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A pipAfArAgás ördöngös mestersége

A gyökér lángjai 
t

 
 
 
udja ezt jól Békés Mihály bátyám – Pest Megye 

Művészetéért díjas alkotó –, aki Cegléden őrzi a pipakészítő 
mesterek minden tudását, hagyományát. Ő maga is hódol a 
füsteregetés szenvedélyének, mely egész életét, habitusát áthat-
ja. A 78 éves mester bepillantást engedett a szentélyébe, ahon-
nan különlegesebbnél különlegesebb pipák, dohányok, illatok, 
ízek bukkantak elő.

Pihenj, a PiPákat elővenni!
Mihály bátyám harminchét évig volt katonaember, alez-

redesként szerelt le, hadtest-hadtáp törzsfőnöki beosztásából 
vonult nyugdíjba. A pipa szeretete igen korán, már közvetlenül 
az érettségi után megfogta, és egy ezzel kapcsolatos korai idill 
határozta meg későbbi életét. 

– Szentendrén laktunk, már beadtam a továbbtanulási 
jelentkezésemet, amíg az eredményeket vártam, addig vettem 
magamnak egy pipát, ezzel is ki akartam fejezni, hogy felnőtt 
lettem. Kiültem a kertünkbe, mely a szentendrei szerb temp-
lomhoz közel volt, előttem a Duna, a hajók, egyszóval megvolt 
a hangulat a pipázáshoz. Meggyújtottam, és ezzel kezdődött a 
máig is tartó szerelem, ez a hármas kapcsolat, mert szívom, fara-
gom és gyűjtöm is a pipákat.

Nem sokkal azután megkapta a behívót, és megindult a 
katonai pálya. A pipatörténelem az egyenruhásokhoz, első-
sorban a haditengerészekhez köti a pipa elterjedését. Az angol 
haditengerészetben még megmaradt ez a hagyomány, legalábbis 
egyik vezényszavában, amely így szól: Pihenj, 
a pipákat elővenni! Így, gondolhatnánk, 
minden együtt volt egy sikeres induláshoz 
Békés Mihály életében.

– Ettől függetlenül a pipázás élvezete nem 
alkalmas a katonai életvitelhez, hiszen 
határozott program és napirend ural-
kodik a fegyveres erőknél, és ez nem 

kedvez ennek a különleges szertartásnak. A pipa és a pipafara-
gás nem szereti az ideges embert. Megtagadja tőle az élvezetet, 
és azt, hogy valami szépet tudjon létrehozni – teszi hozzá a mes-
ter. – Inkább a gondolkodók, művészek, tudósok, írók, költők 
hódolhatnak gondtalanul ennek a szenvedélynek. Hadd említ-
sem meg mindjárt az itt a szomszédban, Nagykőrösön szolgá-
latot teljesítő hajdani gimnáziumi tanárt, Arany János költőt, 
akitől az egyik legszebb ideillő mondat is származik: „Akkor szü-
letnek szép és nagy gondolatok, ha a pipa füstöl.”

az igazi alaPanyag: a fehér hanga
A Nagykőrösi Pipagyár rendkívül híres manufaktúra, ahol 

igen igényes és keresett termékeket állítottak elő, s melynek 
története 200 évre nyúlik vissza. A hatvanas-hetvenes években 

Afrikába, Kanadába, Svédországba utaz-
tak a magyarországi gyárból a pipák. Békés 

Mihályt is a környékre vezényelték, és a pipagyár 
közelsége új fejezetet nyitott a szenvedély iránti elköte-

leződés tekintetében. Itt hozzá lehetett jutni az 
igazi anyaghoz, a tudáshoz és mindahhoz 

a készséghez, mely a mesterség alapjai-
nak elsajátításához kellett. 

– A minőségi pipák nagy része a 
fehér hanga (Erica arborea) nevű 
cserjefajta jellegzetes gyökérgu-
mójából készül. Az alapanyaggal 
először a Nagykőrösi Pipagyár-
ban találkoztam. Ez egy csodála-

tos növény, nagyon kevés helyen 
terem meg, elsősorban a Földközi-

tenger partvidékén fekvő országok-
ban, de leginkább Korzikán őshonos. 

Éppen ezért a pipakészítés Mekkája Saint 
Cloudban, Franciaországban van, ahol minden a 

füsteregetésről szól. Magam is elzarándokoltam már oda. Ez 
a cserje a tengerpart szikláinak réseiben fejlődik. Nagyon szá-
raz és vékony talajrétegen, ún. szakállgyökérrel kapaszkodik 
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a pipázás szertartása az ősi időkre nyúlik vissza. Min-
denkor a béke, a nyugalom és a kiegyensúlyozott, meg-
fontolt ember szimbóluma volt. a pipa a dohányzás 
élvezete mellett a tekintély, a mód, a felnőtté válás külö-

nös jele, elmaradhatatlan tartozéka is. a társasági 
élet központi kelléke, az egyéniséget kife-

jező tárgy. éppen ezért elkészítésére 
különös gondot kell fordítani. 

A pipát már 
az ősidőktől fogva használják. 

Hérodotosz leírása szerint a szkíták 
már Kr. e. 500-ban égő levelek füstjét 

szívták. A rómaiak és a görögök átvették 
keleti szomszédjaiktól ezt a szokást, 

majd később a germán, kelta és északi 
törzsek is használták. A dohány élvezete 

Amerikából érkezett az Óhazába,
 az indián őslakosok rituális 

szertartásaiból.
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csiszolókkal kell dolgozni, hogy egészen sima, tapintásra puha 
felületet kapjunk. Végezetül tűzálló lakkal vagy viasszal vonjuk 
be a felületet. Nagyon fontos, hogy jól bírja a hőt, mert külön-
ben felhólyagosodik, csúnya lesz. Száradás után helyezzük fel 
a csutorát, amelyet szintén be kell faragni a pipa kazánjába – 
mesél a pipa megszületéséről a készítő. 

Békés úr rengeteg pipát készített az évtizedek folyamán, 
melyek számos kiállításon jártak, sok elismerést szerez-
tek gazdájuknak. Legutóbb tavaly Mariborban, 
Európa kulturális fővárosának tárlatán állí-
tott ki a mester, több nemzet faragóival 
együtt. Idén május 18-ától a túrkevei 
Pásztornapokon szerepelnek majd a 
különleges darabok.

Mint egy nagy, kinyitható szár-
nyas oltár tárul föl előttünk a 
szentély, ahol groteszk fejek, a nép-
művészet formái vannak pipaként 
megfaragva. De az igazán féltett kin-
csek egy másik szekrényben vannak 
elzárva. Itt találhatóak az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc vezéreinek családi 
címerei. Nagy műgonddal, aprólékos részle-
tességgel tárul elénk a történelem egy pipa-
forma szelete. A szemlélődőnek szinte kedve 
lenne rágyújtani, magába szívni valamit, ami-
nek köze van az akkori eseményekhez. De 
más érdekességek is előkerülnek az almáriumból. A gyűj-
teményhez tartozik két török tajtékpipa is. 

– Bár a tajtékpipát a törököktől származtatják, a kitalá-
ló mégis magyar volt, mégpedig Andrássy gróf cipésze. A főúr 
egyszer elutazott Törökországba, és onnan hazahozott egy darab 
követ, melyet tengeri üledékként bányásznak a törökök, és 
ékszert készítenek belőle. Az anyagot a gróf odaadta a cipész-
nek, aki egy pipát készített belőle. Így készült a világ első taj-
tékpipája, melynek anyaga porózus magnézium-oxid, mely 
különleges ízt ad a dohány élvezetének – teszi hozzá Békés 
Mihály.

a füsteregetés tudoMánya
Külön előkészület, nyugodt körülmények, kényelem kell 

a pipázáshoz. Nem beszélve az eszközökről, különleges 
gyújtó, tömő, szurkáló, és az elengedhetetlen 
dohány, mely a pipa asszonya, ahogyan Misi 

bátyánk mondja. 

– Egy pipával nem szabad elkez-
deni a dohányzást. Minimum három 
vagy négy pipára van szükség a tel-
jes élvezet eléréséhez. Aznap kétszer 

nem lehet rágyújtani ugyanarra a füs-
tölőre. Ez a fa tulajdonságából adódik, 

amely magába szívja a dohány aromá-
ját, és ez más-más kellemetlen ízt produkál. 
Így meg kell várni, hogy a pipa kihűljön. A 
pipázás a dohánytöméssel kezdődik. Lehe-

tőleg az alján ne legyen túl tömör, mert ahogy 
a tömködővel vezetjük a tüzet, megkeményedik, és a 

pipa elalszik. Ha puhára tömjük, akkor pedig nem lesz jó 
az égés. A dohányt előtte meg kell morzsolni, hogy az állaga 
homogén legyen – vélekedik a mester.

Ahogyan nézzük Békés Mihály pipakészítő mozdulatait, egy-
re inkább rá kell ébrednünk, hogy nemcsak a faragás, de a pipa-
használat is nehéz tudomány. Műgonddal készül elő az aktusra, 
és élvezettel beszél a pipa használatról; az arcán valami megma-
gyarázhatatlan szenvedély látszik. Két ujja közé fog egy adag 
dohányt a jobbikból, és belehelyezi a pipa kazánjába. Az erre 
rendszeresített tömővel egyenletesen, körkörösen, de lazán tömö-
ríti a dohányleveleket. Ezután a csutorát megszívva ellenőrzi, 
hogy nem lett e túl szoros, szelel e. A műveletsor befejeztével 
örömmel konstatálja, a pipa készen áll, kezdődhet a meggyújtás. 
A füstölőt a szájába veszi, a gyufa fellobbanása után vár, míg a fej 
bevonata leég. Ezután tartja a tüzet a dohány fölé, és hosszabb-
rövidebb szívásokkal gyújtja meg. A dohány füstölni kezdett, 
Mihály bátyám eloltja a gyufát, és körkörös mozgással egyenge-
ti el a dohány tetejét a tömővel. Miután a dohány füstölni kezd, 
előkerülnek a már emlegetett szép gondolatok. Békés Mihály 
pipafaragó szívesen beszél egyéb munkáiról, egy életnagyságú 
Töhötöm-szobor megfaragásáról, a nyári alkotótáborok hangu-
latáról, unokákról, családról. És a pipa füstjében lassan körvona-
lazódni látszik egy tökéletesen megélt élet… 
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a növény, ez az igénybevétel mérhetetlenül kemény-
nyé teszi az anyagot, amely ugyanakkor könnyű, és 
ellenáll a 800 fokos hőnek is. A fa kifejlődésére hat-
van-hetven évet kell várni, ekkor éri el azt az 
állapotot, amikor kitermelhető, szárítható 
és faragható. Az alapanyag színe vörö-
ses, és minél több erezetet, ún. lángot 
tartalmaz, annál értékesebb. Amikor 
ezeket kicsiszoljuk, megmunkáljuk, 
akkor gyönyörű, márványos pipafe-
jeket kaphatunk – mesél az anyag-
ról a pipafaragó. Kézbe véve a fehér 
hanga egy darabját, annak sziklake-
ménységén érezhető, hogy a kézi pipa-
faragás bizony nem könnyű mesterség. 
A nyersanyag az avatatlan szemnek kevés-
bé mutatja meg magát, szinte elképzelhetetlen-
nek tűnik, hogy a rücskös gumóból miként is lesz a 
béke szimbóluma.

a Mester az anyaggal barátkozik  
A fának lelke van, szokták mondani. Hogy mennyire igaz 

ez a közhelyesnek tűnő kijelentés, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint a pipakészítés egyik meghatározó állomása. Békés 
Misi bátyánk ugyanis – ahogyan ő mondja – összeszerelmeske-
dik az anyaggal, mielőtt nekiállna faragni. Hordozza, dédelge-
ti, simogatja, mígnem az megadja magát neki. Nemcsak a tűz 
és a füst miatt jelenthetjük ki tehát, hogy a pipakészítés ördön-
gös tudomány.

– Mielőtt elkezdek faragni, a fát beteszem a zsebem-
be, és egy hétig vele járok. Kiveszem, megforga-
tom, megsimogatom, nézegetem, hogy mit 
enged magából kihozni. A feleségem tud-
ja, hogy amíg az anyagból ki nem bújt a 
pipa vonala, addig nem jó, ha hozzám 
szól, de nem is tesz ilyet – magyaráz-
za kis hamiskás mosollyal a különleges 

kapcsolatot Mihály bátyám. A pipa 
fáját vágás után a kályhában szárít-
ják. Ez a kezdeti előkészület fontos 

szerepet játszik a majdani pipa ízének 
szempontjából is. A tömbből készül el a 

pipa nyers formája, melyet több hónapon 
keresztül tovább kell szárítani, mia-

latt rendszeresen forgatni kell, hogy 
az anyag megfelelően érintkezzék a 
levegővel. A nemes fából általában 
csak a pipa kazánját, fejét készítik 
el, a csutoráját (szipkáját) bakelitből, 

csontból, műgumiból gyártják le. 
– Amikor fejet faragok a pipába, 

akkor azokat nem szoktam előrajzolni. 
Csak ha címert vagy jelképeket készítek, 

ugyanis annak heraldikailag is meg kell felel-
nie az elvárásoknak. A pipát nem festem, a nyersfán 

viszont jelölni kell a színeket, az eredetiséget más-más sraffozással 
érhetjük el. A mintákat a tévedés elkerülése végett elő kell tehát 
készíteni – mondja Békés Mihály a következő munkafolyamatról.

szerszáMok egy kistáskában
A pipafaragásban az a nagyszerű, hogy nem kell hozzá óri-

ási műhely, drága gépek, hanem bárhol és bármikor űzhető 
a mesterség. Az összes szerszám elfér egy nagyobb tolltartó-
ban vagy brifkóban. Mihály bátyám finom szerszámait erdélyi 
mesterek készítik, rendelésre. Egészen picik a vésők, hornyo-
lók, gyaluk, melyekkel a keményfát meg lehet munkálni. A 

művelet még a speciális szerszámokkal sem könnyű, az 
Erica gumójáról csak gombostűhegynyi anya-

got lehet aprólékosan levésni, lekaparni. A 
mester már jól ismeri eszközeit, és a lehe-

tő legnagyobb szakértelemmel nyúl a 
fához. A véső lassan halad, szabály-
szerűen meg kell küzdeni a lehántolt 
darabokért. A technikára az ember 
évek hosszú folyamán érez rá igazán. 
Fejleszti, továbbgondolja a meglé-

vő tudást.  Ha például kézbe veszem 
ezt az előkészített fadarabot, a másik 

kezemmel ugyanolyan erővel kell ellent 
tartanom, mint ahogyan a vésőt nyomom az 

anyagba. Látszik, hogy ehhez a művelethez nem 
pusztán csak éles szerszámokra van szükség. 

Megszületik a PiPa
A kiinduló anyagból lassan éri el a pipa a végső formáját. A 

kidolgozáshoz hetek hosszú munkájára van szükség. 
– Amikor megadja magát az anyag, és előtűnik az a forma, 

amit szeretnék, jön a csiszolás fázisa. Finom szemcseméretű lantos tivadar

A pipát mindig 
végig kell szívni! Ha nem így 

teszünk, akkor az égés folyamán 
a pipafej aljában összegyűlt dohánylé 
megrekedhet, és korhadást indíthat 
meg a pipafejben, aminek az lesz az 
eredménye, hogy pipánk rendkívül 

büdössé, rossz ízűvé, ebből 
következően használhatat- 

lanná válik.

A főleg 
az USA-ban, Washington 

környékén található, amerikai
 típusú, kemény rostú kukorica

csutkájából is készítenek pipát. Egyesek 
középszerűnek, míg mások nagyon 
jónak találják. De készülnek pipák 

csontból, cserépből, kőből, üvegből, 
sőt, fémből is. Ezek minősége 

más és más.

A lassúsági 
pipaszívó verseny komoly 

hagyományokra tekint vissza. 
A cél, hogy ki tud 3 g dohányt 

lassabban elszívni. A szervezők mindenki 
számára biztosítanak pipát, tömőt, dohányt, 

így mindenki egyenlő esélyekkel áll 
rajthoz. Az eddigi leghosszabb 
pipázás három óra tizennyolc 

percig tartott.


