezt nem érzi nagy 
többletnek, előnynek vagy boldogságnak. Az enyhe bódulat a végén, a pillanat-
nyi ködös érzéssel, szóra sem érdemes. Ám az idegrendszer nikotin hatására 
mégis, már az első cigaretták után bizonyíthatóan átalakul! Ott, ahol a nikotin 
kapcsolódik és előidézi ezt a kismértékű átvivőanyag-kiválasztást, azaz boldog-
sághormont szabadít fel, a kapcsolódási pontok valamelyest veszítenek érzé-
kenységükből. Így a test saját anyagai a hasonló hatás érdekében nehezebben 
fognak tudni kellő mértékű boldogsághormon-kiválasztást előidézni.

Így aztán hébe-hóba egyszerűen egy-egy szállal többet szívunk el, hogy 
kissé rásegítsünk az elégedettségérzetre. Kezdjük „megszeretni” a dohányzást, 
csak hogy ismét jól érezzük magunkat, még ha ezt jóformán észre sem vesszük, 
mert túlságosan el vagyunk foglalva azzal, hogy beilleszkedjünk és igyekezzünk 
menőnek látszani.

A dohányzás csak az agy átalakulása után válik megnyugtatóvá
A fejlődésben lévő fi atal agy már az első néhány cigaretta után alkalmazkodik 
a nikotin imént ismertetett hatásához.2 Hamarosan érezhetővé válnak a függő-
ség első jelei. Az idegrendszer egyre jobban átalakul, és ezzel együtt a cigaretták 
is egyre megnyugtatóbbnak tűnnek. Mindez villámgyorsan megy végbe (hogy 
milyen gyorsan, az majd kiderül a kilencedik fejezetből). Az idegrendszer alat-
tomos átalakításában keresendő a cigaretta titka: a nikotin csak akkor kezd kel-
lemesen és kielégítően hatni, ha az idegrendszer már kellőképpen átalakult, és 
– némi elégedetlenséggel – érezni kezdjük az ingerületátvivő anyagok hiányát, 
amelyet azután nikotinnal ellensúlyozunk!

Amíg a nikotin a kezdők számára, akiknek az idegrendszere még nem szokott 
hozzá a dohányzáshoz, nem sok előnyt vagy élvezetet nyújt, az átalakulás után 
a megváltozott idegrendszer számára már egyfajta támogatást jelent. Fokozato-
san „megszeretjük” a dohányzást, hogy megkapjuk azt a parányi pluszt, amellyel 
korábban nikotin nélkül természetszerűleg rendelkeztünk.
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A nikotin: kemény drog?
A cigaretta legnagyobb trükkje az, hogy eleinte – hatás híján – nem érezzük füg-
gőségre hajlamosító szernek a nikotint. Ifj onti lendületünkben száz százalékig biz-
tosak vagyunk abban, hogy ettől a minimális hatástól nem válunk függővé, mint 
a béna szüleink vagy más idősebb dohányosok, akiknek muszáj rágyújtaniuk.

Csak az agy átalakulása teszi a dohányzást megnyugtatóvá, kellemessé. Ez a 
csel teszi a nikotint kemény droggá. A kezdő dohányosok (fi atalok és felnőttek 
együttvéve) 38 százaléka nikotinfüggővé válik, és az elkövetkező tíz–húsz évben 
„szeretni fog” dohányozni. Ezzel szemben 23 százalékban válnak a heroin, 17 szá-
zalékban a kokain, 15 százalékban az alkohol és 9 százalékban a kender rabjává. 
Gyerekek és fi atalkorúak még gyakrabban lesznek nikotinfüggők. A fi atalkorú 
dohányosok 75 százaléka felnőttkorában is tovább dohányzik.3 A „kemény” és 
„enyhe” drogok megkülönböztetése csak a nyilvánosságnak szánt kategorizálás. 
Ám ha azt nézzük, hogy melyik kábítószer mennyire hajlamosít függőségre, és 
mennyi időbe telik, amíg valaki heroin- vagy nikotinfüggővé válik, akkor a ciga-
retta minden más kemény drogot megelőz. Ráadásul egyetlen más kábítószerbe 
sem halnak bele ilyen sokan. Cigarettafogyasztás következtében ötmillióan hal-
nak meg évente. Ebből 140 ezren csak Németországban. Évente.

Az összes többi drognak van legalább valami fi gyelmeztető jele. Az ember 
tudja, hogy kábítószerrel nem normális a tudatállapota, és hogy ez így sokáig 
nem mehet. Ezzel szemben a cigarettának nem lehet bódító hatást tulajdoní-
tani. Csak néhány doboz múltán kezdi az ember kellemesnek érezni, ekkor kezd 
ízleni. Mivel ez az élvezet annyira ártalmatlannak és normálisnak tűnik, a dohá-
nyos csak sokára jön rá, hogy már rég függővé vált, és többé nem képes leszokni.

Újból elkezdenénk dohányozni?
Természetesen nem tudtuk, hogy miután az első cigarettákkal begyakoroltuk 
a dohányzást, egy életen át kénytelenek leszünk tovább dohányozni. Ha ma, tíz–
húsz esztendőnyi dohányzás után visszatekintünk, és szabadon eldönthetnénk, 
hogy még egyszer elszívjuk-e az első cigarettákat, hogyan döntenénk?
• „Újra elkezdeném. Nem bántam meg.” Rendben. Kellemes volt a cigarettázás-

sal töltött időszak. Ez nyugodtan vállalható. De talán akad olvasóim között 
olyan, aki új fejezetet szeretne nyitni az életében. Most még nem döntötte el. 
Én sem akarok senkit semmire rábeszélni. De annak sincs semmi akadálya, 
hogy a könyvet bizonytalan olvasóim is végigböngésszék.

• „Jobb lett volna el sem kezdeni. De voltam olyan ostoba, hogy nem mondtam 
nemet.” Ez persze nem az ostobaságon múlott. Inkább a cigarettaipar rek-
lámjai voltak olyan rafi náltak, a hollywoodi fi lmek ihlettek és ihletnek meg 
ma is titokban, és nagyon sokat jelentett az is, hogy be akartunk illeszkedni.
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• „Igen, a mindenségit! Ha még egyszer dönthetnék, biztosan nem mennék bele.” 
Aki így vélekedik, az a jelek szerint igencsak megelégelte a dohányzást. Már 
csak azt kellene kitalálnia, hogyan szabadulhatna meg tőle.

Mikortól akar az ember dohányozni?
Amilyen jól emlékszünk az első cigarettára vagy arra, hogy melyik üzletben 
vásároltuk, olyan kevéssé tudjuk felidézni, mikor éreztük először úgy, hogy „sze-
retünk” dohányozni. Mikor és milyen gyakran kunyeráltunk cigarettát, mert 
hirtelen kedvünket leltük benne, és vágyat éreztünk rá? Mindez annyira észre-
vétlenül történik, hogy az ember nem is veszi észre.

A következő lépés: visszaemlékezni arra, hogy mikor „akartunk” minden-
képpen venni egy dobozzal. Valószínűleg ez sem fog menni. Mert ezt az „aka-
rást” először mindenki így magyarázza: „A cigaretta jó dolog. Mindenütt dohá-
nyoznak. Úgyhogy nincs abban semmi, ha én is szívesen rágyújtok.” Idővel aztán 
egyre több helyzetben szokjuk meg, hogy „jó dolog”, ha dohányzunk.

Ezután sokszor évekbe telik, amíg az ember fi atal felnőttként elgondolkozik, 
hogy nem „szerette-e” meg talán túlságosan is a dohányzást. A szex, a bulik és 
a drogok elég hajszát jelentenek egy fi atalnak. Közben nemigen jut ideje az éle-
tén töprengeni.

Néhány százezer szippantással később – az első pánik
Arra is emlékszünk még, amikor először fogyott ki a cigarettánk, és ÉPPEN 
AKKOR akartunk volna mindenképpen elszívni egyet, vagy pánikba estünk, 
mert beragadt az automata vagy már zárva volt a benzinkút? Valószínűleg nem. 
Idegrendszerünk már rég annyira átalakult, oly régóta vagyunk a nikotin rab-
jai, hogy teljesen természetesnek érezzük, ha rá akarunk gyújtani. Elvesztettük 
a kontrollt felette, és muszáj dohányoznunk.

Napi húsz szál cigarettával és szálanként tíz szippantással agyunkat évente 73 
ezer szippantásnyi nikotinnal árasztjuk el. A nikotin az agyban hetvenöt másod-
perc alatt eljut a kapcsolódási pontokra. Ezek a pontok már megszokták a niko-
tináradatot, eltompultak, és egyre több nikotinra van szükségük ahhoz, hogy 
általános elégedettségi állapotot idézzenek elő.

A dohányosnak csak fokozatosan – évente további 50–100 ezer korty füst 
után – kezd el derengeni, hogy úgy él, mint akit távvezérléssel irányítanak. Jó pár 
helyzetet el sem tud már képzelni cigaretta nélkül. A jó élmények, például egy 
fi nom ebéd, pocsékká válnak, ha nincs hozzájuk cigaretta. Az elme tökéletesen 
programozva lett minden egyes szippantással. Kávéhoz, várakozás közben, evés 
után, vonatra szállás előtt, leszállás után, szünetben, munka után, barátokkal, 
sörözéskor, telefonálás közben, szeretkezés után, bizonyos helyeken vagy mások 



26

cigarettájának füstjéből beszívott füstkortyok ezreivel szoktattuk rá magunkat 
arra, hogy automatikusan, gondolkodás nélkül nyúlunk a cigarettáért, és ruti-
nunkat „megszokásnak” nevezzük.

További százezer szippantás múltán már a feszültség miatt gyújtunk rá
És azután? Mindenekelőtt az unalom és a feszültség lesz az elsődleges kiváltó 
tényező. Most már szükségünk van nikotinra, hogy az idegeinket rendbe tegyük. 
Alig vesszük észre, hogy éppen a nikotin az, ami – például adrenalin kiválasztá-
sával – egész testünket feszültté teszi vagy felgyorsítja a szívverésünket. A lényeg 
a cigaretta hatására bekövetkező rövidke megkönnyebbülés.

Hogyan is voltunk képesek elviselni annak idején, hogy egyest kaptunk az 
iskolában? Hihetetlen, milyen strapabírók voltunk gyermekkorunkban, ciga-
retta nélkül. De hát egyre idősebbek leszünk, és nem vagyunk már olyan jó for-
mában. Egyetlen dohányosnak sem jutna eszébe, hogy éppen a dohányzás teszi 
kimerültté, erőtlenné. Hiszen a cigaretta látszólag éppen hogy élénkít. Sokszor 
meg is nyugtat. Két ellentétes hatás egyazon drogban.

Nézzünk szembe az igazsággal: egyetlen gyermeknek vagy nemdohányzó-
nak sincs szüksége cigarettára ahhoz, hogy jobban érezze magát. A társadalmi 
nyomás és a beilleszkedés vágya az egyetlen ok, amiért elkezdünk dohányozni. 
Nekünk sem volt szükségünk cigarettára egészen addig, amíg az első néhány 
doboznyit el nem szívtuk, és agyunk kapcsolódási pontjai át nem alakultak. 
Akkor aztán egy csapásra „megszerettük” a dohányzást, hogy megszüntessük 
a hiányérzetünket.

Mennyire „szeretünk” dohányozni?
Először csak „szeretünk” dohányozni. Néhány százezer szippantással később már 
„sürgető vágyat” érzünk a dohányzásra. Néhányan talán már ekkor, tíz–húsz évnyi 
dohányzás vagy 730 ezer–2 millió szippantás után eljutnak addig a pontig, hogy 
rossz lelkiismerettel vagy már érezhető egészségügyi következményekkel „kény-
telenek szeretni” a cigarettát. Sok láncdohányos már rég túl van a „szereteten”, és 
többé nincsenek illúziói saját függőségét illetően. Ők megadják magukat a sors-
nak, mert egyszerűen muszáj rágyújtaniuk. „Nem bírok leszokni. Dohányzom, 
és kész.”

Minél tovább dohányzik az ember, annál kevésbé szereti, de annál inkább 
rákényszerül. Többnyire ekkor jön el az ideje annak, hogy a dohányos úgy érezze: 
szeretne leszokni. Mindenki pontosan tudja magáról, hányadán áll a cigarettá-
zás szeretetével. A dohányosok harminc százaléka mindenesetre annyira „sze-
ret” dohányozni, hogy évente egyszer megpróbál leszokni, de aztán mégiscsak 
úgy érzi, „túlságosan is szeret” dohányozni ahhoz, hogy valóban leszokjon róla.




