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gyógyír, tüzelő, molyirtó
A közönséges dohány (Nicotiana tabacum) 
magas termetű, 1-2 méteresre növő lágy
szárú növény. nagy, hullámos szélű, mirigy
szőrös levelei tojásdadok, ülők. éjszaka illa
tozó, forrt szirmú, csésze alakú, rózsaszínű 
vagy fakó rozsdavörös virágai összetett 
fürtvirágzatban nyílnak nyáron. Felnyíló 
száraz toktermésében apró magok fejlőd
nek. A burgonyafélék (Solanaceae) családjá

ba tartozik, vagyis a burgonya, paprika, pa
radicsom, padlizsán, de a súlyosan mérgező 
maszlag, beléndek, nadragulya is a rokona. 
több mint 60 dohányfajt ismerünk, mind 
déli féltekei egynyári, évelő vagy cserje. A 
másik ismert, nikotint tartalmazó faj a ka
padohány (Nicotiana rustica), melynek mi
rigyes, gyéren szőrös hajtásai, fürtben nyí
ló, sárgászöld virágai vannak. Az indiánok, 
majd a brit gyarmatosítók Virginia állam
ban kezdetben ezt termesztették. Később, a 

18. században az európai kiskertek növé
nye lett, mert rovarirtó szert készítettek 
belőle.
A dohánylevél gyanták, illóolajok és szén
hidrátok mellett többféle alkaloidot is tar
talmaz. Legfontosabb közülük a nikotin, 
mely a gyökerekben képződik, és a levelek
ben tárolódik. A learatott leveleket szárít
ják, majd érlelik, ennek során alakul ki a do
hánylevél jellegzetes aromája. A dohány 
minőségét, az ízét, az illatát, a zamatát, az 

ki ne ismerné a dohányt? vagy azért, mert szereti, sőt, lemondani sem tud róla, vagy azért, mert kerüli, 
még a füstjét sem bírja. kétségkívül a dohány az emberiség egyik legbefolyásosabb növénye. 

a dél-amerikai andok vidékén őshonos, ahol valószínűleg már 5-7 ezer évvel ezelőtt kultúrába vették. 
az európaiak a majákon keresztül ismerkedtek meg vele.

BEfolyÁSoS 
növények   A DoHÁNy 

Szeretjük 
a növényeket. örö-

met okoz szépségük, élvez-
zük gyümölcseiket, használjuk 

fájukat. De gondolunk-e rá, hogy 
egyes növények az emberi civilizáció, 
a történelem menetét is befolyásolták, 
háborúkat robbantottak ki, gyarmat-

birodalmakat virágoztattak föl, 
emberek életét változtatták 

meg? vajon mi lehet a 
titkuk?

A közönséges dohány két méter magasra is megnőhet
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éghetőségét jelentősen befolyásolják a le
velek egyéb szerves és szervetlen alkotó
elemei is.
Ma már nagyon sok dohányfajta létezik. 
Hazánkban csak nagylevelű fajtákat ter
mesztenek. A learatott leveleket a levegőn, 
füstöléssel, légbefúvással vagy napon szá
rítják, majd érlelik. A természetes szárítás
hoz régen színükkel és fonákukkal válto
gatva zsinórra fűzték őket, és így akasztot
ták be a dohányszárító pajtákba. A dohány 
szárított leveléből a különböző fogyasztási 
módszereknek (szívás, rágás, szippantás 
stb.) megfelelően sokféle termék készül. A 
dohánynak egyéb felhasználása is ismert: a 
dohánypépet rovarcsípések kezelésére 
ajánlják; a dohányvíz, mely felfőzött és víz
ben áztatott dohánylevél levéből készül, 
hagyományosan használt rovarirtó szer; 
kóróját fában szűkölködő helyeken tüzelő
ként hasznosították, hamvából hamuzsír 
készült, száraz levelét pedig a ruha közé te
szik a molyok ellen. A homeopátiában a szé
dülés kezelésére használják.

Élénkít is, nyugtat is
A nikotin erős idegméreg, mely élénkíti a 
szívműködést, növeli a pulzusszámot és a 
vérnyomást, serkenti az emésztést. Nagyobb 
adagokban a nikotin hányást, hasmenést, lassú 
pulzust, szédülést és légzési elégtelenséget 
okoz. Mérsékelt adagokban javítja a szellemi 
funkciókat, gyorsítja a reakciókat, csökkenti 
az álmosságot és az étvágyat. Ugyanakkor 
nyugtató hatása is van, de amint ez a hatása 
elmúlik, a kimerültség tünetei jelentkeznek. 
Fogyasztása súlyos függőséghez vezet, a 
szervezet könnyen hozzászokik, ezért a ha
tás eléréséhez folyamatosan nagyobb adag
ra van szüksége. Megvonása általános rosz
szulléttel, nyugtalansággal jár.
Ma már köztudott, hogy a dohányzás ártal
mas az egészségre, rákot, légzőszervi és ke
ringési megbetegedéseket, egyebek között 
szívinfarktust és agyvérzést okoz. Az Egész
ségügyi Világszervezet becslése szerint vi
lágszerte mintegy 1,2 milliárd ember, a fel
nőtt lakosság majdnem harmada dohányzik.

 A DoHÁNy 

örDögADtA NövÉNy
Egyszer a szegény ember találkozott 
az ördöggel, aki egy magot adott neki 
és azt mondta: – Ezt a magot vesd el, 
ember! Majd ha kikél, idejövök, meg
kérdezem a nevét, és ha ki nem talá
lod, elviszlek magammal.
Szegény ember nem tudta, mit csinál
jon, mert a mag kikelt, a növény meg
nőtt, de a nevét nem tudta kitalálni, 
mert soha olyat nem látott. Nagy bá
natnak adta a fejét. Ahogy így szo
morkodik magában, azt mondja a fe
lesége: – ne búsuljon kend, hátha én 
segíthetek. Hordjon csak jó csomó sa
rat az udvarra, hozza ki a dunyhát, a 
többit meg bízza rám!
Az ember jó nagy sarat csinált az ud
varon, az asszony meg jól meghenger
gőzött benne, majd kihasította a 
dunyhát, s belebújt a tollba. Hát ép
pen akkor fordul be a kapun az ördög. 
Az asszonynak sem kellett több, sza
lad egyenesen a palántának. Megijed 
az ördög, s odakiált a szegény ember
nek: – Hé, atyafi, hajtsd el onnét azt a 
szörnyeteget, mert eltapossa a do
hányt!
De bezzeg megörült a szegény ember, 
mert már tudta a nevét a növénynek. 
Az ördög meg szégyenkezve elkullo
gott. Most már ismeri mindenki a do
hányt, szegény ember, gazdag ember. 
Elterjedt az egész világon, nem hiába 
kapták az ördögtől az első magot.

(Magyar népmese)

A dohány termetéhez képest kicsi, 
csöves virága fehér, rózsaszínű vagy erősebb bíbor árnyalatú is lehet

Az egy-két évig érlelt, szárított, barna, aromás dohányleveleket sodorják szivarrá; 
a sima, hibátlan burkolólevelekből lesz a szivarok külső borítója

A dohány nagy, hatóanyagokban, 
ásványi anyagokban gazdag leveleiből 
a legkülönbözőbb formában készülnek 
az élvezeti szerek
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EurópAi KArriEr
Az első magvak 1559-ben kerültek 
Portugáliába, majd innen terjedt el 
Európában, eleinte, mint ígéretes 
gyógynövény. tudományos neve Jean 
Nicot (1530–1600), Franciaország 
por tugáliai nagykövetének nevéből 
származik, aki Lisszabonból küldött 
dohányt a francia királyi udvarba  
Medici Katalin migrénjének kezelésé
re. Magyarországra Bornemissza Pál 
erdélyi püspök hozta az első magokat 
1568-ban, és először Erdélyben kez
dődött el a termesztése, de csak a 19. 
század elejétől vált általánossá az él
vezete.

tUDtA, 
HoGY…

…a bagót rágják, a burnó
tot (tubákot) az orrba szív
ják fel, a nedves tubákot 
szopogatják, a szivar, a ci

garetta és a pipa füst
jét beszívják?

A megfelelően tömörített szivarok egyik végét levéllel lezárják, 
de a másikat levágják, így alakítják ki a szivarok megfelelő, pontos méretét

A dohányok a szintén dél-amerikai származású petúniák rokonai, 
ezt forrt szirmú viráguk szerkezete is jól mutatja. Nevük is erre utal, 
petun a helyi brazil nyelven dohányt jelent (Nicotiana alata)

A kapadohány 
száraz toktermése

A pipa, amely égő dohányt tartó fejből
 és a füst szívására való szárból áll 
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Mutatós, illatos dohányok
Ha a dohányt emlegetjük, kevés embernek 
jutnak eszébe a dísznövények és a virágos
kert. Pedig a dohányok között mutatós egy
nyári virágok is vannak. Egyéves vagy éve
lő növények, de az utóbbiakat is egyéves
ként neveljük, azért, mert csak mérsékelten 
fagytűrők. A díszdohányok egyik előnyös 
tulajdonsága, hogy estefelé nyílnak, a fehér 
és halványzöld virágúak különösen illato
sak. Ezért gyakran ültetik őket teraszok, 
padok melletti ágyásokba, ahol a hosszú 
nyárestéken élvezni lehet illatukat.
sok szép kertészeti hibrid van forgalomban, 
ezek egyik „szülője” az Argentínában és Bra
zíliában őshonos szárnyalt dohány (Nicotia
na alata). nagyon illatos virágú, dús lombú 
évelő növény. csöves virágainak pártája kí
vül zöldesfehér, rózsaszínes, de belül fehér. 

Enyhe teleken, ha visszafagy, gyökérről újra 
kihajthat, vagy elveti a magját.
A dohányok közé nemcsak lágyszárú növé
nyek tartoznak, cserje is van köztük. A cser
jés dohány (Nicotiana glauca) gyors növeke
désű, örökzöld növény, 3-4 cm hosszú, a nem
zetségre jellemzően csöves, sárgászöld virá
gokkal. Laza cserje vagy 6 méter magasra is 
megnövő kis fa. ovális, lándzsás, kopasz le
velei szürkészöldek, rugalmasak. őshazája 
Dél-Amerika, Bolíviától Argentínáig száraz, 
nyitott helyeken nő. sok helyen, például észak-
Amerikában, Afrikában is meghonosodott 
és mínusz 5 fokig télálló. Gyorsan terjed és 
ezért sok helyen, például Kaliforniában és 
Izraelben irtandó özöngyom. Ennek levele mér
gező, a nikotinhoz hasonló alkaloidot, ana-
bazint tartalmaz, mely hatásos rovarirtó szer.

Fráter Erzsébet

iNDiÁN BÉKEpipA
Mivel nagy adagban hallucinogén hatást válthat ki, Amerika bennszülött népei inkább tu
datmódosító szerként használták, voltak olyan törzsek is, ahol csak a sámánok fogyaszt
hatták a vallási szertartásokon. Alkalmazása többféleképpen történt, füstjének beszívásán 
kívül az orrukba tették, rágták, ették, itták, testükre kenték, golyócskák formájában a sze
mükbe tették. Az észak-amerikai indiánok különleges szertartások keretében, vagy egy 
alku, békekötés megpecsételéseként pipában szívták el a dohányt. Gyógynövényként is is
merték, rándulás, csípés, elfertőződött seb és aranyeres panaszok esetén leveleiből boro
gatást készítettek, füstjét pedig fogfájás, megfázás, éhségérzet enyhítésére alkalmazták.
Amerika felfedezésekor, 1492-ben a dohány már az egész amerikai kontinensen elter
jedt. Az európaiak megjelenése után pedig gyorsan népszerű élvezeti cikk és fontos ke
reskedelmi áru lett, mely az Egyesült Államok déli államainak gazdasági fejlődésében is 
hatalmas szerepet játszott.

Erdélyben, a dohánytermesztő vidékeken 
ma is láthatók zsinórra fűzött, száradó dohánylevél-füzérek

A dél-amerikai cserjés dohány 
a meleg égövi területeken 

kéretlenül is terjed 
(Negev-sivatag, Izrael)
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Előfizetési megbízás
Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapkézbesítőknél,
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, a +36-1-767-8262-es
telefonszámon, vagy a honlapunkon: www.magyarmezogazdasag.hu
Kérjük, olvashatóan töltse ki, s küldje a Magyar posta Zrt. Levél
Üzletág Központi Előfizetési és Árucsoport címére: 1900 Budapest

FüvéSZKErT
1083 Budapest, Illés u. 25.

www.fuveszkert.org

Újra látogatható a Füvészkert, 
nyitva mindennap 9–17 óráig.

Július 22–26., mindennap 
9-17 óráig: 

növényvásár 
a szaporítóházban

nEMZETi 
BoTAniKuS KErT

Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
www.botanikuskert.hu

www.facebook.com/
nemzetibotanikuskert

+36-28-360-122

A szabadtéri gyűjtemények 
a nyári nyitvatartás szerint, 

8–18 óráig várják 
az érdeklődőket, 

és július 4-től az üvegházak, 
illetve a beltéri bemutatók 

(Berkenyeház kiállítás, 
túl nagy lábon élünk kiállítás) 

is újra látogathatóak.
Az üvegházak nyitvatartási 

rendje naponként eltérő, 
a részletek a honlapon 

és a kert Facebookoldalán 
olvashatók.

SZEGEDi FüvéSZKErT
szeged, Lövölde u. 42.

fuveszkert.u-szeged.hu

nyári nyitvatartás: 
mindennap 9–18 óráig 
(hétfőn az üvegházak 

zárva lehetnek 
növényvédelmi 

munkálatok miatt).
június 5-től nyitva tart 
a trópusi lepkekert is.

Augusztus 1–2.: 
XIII. Lótusznapok

BuDAi ArBoréTuM
1118 Budapest, 

Villányi út 29-43.
budaiarboretum.szie.hu

Újra látogatható az arborétum 
a nyitvatartási időben:

• hétfőtől péntekig 
8–18 óra között az alsó 

és a felső kert is,
• szombaton és vasárnap 

8–18 óra között pedig csak 
az alsó kert.

SZArvASi ArBoréTuM
szarvas, I. kk. 9.

pepikert.hu

Július 23.: éjszakai csillagles

KEcSKEMéTi 
ArBoréTuM

Kecskemét, nyíri út 48.
kecskemetiarboretum.hu

Újra látogatható az arborétum 
mindennap 8–20 óráig, 

a szent Hubertus Parkerdő 
(nyíri-erdő) pedig csütörtöktől 

vasárnapig 9–18 óráig.

JELi vAráZSKErT
Szombathely

www.jelivarazskert.hu

Május 16án megnyitott 
a varázskert, beleértve 
a lombkoronasétányt is.

éDEnPonT 
KErTLáToGATáSoK

www.edenpont.com

Július 25.: 
A kertész kertje 

(Pilisszentkereszt)
Július 26.: 

Különleges növények kertje 
(nagykörű)

Augusztus 2.: 
Gyümölcsös díszkert 

(Szombathely)
Augusztus 8.: 

Kavicskert sok zölddel 
(Budapest XV.)

Augusztus 9., 15., 29,: 
Különleges növények kertje 

(nagykörű)
Augusztus 29.: 
A kertész kertje 

(Pilisszentkereszt)

FiGyELEM!
A járványügyi helyzet változásá
val a programok is változhatnak, 
erről az egyes helyszínek interne
tes elérhetőségein érdemes nap
rakészen tájékozódni.
Felhívjuk továbbá olvasóink fi
gyelmét, hogy a szükséges jár
ványvédelmi intézkedések be
tartására mindenhol ügyeljenek, 
továbbá kísérjék figyelemmel az 
egyes helyszínek saját előírásait 
és ajánlásait, különös tekintettel 
a maszkviselésre és a távolság
tartásra.
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Május–júniusi számunk megfejtése: Erdélyi József: Dal a cseresznyefához
„Be szép is vagy rigófüttyös, / méhdongós tavasszal! / Be szép is vagy, mikor zsendül / ropogós gyümölcsöd!”  

A felajánlott könyveket Halász Ildikó vajai; Horváth Tamás székesfehérvári; Miriel Mirjam Magdaléna berceli
rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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Meredek terepen – a folytatásban a plasztikus, harmonikus terep létrehozásának titkai

A 2020. év fája hazánkban 
őshonos, hosszú életű növé-
nyeink egyik jeles képvise-
lője, akár 250-300 évig is el-
élhet. Alföldi területeinken 
erőteljesen visszaszorult, 
hegy- és dombvidékeinken 
kevésbé becsülik alacsony 
termete, lassú növekedése, 
csekély gazdasági értéke 
miatt. ökológiai szerepe vi-
szont jelentős. 
A képrejtvény e fa nevét rej-
ti. Az üres négyzetekbe írt 
számok azt jelzik, hogy a felettük levő ábráknak hányadik betűjét kell 
az üres mezőbe írni. A kétjegyű betűk betűi külön számítanak. 

A helyes megfejtést beküldők között 
egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

címünk: Kertbarát Magazin, 1591 Budapest, Pf.: 294. 
Beküldési határidő: 2020. szeptember 15.

A Kertbarát Magazin május–júniusi számában 
közölt rejtvény helyes megfejtéséért felajánlott könyvet 
tóthné Vígh róza mezőtúri olvasónk nyerte.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBÓL   

Megjelenés: 
2020.

szeptember 25.

összegyűjtjük a legszebb őszi balkonnövényeket.

Hosszan nyíló évelők 
sorozatunkban a klíma-
változás nyerteseiről, 
a Gaura-fajtákról lesz szó. 
Korábban még egynyáriként 
ültettük őket, 
ma pedig már áttelelnek.

A fák ellensége a taplógomba – a növényorvos 
hasznos tanácsai következnek a védekezéshez.

Különleges, szokatlan, de itthon is 
sikerrel és jól használható hársakat 
mutatunk be – a képen a szálkáslevelű hárs.



       

Ala pít otta Bálint György 1977-ben

43. év fo lyam, 2020./7–8. szám,
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