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Kannabisz,
Ganja, gyom,
marihuána - Hol
szerezte meg az
összes nevét?

Írta: Emma Ryte (/en/blog/author/emma-ryte/) , 2016.09.20

(/en/blog/author/emma-ryte/) 

Nem számít, honnan jöttél a világon,

megvan a neve. Ez a növény - kannabisz,

ganja, gyom, marihuána - különféle

elnevezésekkel bíró gyógyszer. Lehet,

hogy meglepte a marihuána

megnevezéséhez használt néhány szó

https://weedseedshop.com/en/blog/author/emma-ryte/
https://weedseedshop.com/en/blog/author/emma-ryte/
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története. Ez a cikk feltárja a növény

különféle neveit és azok származási helyét.

Kannabisz, Ganja, gyom, marihuána - ennek a
titokzatos növénynek annyi neve van, amelyek
egyetemessé váltak az emberiség használatának
történetében
(https://weedseedshop.com/en/blog/uses-cannabis-
throughout-history/) . De honnan származtak ezek a
nevek? Az emberek évezredek óta kapcsolódnak a
marihuánához, és ahogy a szeretetünk növekedett e
növény ellen, rengeteg új nevet találtunk rá, rengeteg
módon kifejezve, mennyire szeretjük.

Neveinek történelemének feltárása betekintést nyújt
nekünk a marihuána kultúrájához az egész világon és
az idő múlásával. A világ egyes részein leggyakrabban
kannabisznak nevezték, ami a tudományos neve, míg a
világ más részein spirituális céljaik miatt imádatot
kaptak.

kender

A kannabisz lett a leggyakrabban használt tudományos
név a marihuána számára. Valószínűleg ez az első név,
amelyet neki is kaptak, és az ókori görög szövegekben
κάνναβις vagy kannabis néven jelenik meg.
Valószínűleg a kannabisz latin szóból származik, de
először Herodotos ókori görög szövegeiben jelent meg.
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Annak ellenére, hogy a kannabisz szó lett annak

tudományos neve, a kannabisz szó eredeti említése a
szabadidős használatra utalt
(https://weedseedshop.com/en/blog/recreational-vs-
medical-marijuana-whats-di�erence/) .

A történetekben, amelyeket Herodotus 440-ben írt, a
kannabisz megemlítésre került, minthogy azt a
gőzfürdőben használják a pihenés és az euforia
ösztönzésére. Elsősorban rekreációs célokra, nem
pedig orvosi célokra. Ezekben a szövegekben azonban
megemlítették annak gyógyászati   alkalmazását a
gőzfürdőkben is.

A kannabisz szó csak az 1500-as évek közepéig jutott
útjára a nyugati kultúrába, amikor először hozzáadták
az Oxford-szótárhoz. A szótárban a kannabisz a növény
(https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-
anatomy-101-parts-plant/) azon részeit
(https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-
anatomy-101-parts-plant/) értette , amelyeket „kábító
vagy hallucinogén tulajdonságaik miatt dohányozni,
rágni vagy részegíteni lehet”. Ezt követően lett a
leggyakrabban használt tudományos név, még a
nyugati kultúrában is.

Marihuána - a név
nyugatról
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Az emberek által leginkább imádott növényt a 19.
században Amerikában leginkább kannabisznak
(https://weedseedshop.com/en/cannabis-seeds)
nevezték . A kannabisz szót a folyóiratokban használták
annak a gyógyszernek a neveként, amelyet a tünetek
széles skálájának kezelésére használtak. A marihuána
név csak az 1900-as évek elején a mexikói forradalom
után vált ismertté, és valójában spanyol szó volt a
gyógynövények egy másik keverékére.

A marihuána soha nem volt a növény neve, amelyet
manapság ismerünk. A gyógynövények egy másik
keverékének neve volt, amelyet Mexikóban más
okokból használtak. A gyógynövények keverékét,
amelyet valaha marihuánanak neveztek, rágották, és
egyáltalán nem tartalmazta a kannabisznövényt. A
mexikói forradalom idején azonban sokan nagy
gyomnövényzettel léptek át az Egyesült Államok

https://weedseedshop.com/en/cannabis-seeds
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gy y p gy
határán. Akarta, hogy ellenőrizzék a beáramló gyom jön

be az országba, az USA-ban kezdték meg a 100 éve
tartó törekvése tilalmat
(https://weedseedshop.com/en/blog/history-
prohibition-cannabis/) . Zavarukban a növényt
marihuánanak hívták, nem tudva, hogy ez helytelen.

Azóta a marihuána szó lett a leggyakrabban használt
neve nyugaton, és elterjedt Európában. A marihuána
alapvetően univerzális név most, mivel a legtöbb ember
tudja, mit jelent a szó.

Ganja - nem rasztafari!

Általános tévhit, hogy a Ganja szó Rastafari eredetéből
származik. A Ganja szó valójában Indiából
(https://weedseedshop.com/en/blog/himalayan-
villages-wild-weed/) származik , és a szó a szent folyó, a
Gangesz nevére emlékeztet. A Ganja szó egy szanszkrit
szó a Cannabis Sativa növényről, amely egy szent
növény, amely a Gangesz folyó partján növekszik. Azt
mondják, hogy a szent folyópart mentén növekvő
zamatos kannabisz sativa növények miatt Ganja nevet
kapott.

A Ganja név valójában egy Indiára jellemző
növénykészítményre utal, amely nagyon hatékony.
Indiában gyógyászati   és spirituális célokra használták.
Gyakran Bhang-ként, a Ganja ivható változatát
készítették, amelyet más gyógynövények keverékével

https://weedseedshop.com/en/blog/history-prohibition-cannabis/
https://weedseedshop.com/en/blog/himalayan-villages-wild-weed/
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készítenek és teának fogyasztanak
(https://weedseedshop.com/en/blog/make-cannabis-
tea-leftover-stems/) .

Fazekas - miért nevezik el
a marihuánát valami
miatt, amelyben főzünk?

A „fazék” szó egy kissé rejtély a növény nevének
történetében, mert valami kulináris elnevezést kaptak.
Valójában semmi köze sincs a kulináris dolgokhoz, és az
Egyesült Államokban csak az 1930-as évek után
használták. Ez a szó ismét a spanyol potiguaya szóból
származik. A Potiguaya egy szó, amelyet a potación de
guaya kifejezésből vettünk. A marihuána előkészítése
során marihuána rügyeit áztattak borban vagy
pálinkában (https://weedseedshop.com/en/blog/4-top-
recommendations-cannabis-cocktails/) . A potacion de
guaya kifejezés valójában a „bánat italára” fordul, és
arra használták, hogy megkönnyebbítse az embereket a
bánattól.

Pot az 1930-as évek körül ment az USA-ba, és azóta a
marihuána általános szlengszójává vált. Azt állítják,
hogy a gyom szó szinte a „pot” szó ellenére jött létre, a
70-es vagy a 80-as évek körül jött létre, valószínűleg a
gyermekek számára a növényhez való kapcsolódás
módjaként anélkül hogy ugyanazon módon utalni

https://weedseedshop.com/en/blog/make-cannabis-tea-leftover-stems/
https://weedseedshop.com/en/blog/4-top-recommendations-cannabis-cocktails/
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módjaként, anélkül, hogy ugyanazon módon utalni

kellett volna rá. a szüleik megtettek. A növény
gyomnövényének is értelme van, mert valójában szinte
mindenütt
(https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-grow-
wild/) és számos környezeti körülmény között
megnövekszik. Rendkívül hosszú ideje is része az
emberi lét kultúrájának.

A marihuána
szeretésének sokféle
módja

Az összes név elterjedt az egész világon, egészen addig
a pontig, amikor nem igazán számít, hogy melyik szót
h álj M f é t i Ú tű ik h é t

https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-grow-wild/
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használja. Meg fogsz érteni. Úgy tűnik, hogy ez azért

van, mert az emberek örömmel adják a növénynek,
amelyet már régóta szerettek, rengeteg nevet adtak
neki, sokféle módon imádhatják, és sok kedvtelésből
tartott állatnevet adnak szeretetüknek. Szórakoztató,
hogy oly sok módszer van a marihuána kezelésére, és
különféle kontextusokban használhatjuk a különböző
szavakat.

Egy olyan növénynek, amelynek oly sok felhasználása
van, a gazdasági és a mezőgazdasági szellemtől a
szellemi gyógyszerig, minden alkalomra megérdemli a
nevét. A kannabisz különböző nevei lehetőséget adnak
az embereknek, hogy kapcsolatba lépjenek a
növényekkel az emberi kultúra részévé vált mindenféle
módon.

Kategóriák: Kulturális
(https://weedseedshop.com/en/blog/category/cultural/)

Hogyan szakasz
Post a comment

Dumisani Phiri

Mindez úgy hangzik, mint amit a gyarmatosítók a
bennszülöttekkel, majd a mexikóiakkal tettek. Ez lehet
bizonyos ellentmondás, amelyet az európaiak
állandósítottak más európaiakkal szemben. Az a
tendencia, hogy a jelenlegi ügyekben is a viselkedést a
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Email

Szólj hozzá

Tudassa velünk, mit gondol

  17/05/2018

VÁLASZ

meggyőződés vagy a gyakorlat alapján elriasztják. Ki

tudja, hogy a mexikói vezető miként érheti el az
egyensúlyt az amerikai társával, és felszabadíthatja ezt
a gyűlöletet a családok számára, akik pénzügyi, �zikai
és mentális szempontból szükségesek a kannabisz
fenntartására. Lehet, hogy a Royals mexikóiak ellen
alkotmányosan alkotmányos módon nem ismeri el a
királyokat világszerte, mert gazdasági szempontból ők a
piac legnagyobb haszonélvezői. Mexicanos estamos
latinos.

Küldje el megjegyzését
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Iratkozzon fel hírlevelünkre.
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