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Scriverius dohány-versei és 16-17. századi dohány-elnevezések
Dr. Magyar László András
1667-ben Rot1crdamba11,Amold Leers-nél, a Scho/a Salernitmza kiadásánakfüggelékében jelent 111eg Petrus Scril•erius „Saturnalia co11ti11e11tia ustan et abusu1n rabaci" cl!ntl
epigranunagylljtenzénye. A gylljteniény a dohányról és a dohányosokról szóló költenzényeket tarta!rnaz: e!sö tizennégy darabja a dohány korabeli latin elnevezéseit 1nagyarázza. li4ivel a; elnevezések közül rna nzár csak a „ tabacurn" szó él, s nzivei a versek
orrostörténe!i szen1pontb6l is érdekesek, érdenzes fölclcve11fteni az cpigranunákat, s a
benniikfaglalrakat néhány kritikai n1egjegyzéssel illetni.

Scrh·erius Petrus, azaz Picter Schreiner Harlemben
született 1576. januúr 12-én, jómódú kercsked6családban. 1593-ban Leidcnbe költözött; itt előbb tanult, késóbb 1naga is tanított az egyetcn1en. 1VIinthogy jelcntós
vagyonnal rendelkezett, állást, hivatalt soha nern vállalt;
nem a tudomúnyból. hanem a tudománynak élt. Filológiai, történeti munkák tömegét adta ki [l]. Munkái A.
H. \Vester/zouw kiadásában, 1737-ben jelentek meg utolj{zra. tehát száz évvel halála utún is olvasott szerző maradt. ld6s korában woclewyk-i birtok{zra vonult vissza.
Hetvennégy évesen megvakult, ettöl kezdve csak verseket írt flamand anyanyelvén. illetve latinul. Scrivcriust
a humanista tudós-költészet múvelőjénck tarthatjuk, költeményeit nem esztétikai értékük, hanc111 tudós tartalrnuk teszi érdekessé. Scrivcrius - .föcher szerint - gáláns kalandjairól nevezetes. vidám ember vult: ironikus
stílusa igazolni látszik e hagyományt.
Arni az epigrammák tárgyát illeti: a dohányzás ekkoriban múr szinte nen1zeti szokássá vált 1'1érnetalföldön. f\ 17.
epigranuna is ezt bizonyítja, hiszen így szól:

a 19. sz::lzad elejére pedig e növény még az arktiszi és
al<Lszkai eszkimókhoz is eljutott.
I-Iazánkban széles körben oszn1án-török közvetítéssel jelent n1eg a dohány. s6t ,.dohány" szavunk is török eredetű.
a 17. század elején fordul el6 írott szövegben először [6].
A dohányzásnak mindmúíg számos formüja ismert: legnépszerűbb a szívás - pipában, szivarként, cigarettnként vagy egyéb instrun1cntumokban (vizipipa, cs6, levéltckercs). Az egykor oly népszerű tubákolás - az orrnyálkahártya ingerlése - ma már ki1ncnt a divatból, sokfelé elterjedt azonban bagórágás, a dohány evése vagy levének
fogyasztisa is. 1\1a hazánk lakosság::ínak (15 éven felüliek)
kb. 45 százaléka dohányzik.
Scriveriusho: visszatérve, vegyük sorra az epigramrnákat s az egyes versek után próbáljunk helyes n1agyarázatol
adni a cí1nükben cn1lített különös nevekre.

1. 7'abacuni
„Honnan eredt e Jcö'zisniert uév?-kérded. -1'obagó szép,

ritka javakban dlís, kis szigetén született.''

„Éhínség ne1n rettenthet belgát soha tiibbé.
Városa ostronz alatt? Aiit neki,fiil se Peszi!
Jól reteszelt kapuján soha ne111 tiirhet be a hispán:
csakfiista·lnivalót adjon az l~g eleget. "[2].
A dohányzás története ebben az időben már több. mint
egy évszázados. A dohány őshazája Arncrika: az indiánok
La Platától a Sziklás hegységig hódoltak e szenvedélynek.
A dohányt többnyire csövön át vagy szivar alakban szívt{tl,,
olykor Inindkét szivarvéget szájukba véve (az izzó vég
szívása néhol a férfiak előjoga volt) [3]. Kolwnbusz utitársa.
Pane Ronuui atya n1ár 1492-bcn találkozou I-Iispaniola
szigetén dohányzó bennszülöttekkel: a hódítók innen hozták n1agukkal a növényt, s annak .,tabaco" nevét egyaránt.
A következő száz évben a kegyetlen tiltások ellenére [4] a
dohányzás szokása európaszerte elterjedt. a dohányt azonban nen1csal;: élvezeti cikként, hanem orvosságként, sót
élelcmpótlékként is h<Lsználták. A 17. század elején holland. portugál és arab keresked6k .4.Jrikában és Ázsiában is
elterjesztették, 1600körü!Japánba [5]. innen pedig Koreába is eljutott. 1620-as adatok szerint ekkoriban már Új-Guineában, 1VIongóliában, Szibériában is szokás a dohányzás.

Scrircrius valószínűleg téved. Tobagó szige1e kapta
ugyanis a dohányról a nevét, s ncn1 fordítva. Tobagót a
spanyolok 1496-ban fedezték föl. a .. tabaca'" név viszont
mür 1493-ban előfordul egy kéziratban [7]. Valószínűtlen
továbbá az az elképzelés is. hogy a kontinens későbbi
spanyol tartományncveinck egyike lehet a névercdet 1nagyarázata. Bizonyosabb ennél. hogy a szó az aruak [8]
bennszülöttek nyelvének egy szavából ered: a „tabago''
vagy „tabasco" itt ugyanis azt az eszközt, csövet jelölte,
a1nclyct az indiánok a dohünyszív:íshoz haszn{tltak. 0\'iedo
y Va/dés, a későbbi hispaniolai kormányzó és Las Casas
atya, az indiánok hós védelinez6jc szintén ezen a véleményen volt [9]. Megyjegyzendő. hogy a tabago nevú eszközt
általában nem a szájhoz. hanem az orrhoz illesztették. A
.. tabacum" szó egyébként a dohánynevck legsikeresebbike,
nem csak a nyugati nyelvekben került egyeduralotnra származékai útján (tobacco. Tabak. tabaco stb.), hanem a perzsába (t'unb<c<u) és az m-abba (tibq) is eljutott. (Az mab
credetú •• duhan„ szó eredetileg ,.füst"-öt jelent.) A „tabacum·' az őse a magyar ,,tubák'' szónak is - ez csupán az
orron át fogyasztott dohány neve nálunk.
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2. Tabacum latifolium
„Hi11zne11ztinek nzondják e tubákot az orvosi nyelr~

be11:
lzímnemli fii illik marconaférfiuhoz."

3. Tabacum a11g11stifo/i11m
„Nö11emilfajta dolzá11yt is le/lzetsz orvosi kertben,
mertlzogy a gyöngébb nem sem veti meg gyó'11yiirét."
Ez a két epigramma egymúst egészíti ld.
A „latifolium" (széleslevelű) és az „angustifolium" (keskenylevelű) dohány közt Bauhinusis különbséget tesz. Arra
nem találtam adatot, hogy az előbbit inkább férfiak, az
utóbbit inkább n6k fogyasztották volna. A 16. században
egyébként még n6k s férfiak egyaránt dohányoztak; Erzsébet királyn/Jr/Jl is fönnmaradt képmás, amelyen kedélyesen
pöfékel. A n6k csak a 17. század második felében szoknak
le a dohányról: ebben talán szerepet játszott az a közkeletű
nézet is. hogy a dohány fogan1zásgátló, illetve elősegíti a
vetélést. A 18. század egyes gúnyrajzain, pl. llogartluuíl, a
dohányzó nő vicc-szá1nba megy, a doh{u1yzás a patriarcha
el6joga. Nem véletlen, hogy a szüffrazsett-mozgalom élharcosai kés6bb cigarettával a sz{tjukban indítottak küzdel1nct a hímuralom ellen.

4. Petina seu peti aqua
„iYenz csak üres gyijnyiirért fiistölgct az asszonyi
népség,
tnást se1n iszik, ha gravid, 1nint a petuni neditjét.''
5. Ugyanarról

„Hogy 1negeltlzze a i,,·a}tídás kínját a szültJ ntJ
tiszJa dohányt igyon és igy hanzarost anya lesz."
ó. ;i petina eredete
„Barbár szó a ,petin', vagy esziinket kéri cserébe a
fiistjéért a dohány s innen eredt ez a nél•?"
A negyedik vers több szempontból is érdekes, az ötödik

és hatodik epigramn1a is ezt a nevet magyarázza:
A korabeli nézetek szerint- mint mondtuk- a dohány lé
fogyasztrisa n1egkönnyíti a szülést, esetleg vetélést idéz eló.
Érdekesebb azonban az itt fölbukkanó név: a „pctun1" vagy
,.petina". Ez a név a tabacu1n 1nellctt a korban a legeltcrjedettebb volt, sokan ezt tartották a dohány „tudományos"
nevének [10]. Cohausc11 szerint (1716) [11] a pac111m a
tabacun1 szinonimája. melyet a botanikusok használnak
előszeretettel. Je/enffy Károly 1838-as disszertációja szerint [12] a név brazil eredetű indián szóból származik,
rncgjegyzi továbbá, hogy ,.van egy éjjel nyíló dohányfajta
Nicotiana nyktageniflora ... ez a mi kertjeinkben is, Petunia
nyktageniflora név alatt, mint dísznövény, estveli kellemetes szaga 1niatt neveltetik s szintén 18 fajt. szárnál.'' A
petunia-virág 6rzi tehát nevében ezt az elnevezést.
Az utolsó epigramn1a magyarázata (,.eszünket kéri cserébe füstjéért a dohány'') érthető. ha tudjuk, hogy latinul a
kér szó úgy hangzik: ,.petit". A név latin illetve görög
s1flnnaztatdsa egyébként hosszú életűnek bizonyult, n1ég a
18. században is olvashatunk arröl, hogy a „petinum" név
a görög "petüó" (kiterjesztek) - (helyesen: petannümi) -

1992. június

vagy a „petalon" (levél) szóból ered és a dohánylevél formájára utal [13]. Ez azonban nem igaz: itt is indián kifejezéssel állunk szemben. Blancardus szótára szerint az „amerikaiak" a dohányt „petune"-nak nevezik, Bauhinusnál
pedig „petum Indorum"-ként szerepel a név [ 14 ].

7. Piperi11a

„Kó'ztudomásu dolog: melegítek s szikkad a benslf
ttJle1n: ezért sziiletett tán ,pipen'na' nevenz."
A név a bors (piper) és a dohány hasonló hatásaival
magyar'dZható, ezúttal tehátScrivcriusnak, cls6 ízben, igaza
lehet.
A további epigrammákban említett nevek történeti személyekkel kapcsolatosak
8. N icotiana
„Egykor a gall 1Vicot Iir hurcolt ide nzesszi keletrtJl,
hirnel'CS enzberttJl szárnzazik így e nevenz."

Ez a név - a nL~otin szó őse- valóban]can Nicot, francia
diplornata nevét 6rLi: 6 népszerúsítette ugyanis Franciaországban a növényt, s állítólag 6 is hozta be az országba az
els6 magvakat 1560 körül. A probléma csak annyi, hogy
Nicot nem keletről, hanem Liszabonból, nyugatról importálta a dohányt, itt volt ugyanis nagykövet.
9. Herba sanctae crucfa·
„inni keresz.trevaló, tii111löctiiltésre se tnéltó
banda szokott cngenz. Jnnen e furcsa neJ-•e1n."
Magyarázatul annyit: a korabeli latin szóhasználat szerint a dohányt nem szívják (sugunt), hanem isszák (bibunt).
(A sugit szó ugyanis a szoptatással asszociálható.) Scriverius további epigra1nmáiból is kiderül, hogy a dohünyzás e
korban már az alacsonyabb néposztályok szenvedélye is
volt; a szegények gyakran evés helyett dohányoztak. Ez
azért érdekes adat, mert ebb61 követioeztethet6cn a dohány
olcsöbb lehetett, mint a kenyér-legalábbis Németalföldön.
1\ „Szent Kereszt Füve" elnevezésnek sen1mi köze a kereszthez, Scrivcrius téved: a névadó ezcsetbenSanta Croce
kardinúlis (1518-1592) volt. aki elsőként vitte Rómába a
dohányt 1585-ben [15].
A 10. epigran1n1a vagy szintén Santa-Crocc nevével.
vagy a dohány gyógyhatásaival függ össze.
l OS ana-sancta herba

„Sok nzindent orvoslok, ezért hírnak csodaszernek.
Bár 1nindent tudnék, hogy panacea legyek!"
A dohány orvosi hasznáról sokat lehetne beszélni [ 16].
Mind bels6lcg, oldatként, mind pedig küls6leg, füstöl6kérH
gyakran használták már az indiánok is. Európában oldata
kontraceptív szer, hashajtó, ellenméreg, fájdalomcsillapító,
indokoltabbm1 hánytató, füstjével náthát, gyulladúsokat.
keléseket kezeltek [7]. A 18. századtól adohányfüsl-klistírt
újraélesztéshez is hasznfüták [ 18]. Scriverius sorai a dohány
„herba panacca" nevére [19] és panacca-hírére is utalnak.
.A. következ6 évszázadokban, a 19. század végéig heves és
széleskörű vita folyt a dohányzás haszn{rról és káros hatásairól [20].

1992. június

GYÓGYSZERÉSZET

Az utolsó négy epigrammát együtt magyarázhatjuk a
legeredményesebben, mert a bennük említett nevek Scriverius véleményével ellentétben - közös eredetű
ek.

11. Herba regina et medicea

„Joggal volTZék tán afiive/c kiJZI én a ,Jcirályn/I'.
Orl'osok ímakföl: ,orl'osi' hát a llel'em.
1'éves a hit, mely 1nint panaceát képzel engern,
jobban is illik rá111 tán ez az ,orvosi' név."
12. Catlzarinaria

„ Orrot tisztítok, s a katarrlzust 1nesszire tiziinz,
néhai hellén nép adta tehát e neve ni."

13. Ugyanarról

„Agy-fo/yomá11yt ti.<ztít a dohány- e hatása közis1nert,
tisztítószerként kap „katharüur" nei et."
1

14. Herba nzagniprioris

„Merthogy e//lbbre>•a/ó Mgyok én, a dohány, egyeóelcnél,

innen szárnzazlzat tán ez a furcsa nel·e112/'
A legenda szerint .Tca11 1Vicot Liszabonból hazatérve a
francia királyt és királyn6t ajándékozta meg az általa nevelt
dohúnypalántákkal. A király címe „Grand-Príeur" volt, a
királynét pedig Medici Katalinnak (Catharína Medicea)
hívták. Scriverius magyarázatai tehát tévesek. hiszen a
,,I-!crba tnagni prioris", a ,.Catharinaria", .. Regina" és „Ivlcdicca" nevek innen erednek. A ..Prior'' itt nem „els6" értelcn1bcn használatos, a ..Regina'' név nen1 a dohány. hanc1n
a tulajdonosa rangját jelöli, a „n1edicea" névnek semmi
köze az orvosokhoz (medici) annál több a Medici családhoz - a „Catharinaria" pedig nem a görög „kathareó''
(tisztítok) és nem is a „katarrhus" (nátha. azaz ,.lefolyás")
f21] szava.te sz{umazéka, hanem a „Catharina" névé. Scriverius soraiból azonban mégis megtudhatunk cgyet-n1{1st:
részint azt, hogy a dohányt czid6tájt orvosságként, nátha
ellen írtúk föl orvosok is, részint pedig azt, hogy panaccünak
tartották.
A gyűjtemény további darabjai m{rr nem a dohányról.
hanem fogyasztóiról szólnak, nem tartoznak hát tfirgyunkhoz. A kilenc dohány-elnevezés 1nagyarúzatával csupún a
dohánynevck történetéhez szerettc1n volna pár adalékot
szolgáltatni. E célból talán nem volt érdektelen fölidéznünk
Scril'erius, az elfeledett költ6 elfeledett verseit.
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