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 Akkoriban rendkívül szexinek tartották, ha 
a szerelmesek pipázás közben csókolóznak. Ezért 
aztán a kiseru a vigalmi negyedekben dolgozók 
körében is kedvelt kiegészítővé vált (6. dia). Így 
alakult ki a meoto kiseru, melynek esetében a hi-
zarából két cső vezetett ki – így akár egy szerel-
mespár vagy a gésa és vendége is ugyanazt a pi-
pát tudta szívni (7. dia).

vott dohány aromáját. Manapság ezt úgy szokták 
kiküszöbölni, hogy a cső belsejét alumíniummal, 
titánnal vagy rozsdamentes acéllal bélelik ki.
 A kor pipáit namban kiserunek hívták, ez az 
elnevezés azonban idővel kikopott a használatból.
 Nyugati krónikások feljegyezték, hogy Tok-
ugawa Ieyasu (1543-1616) előszeretettel használt 
dohányból készült krémeket egészsége megóvá-
sa érdekében. A japán orvosi körökben annak ide-
jén megegyezés volt abban, hogy a dohány sok 
mindenre gyógyír. Bár a feljegyzésekből kitűnik: 
nem értették, hogy egyesek miért vannak rosszul 
a füstjétől, de ez ellen semmit sem lehet tenni. Ér-
dekesség, hogy bár egész Japán füstölt ez idő tájt, 
egy családot azonban kizártak ebből az „élvezet-
ből”: a császárét. A ceremóniamesterek szerint túl 
hétköznapi viselkedésre vallott volna a pipázás.
 Talán nem véletlen, hogy a Muromachi-kor 
végén (1572) felbukkanó új szórakozás rebellis 
elemei: a kabukimono irányzathoz tartozó sze-
mélyek kiváltképp szerették a pipát. Sőt a kiserut 
olykor úgy alakították ki, hogy fegyvernek is le-
hessen használni (kenka-kiseru vagy buyokiseru 
névvel illették őket). Kardot csak a szamurájok 
hordhattak, de kiseruje bárkinek lehetett. Egy 1,5 
kg-os, 50 cm hosszú tiszta fémpipa, melynek vé-
gén egy kis súly is van, praktikus eszköz lehetett 
egy-egy vitatott üzleti kérdés előnyös lerendezé-
séhez (4. dia). Például a One Piece-es Sabo fegy-
verét is ez inspirálta (5. dia). A kiseru fegyverként 
való használata az 1600-as évek végére kopott ki 
a kelléktárból. 

 - A legelterjedtebb verzió szerint a khmer 
„khsier” szóból ered.
 - Más elmélet szerint Laoszból származik az 
elnevezés, ezt támasztja alá az is, hogy ott gyak-
ran használták a bambuszt csőnek, ahogyan a ki-
seru esetében is a pipa csöve bambuszból készül.
 - Arra is lehet találni nyelvemléket, hogy a 
portugál „que sorver” kifejezésből ered a japán 
szó őse.
 De persze hamar le akarták utánozni a „va-
dak” viselkedését, ennek köszönhetően már 1576-
ban megjelentek az első dohánykereskedők és 
pipagyártók. A legegyszerűbben bambuszból fa-
ragtak maguknak pipát, a végére pedig kis óntála-
kat fabrikáltak (3. dia). A bambusz nem klasszikus 
pipa-alapanyag, Európában talán a nádból készült 
pipákkal lehetne rokonítani ilyen szempontból. 
Előnye, hogy felszívja a páralecsapódást, hátránya 
ugyanakkor, hogy erősen megőrzi az utoljára szí-

 Az animékben gyakran felbukkan egy-egy 
szereplő, aki egy hosszú, vékony pipát szív valami-
lyen hihetetlenül szexi magabiztossággal. De mi 
a pipa japán neve, és úgy egyáltalán mit kell róla 
tudni? (A cikkhez tartozó ppt.)

 A dohány jó eséllyel 1561-ben jelent meg a 
császárságban, méghozzá Dél-Kínából. A közvetí-
tők portugál és holland kereskedők voltak. A ja-
pánok elsőre meglepődtek a nagy orrúak új hob-
biján (2. dia). Sommásan meg is állapították, hogy 
a „déli barbároknak tűz van a hasukban.” A kiseru  
(煙管) szó eredetéről többfajta verzió is létezik:
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Holland kereskedő korabeli ábrázolása

III. Utagawa Hiroshige 
- Osumi Provincia, dohánygyár (1877)

https://docs.google.com/presentation/d/14okpt3kgTXn5u2mYWmgVZx53uy5kZagJMkYqtyCN3WI/edit?usp=sharing
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san cseresznyevirág-hulláskor vettek elő a tulajok. 
Egyik jellegzetességük az volt, hogy kimondottan 
hosszúak voltak (10. dia).
 Ekkor alakultak ki a különböző kiserutartó 
formák, ugyanis azzal, hogy valaki miképpen tar-
totta a pipáját, társadalmi rangját is elárulta (11. 
dia). A szamurájok a pipát a cső alján fogták meg, 
és azt a tenyerükbe fektetve tartották (12. dia). A 
gazdálkodók magát a kazánt fogták, és szintén a 
tenyerükbe fektették azt (13. dia). A városi népek 
ugyanakkor a kiserut a cső tetején fogták meg, és 
úgy tartották, mint a tollat (14. dia). A szerencse-
játékosok és gyanús személyek pedig már magát 
a szívókát fogták meg, de szintén úgy tartották, 
mint ahogy a tollat szoktuk (15. dia).

 Az animékben gyakran találkozhatunk egy 
másfajta kiseru-tartással, ami – bár nem hasonlít 
a fent felsorolhatók közé – de szintén elterjedt. 
Ebben az esetben az ujjak éppen csak megtartják 
magát a pipa csövét. Ennek praktikus oka van, hi-
szen a cső hamar felmelegszik (pláne a csak fém-
ből készült kiseruk), így pedig nehéz kézzel tartani 
a pipát (16. dia).
 Az idők során annak is kialakult a „hagyo-
mánya”, hogy ki milyen hosszúságú pipát szív. Az 
urak általában a rövidebb (15-30 cm) csövű kise-
ruket (18. dia), míg a nők jobbára a hosszabb faj-
tákat kedvelik (30-50 cm) (19. dia). Klasszikusan a 
különböző színházi előadások során is a hosszabb 
kiseru a kedveltebb, hiszen jobban látható kellék 
(20. dia).

Szokások, ceremóniák

 A dohányzást előszeretettel kapcsolták ösz-
sze a teázással és a kódóval, azaz az illatjátékkal 
– melynek során a résztvevők különböző szagokat 
próbálnak szétválasztani egymástól. Erre a do-
hány különösen alkalmasnak bizonyult.

 Ahogy az Japánban lenni szokott, idővel 
magának a pipázásnak is kiformálódott az etikett-
je. Így ha vendéget vártak, már előre kikészítették 
a tabako-bon együttest. A vendég pedig addig 
nem kezdhetett el dohányozni, amíg a házigaz-
da nem gyújtott rá. A ház urának kellett megkér-
deznie, hogy szeretne-e pipázni a vendége? De a 
látogatónak háromszor-négyszer is vissza kellett 
utasítania az invitálást, és csak utána szabadott 
elfogadnia a kiserut. Amit persze meg is illett kö-
szönni, és a dohányt is meg kellett dicsérni.
 Természetesen voltak olyan pipák, ame-
lyeket csak bizonyos alkalmakkor lehetett/illett 
használni: ilyen volt a hanami-kiseru, amit tipiku-

 1610-ben pedig már az első dohányültet-
vények is megjelentek Tokushima környékén (Shi-
koku szigetének északkeleti részén - 8. dia). Ezt a 
bakufu eleinte rossz néven vette, hiszen így érté-
kes termőföldek kerültek ki a rizstermesztésből, 
de az új terményben hamar meglátták a sokkal 
nagyobb profit lehetőségét. Így a kizami (tehát 
a dohány-) termelés állami monopólium lett. Az 
időjárási és talajviszonyok országszerte különbö-
zőek voltak – ezáltal a megtermelt dohányok is 
más-más aromával rendelkeztek. A mitói dohány-
nak magas aromatartalma volt. A Mimasakában 
termelt hegyi dohány a nők körében lett közked-
velt, mivel édesítette a torkot. A nanbui dohány, 
ami gyorsan és könnyen égett, a halászok között 
terjedt el.
 A kizaminak alapvetően két fajtája van: a 
nagyon finomra felvágott koiki és a valamivel dur-
vább takarabune. Aki szeretne ilyet szívni Japá-
non kívül, azt el kell keserítenem, mivel Japánban 
is és Magyarországon is (értsd: az Európai Unió te-
rületén) állami monopólium van a dohány felett, 
így egyéni megrendelést nem lehet lebonyolítani.
A pipázás egészen a Meiji-restaurációig töretlen 
népszerűségnek örvendett. Az 1840-es években 
például több száz tonna dohányt kellett importálni-
uk, hogy ki tudják elégíteni az ország igényét (9. dia).
 A XIX. század végére a pipázás szépen ki-
kopott a mindennapokból, és a helyét az egysze-
rűbb és olcsóbb „szórakozás”: a cigarettázás vette 
át. A pipázás mára inkább egy szűk réteg kedvelt 
passziójaként maradt fent.
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ezt a részt is nem tagolnák tovább. Így a suikuchi 
azon részét, melyet szájba vesznek, kuchimoto 
néven illetik (35. dia).

Nobe kiseru

 A rau kiseru legfőbb alapanyaga a bambusz, 
így az azokból készült pipák is hosszúak szoktak 
lenni (38. dia). Ezzel szemben a nobe kiseru mo-
dellek rövidebbek, hiszen itt az egész fémből ké-
szül, így drágább is. Másrészt értelemszerűen mi-
nél hosszabb egy cső, az annál inkább hűti a rajta 
átmenő füstöt. Tehát összefoglalóan elmondha-
tó, hogy a nobe kiseruk kisebbek, de drágábbak, 
valamint mivel rövidebb a csövük, így az forróbb 
is, de cserébe könnyebb tisztítani, és nem őrzi 
meg az előző pipadohány aromáját. Ettől még a 
részeit ugyanúgy nevezik, mint a rau esetében – 
kivéve, hogy itt a csövet dónak hívják.

 a. A legkedveltebb variáns a sekishu névre 
hallgató hizara-fajta, melynek lényege, hogy a tál-
ka része szépen le van kerekítve (28. dia).
 b. Létezik a joshin fajta is: ebben az esetben 
a kazán egy téglatestre hasonlít leginkább.
 c. Végezetül ott van a kodaji vagy goten, 
ahol a kazánrész erősen kidudorodik, úgymond 
hagymás alakja van. Ezt a stílust a gazdag nemes-
ség részesítette előnyben (29. dia).

B. Ezt követi a hokyotai, ami össze-
köti a kazánt a fémszár további részével: 
az aburagaeshivel.
 a. Egyik variánsa amikor ez a cső meg van 
hajlítva, ezt konoha gateként hívjuk (30. dia)

C. Végül következik a koguchi, mely mind 
a kazánrésznek, mind pedig a szájrésznek azon 
vége, amelyik a testtel érintkezik (31. dia).
   2. A cső, azaz a rau, ami klasszikusan bambuszból 
készül (32. dia).

A. Egyik altípusa a tamagawa, melynek eseté-
ben a szár extra rövid (33. dia).

B. Megjegyzendő a natamame kiseru, melynek 
esetében a cső vastagabb, mint a két vége (34. dia). 

Kiseru főbb típusai

 Alapvetően két nagy csoportba lehet beso-
rolni a japán pipákat: 
 I. Rau kiseru vagy rau giseru: ebben az eset-
ben a pipa három jól elkülöníthető részből áll – a ka-
zánból, valamint a szárból és a szívókából (22. dia).
 II. Nobe kiseru vagy nobe giseru: ennél a 
fajtánál a pipa egyetlenegy fémcsőből áll (23. dia).
 III. Ritka, de létezik egy harmadik csoport 
is: az üveg kiseruk. Előnyük, hogy szépek és köny-
nyűek, hátrányuk pedig sok van (könnyen törnek, 
koszolódnak és forrósodnak) (24. dia).
De mindegyik esetben megegyeznek abban, hogy 
a száruk egyenes.

Rai kiseru

 Ezek a modellek – ahogyan fentebb írtam – 
három részből állnak (26. dia): 
   1. A gankubi. Így nevezzük a kiseru alsó kialakítását.

A. A fémből gyártott dohánytartó kazán, 
azaz a hizara, mely 10-12 mm átmérőjű és 7-9 mm 
mély. Hagyományosan sárgarézből készül (27. 
dia). A dohányt – hogy beleférjen az égéskamrába 
– borsónyira gyúrják össze (kb. 25 mg), így a kiseru 
nem alkalmas az Európában megszokott hosszas 
pipázáshoz. Egy-egy töltéssel maximum 5-7 per-
cig lehet élvezni a dohányt. Lehet azon gondol-
kodni, hogy ez praktikus-e vagy sem. De érdemes 
felidézni, hogy a szusi is apró, ahogyan a szakés 
tálkák is. Ehhez a civilizációhoz ez a fajta pipa illik.

távol-kelet bemutató

   3. A szájrész vagy a suikuchi, ami szintén fémből 
van megmunkálva.

A. Leggyakoribb kialakítása a tamamiya gata, 
melynél a cső el van vékonyítva (34. dia).

B. De létezik az úgynevezett kinuta gata, 
melynek esetében a cső teltebb.
   3/A Persze a japánok nem lennének japánok, ha 

Klasszikus ganbuki kialakítás

Sekishu stílus

Kodaji stílus

Natamame kiseru

Rau stílus
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   - Közkedvelt változata lett a muso-zutso, mely-
nek lényege az volt, hogy akár talpára is lehetett 
állítani a pipatartót (51. dia).
 A pipához hozzátartozik még természete-
sen egy dohánytartó zacskó: a maekanagu vagy 
magyarul a tubákos szelence. De ezekből sem csu-
pán egyféle létezik.
 A. Bár régebben mindegyik szelencét ma-
ekanagunak nevezték, manapság már csak a puha 
oldalú tartókat hívják így. Ezek készülhetnek szö-
vetből vagy bőrből (52. dia).
 B. Manapság a kemény oldalúaknak külön 
nevük van: tonkotsu az elnevezésük (53. dia). A 
tonkotsuknak alapvetően négy típusát külön-
böztetjük meg: így van kerek, ovális, vastag vagy 
nyitott, melynek esetében a tető egy állati szar-
vutánzat, vagy egy kisebb képet mutat. Gyakori 
díszítőmotívum volt a daruma, a nevető Buddha 
vagy egy koponya.
 A kovakövet hiuchi-bukuróba tették bele. 
Ezek a kis dobozkák már az időszámításunk szerin-
ti 700-as években megjelentek, hiszen a kovakő 
már akkor is kellett tűzgyújtásra. A technikai fejlő-
dés során pedig a pisztoly mechanikáján alapuló 
kovakő-gyújtók készültek (54. dia).

 A japán pipakultúra aranykora mára leál-
dozott. De egy egyedülálló örökséget hagyott a 
dohány világára. A páratlan kézműves technológi-
áknak köszönhetően pedig azok is élvezhetik eme 
szubkultúrának tárgyi szépségeit, akik maguk nem 
is pipáznak.

ko-irék. Vélhetőleg a kor kedvelt kiegészítőjéből 
fejlődött ki a kinchaku.
 A módosabbaknak többfajta szelencéjük is 
volt, így akár a különböző évszakokhoz vagy ese-
ményekhez is meg tudták választani, hogy bőr 
vagy szövet legyen-e a tasak, illetve hogy üzleti 
vagy vigalmi találkozóra készült.
 A klasszikus japán ruháknak nem volt zse-
bük, viszont valahova a pipát is tenni kellett. Erre a 
legkézenfekvőbb megoldás a ruhát átfogó derék-
pánt/obi volt, ahová be lehetett csúsztatni a kiserut.
 A tabako-irének alapvetően két típusa ala-
kult ki, melyek leginkább abban különböztek, 
hogy az obiba vagy az obira tették fel a pipát és 
annak kellékeit.
 A. Koshisashi tabako-ire: ebben a variáns-
ban az obiba dugták be a kiserukészletet (47. dia).
 B. Sage tabako-ire, mely esetben az obira 
függesztették fel a pipaegyüttest (48. dia).
 Magát a pipát egy tsutsu nevű kis dobozba 
tették bele (49. dia). De ennek is több variánsa 
volt.
    - Az egyik gyakori típus az aikuchi-zutsu, amely 
mívesen kidolgozott kétrészes tartó volt (50. dia).

kis vizet is töltöttek bele, hogy a parázs még vé-
letlenül se kapjon lángra (45. dia).
 A másik elmaradhatatlan kellék a hi-ire. Ez 
a faszenet tárolja, amivel meg lehet gyújtani a do-
hányt. De akár a teát is melegen tartotta, ha úgy 
volt kialakítva. Napjainkra használata lecsökkent, 
ami annak köszönhető, hogy a legtöbb ember 
gyufára vagy öngyújtóra cserélte le.

Kint az utcán

 Természetesen nem mindig lehet bent a 
házban élvezni a pipafüstöt, az embernek gyakran 
el kell mennie otthonról, és akkor a kiseru is elkí-
séri. De mivel kényes darabról van szó, így ehhez 
is szükséges pár kellék.
 A tabako-irék először Kiotóban bukkantak 
fel az 1600-as évek közepén. Akkoriban még mí-
ves papírba csomagolták a dohányt. A XVII. század 
végére az egész országban elterjedt a használata. 
Az 1700-as évek során a míves papírtartókat ki-
szorították a jóval ellenállóbb szövet és bőr taba-

 Kedvelt a nobe kiseru ötvözet (ezüst–réz), 
de található akár arannyal ötvözött pipa is (39. 
dia). A gazdagok időnként drágakövekkel is díszí-
tik pipájukat, ahogyan a szép ötvösmunka sem 
ritka ezeken a pipákon (40. dia). Klasszikus forma 
úgymond a tazuna, amelynek esetében a cső meg 
van csavarodva (41. dia). Így a hosszabb dónak kö-
szönhetően a füst jobban hűl.

Finomra hangolva

 Hamar kifejlődtek a tabako-bon vagy shiyo-
in tabako-bon, esetleg tabako-dansu néven ne-
vezett együttesek (43-44. dia). Nemcsak a pipát 
lehetett szépen tárolni vagy akár utaztatni, de a 
komplett kiseru-felszerelést is el lehetett tenni 
benne. Úgymint a pipatömőt, a kovakövet, a pipa-
tisztítót és természetesen a dohányt. Az ilyen do-
bozok a hamu gyűjtésére is alkalmasak voltak.
 Ezeknek az együtteseknek alapvető kellé-
ke a hai-otoshi, amibe a hamut kellett gyűjteni. A 
pipát nem a szélén ütögetve ürítették ki, hanem 
fejjel lefelé állítva tették bele a kiserut, és így sza-
badultak meg a felesleges hamutól. Olykor még 
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