
JÓ PIPA FÜSTJE, JÓ BOR, MAGVAS GONDOLATOK 
 

A Hunyadivárosi Napok mára elengedhetetlen kiállítása a városrészben élő 
Kovács Attila pipatóriuma. - Mióta tartozik a pipagyűjt ők közé? – kérdeztük tőle. 
 

- Tizenöt évvel ezelőtt egy barátom indíttatására kezdtem el ezzel foglalkozni. Jelenleg 
közel félszáz pipa közül választom ki a kiállításra szánt darabokat. Főként tajtékpipákat, 
illetve a szép régi pipákat gyűjtöm. Ma az antik pipák a zsigpiactól kezdve az internetes 
kínálatig igen sok helyen beszerezhetők, s Törökországban a mai napig faragják őket. Több 
török család is folytatja ezt a régi hagyományt. Gyakran utazom ide, s az antik darabok 
mellett a szépen faragott modern pipákat is keresem. A Kiskunfélegyházán működő Peterson 
Pipaklub tagja vagyok. Minden hónapban egy pohár bor mellett cseréljük ki a gyűjtéssel 
kapcsolatos legfrissebb információkat.  
 

- Mennyire költséges hobbi ez? 
- A jó pipa sosem volt olcsó. Egykor több ökör árát is elkérték egy szépen megmunkált 

tajtékpipáért. Komoly értéket képviselt már csak azért is, mert a kupakjához és a szárrészéhez 
ezüstöt használtak. Az ezüstművesek külön feladata volt a pipakupakolás. Szentpéteri József 
neve máig fennmaradt: a 19. század nagy ötvösmestere számos pipát kupakolt. A pipa értékét 
az életkora is befolyásolja annyiban, hogy a sok használattól a tajtékpipák igen szép vöröses 
őzbarnára égnek ki. A tehetősebbek a szép szín elérésére bérelt emberekkel, ún. 
csibukcsicsokkal szívatták a pipát. A pipaszívás a 19. században külön tudomány volt. A 
hozzáértők nagy hozzáértéssel, lassan szívták a füstöt, hogy a pipa szépen színeződjön. Ma a 
pipák ára egy-kétezer forinttól 500.000 Ft-ig terjed, így meggondolandó, hogy az ember 
milyen szempont alapján végzi a gyűjtést. Legrégebbi darabom egy hódoltság kori török 
cseréppipa, ami ilyenformán közel félezer éves lehet. Én elsősorban a szépségük, faragásuk, 
megmunkálásuk minősége alapján választok, de nemcsak gyönyörködöm bennük, hanem 
szívom is őket annak ellenére, hogy előtte soha nem dohányoztam.  
 

- Mennyire káros az egészségre? 
- A pipázás nagyban különbözik a cigarettázástól nemcsak azért, mert ízében, 

módjában attól jócskán különbözik, hanem azért is, mert nem okoz függőséget. Akár egyik 
napról a másikra elhagyható. Én a relaxáció egyik formájának tartom: tökéletesen ellazít, 
kikapcsol. Akár magvas gondolatok születését is eredményezheti. A pipa egyébként a hosszú 
szár miatt hideg füstöt eredményez, ami azért lényegesen kevésbé ártalmas.  
 

- Mióta pipáznak az emberek? 
- Története az őskorig nyúlik vissza. A szellemvilággal való kapcsolatteremtés 

szertartásaihoz kapcsolódik. I.e. 5000–3000 év óta ismert, hogy vannak növények, melyeket 
meggyújtva vagy az izzó növény füstjét beszíva élénkítő, illetve kábító hatás érhető el. Erre a 
célra őseink többféle növény elszáradt levelét is kipróbálták, megkóstolták. A dohánylevél 
szívását Európában Amerika felfedezésétől számítjuk. A pipázó indiánokat utánozva 
Kolumbusz és társai hozták be Portugáliába, ahonnan 1560 után Jean Nicot francia diplomata 
terjesztette tovább. Az ő nevét őrzi a dohány alkaloidjának nikotin elnevezése is. Eleinte 
gyógyászati célokra alkalmazták, s széles körben elterjedt szokásként a XIX. században élte a 
fénykorát.  Ekkor már művészi szinten dolgozó pipametszők voltak Budapesten, Bécsben, 
Franciaországban és Olaszországban. Egy budai mester például a következő módon szignózta 
a remekeit: „scidit Emericus Akosi Budae”. Hollandiában, Franciaországban a nők körében is 
népszerű a pipázás. 
 



- Milyen anyagból készíthető pipa? 
- Az első – még igen kisméretű – pipák Hollandiában, Angliában agyagból készültek. 

Ezt követték a fapipák. Tűzállóság szempontjából legalkalmasabb erre a rózsafa. Ez valójában 
egy erikacserjék közé tartozó bokorféle föld alatti gumója, amit angolul briar-nak hívnak. Ez 
a Földközi-tenger mellékén élő növény ma már egyre ritkább, pedig a pipakészítéshez 
legalább 40-100 évesnek kell lennie. A pipák „istennője” a tajtékpipa. Ennek tengerüledékből 
származó, agyagszerű anyagát a földből ássák ki. Legismertebb lelőhelye Törökországban 
van. Nagyon érdekes a bányászata is. Pár méterrel a föld alatt ezek a tűzálló agyagtömbök 
már megtalálhatók, s igen szűk járatokon keresztül hozzák a felszínre. Ezt a puha, 
szappanszerű anyagot később is, egészen a felhasználásig nedvesen kell tartani. A legkorábbi 
ismert tajtékpipák 200-250 évesek. Készíthető még pipa impregnált kukoricacsutkából is. 
Popey, az ismert rajzfilmfigura például ilyen pipát szív. Amerikában a mai napig ez a 
legolcsóbb, legelterjedtebb pipafajta.  

 
A magyar népi kultúrából ismert, hogy a pásztorlegények kis földkupacokból formált 

kemencékbe dugtak be nádcsöveket, és azokon keresztül szívták a különböző levelek füstjét. 
Egyes kutatók azt feltételezik, hogy a pipafaragás művészete egyenesen Magyarországról 
terjedt el. Egy jól ismert legenda szerint a 18. század elején valamelyik Andrássy gróf egy 
sakkjátszmában legyőzte a szultánt. Az ezért kapott csodálatos ajándékok között volt két 
tajtéktömb is. Andrássy gróf állítólag elhozta a tajtékot Pest-Budára egy ügyes kezű, Kovács 
nevű csizmadiához, aki ebből pipát faragott neki. Igen híres volt a selmeci és a debreceni 
cseréppipa. „A haza bölcséről”, Deák Ferencről tudjuk, hogy otthon szeretett selmeci pipával 
pöfékelni, s maga is faragott pipákat. Debrecenben a XIX. sz. első felében átlagosan évi 
tízmillió pipa készült, s ezek zömét külföldön árusították. Pipagyártásra a legfinomabb vörös 
agyagot használták, amelyet a város közelében termeltek ki. A Nemzeti Múzeum 
pipagyűjteményében őrzik – sok más közt – Arany János, Kossuth Lajos és Széchenyi István 
pipáját.   

 
 

- Mi jellemzi a pipák díszítését? 
- Szépen munkált formájuk és a gazdag faragás miatt egyes tajtékpipák igazi ötvös 

műremeknek számítanak. Ornamentális mintákkal, ősi nemesi címerekkel, monogramokkal, 
heraldikus motívumokkal díszítették őket. Számunkra a XIX. századi művészet jelentős témái 
a legérdekesebbek. Sokszor találunk vadászjeleneteket, mitológiai ábrázolásokat, népéletből 
vett részleteket a korabeli művészetnek megfelelően, de a legizgalmasabb a történelmi témák 
gazdag sorozata. Pipába faragták például az 1848-as kormány tagjait. Találunk Szent István-
ábrázolásokat. Megjelenik rajtuk a koronázás szertartása, Árpád pajzsra emelése is. A 
híresebb munkák mindegyike névhez köthető. Így ismerjük például az Adler-műhely hófehér, 
faragott tajtékpipáit, több Weis-nevű faragót vagy a Martini-pipákat. Az anekdotikussá vált 
ibafai pipát például egy szobrászmester készítette pap barátjának. Ezt én is megnéztem Ibafán 
egy kiállításon.     
 
 

- Manapság mivel töltik a pipákat? 
- Legalább százféle pipadohány van forgalomban. A legkülönfélébb ízesítésűek 

lehetnek, például vörösboros, rumos, whiskys. Ez abból ered, hogy az egykoron rumot szállító 
hajókon visszafele dohánylevelet tettek a hordókba, ami átvette a bor ízét. A borokhoz 
hasonlóan a dohányleveleknél is találunk sötétebb vagy világosabb érlelésűeket, sőt nagy 
hozzáértéssel keverik is őket, így újabb aroma érhető el. Míg a fapipákba beleivódik a dohány 
íze, a tajtékpipákba nem, így ezekben többféle dohány is szívható.   



 
- A kecskemétiekre mennyire jellemző a pipázás? 

- Városunkhoz történeti szempontból leginkább a pásztorélet révén köthető, de egészen a 
XX. század elejéig szorosan kapcsolódott a polgárság életmódjához is. Ha megnézünk egy 
régi magyar filmet, gyakran látni, hogy a szoba díszeként fő helyen a pipatórium áll –  
gyönyörűen faragott pipákkal. Régen még a legszegényebb embereknek is volt valamilyen 
pipája. A tanyákon mindenki maga termesztette, szárította a pipadohányt. Feleségem szülei 
mesélték, hogy az ő családjuknak is mindig volt saját dohányföldje. A szokás bizonyos 
szinten máig fennmaradt. A Hunyadivárosban is vagyunk páran, akik pipázunk, s úgy látom, a 
fiatalok körében ismét elkezdett tért hódítani.  

                                                                                                              (Kada Erika) 


