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Az álomhozó mák

Németh György

Mi nyílik a kertedben?

Az Ilias költője, hogy oldja a végtelen csatajelenetek monotonitását, színes ha-
sonlatokkal mutatja be, hogy egyik hős éppen melyik másikat mészárolja le 
és hogyan. E hasonlatok közt tűnik fel Priamos fiának, Gorgythiónnak meg-

ölésekor a következő, figyelemre méltó leírás:

És, mint félrekonyul feje máknak, hogyha a kertben
termés terheli, és a tavasz dús zápora nyomja:
így hajlott feje féloldalt a sisak nehezétől.1

Homéros: Ilias VIII. 305–306 (Devecseri Gábor fordítása)

Voltak filológusok, akik ezeket a sorokat ízléstelennek, és nem homérosinak tartották, 
arra hivatkozva, hogy a mákgubó egyenesen áll, és nem hajlik le a szára. Ha azon-
ban a termesztett Papaver somniferumról (az álomhozó mákról) van szó – és mi más 
is teremne egy kertben? –, akkor igaz az, hogy a növény április vége felé veszíti el 
a gubón lengedező szirmait, így – legalábbis Bernhard Herzhoff meggyőző érvelése 
szerint – a hasonlat sem nem ízléstelen (a szirmok lehullta az ifjúság letűntét idézi), 
sem nem idegen Homérostól.2

Augustus korának római történetírója, Titus Livius beszéli el, hogy Sextus Tarqui-
nius, az utolsó római király fia hatalmába kerítette Gabii városát, és apjától kért taná-
csot, hogyan szilárdíthatná meg uralmát.

A hírnök, bizonyára mert a király nem tartotta teljesen megbízhatónak, nem kapott 
semmiféle szóbeli választ. A király, mintha mérlegelné, hogy mit tegyen, kiment a 
palota kertjébe, nyomában fiának követével; ott föl s alá járkálva, úgy mondják, 
pálcájával lecsapdosta a legmagasabbra nőtt mákvirágok fejét.3

Maga a  történet Hérodotostól  származik, de nála a korinthosi  tyrannos, Periandros 
kérésére az idős milétosi zsarnok, Thrasybulos búzakalászokat csapkod le a botjával, 
jelezve, hogy a legmagasabbra növők fejét kell levágni, hogy uralmukat tartóssá te-
gyék.4 Livius a búzakalászt helyettesíti a jóval kifejezőbb mákgubóval.

A két idézetet összekapcsolja egy motívum: a lecsapott emberi fejeket a levágott 
mákgubókhoz hasonlítják. Az azonban még érdekesebb, hogy mind a Kr. e. 8. száza-
di görög szerző, mind pedig a Kr. e. 6. század végi történetet elbeszélő római szerint 
természetes, hogy a kertben, adott esetben a palota kertjében mákot is termesztenek. 
Joggal tehetjük fel a kérdést, mióta volt szokás a máktermesztés Hellasban és Itáliá-
ban, és milyen céllal termesztették ezt a növényt.

A mákból  nyert  ópium gyógyszerként  való használatának  első  említése  a  sumer 
Nippurból származik a Kr. e. 3. évezred végéről.5 Európában a svájci tavakon cölö-
pökre épült neolitikus telepekről kerültek elő termesztett mák maradványai, Egyip-
tomban pedig  a Kr. e.  1600 körül  készült Ebers-papirusz  említi  többször  is  külön-
böző  gyógyszerreceptek  alkotórészeként.6  Hellasban  a  krétai  Gaziban  talált,  Kr. e. 
1500 körül készült  istennőszobor mákgubó-koronája bizonyítja a mák  termesztését 
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(1. kép). Krétáról és Ciprusról is előkerültek mák-
gubót  ábrázoló  karneol  gyöngyszemek,  amelye-
ket  nyakláncként viseltek.7 Az  azonban  tévedés, 
hogy a krétai, minósi lineáris A írás egyik ideog-
rammája mákgubót ábrázolt volna.8 A peloponné-
sosi máktermesztés  fontosságát bizonyítja, hogy 
Sikyón  városát  eredetileg Mékónénak  nevezték, 
és  Hésiodos  szerint  ez  volt  a  helyszíne  Promé-
theus  cseles  osztozkodásának  Zeusszal,  amikor 
az istenek az áldozati állatok értéktelenebb részét 
kapták meg, mint az emberek.9 Jól látható, hogy 
Homéros  korában  a  máktermesztés  és  -felhasz-
nálás már sok évszázados múltra tekintett vissza 
Hellasban. A homérosi hasonlat bizonyítja, hogy 
nemcsak nagy múltú, hanem igen elterjedt is volt 
a máktermesztés, hiszen az eposz hallgatói termé-
szetesnek tartották, hogy a kertben mák terem. De 
vajon következik-e mindebből, hogy a mákot szé-
les körben kábítószerként használták?

Mákos sütemények

A mákról tudni kell, hogy a mákszemeknek semmiféle toxikus 
vagy  kábító  hatásuk  nincs. A mákos  ételek  fogyasztása  nem 
vezethetett függőséghez, csak az a kérdés, milyen fajta mákos 
ételek léteztek az ókorban. 

Thukydidés a Peloponnésos melletti kis sziget, Sphaktéria 
athéni ostromát bemutatva ír arról, hogy a bekerített spártai vé-
dők élelme elfogyott, ezért szabályosan éheztek. Azért, hogy 
erejüket visszanyerjék, búvárok úsztak át a víz alatt a kikötő 
felőli oldalon, mézes mákkal (mékóna memelitómenén) és ösz-
szetört  lenmaggal  telt  tömlőket  húzva maguk után  kötélen.10 
Az ókori magyarázók szerint a mézes mák csökkenti az éhsé-
get, a lenmag pedig a szomjúságot. A mézes mák tehát a spár-
taiakra úgy hatott, mint egy energiabomba. Sajnos azonban ez 
sem volt elég ahhoz, hogy kitartsanak: az athéniak Kr. e. 425-
ben  elfoglalták  Pylost  és  Sphaktéria  szigetét,  fogságba  ejtve 
292 spártai nehézfegyverzetű gyalogost, köztük mintegy száz-
húsz teljes jogú spártai polgárt.11 

Alkman,  a Kr. e.  600 körül  élt  spártai  kardalköltő  tanúsá-
ga szerint a  lakomákon mákkal,  lenmaggal és szézámmaggal 
megszórt kenyérkéket kínáltak.12 A myma nevű húspogácsához 
nem kevesebb mint tizenhárom fűszert használtak fel, köztük 
a mákot (valamint vért, ecetet, olvasztott sajtot, silphiont, kö-
ményt,  kakukkfű  levelét  és magját,  római  izsópot,  koriander 
levelét  és magját,  sült  hagymát – helyette  állhatott  a mák –, 
mazsolát vagy mézet és gránátalma magját).13 

A görög  konyhából  sokat  merítő  római  Apicius  szakács-
könyvében,  a  De re coquinariában  egyetlen  recepthez  sem 
használ mákot, de Vindiarius kivonatának 3. fejezetében első 
helyen adja meg a fűszermagok közt a mákot, amikor a háztar-
tásban nélkülözhetetlen fűszereket sorolja fel. Pedig a rómaiak 
is termesztették a mákot, igaz, Varro szerint elsősorban mint a 
méhek kedvelt „legelőjét” a rózsához, kakukkfűhöz és a méh-
fűhöz  hasonlón.14 Ezért Varro  szerint  végső  soron  a máknak 
köszönhetjük a mézet és a méhviaszt.15 A Kr. e. 2. századi Cato 
azonban részletes recepteket örökít meg a földművelésről szó-
ló munkájában. Ma  is elkészíthető a gömbsütemény vagy az 

édes felfújt Cato receptje alapján (lásd a margón).16 A máksze-
mekből olajat is préseltek, ami helyettesíthette az olívaolajat. 
Észak-Hellasban vagy Anatólia hegyes vidékein, ahol az olajfa 
nem termett meg, az étolajat a kiterjedt mákültetvények termé-
séből sajtolták.

Ebből a rövid áttekintésből is látszik, hogy a görögök és a 
rómaiak konyhájának szilárd, ha nem is alapvető részét képez-
te a mák, amit elsősorban fűszerként vagy kenyérkék díszíté-
seként használtak. 

Mák a gyógyításban

A mák azonban, amint azt  a nippuri  agyagtábla  is mutatta,  a 
gyógyítás  számára  jelentett  elsősorban  fontos  alapanyagot.17 
A mák és az ópiumkészítés technikája Mezopotámiából Babi-
lonba, majd onnan feltehetőleg Ciprusra került, és ciprusi köz-
vetítéssel jelent meg Egyiptomban.18 A görög világba Ciprus-
ról és Egyiptomból érkezett meg a bronzkorban. Az Odysseia 
ismer  egy  pharmakonnak  nevezett  „fájdalom-  és  haragűző” 
szert,  amit  Helené  a  rossz  hírektől  elszomorodott  vendégei 
(köztük Télemachos) borába kever:

Mást gondolt ekkor Helené, Zeusz isteni lánya.
Lopva varázsos szert hintett, amit ittak, a borba,
fájdalom- és haragűzőt, mely feledést hoz a bajra,
mindre. Ki ezt, miután keverőbe keverve lenyelte,
aznap az orcáján nem perdül végig a könnye,
és még akkor sem, ha az apja, az anyja hal is meg,
vagy ha a testvérét, vagy drága fiát a csatában
érckelevéz veri át, s ő végignézi szemével.
Zeusz lányának ilyen bűvös szere volt, okos ésszel
elkészítve.19 

Bár az eposz Helené varázsszerét egyszerűen pharmakonnak, 
gyógyszernek nevezi, nagyon valószínű, hogy az asszony ópiu-

1. kép. A gazi istennő. Nemzeti Régészeti Múzeum, Iraklion 
 (Németh György felvétele)
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mot kevert a borba. Az ópium előállításának módját, a zöld mákgubó bevagdosását 
és a „könnycseppek” (mékónion, papaveris lacrimae) felfogását, összegyűjtését és 
kiszikkasztását Theophrastos írja le először részletesen.20 A Hippokratés neve alatt 
fennmaradt,  többnyire Kr. e. 5–4. századi orvosi  iratokban összesen  tizenhárom 
esetben bukkan fel az ópium, ebből kilencszer nőgyógyászati kezelésekben, ami-
ből azt a következtetést  lehet  levonni, hogy e könnyen előállítható drogot első-
sorban bábák használhatták. Alkalmazása igazán széles körű volt. Csillapítottak 
vele köhögést, hasmenést, fájdalmat, de kifejezetten elkábításra és altatószerként 
is használták (hypnopoios).21 Nem véletlen, hogy az álom istenét, Hypnost gyak-
ran ábrázolták egyik kezében az éjszakára utaló fáklyával, a másikban pedig mák-
gubóval.22 Az ópiumnak több mint 35 alkaloidája van. A legfontosabb hatóanyaga 
a morphin, amelynek valóban van  fájdalomcsillapító, nyugtató és altató hatása. 
A mák és az ópium hatásáról nagyon részletesen beszámoló Kr. u. 1. századi Dios-
koridés szerint (IV. 65) sebészeti beavatkozáskor is alkalmazták narkotikumként. 
A mákgubó levét (opos) szárítás nélkül is alkalmazták. Fájdalomcsillapító és al-
tató  hatása mellett Dioskoridés  figyelmeztet  a  túladagolás  veszélyeire, mert  az 
kómával, sőt halállal járhat.23

Idősebb Plinius az ópium áldásos hatásai mellett a veszélyeire is felhívja a fi-
gyelmet. Túladagolás esetén ugyanis halált okozhat, sőt volt, aki kifejezetten ópi-
umtúladagolással vetett véget életének, mert már elviselhetetlennek tartotta azt.24 
Hérakleidés Lembos Keósról írta, hogy „a sziget éghajlata egészséges, s az em-
berek, különösen az asszonyok, igen hosszú ideig élnek, ezért nem várják meg az 
aggkori végelgyengülést, hanem még mielőtt megbetegednének vagy legyengül-
nének, mákfőzet vagy bürök segítségével vetnek véget életüknek” (29). 

Plinius végül ismertet egy több évszázadon át tartó vitát, amelyet azok az orvo-
sok folytattak, akik az ópiumot veszélyesnek és elkerülendőnek tartották, azokkal, 
akik veszélyeit kezelhetőnek, előnyeit azonban pótolhatatlannak vélték.25

Mák az istennők kezében

A földi világon kívül a mák az istenek szférájába is behatolt. Gyakran ábrázoltak 
ugyanis istennőket mákgubóval a kezükben. A leggyakoribb és legkézenfekvőbb 
Démétér  esete. A földművelésért,  a  termékenységért  felelős  istennő  esetében  a 
mákszemek hatalmas mennyisége a gubón belül nyilvánvalóan a termékenységet 
jelképezte.26 Kallimachos Démétér-himnuszában a feldühödött istennő saját pap-
nője képében jelenik meg, egyik kezében a templom kulcsával, a másikban pedig 
mákgubóval. Theokritos is hasonló módon írja le Démétért: „s ő mosolyogna ke-
zében a mákkal, a búzakalásszal”.27

Pausanias, a Kr. u. 2. századi utazó a Sikyónban, az egykori Mákvárosban (Mé-
kóné) álló Aphrodité-szentély kultuszszobráról  írta, hogy „ez a szobor aranyból 
és elefántcsontból készült, a fején polost visel, s egyik kezében mákgubót, a má-
sikban pedig egy almát tart”.28 Aphrodité esetében is feltehetjük, hogy a kezében 
tartott mák a termékenység szimbóluma volt.

Héra egy etruszk sírkamra díszítésére szolgáló terrakotta pinaxon jelenik meg 
mákgubókkal a kezében (2. kép). A banditacciai temetőben talált kép ma a British 
Museumban látható. A Kr. e. 560-550 körül készült mitológiai jelenet Paris ítéletét 
ábrázolja.29 Athéné kezében dárda, Aphroditénél gránátalma, míg Héra – a házas-
ságban élő nő megtestesülése – ugyancsak a termékenység, és talán a gazdagság 
szimbólumaként tartja kezében a mákgubót. 

A Krétán talált mákgubós istennő nevét nem ismerjük, de az, hogy fejét három 
mákgubó koszorúzza meg, egyértelművé teszi, hogy kultuszában a máknak meg-
határozó szerepe volt.

Az ópium és a kultusz

Habár a bronzkori krétai mákgubós istennő nevét nem ismerjük, a leletkörülmé-
nyek alapján következtethetünk kultuszának lefolyására. 1935-ben krétai parasz-
tok bukkantak rá mindössze hat kilométerre Knóssostól a felemelt karú, agyagból 

Gömbsüteményt így csinálj: ugyanilyen mó-
don keverj össze túrót tönkölydarával; majd 
formálj ki akkora süteményeket, amekkorá-
kat akarsz. Egy forró fazékba tégy zsiradékot. 
Egyenként vagy kettesével süsd ki, két pál-
cával gyakran forgasd meg. Amint megsült, 
vedd ki, kend be mézzel, szórd be mákkal, és 
így tálald.

Cato: A földművelésről 79

Édes felfújtat így csinálj: keverj össze fél font 
lisztet, 2 és fél font túrót úgy, mintha áldozati 
kalácsot akarnál csinálni; adj hozzá 1/4 font 
mézet és egy tojást. Egy agyagtálat kenj be 
olajjal. Miután mindezeket jól összekeverted, 
öntsd bele a tálba, a tálat borítsd le cserép-
fedővel. Vigyázz, hogy jól megsüljön a közepe, 
ahol a tészta a legmagasabb. Amint megsült, 
a tálat vedd ki, kend be mézzel, szórd be mák-
kal, kis időre tedd cserépfedő alá, majd vedd 
ki. Így tálald fel kis tálcán kis kanállal.

Cato: A földművelésről 84
Kun József fordítása
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készült istennőszoborra.30 Az imádkozó tartásban ábrázolt alak 
koszorújában három kivehető agyag mákgubó volt. Egy másik, 
hasonló tartású, kisebb szobrot is találtak mellette, de az nem 
viselt  mákgubót.  Spiridon  Marinatos  (1901–1974)  ásatásai 
Gaziban, a szobrok  lelőhelyén feltártak egy sötét,  föld alatti, 
ablaktalan kamrát, amelyben egy agyagcsövet is találtak, ami-
ről Marinatos feltételezte, hogy ópiumpipa. Ennek alapján úgy 
vélte, hogy a mákgubós istennő szertartásához hozzátartozott 
az ópium szívása, de a kamra mérete alapján ez inkább csak a 
papságra  korlátozódhatott, mivel  két-három  személynél  több 
nem  tartózkodhatott  bent  egyszerre. Marinatos  szerint  az  is-
tennő funkciója a gyógyítás lehetett, hiszen a mákot leginkább 
erre használták. 

Marinatos elméletét megerősíti  a  ciprusi Kition egyik  (ta-
lán Aštarté)  szentélyének  leletegyüttese  a  Kr. e.  12.  század-
ból. A szentély legszentebb részében találtak egy elefántcsont 
ópiumpipát,  amelyen  égésnyomok  mutatták,  hogy  valóban 
füstölésre használták. A leletegyüttes  része volt egy Bés-szo-
bor. Az egyiptomi istenségnek gyógyító erőt is tulajdonítottak. 
A szentély közvetlen szomszédságában egy feltehetőleg a ter-
mékenységet elősegítő férfi istenség szentélye állt, amelyben a 
krétaihoz hasonló agyaghengert találtak, amit a kutatók az ópi-
um belélegzésére használható eszközként  azonosítottak.31 Az 
ópiumot tehát a szertartások során az extázis elérésére használ-
hatták.32 A bronzkor összeomlásával az ópium használata nem 
tűnt el, hiszen a sötét kori korinthosi votív agyag mákgubók és 
a bevezetőben említett homérosi hasonlat is a máktermesztés 
széles körű elterjedtségét bizonyítják.33

Nemcsak  az  olymposi  isteneknek  bemutatott  rítusok,  ha-
nem a mágikus szertartások során is használták a mákot mint 
az álomlátást megkönnyítő szert, vagy mint az eksztázis eléré-
sének eszközét.34

Ritkán, de Dioskoridés szerint az is előfordult, hogy a kul-
tusz keretein kívül, kifejezetten a jó hangulat érdekében, kábí-
tószerként is használták a mákfőzetet, de a túl gyakori mákivás 
ártalmas, mélabússá tesz, és halált is okozhat.35

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az ópiumhasználat a 
szertartások során ritualizált formában jelent meg, és onnan ki-
szabadulva nem okozott tömegesen függőséghez vezető szer-
használatot.36

Marcus Aurelius, a szerfüggő?

Az  orvostörténeti  szakirodalomban  gyakran  jelenik  meg  az 
a  feltevés,  hogy  az  erősen  beteges Marcus Aurelius  császár 
ópiumfüggő  volt.37  Mindezt  két  forrásra  vezetik  vissza.  Az 
egyik  Cassius  Dio,  a  másik  Galénos  beszámolója.  Dio  így 
fogalmaz: „Ezen kívül alig evett valamit, és azt  is csak  igen 
késői  órán. Napközben  semmi mást  nem  fogyasztott, mint  a 
thériaké38  nevű  gyógyszert.” A gyógyszer  elődjét még Mith-
ridatés  pontosi  király  készítette  el  hatvannégy  összetevőből, 
amelyek közül a legfontosabb az ópium, a méz és a bor volt. 
Receptjét  a Kr.  u.  2–3.  században élt Galénostól  ismerjük,  a 
másik  szerzőtől,  akikre  a  császár  szerfüggőségét  feltételezők 
hivatkoznak.39 Csakhogy Galénos, aki Marcus Aurelius orvosa 
is volt, arról  is beszámol, hogy a császárnak ő  írta föl a szer 
egyszerűbb, négykomponensű változatát gyakori fájdalmai ke-
zelésére. A négy komponens pedig farkasalma (Aristolochia), 

bitumen, ruta (Ruta graveolens) és szeges lednek (Lathyrus sa-
tivus) volt. Ebből a farkasalma erősen rákkeltő és veseméreg, a 
szeges lednek aminosava nagy mennyiségben mérgezést okoz, 
a ruta főzete azonban csíraölő és görcsoldó hatású. Ez a recept 
ópiumot egyáltalán nem tartalmaz. Amint Scarborough hang-
súlyozza, a császár gyógyszerezését maga Galénos rendelte el, 

3. kép. Mákgubó alakú tűfej,  
Kr. e. 660 k. Ephesos, Artemis-templom. British Museum  

(Németh György felvétele)

2. kép. Héra a mákgubókkal egy Kr. e. 560–550 k.  
készült etruszk terrakotta pinaxon. British Museum  

(Németh György felvétele)
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és a szer, amit összeállított, a kor tudományos színvonala sze-
rint hatásos lehetett.40 

Különös, hogy az ópium széles körű ismerete ellenére a mai 
értelemben vett  ópiumfüggő beteget  egyáltalán nem  ismernek 
forrásaink. Az egyetlen, akit ez a betegség a feltételezések sze-
rint sújtott volna, éppen a bölcs császár volt. Csakhogy Scarbo-

rough azt is hangsúlyozza, hogy a szerfüggők hozzászoknak az 
ópiumhoz, ezért ahhoz, hogy a kívánt hatást elérjék, egyre emel-
niük kell az adagokat. A Galénos által beállított, mindig azonos 
adagok azonban akkor sem bizonyíthatták volna a császár füg-
gőségét, ha az általa szedett thériaké tartalmazott volna ópiumot. 
De, mint éppen Galénos bizonyította, nem is tartalmazott.
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gubó ábrázolását. Csakhogy a mák a termékenység és a gazdagság 
szimbóluma is volt, ami nem feltételezi önmagában a narkotiku-
mok használatát.
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