
A vízipipa

A vízipipa egy olyan élvezeti cikk, amelyet már Columbus előtt is használtak a 
pigmeusok Afrikában. Akkoriban legelterjedtebb változata a kókuszdióból készült: “nargilé” 
volt. Később Kis-Ázsiában, Indiában is elterjedt, manapság pedig az arab világ 
legközkedveltebb dohányzási formája.  Ugyanakkor Európában és az USA-ban is egyre 
népszerűbb.

Az első szerkezetek növényi anyagokból készültek, azonban nem voltak elég 
tartósak, így a fémvázasak vették át helyüket (régen: sárgaréz - manapság: rozsdamentes 
acél). Amikor egjelent az üveg, a tartályt már ebből készítették, a fém részeket pedig 
karcolással, számos motívummal díszítették.

A vízipipa használata során a nedves, melaszos dohányt a szén hevíti, mely így 
füstöl. A füst magával viszi az melaszból az aromákat. Ezután a vízben alaposan 
megtisztul, a víz megszűri. Működési elve egyszerű. Amikor beleszívnak a pipába, a 
tartályban a víz feletti légnyomás csökken. Mivel ez egy mindkét végén nyitott rendszert 
képez (és egyik végénél szívják), így a másik végén kell beáramlania a levegőnek. Ez a 
rész pedig a kerámia, dohánytartó tölcsér. Ennek a tetején van az izzó szén. A szén 
felforrósítja a levegőt, ami ezután érintkezik a dohánnyal. A dohány felhevül, és elkezd 
izzani. Mivel nedves (cukros, mézes, glicerines vagy aromás melaszba van áztatva), ezért 
elkezd füstölni, de nem ég el. Ezt követően a füst a fém testen áthalad, ahol lehűl és 
tisztulni kezd. A víztartályban lévő (vízbe lógó) csövön át a füst a vízzel érintkezve a tartály 
levegős részébe kerül. Itt tovább, hűl és nagyrészt itt tisztul meg a füst. Ezután kerül füst a 
hosszú szívócsőn keresztül a szájon át a tüdőbe. Minél nagyobb (magasabb) a vízipipa, 
annál hosszabb a füst útja, ezáltal még több károsanyag rakódik le az útja során.

Tömőanyagként általában finomra aprított, aromával ízesített dohányleveleket szoktak 
alkalmazni. Napjainkban elterjedtek az ún. vízipipa kövek, amelyek lyukacsos szerkezete 
ízesítővel van átitatva. Használat közben ez elpárolog, később azonban újra lehet ízesíteni 
ezeket.

A vízipipa egészségügyi vonatkozásai



Napjainkban nagyon kevés kutatás folyik a vízipipa egészségügyi hatásairól, így 
viszonylag kevés információnk van erről. Mindazonáltal van néhány meglepő tény, amit az 
átlag “vízipipázó” nem tud:

1. nem biztonságosabb a cigarettázásnál
2. egy tipikus 1 órás vízipipázás 100-200 cigaretta füstjének elszívásával egyenértékű
3. a vízipipa beszívott füstje kis mennyiségű mérgező anyagot, többek között szén-

monoxidot, nehézfémeket és rákkeltő vegyületeket tartalmaz

Ezek a megállapítások a WHO által lettek meghatározva, a témában azonban kiemelendő 
még Kamal Chaouachi dohányszakértő meglátása, mégpedig, hogy a cigaretta tízszer 
károsabb a vízipipánál. Véleménye szerint a beszívott vízipipa-füst kémiai összetevőire 
vonatkozó tudományos vizsgálat a mai napig sincs, ezeknek a tudományos mérése 
megközelítőleg 1,2 millió dollárba kerülne a komolyabb vegyi anyagoknál. 

Az egészségügyi vonatkozásoknál fontos a vízipipa összehasonlítása a 
cigarettával:

• Nem óránként vízipipázik az ember, hanem általában hetente egyszer-kétszer, így 
nem ugyanakkora füstmennyiségről van szó, mint egy normál cigarettázó esetében. 
A közhiedelemmel ellentétben nem tartalmaz nikotint és semmi olyan anyagot vagy 
vegyszert, ami függőséget illetve rászokást eredményez.

• A cigaretta filtere rosszabb szűrési tulajdonságokkal rendelkezik, mint a víz.
• A vízipipa füstje kellemes illatú, miközben a cigarettáé sokakat zavar.
• A vízipipa füst illata egyszerű szellőztetéssel eltávolítható a helyiségből, míg a 

cigaretta szagát minden textilanyag megfogja.
• A vízipipa füstje csak akkor tartalmaz kis mennyiségben kátrányt, ha a dohány már 

teljesen elég, elszenesedik.
• A vízipipa dohány tartalmaz nikotint (általában 0,5% és 0,05% között), azonban a 

többi káros anyag mennyisége kevesebb a víz szűrése miatt.
•.     Viszont a köves vízipipát, amit terápiás célra is szokás használni, nem okoz károkat 

a tüdőben, illetve nincs adat ezekről a káros hatásokról.

Ezek a megállapítások azonban nem jelentik azt, hogy a vízipipa nem káros! 
Mint már említettem kevés kutatás áll rendelkezésünkre, azonban néhány betegséggel
már sikerült összefüggésbe hozni.A vízipipa füstje olyan vegyületeket (poliaromás
szénhidrogén, PAH) tartalmaz, amelyek rákos megbetegedésekhez vezethetnek. Több
kutatás is talált összefüggést a szív- és érrendszeri megbetegedések és a rendszeres
vízipipa használat között. Továbbá bizonyított, hogy a vízipipa füstje káros hatással van a
tüdőkapacitásra, csökkenti a légúti funkciót és bizonyos fertőző betegségek terjedéséhez
vezethet. További érdekesség, hogy a Floridai Egyetem kutatásából az derült ki, hogy  a 
vízipipás kávézókban több, mint háromszor akkora a CO szintje, mint a hagyományos 
bárokban.


