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DOHÁNYTERMESZTÉS JÁSZKISÉREN 

 

 

A Jászság életében igen nagy múltra tekint vissza a dohánytermesztés.1 A jászok 1671-es 

panaszlevelükben tiltakoznak, hogy a végvári vitézek dohányt követelnek tılük, melyet nem tudják 

teljesíteni, hacsak nem úgy, hogy saját pénzen vásárolnak dohányt. A panaszlevélbıl nem derül ki 

pontosan, hogy mikor jelent meg e növény termesztése, csupán annyi, hogy akkoriban már 

termesztették. 

A termesztés megindulását segítette a Jászság azon különleges helyzete, hogy katonai 

szolgálatok fejében a terület kiváltságokat élvezett. A lakosai nem voltak jobbágyok, területén nem 

alakult ki nagybirtok rendszer, az itt élık családi gazdálkodást folytattak kis parcellákon. A 

termesztéshez hozzájárult az itt lévı talajok szerkezete is. Ezek a lehetıségek és adottságok jelentették 

azt a fordulópontot, amikor már a földmővelés belterjesedésérıl beszélhetünk. Az egyoldalú, sıt 

mondhatni kizárólagos gabonatermelés mellett új földmővelési kultúra alakul ki. E változások 

magukkal hoznak egy fejlettebb gazdálkodási formát, rendszert, mely következtében átalakul a jász táj 

külsı gazdasági képe, s ezzel összhangban belsı településformája is. 

A XVIII. századtól tıkeföldeken termesztik a dohányt, mely nem más, mint a mindenkori 

szántónak használt föld, illetve az idınként felszántásra kerülı ugar, rét, nádas, erdı, valamint 

járulékföldek, melyeket két-három évi ciklusokban újraosztottak. Ez utóbbin termesztettek egyebek 

mellett kendert, káposztát, dinnyét, kukoricát, burgonyát. A tıkeföld arányában lehetett részesedni 

legelıbıl és ezen belül dohányföldbıl is. Azonban ezek az arányok nem lehettek jelentısen eltérıek 

egészen a tanyarendszer kialakulásáig, majd pedig a nagybirtokok létrejöttéig. A redempció éveiben 

kialakult autonóm gazdasági közösségek, ezen belül a földközösségek nem adtak lehetıséget a 

korlátlan földvásárlásra, evvel is megakadályozva jelentısebb vagyoni különbségek kialakulását. 

Kisparaszti parcellákon kellett, hogy elterjedjen a dohány termesztése a Jászságban és így Jászkiséren 

is, elsısorban családi keretek között.  

Jászkisér a XVIII. század végén kiemelkedik dohánytermesztésével. Ebben az idıben még a 

Kürti és a Tiszasülyi pusztákon is béreltek területeket a termesztésre, amely évente a 10000 mázsát is 

meghaladta. Nem véletlen, hogy a településnek dohánybeváltója épült 1860-ban, amelyik azután a 

Magyar Dohányipar tulajdonában volt még az 1970-es évek végén is. (Ezt a tulajdont a Dohányipar az 

államtól kapta meg 1887-ben.)  

A dohány termesztése kedvezı volt a kisparaszti gazdaságban. Jövedelmezısége mellett a 

család “apraját-nagyját” ellátta egész éves munkával, mindenkit be lehetett vonni a tevékenységbe. 



Ezáltal egy-egy család jelentıs javulást tudott felmutatni gazdaságilag. Kiséren ezek a gazdasági 

eredmények meg is látszottak, a múlt század közepére a típusos mezıvárosból számottevı iparos réteg 

fejlıdhetett ki. Iparosaink száma 1854-ben 87 családot tett ki, köztük nemcsak a megszokott falusi 

iparokkal, hanem könyvkötıvel, kelmefestıvel, kalapossal is. 

 

A dohánytermesztés 

 

Talán nincs is még egy olyan növényünk, amelynél az elıkészítı, a köztes, illetve a befejezı munkák 

egész esztendıt kitevı folyamatosságra, pontosságra, anyagi és más egyéb szükségletek 

megteremtésére épülne oly mértékben, mint a dohánynál. Ezért termesztése nagyfokú szervezettséget 

követelt nem is beszélve arról, hogy a dohány rendeltetésszerő termése a levél, mennyire ki volt téve 

az idıjárás körülményeinek (például: jégkár). 

A dohánytermesztés legelsı munkafázisa a palántanevelés, amelyhez fajtatiszta dohánymagok 

kiválasztására, beszerzésére volt szükség. Erre a célra a dohánykertészek gyakran kaptak elıleget az 

uradalomtól. Ezeket a kölcsönöket az uradalmak mindig levonták, amikor a kukások jövedelemhez 

jutottak a beváltások alkalmával. 

A dohány magja a szántóföldi növényeink közül a legkisebb, mérete egy milliméter alatt van. 

A környék legelterjedtebb dohányfajtái közé tartozott a Virginia vagy Hevesi dohány, a Burley, a 

Kerti és a Szabolcsi dohány. Ezeknek a fajtáknak minıségét, értékét többnyire a dohánylevél szöveti 

felépítése, szerkezeti tulajdonságai határozták meg. A Burley dohány esetében például a sőrőn és a 

felfelé álló levelek a szöveti finomság kialakulásában töltöttek be fontos szerepet, így ezek hólyagos 

felülető levelei miatt váltak be a cigarettagyártásnál. 

 

Elıkészítı munkálatok 

Csíráztatás 

A palántaneveléssel nemcsak a növény szabadföldi tenyészidejét rövidítették le, hanem a mag 

kikelését is biztosították. Csíráztatás során a termesztık zacskóban nedvesítették meg a magot, majd 

pedig egy tányérba vizet téve, a dohánymaggal együtt melegen tartották. A növény élete a mag 

elızetes vízfelvételével, duzzadásával, majd a palántanevelés szempontjából lényeges csírázásával 

kezdıdött. Az elızetesen áztatott, vagy duzzasztott magvak csírázása gyorsabb, a csíranövény 

fejlıdése erıteljesebb volt, mint a szárazon ültetett magvaké. Egy másik, használható megoldásnak 

mutatkozott a megnedvesített dohánymagos zacskó trágyakazalba tétele. 

 

Melegágykészítés 

                                                                                                                                                         
1 Részlet a szerzı szadolgozatából, konzulensHortiné Bathó Edit    



A csírázást követıen a mag mindig melegágyba került, itt nevelték föl a palántákat. Ennek elkészítése 

a dohánykertészek feladata volt, akik gondoskodtak kukákról, zsinegekrıl és melegágyi takaróról. A 

melegágyi trágyát a gazda szállította, egy katasztrális holdra körülbelül 90-100 mázsát. A 

trágyázáshoz bıven szalmás friss istállótrágyára volt szükség, amelyet a bemelegedéstıl óvni kellett. 

A melegágy lehetett a föld felszínén rakott, félig a földbe süllyesztett és teljesen süllyesztett. 

Jászkiséren a földfeletti melegágy volt a jellemzı. Legnagyobb trágyaigénnyel ugyan ez számolt, de 

kevésbé volt kitéve a lótető kártételi veszélyének. 

 A melegágy készítésére március elsı heteiben került sor. Így elkerülhetıvé vált a melegágy idı elıtti 

kihőlése, a palánták túlnövése, „felnyakasodása”. A melegágy telephelyének megválasztásánál fontos 

szerepként játszott közre az, hogy mennyire állt szélvédett, melegebb fekvéső, partos helyen. 

Ajánlatos volt körülbelül 1 méter 80 cm-es vagy 2 méteres magasságú védısövénnyel is körülvenni a 

melegágyat azért, hogy szél ne ne érje. Ez készülhetett cirokszárból, nádból vagy napraforgó 

kórójából. A sövény elkészítését, szövését a kertészek saját maguk végezték. 

A melegágyak számára szükséges istállótrágyát ún. ágyásokba győjtötték. A kihőlés elkerülése végett, 

az ágyásokat szorosan egymás mellé, tömören rakták. A melegágyi trágyát a dohányosok az 

ágyásokból keskeny hurkákba hordták ki, melynek hossza elérte a 10 métert. Ez jelentette a 70-80 cm 

magasságú és 1 méter 40 cm szélességő melegágy egyik részét képezı trágyaalapot, amely a palánta 

fejlıdéséhez szükséges hıt biztosította. A másik rész az úgynevezett magföldbıl állt, amely a 

vetıágyat képezte. A magföldrıl már jóval a melegágy készítése elıtt gondoskodni kellett, melynél 

fontos tényezıként szerepelt az ıszi begyőjtést követıen a folyamatos locsolás és a forgatásos 

kezelés. A trágyaágyat rétegezve kellett rakni, egy-egy rétegnek körülbelül 30-40 cm magasnak kellett 

lennie taposás elıtt, így haladva mindaddig, amíg a 70-80 cm magasságot el nem érték. Az elsı réteg 

rakását a melegágy két végén kezdték el, a második sor rakását középrıl indították, taposását pedig az 

elsı sorhoz hasonlóan végezték. A harmadik sort ismét a két végén kezdték, s a legjobban ezt is 

taposták meg. Az elkészített melegágyat szalmával fedték, amit aztán 3-4 napig melegedni hagytak. A 

késıbb megmutatkozó egyenetlen felületi hibákat, süppedéseket kijavították, ezután kerülhetett csak 

sor a melegágyi keretek felrakására. A trágyaalapon elhelyezett, fából készült keretekre érdemes volt 

külön gondot fordítani. Hiszen a 25-30 cm széles, colos vagy háromnegyedes, lécekbıl felállított, 4-5 

méter hosszú, egyenlı oldalmagasságú keret, védelmet nyújtott a palánták kihőlése ellen. A 

fakereteket használatba vételük elıtt meszeléssel tartósították, évente egyszer lehetıség szerint forró 

vízzel fertıtlenítették. Ha ez elkészült, akkor következett a keret lefedése gyékénnyel, szalmával vagy 

napraforgó kóróból készült takaróval, más néven hasurával. A kezdetleges fedési technikák azonban 

nem tartották a hımérsékletet, és a növekedéshez szükséges fényt sem biztosították. A molinó 

használata pontosan ezekre a hiányosságokra jelentett megoldást - olcsósága révén is -, a 

legelterjedtebb takarási móddá vált. Pamutszövet anyagára jellemzı volt, hogy olyan közepes 

finomságú fonalból készítették vászonkötéssel, amely kedvezıen hatott a fényáteresztésre. Szórt fényt 



juttatott a palántákra, sıt hımérsékleti védelmet is nyújtott. A párát felszívta magába, így ezáltal a 

cseppek sem hullottak vissza a növényekre.  

Újabb technika az üvegablakos melegágyi fedıkeret. Elınye, hogy a palánták az állandó nappali fény 

hatására sokkal nagyobb növekedést értek el. Ez viszont költségesebb kivitelezést, nagyobb 

gondosságot, körültekintı szellıztetést, folyamatos ellenırzést kívánt. Az oldalkeret itt is fából 

készült, annyi különbséggel, hogy az oldalak nem egyforma magasak voltak, hanem az elülsı rész 30 

cm-re, a hátulsó rész 45 cm-re emelkedett ki. Hossza ennél a változatnál is elérte a 4 métert. A 

szellıztetést, a hımérséklet szinten tartását az üvegablakok nyitásával-csukásával érték el. 

Az oldalkeretek összeállítása és az egyenletes ülepedés elérése után került sor a melegágyi 

föld berakására, mely két részbıl állt. Az alsó föld 15-17 cm-es vastagságú rétegében a palánta 

gyökérzete jutott tápanyaghoz. A magházföld viszont a vetımag helyét képezte 2-3 cm-es rétegben. 

Melegágyi földdel szemben támasztott követelmény volt a gyommentesség, mellyel ki lehetett szőrni a 

gyomokkal járó fertızéseket, kártevıket, s idınként a föld átrostálására is sor került. Az elkészített 

melegágyi földet lapáttal kellett az oldalkeretek közé egyenletesen teregetni úgy, hogy megtömörítve a 

már említett alsó föld kb. 15 cm-es réteget képezzen. Erre lett ráhelyezve a komposztálással dúsított 

magházföld. A munka végeztével lezárták a melegágyat és pár napig nyugalomban, “érésben” 

hagyták, miközben a föld felmelegedhetett legalább 30 fokra és a megmaradt gyomnövények magjai 

kikeltek. 6-7 nap múlva a vetés következett.  

 

A melegágyi vetés 

A magokat szárazon, duzzasztva, illetve elıcsírázott állapotban lehetett elvetni. A legelterjedtebb és 

biztosabb megoldásnak számított a duzzasztás. Ez az eljárás 2-3 napra csökkentette a kikelést, míg a 

szárazon vetett magoké 5-6 napra tolódott ki. Egy melegágyba elegendınek számított, ha egy csapott 

evıkanál magot szórtak. Régebben eléggé elterjedt szokás volt a “mellényzsebbıl” történı vetés, ami 

a tiltott és titkolt magtermesztésbıl fakadt. Megakadályozására az állam elıírta, hogy a termelık csak 

a Dohánybeváltó Hivatal által rendelkezésére átadott, tasakolt magvakat vessék el. 

 

A melegágyi palántanevelés 

A melegágyak késıbbi gondozása szellıztetésbıl, öntözésbıl, árnyékolásból, gyomlálásból, 

ritkításból és felülszórásból állt. Ez a gondozás kellı óvatosságot igényelt, szükségszerővé vált 

palánták edzése, a majdani szántóföldi körülményekhez való szoktatása. A szellıztetés (molinótakaró 

felgöngyölítése, üvegablakok kinyitása, kitámasztása során) a palántanevelés kezdeti szakaszában arra 

irányult, hogy elkerüljék a túlmelegedést, ne füllesszék be a gyenge növényt. Nyilvánvalóan hideg 

idıben kevesebb szellıztetés volt indokolt, mint az egyre melegebb napok, hetek közeledtével. A 

palánták növekedése mind hosszabb idıtartamú szellıztetést kívántak meg, egészen a kiültetés elıtti 



napokig, amikor már éjszaka is fedetlenül hagyták a melegágyat. A locsolás mértékét a növekedés 

arányával fokozták. 

A palántanevelés másik fontos követelményeként szerepelt a viszonylag egyforma nagyságú, 

minıségő egyedek kialakítása, ritkítással, meghagyva a legerısebb egyedeket, biztosítva a szükséges 

palántamennyiséget.  

Ezek a termesztéssel járó kezdeti munkafolyamatok sok aprólékosságot és odafigyelést kívántak 

(öntözés, szellıztetés) ill., hogy a melegágy szellıztetése miképpen valósult meg. Ha nem volt 

megfelelı a szellıztetés idıtartama vagy gyakorisága, akkor a befülledés veszélye állt fenn. Fordított 

esetben pedig kiszáradással és kihőléssel lehetett számolni. Ha a szakértelem és a gondosság 

megfelelınek bizonyult, akkor az egészséges, 12-15 cm hosszú palántákat eredményezett. Nem tört el, 

sokkal inkább vesszıhöz volt hasonlatos. A palánta ekkor már rendelkezett elágazó gyökérzettel, kis 

lomblevélzettel. Április legvégére, május elejére kiültetésre kész, érett növénnyé fejlıdött. Erre az 

idıszakra már gondoskodni kellett a megfelelı termıtalajról, melynek elıkészítése párhuzamosan 

haladt a palántaneveléssel. 

 

Talajelıkészítés 

A termıtalaj minısége lényeges hatást gyakorolt a növény fejlıdésére. A különbözı dohányfajták 

kizárták annak lehetıségét, hogy egységes talajminıséget lehetett volna meghatározni. 

Általánosságban kialakult vélemény volt az, hogy a laza, levegıs, vízáteresztı, mély termırétegő, nem 

cserepesedı talaj adta a legnagyobb terméshozamot és a legjobb minıséget. Megfelelı minıséget 

biztosított a dohány számára a humuszos, termékeny, könnyebb minıségő vályogtalaj is. A 

trágyázással feljavított földben viszont sok volt a nitrogén, így a dohány levelei durvultak el. Ennek 

elkerülésére elıveteményeket alkalmaztak: gabonaféléket, repcét, mákot és lóherét termesztettek a 

dohány elıtt. A dohány szintén jó elıveteményértékkel rendelkezett, a maga után hagyott földet nem 

merítette ki, jó erıben, tisztán hagyta vissza. Dohányt dohány után nem vetettek, így termesztését 

beillesztették a vetésforgóba. Ezzel az eljárással lehetıség volt a betegségek, kártevık veszélyének 

elkerülésére, ráadásul a tapasztalatok szerint még javult is a minıség. A késıbbiekben már olyannyira 

elterjedté és szükségszerővé vált a vetésforgó használata, hogy más körülmények között nem is 

lehetett termelési engedélyhez hozzájutni. 

A dohány erıteljes, mélyreható gyökérzettel rendelkezik, talaj elıkészítését ıszi mélyszántással 

kezdték meg, amelyet a kora tavaszi boronálás, más néven fogasolás követett. Célja az volt, hogy a 

szántás következtében rögössé vált termıföldön egyenletes felületet képezzenek, a hantolt, 

rögtelenített talaj ne száradjon ki az erıs böjti szelek hatására. A kultivátorozásnak a talajmővelésben 

a porhanyósítás szerepe jutott, amelyet a hengerezés követett. Az elıkészítés a palánták jobb 

megeredését és a növény késıbbi egyenletes fejlıdését szolgálta, a porhanyós, morzsalékos, 

kertszerően finom talajállapotával. 



 

Az ültetés 

A dohány kiültetését május elsı felében volt érdemes megkezdeni azt követıen, hogy elvégezték a 

sorkijelölést utalóval. Az elızıleg már említett hengerezés ennek a sorkijelölésnek a munkáját 

könnyítette meg azzal, hogy sima, egyenletes felületet hozott létre. Az utaló olyan fenyıfából készült 

kéziszerszám volt, melynek nyelére “T” alakban 240 cm hosszú, 6-8 cm széles, szimmetrikusan 

elhelyezett fát erısítettek csapolással. Ezen a fán található volt összesen négy állítható fog, mellyel a 

sorkijelölést lehetett végezni úgy, hogy a dohányos maga után húzta az utalót kétágú nyelénél fogva. 

A négy szabályozható fogtávolság biztosította annak lehetıségét, hogy az eltérı fajtájú dohányok 

levél méreteihez tartozó tıtávolságot be lehessen állítani. A nagylevelő dohányfajtához 70 cm-es, a 

kis levelőekhez 60 cm-es sortávolság kellett, hozzátéve, hogy itt csupán a termıföld hosszirányú 

kijelölésérıl van szó. Általában véve egy fogás, amit utalóval végig lehetett húzni, 10 öl szélességnek 

felelt meg. Ahhoz, hogy pontosan megkapjuk a palánták helyét, a felszínt rácsos szerkezetőre kellett 

kialakítani, ehhez pedig keresztirányban is meg kellett húzni az utalót. A keresztirányú kijelölés 

sortávolsága nem haladta meg az 50 cm-t. A hossz-és keresztirányú sorkijelölés a nagylevelő 

dohányféléknél 70x50 cm-es, a kislevelőeknél 60x50 cm-es négyzetrácsos kötéseket jelentettek. A 

kötési pontokra kellett odaütni az ún. lyukalóval, hogy helyén egy kisebb mélyedés keletkezzen. 

Ennek a munkafolyamatnak az elvégzése jelentette a palánta helyének végleges kijelölését, 

megkezdıdhetett a kiültetés. 

Jászkiséren hosszú ideig kizárólag csak kézzel ültettek. A megelızı napon a melegágyat 

beöntözték, másnap a hajnali órákban szedték a palántákat. Bélelt vesszıkosarakba vagy lapos 

faládákba kellett szedni, a növények levélzetének, gyökérzetének megóvása érdekében. A 

dohányföldre kocsin vitték ki a palántákat, biztosítva mellé vizet 3-4 hordóból vagy esetleg lajtos 

kocsiból. Kint a szántóföldön megtöltötték a locsolókat, minden lyukba 3-4 dl vizet öntöttek. Az 

ültetés kézzel, vagy görbe ültetıfával, furdanccsal történt. Utóbbit akkor volt érdemes használni, ha a 

talaj túlságosan kötöttnek bizonyult. A kézi ültetés egyenletesebb, lazább földletakarást 

eredményezett. Egy holdat kitevı termıterületen elegendı volt négy ember munkája, akik az ültetést 

végezték. Egy fiatalabb dohányos elıl “hányta” a palántákat úgy, hogy a sorkijelölés minden 

keresztezıdési pontjára tett egyet. İt követték az ültetık, akik a kész lyukakba a palántákat 

függılegesen belehelyezték, ügyelve arra, hogy gyökérzetük a melegágyban kialakult természetes 

helyzetüket vegyék föl. A kézzel történt betakarás, beföldelés után, már befejezettnek lehetett 

tekinteni a kiültetést, ha a talaj nem kívánt további locsolást. 

Ezzel a részmunkával a végére ért egy olyan munkafolyamat, amely szükségszerő és elengedhetetlen 

volt ahhoz, hogy egy szubtropikus növény a szántóföldi kultúránkban helyet kaphatott. Tény viszont, 

hogy a melegágykészítés, palántanevelés és a késıbbi kiültetés a dohány termesztését lényegesen 

költségesebbé tette. 



Ültetés után a palánták lelankadtak, egy-két nap múlva kezdıdött meg az új életük. Ha több nap múlva 

is csak “ültek a talajban”, akkor lehetett gyökérhibára gyanakodni. A jó és egészséges palánták levelei 

a talajmenti kisebb szellık hatására “játszadozni” tudtak, “pillangózott” a dohányföld. Ültetés után 

vártak pár napot a bejárással, hogy nyilvánvalóbbá váljon, mely palántákat kell cserélni. A pótlásokat 

ott kellett elkezdeni, ahol az ültetés is kezdıdött, hogy így biztosítva legyen a késıbbiek során az 

ültetvény egyenletes fejlıdése. Pótlásra a késı délutáni idı volt a legmegfelelıbb, az utána következı 

hajnali harmat elımozdította a megeredést. A palántapótlás kedvezı körülmények között nem haladta 

meg az 5%-ot, kedvezıtlen esetben ennek többszöröse is lehetett. Ennek hátterében meghúzódhatott 

idıjárási adottság vagy más esetben palántanevelési hiba is. Ha a pótlásokat idıben, jól és 

szakszerően végezték, akkor az követte az elsı ültetések fejlıdését, nem váltak „csökötté”, éretlenné. 

Június elsı feléig volt érdemes befejezni ezt a munkát, késıbb már nem lehetett biztosítani az 

egységes dohánypalánták fejlıdését. A dohányföldet- a szél erejének megtörésére-, gyakran vetették 

körbe 5-6 sor kukoricával, napraforgóval vagy cirokkal. 

 

Köztes munkálatok 

Kapálás 

A kiültetést követı egy-másfél hét múlva kezdetét vehették az újabb talajmővelési munkálatok. A 

sorok közötti ekekapázás a kézi kapálás munkáját könnyítette meg. A talajnak a fejlıdés kezdeti 

szakaszában mindig gyommentesnek és porhanyósnak kellett lennie. Késıbb megfelelt, ha legalább 

háromszor, a késıbb megindult palánta fejlıdés esetén négyszer végezték el a gyommentesítést. A 

jászkiséri feles-kertészetekben a kézi munkaerı használata volt túlsúlyban azután is, amikor a 

termelést már csak szövetkezeti gazdálkodás keretei közt hajtották végre. A nem mindig kedvezı 

gazdálkodási feltételekre épülı adottságok, lehetıségek nem adtak módot új, gépesítet mővelési 

technikák megvalósítására. Így hosszú éveken át kialakult meggyızıdéssé vált, hogy a dohány csak 

kézi erıvel vagy legfeljebb lóval volt mővelhetı. A dohányültetvényeken használt kézikapák válla 

lekerekített, lemezük tompa vagy szív alakúra kialakított szerszám volt. Ezzel a kialakítással vált 

elkerülhetıvé a levelek megsértése, szaggatása. Az elsı kapálások alkalmával a frissen ültetett 

palánták könnyen kidılhettek, gyökérzetük még nem eredhetett meg kellıen. A sorok közötti 

mővelésre jellemzı, hogy “ott kell porhanyítani, ahol nincs, de majd lesz gyökérzet”. Az elsı kapálást 

a dohány rohamos növekedésével hálálta meg, a második kapálás 2-3 hét múlva következhetett 8-10 

cm mélyen. Kapálás közben a peronoszpórás, levélbeteg töveket el kellett távolítani, kihordták a tábla 

szélére és megsemmisítették, nehogy a többi egészséges dohánylevelet megfertızzék. A hátralévı 

maradék egy-két kapálási alkalom szükségességét jószerivel az idıjárási körülmény, a talaj 

gyomosodása és a dohány fejlettségi állapota határozta meg. 

 

Tetejezés és kacsolás 



A dohány augusztus elejére kivirágzott, s ezzel egy újabb fontos munka elvégzése vált 

szükségszerővé. Ennek neve a tetejezés vagy más néven bugázás. A dohány virágzatának 

megjelenésével nıtt a legnagyobb mértékben, ilyenkor a tápanyagok virágzatuk felé 

vándoroltak, amely a magképzıdés folyamatát indította el. A tetejezés lényegét jelentı 

virágzat eltávolítása lehetıvé tette a levelek több tápanyaghoz jutását, így elkerülhetıvé vált a 

kisebb méretek kialakulása, tapintásra nem váltak szárazzá, túl vékonnyá, megırizték 

“zsírosságukat”. A jó minıség kialakulásában fontos szerep hárult a bugázás elvégzésére, 

amely különbözı fejlıdési szakaszokban valósult meg: a virágzás kezdetén; a teljes virágzás 

állapotában; a magtokok fejlıdésének kezdetén, a sziromlevelek hullásakor.  

A túl korai tetejezés a dohánylevelek durvulásában, minıségi romlásában mutatkozott meg, 

ilyenkor szemmel láthatóan hólyagossá vált a levél felülete. Nem volt sokkal 

szerencsésebbnek tekinthetı az sem ha elkéstek a munkával, mert ebben az esetben a már 

említett tápanyag szegénység tette “üressé” a leveleket. A virágzat eltávolítására három mód 

kínálkozott: a magas tetejezés során csak a virágzatot távolították el, a közepes tetejezés 2-3 

lomblevél leválasztását jelentette a felsı virágzattal együtt, a mély tetejezés legalább 4-5 levél 

leszedését érintette, ugyancsak a felsı virágzattal együtt.  

A virágzatot kézzel volt legcélszerőbb kitörni úgy, hogy az ún. szárcsonk ne maradjon vissza, mert 

különben a hegyes csonk kárt okozhatott a levélben. A bugázás célja egyrészt a felsı levelek jobb 

kiképzıdését szorgalmazta, másrészt a levelek képzıdésének számát is szabályozta. Kétségkívül 

megvoltak ennek az eljárásnak az elınyei, azonban a tejezéssel elveszített virágzat helyett a növény új 

tenyészcsúcsokat igyekezett kifejleszteni. A virágzat eltávolítása után egy héttel, a felsı négy levél 

hónaljrügyeibıl egy-egy hajtás, ún. kacsok fejlıdtek, s 6-8 cm-es hosszúságot elérve ezeket is le 

kellett törni. Más megoldás nem volt, hiszen a kacsok fejlesztése igénybe vette a növényt, fejlıdése 

megállt. Mind a bugázás és a kacsozás elvégzésére a napos, meleg idı volt a legalkalmasabb, amikor a 

harmat felszáradása után a levelek kissé lelankadtak. Ennek magyarázata, hogy így kevesebb kárt 

szenvedtek a növények a sorok közti járkálások következtében. A tetejezés és a belıle következı 

kacsolás mind a dohánnyal kapcsolatos teendıket növelte meg, több idıráfordítást igényelve, s csak 

kifejezetten kézi munkaerıre támaszkodva.  

Bár korábban elterjedt, bevett szokás volt a tetejezés, mégis a kiséri dohánytermesztés végsı 

idıszakában már egyre inkább felhagytak vele, nem látták szükségesnek elvégzését. 

 

Betakarítás 

A levelek törése 



A tetejezés és kacsozás közben a levelek is érésnek indultak. A dohánytı levelei egymástól eltérı 

idıben indultak fejlıdésnek, az érés ennek megfelelıen nem egyszerre, hanem fokozatosan felfelé 

haladva fejezıdött be. A dohány érését jellemzı módon érezhetı illat is követte. Ennek a folyamatnak 

külsı jelei a levelek babosodásban — zöldessárga, kerek foltok megjelenésében — a fényes 

levélfelületek kialakulásában, a levelek szétterülésében nyilvánultak meg. A fıér kivilágosodott, 

megfehéredett, töréskor a levelek pattanó hangot adtak. Az érés elıször az aljleveleken kezdıdött, 

majd egy héttel a derék vagy más néven anyalevelek következtek. El kellett legalább másfél hétnek 

telnie a hegylevelek begyőjtésével. A munkafolyamatok szakaszosan történtek, már a legelsı 

aljleveles törésnél jelenteni kellett a fináncoknak a törés kezdetének idıpontját. Törésre alkalmas 

napszaknak a kiséri dohányosok a nappali, melegebb órákat tartották, ilyenkor a levelek lankadtabbak, 

a törés könnyebb volt. A dohány törése során az érettség megítélése nagy szaktudást igényelt. Ezért 

egy adott dohányos csoportban, amely általában 3-4 ember munkáját jelentette, legelöl mindig az 

haladt, aki a legjobban értett a töréshez. Letörni csak az egészséges, épp leveleket lehetett, a rosszabb 

minıségőeket külön kellett győjteni, más minıségi kategóriába sorolva. Úgy kellett jobb kézzel a szár 

tövére nyomni a levelet és hüvelykujjal támasztani a fıeret, hogy egy gyenge csavarással a levél 

pattanva váljon le a szárról. A letört leveleket a bal kar alá győjtötték, s ha már nem fért több, akkor a 

sor végére vitték ki, színével lefelé fordítva, csomókba rakva, nem nagyobbak 25-30 cm-nél. A túl 

erıs napfény elıl védelmet nyújthatott a szalma vagy gyékény használata. 

 

A behordás 

A naponta letört leveleket gondosan kocsira kellett rakni, majd beszállítani a pajtába. Ott szalmára 

rakták vékony sorokba színnel és levélérrel lefelé fordítva, sőrő, dılt állásban. Ez jelentette a 

füllesztést legalább 36 órán keresztül, hogy a levelek színt kapjanak. A szakszerőség, óvatosság itt is 

megkívánkozott, ugyanúgy, mint a már megismert többi munkafolyamatnál. Pontosan azért, mert a 

füllesztés a túlzott bemelegedés veszélyével járt, ezért fordítással kellett ellenırizni a leveleket. 

Ezután következhetett a főzés mővelete az ún. dohányfőzı tőkkel.  

 

A dohány főzése 

A dohány főzésének lényege nem volt más, mint, hogy egy speciális tő segítségével, a leveleket 

minden esetben zsinórra főzték fel, s 4-5-6 m-es hosszúságú pórékat kialakítva lehetıvé tették a 

dohánylevelek természetes úton történı szárítását. A főzésnek többféle módja terjedt el, így a lapra, a 

forgatva és az oldali főzés. A lehetıségek közül a forgatásos főzési módot ismertetetem 

részletesebben, ez volt leginkább elterjedve. A leveleket hol színüknél, hol pedig fonákjuknál fogva 

fordították egybe, elkerülve azt, hogy a levelek összetapadjanak az ellenkezı oldallal, szín a színnel, 

fonák a fonákkal találkozott. A főzésre a tőket használták, amelyek nagysága igazodott a levelekhez. 

Méretük 50-60 cm között mozgott, egyik végén fokkal, amelybe a zsineget főzték, a másik végén 



pedig lándzsa alakú heggyel. A munkafolyamat során a dohányos leülve, hónalj alá fogva a tőt, 

egymás után — “egy sima-egy fordított” — húzta rá a leveleket úgy, hogy a tő minél inkább átszúrja a 

fıerezetet, elısegítve a nedvdús fıér jobb kiszáradását. A leveleket elıször a tő hosszú szárára kellett 

ráhúzni, majd ha már megtelt, akkor kellett a zsinegre főzni. Egy póréra nagy levelő dohány esetén 

150-200, kis levelő dohány esetén 300-nál is több levél került. 

 

A dohánylevelek aggatása 

Főzés befejeztével jöhetett az aggatás, a zsinegekre főzött leveleket el kellett helyezni a pajtában, a 

kihúzott zsinegeket fel kellett kötni. Erre a célra voltak az ún. kukák, melyeket a zsinegek végeire 

lehetett erısíteni. Fakampók voltak ezek, belılük egy dohányos több százzal is rendelkezhetett. Talán 

már említettem a dohányosok, ill. kertészek megnevezéseként magát a “kukás” jelzıt, nem véletlenül. 

A szerszámok használata ragasztotta rájuk azt a ragadványnevet ami a késıbbiek során igen 

elterjedten jellemezte ıket.  

A pajtákban szergyia (szedria) fákat kellett elhelyezni egymástól 60-80 cm távolságra, ezekre 

akasztották a fakampókat. A kukák használatának elınyére vált a pórék könnyő és gyors aggatási 

módja, azonban figyelni kellett arra, hogy a zsinegek feszesek legyenek, belógás mentesen 

elkerülhetıvé váljon a szárított levelek összecsúszása. Egy pajtában 10-12 szergyiát helyeztek el. 

Minden két pórét felölelı szakasznál hagyni kellett 120 cm-es kihagyást, amit járásnak hívtak. A járás 

azt a célt szolgálta, hogy le lehessen ellenırizni a szárított dohányok minıségi állapotát, valamint azt, 

hogy a fináncok leltárt készíthessenek. Mint ahogyan már megemlítettem, a dohány törésének napját a 

kertészek kötelesek voltak bejelenteni a hivatalban. A töréstıl számított 8-10 nap múlva lehetett arra 

számítani, hogy megjelennek a fináncok. İk maguk általában ketten voltak, s hozzákezdtek az elsı 

leltár elkészítéséhez, a már letört és felfőzött dohánylevelek zsinegeinek megszámolásához. Már a 

letört dohány súlyából is következtetést vontak le -tapasztalati számok alapján-, a várható száraz 

levéltermés mennyiségére és súlyára. A várt száraztermés súlya a szárítás elıtti dohány súlyának 15-

20%-át tehette ki, fajtától függıen. Errıl, valamint a zsinegen talált dohányok mennyiségérıl 

jegyzıkönyvet vettek föl, melynek egy példányát a dohánykertész kapta meg. 

Az elsı törés után egy héttel már újból ki lehetett menni a dohányültetvényre. Ha tetejezték a dohányt, 

akkor ismételten el kellett végezni a kacsolást, hiszen az elızıleg letört aljdohányok helyén is nıttek 

új hajtások. Ha az érés jele megmutatkozott a derék- vagy anyaleveleken, akkor kezdıdhetett a 

második törés, tövenként 8-10 levéllel. Behordást követıen ugyanazok a munkák jöttek sorban, mint 

az elsı törés után, egészen a másfél hét múlva esedékes harmadik levél töréséig (3-4 hegylevél 

begyőjtése tövenként), ahol megismétlıdtek a teendık. A levéltörés teljes befejezését, ugyan úgy mint 

kezdetét, be kellett jelenteni. A jegyzıkönyvben végül háromféle dohány volt megjelölve, száraz, 

félszáraz és zöld. Nyilvánvalóan a három törési ciklus ezt eredményezte. A fináncok pedig akkor 

jelentek meg újra, amikor az utolsó levelek szárítása is megtörtént, indokolttá téve a teljes 



jegyzıkönyv lezárását. De térjünk vissza a törés és a leltározás közti több hetes szárítási mővelet 

ismertetéséhez. 

 

Szárítás, kezelés 

A dohány szárítása vagy más néven fermentálása azt a célt szolgálta, hogy a levelekben található 

jelentıs mennyiségő nedvességtartalmat — mely a megfelelı szín és minıség kialakulását döntıen 

meghatározta — kivonják. Ez a vízeltávolításnak is nevezhetı, nem egyszerő munkamővelet 

szakértelemmel párosuló irányítottságot igényelt, hiszen a szárítás alatt különféle kémiai folyamatok 

lezajlása összhangban kellett, hogy legyen az eljárás ütemével. Jól jelzi a fermentálásra jellemzı 

felelısségteljes munka súlyát az, hogy a szárítás alatt elkövetett hibákat utólag már nem lehetett 

korrigálni, egyértelmően rontották a dohány minıségét, és így jelentısen csökkentették átvételi értékét 

is. A letört és felfőzött dohánylevelek “tovább éltek” egészen addig, amíg a teljes száradás be nem 

következett. Jónak akkor volt nevezhetı a szárítás, ha ez a folyamat minél tovább eltartott, a kedvezı 

szín kialakulása és a nedvességtartalom csökkenése egymással összhangban “egymást nem 

megelızve”, fejezıdött be. 

 

A dohánypajták 

Dohánypajták építésénél a nagyságra való törekvés kiemelt fontosságú szerepet kapott, mivel a 

levelek szárításának és tárolásának térigénye jelentıs méreteket öltött. Ilyen módon már egy 

katasztrális hold dohány leveleinek a befogadására legalább 250-300 köbméteres pajtatér 

szükségeltetett. A hatalmasnak mondható pajták leggyakrabban fagerendákból összeácsolt vázra 

épültek, de akadt példa arra is, hogy vasbetont használtak fel építésére. A pajta levegıcseréjét, amely 

a belsı hımérsékletet szabályozta, úgy oldották meg, hogy az oldalfalakat nyithatóvá tették. Ezek a 

szellıztetı nyílások félméterenként követték egymást a pajta oldalán. További szellıztetési 

lehetıségként, pontosabban a felsı légáramlat elvezetésére szolgált a pajta tetıgerincébe épített 60x60 

cm-es zárható, nyitható kürtı. A jobb közlekedés és a szellıztetési felület (légátjárhatóság) növelésére 

a pajták két végét nagy ajtókkal zárták. A jó hıszigetelés eléréséhez külön hangsúlyt kellett fektetni a 

pajta fedél héjazatának kivitelezésére. Erre a célra 3-4 soros cserépszegéllyel ellátott, 25-30 cm vastag 

nád- vagy zsupszalmatetı volt a legalkalmasabb. Cserép vagy pala használata csak akkor vált 

célravezetıvé, ha alatta nádpalló szigetelést is alkalmaztak.  

A gazdasági épületnek számító nagy és tágas pajtákban nem volt egész évet lekötı állandósult 

dohánytárolás. Ezért lehetıség volt más eszközök, anyagok ideiglenes tárolására is. Itt elsısorban 

gépeszközökre, ill. takarmányfélékre kell gondolni, kizárva az állattartás lehetıségét.  

A szárítás módjai 

A dohány szárításának Jászkiséren két módja terjedt el: a “kint szárítotté” a szabadban, valamint a 

“bent szárítotté”, amely zárt pajtákban valósult meg. A “bent szárított” dohány értékesebb minıséget 



eredményezett, azonban ennek részleges elhagyását gyakran helyhiány okozta. Egyébként a szabadban 

történı szárítás gyakran részévé vált a pajtákban fermentált dohány utókezelésének. A pajták 

használatának elınye, hogy a színezıdéshez és száradáshoz szükséges körülményeket (lásd.: 

hımérséklet, páratartalom stb.) irányítani lehetett, s így nem volt különösebben meghatározó az 

idıjárási körülmény sem. Ezáltal a minıség kialakítását kedvezıbben lehetett szinten tartani, a 

rosszabbakat pedig csökkenteni. 

 

A szárítás munkafázisai 

A dohánypajtákban természetes úton szárított levelek kezelésének három munkafázisa alakult ki. A 

fonnyasztás vagy színesítı, a szárító és záró aggatás. 

Színesítı aggatás során, a meleg és páratelt levegı segítségével egyfajta világos szín elérésére 

törekedtek. Szellıztetés ilyenkor csak abban az esetben történt-fıként a délutáni órákban-, amikor a 

külsı levegı páratartalma is megemelkedett. A füllesztett dohánylevelek színesedése a levelek hegyén 

kezdıdött, majd a széleken folytatódott, egészen az erezetig. Jó körülmények között a színesítı 

aggatás egy-másfél hétig tartott el, ami alatt a dohánylevelek egyenletes sárga színt kaptak, 

merevségüket elvesztették, zsíros tapintásúakká váltak, finomak, rugalmasak lettek, de még korántsem 

szárazak. A frissen tört és főzött dohányok súlyuknál fogva is, mindig az alsó szergyiákra kerültek, 

följebb pedig az egyre szárazabbak. Nyirkos, ködös idı esetén a pajták szellızınyílásait zárva kellett 

tartani. 

A megfelelıen, színesítéssel elıkészített dohánylevelek ezután a második mőveleti fázisba kerültek, 

következhetett a szárító aggatás. Itt a cél az volt, hogy az elızıleg nyert kedvezı színt rögzítsék, ill. 

párologtatással a levelek nedvességtartalmát tovább csökkentsék, másrészt a tárolásra és beváltásra is 

megtörténjen az elıkészítés. A további vízeltávolítás során ismételten melegre volt szükség, de úgy, 

hogy közben a páratartalom ne növekedjen. Ebben a stádiumban a víztartalom jószerivel már csak a 

levélborda és közvetlen környezetében volt jelen. A gyors száradás miatt intenzívebb szellıztetésre 

volt szükség. Ilyenkor a zsineg “behasasodása” következtében (középen) összecsúszott leveleket is 

szét kellett húzni, a zsineget pedig megfeszíteni. Erre elıbb nem kerülhetett sor, mert a pórékon 

száradt nedves, zöld dohánylevelek nagymértékben terhelték súlyukkal a zsinegeket, azt megfeszíteni 

lehetetlenség lett volna. Jellemzı módon ennél az aggatásnál a széthúzott levelek lazábban 

helyezkedtek el a zsinegeken, evvel is fokozva a jobb légátjárhatóság elérését. Amilyen mértékben 

száradtak a levelek, olyan mértékben váltak könnyebbé, s kerülhettek egyre feljebb a pajtatér 

belsejében. 

A szárító aggatás az idıjárástól függıen 3-tól 5 hétig tarthatott el, ekkorra már a teljes levélfelület, 

ezen belül a fıér és a borda teljes kiszáradásával lehetett számolni. Továbbra is fı szempont maradt a 

levél rugalmasságának megırzése. 



Végül a kiszáradt leveleket a pajtatér jobb kihasználása mellett ismételten sőrőre aggatták, amely 

egyben az utolsó mőveleti szakaszt, a záró aggatást jelentette. Ezt egyébként a termelık “felverésnek” 

is nevezték, mert ilyenkor a pórék, száradásuk következtében súlyuk jelentıs részét elveszítették és 

amint már említettem, a pajtatér felsıbb részeibe kerültek. A szabadon maradt alsó pajtateret ki 

lehetett tölteni újabb pórékkal, de semmiképpen sem zöld dohánnyal. A frissen főzött dohány párája 

felfelé szállt, ami tönkre is tehette a már kiszárított levelek egészséges színét, úgymond “lebarnította 

ıket”. A friss dohánypórék számára külön pajtaszakaszt kellett kijelölni. Záró aggatás befejeztével a 

levelek megtartották szárazságukat, miközben rugalmas tapintásuk, selymességük, szívósságuk sem 

maradt el. Végeredményben a záró aggatás fı célja a pihentetésben, a csomózás kezdetéig elhúzódó 

tárolásban keresendı. 

Legvégül pedig vissza kell kanyarodni a pajtán kívüli szárítás lehetséges módozataira, a “kint 

szárított” dohány kezelésére, az ún. elıszárítókra. Ennél a megoldásnál egy egyszerő tetırıl kellett 

gondoskodni, zárt oldalfalak nélkül. Megépítése akkor vált szükségszerővé, amikor a véges 

befogadóképességő pajta több póré tárolására már nem nyújtott kellı helyet. Az oldalfalak nélküli 

“kint szárított” dohányok védelmét gyékényfonattal, hasurákkal lehetett növelni a kedvezıtlen 

idıjárási körülmények ellen. Így például napon szárított, de még ki nem száradt dohányleveleket óvni 

kellett a túl erıs déli napfénytıl, az esıtıl, valamint a hajnali harmattól. Ehhez az egyszerő szárító 

megépítéséhez oszlopokra volt szükség, amelyeket a földbe ástak úgy, hogy kb.120-130 cm-nél ne 

legyenek magasabbak a föld felszíne felett. Ennél magasabb oszlopok állítása a kezelést nehezítette 

volna meg. Hasonlóan a pajták aggatási módjához, a zsinegeket kukákkal rögzítették az oszlopokhoz, 

megkönnyítve a könnyő és gyors áthelyezést (például: bentrıl ki, kintrıl be). A pórék száradási 

idıtartama kedvezı körülmények között, külsı környezeti levegı hatására 1-2 hét alatt befejezıdött. 

 

A termés elıkészítése és átadása 

 

Válogatás – simítás – csomózás - bálázás 

Az ültetvényekrıl betakarított dohánylevelek szárítása után számíthattak arra a feles-kertészek, hogy 

megjelennek fontolásra a pénzügyırség emberei vagy más néven a fináncok. A gazdasági helyszínre 

— ahol a pajta állott — kiment két finánc, s velük együtt a község részérıl egy bizalmi. A fináncok is, 

a kertészek is és a község bizalmi embere is választott három zsinórt a betárolt pórék sokaságából. A 

választott zsinórok súlyát egyenként lemérték, a kapott eredményeket szorozták a pajtában található 

összes zsineg számával, az így kapott számot vetették össze a leltárban szereplı mennyiséggel. 

Továbbá az adott hosszúságú zsinegek (4-5-6 m) mérete arányszámul szolgált a súlyelıirányzat 

megejtésére. Az adatok leltárba vétele után lehetett tudomást szerezni a dohánybeváltás napjáról, ami 

többnyire november, december hónapokban történt. A jegyzıkönyv lezárását követıen a feles-

kertészek megkezdhették a dohány elıkészítését a beszállításra. 



Az elıkészítés a válogatás, a simítás, a csomózás és a bálázás munkafolyamatainak elvégzését foglalta 

magába. A munka a megszáradt levelek lefőzésével kezdıdhetett, azokon a pórékon, melyeket már a 

leghosszabb ideje “felvertek” záró aggatásra. Ha a levél összegyőrés hatására eredeti állapotát vissza 

tudta nyerni, akkor minden bizonnyal alkalmas volt a további mőveletek elvégzésére. 

A novemberi hónapokra jellemzı ködös idık beköszöntével megkezdıdött a simítás, amelyre külön 

világos, főthetı, száraz és jól szellıztethetı, padlós helységre volt szükség a pajták közelében. A 

munkát úgy volt célszerő beosztani, hogy nappali fénynél a válogatási, sötétedés utáni lámpafénynél 

pedig, a csomózási munkák következzenek. Amelyik család nem tudta megoldani egymaga a simítást, 

azoknak külön simítót kellett fogadni legalább 6 hétre, mivel eddig tartott a munka. Jászkisérrıl sokan 

jártak egy idıben Pusztamizsére, Szászberekre, teljes ellátás, szállás és koszt mellett. Más megoldás 

nem is igen kínálkozott még akkor sem, ha leszámítjuk a földrajzi távolságot, hiszen a simítás éjjel-

nappal igénybe vette a dohányos ember keze munkáját. Nem elıször ugyan, de ismételten meg kell 

említenem azt a szakértelmet, amely körbevette a dohánytermesztéssel járó munkák egész sorát. Mert 

ilyen volt a simítás és a hozzá nélkülözhetetlen szakértelem is. Jól jelzi ennek értékét, elismertségét az 

a tény is, hogy a híresen jó kiséri válogatók és csomózók munkája kapós volt a környéken, 

következésképp jól megfizették ıket. 

A simító vagy csomózó helység fı berendezése a válogató asztal volt, amelynek hosszát az épület 

méretei határozták meg, szélességét azonban az ideális mérető 1 m 20 cm-ben állapították meg. 

A válogatás megkezdéséhez a pajtából kellett összegyőjteni annyi dohánylevelet, amennyi elegendı 

volt 4-5 napi munka elvégzéséhez. Ezután egy nagyoló válogatással csoportosították a pórékról 

lehúzott leveleket, többnyire szín szerint, nagyobb általánosságban. A hasznavehetetlen, romlott 

leveleket már ekkor el kellett távolítani. Ennél részletesebb válogatást nyújtott a szigorúbb színszerinti 

és minıségszerinti válogatás, mely már több gyakorlatot igényelt. A régi öregek szerint elıfordult az 

is, hogy 19 féle módon kellett válogatással osztályozni a leveleket. Ezekre sorolok fel az alábbiakban 

néhány (a Dohánybeváltó Hivatal által is használt) kategóriát: 

1. oszt.: szivaranyag  

2. oszt.: világos I.-II.-III. (ezt a kategóriát 1938 után — a simítást nem igénylı szabolcsi dohány 

meghonosodása után — vezették be)  

3. oszt.: barna I.-II.-III. (simított dohány — kerti dohány)  

4. oszt.: alárendelt (befülledés estén az 5. oszt.-ba kerülı dohányminıség)  

5. oszt.: hulladék (hasznavehetetlen dohányanyag, “tukarcs”)  

1.-4. oszt.: a Dohánybeváltó Hivatal által elfogadott, ún. fizetı osztály 

 



A dohánylevelek válogatása közben, osztályozás szerint, külön kategóriát jelentettek a szivaranyagok 

elkülönítése. Mennyiségük nem volt annyira jelentıs, hiszen holdanként 20-30 kg-ot nem haladta meg 

súlyuk, azonban gyönyörő olajbarna, zöldes-barna, bársonyos tapintású levelei képezték a legdrágább 

minıséget. Ezeknek a leveleknek legalább 30 cm-es hosszúságúaknak kellett lenniük és természetesen 

egészségeseknek. 

Jászkiséren a simítási mővelet minden fajta dohánylevél esetében megtörtént úgy, hogy a simító 

asztalnál ülı munkásnak odaadták a kiválogatott, minıség szerint osztályozott mennyiséget. Ez a 

dohányos ember a kisimított leveleket egymásra rakta hosszúság szerint, 1-2 cm-es eltérést 

megengedve. Tulajdonképpen ez már a csomózási mővelet közvetlen elızményének számított, s ez 

utóbbi feladat lényege, az azonos eredető, minıségő és nagyságú levelek fıér végeknél való 

összekötözését jelentette. Egy csomó elkészítését két fél csomó fonákos egymásra helyezése elızte 

meg, így a színük szerint egymásra fordítottan helyezett fél csomók (13-14 levél) együttesesen 20-25 

réteglevélbıl tevıdtek össze. A csomók kötözésére kukoricafosztásból származó csuhélevelek 

szolgáltak megoldásul. Ilyen formán a simított csomók fıér végeit a megsodort csuhélevéllel vagy 

kétszer körbetekerték, végeit pedig a kötés alá dugták. Egy-egy dohányos általában napi 30-40 kg 

levelet csomózott be simítással együtt, ennek azonban feltétele volt a hajnali 4 órától este 11-ig tartó 

kemény munkabírás. Mert bizony alig, hogy lefeküdhettek a hosszú dolgos nap után, már hajnalban 

újabb feladatok elé kellett nézniük, s akadtak olyanok is, akik a testi fáradtságtól elgyötörten végezték 

napi “robotjukat”.  

A csomózás befejezésével e mőveleti szakaszon is túljutott dohányanyagokat kivitték a 

pajtába és ott osztályozás szerint - a beváltás idejéig - csomókba, ún. bányákba rakták. Ezeket a 

bányákat közvetlenül a földre sosem volt szabad rakni, hanem vékony kazalra, szalmára, de még 

inkább deszkára. A csomókat végükkel kifelé helyezték el két sorban egészen addig, amíg el nem 

érték a fél méteres magasságot. Bemelegedés elkerülése végett figyelni kellett a bányák 

hımérsékletét, ha melegedés volt tapasztalható, akkor át kellett rakni ıket. Ezután már, ha minden jól 

ment, nem is maradt más hátra, mint a beváltás elıtti nap utolsó részmunkája, a bálázás. 

Bálázáshoz 4 db 140-150 cm hosszú és 5-6 cm vastag keményfa dorongokra (pl.: akác), ún. bálfákra 

volt szükség. Az eljárás elsı lépéseként a földön 60 cm-re párhuzamosan elhelyezett két bálfára 

terítettek rá különféle takaróanyagokat, mint például: gyékényt, napraforgószárat, kukoricaszárat vagy 

száraz szalmát. A csomózott dohányleveleket a bálfákra rakták két sorban úgy, hogy a fıér végek 

kifelé álljanak a bálából, a levelek egymással kötést képezzenek. Ügyelni kellett arra is, hogy a bála 

felszíne mindig vízszintes maradjon. A bálák nagyságát, pontosabban súlyát az határozta meg, hogy 

mozgatásuk két ember fizikai erejét ne haladja meg, így egy-egy elkészült bála súlya 70-100 kg között 

maximalizálódott. Minden bálába csakis egyféle minıségő és eredető dohányt rakhattak. 

A készen megrakott bálákat felülrıl is le kellet takarni, s ezután szoríthatták le a felsı bálfákkal. 

Ilyenkor a felsı bálfákat zsinegekkel kötötték össze a vele párhuzamosan álló alsó bálfákkal. 



Leszorítani egyébként csak közvetlenül szállítás elıtt lehetett a bálákat, mert különben megizzadt és 

összefülledt a dohány. 

 

Beváltás 

Szállítás napján a kiséri feles-dohányosok - mert, több családról volt szó - kocsira rakták és 

beszállították báláikat a helyi Dohánybeváltóba, ahová naponta akár 200-300 mázsa dohány is 

bekerülhetett. A dohány beváltását bizottság intézte, így ha rákerült a sor az adott család báláira, akkor 

az átvételt mérlegelés és osztályozás elızte meg. Minden bálát külön lemértek úgy, hogy a bálfákat 

összekötı zsinegeket kioldozták, eltávolították a felsı letakarást és az alsó bálfáknál fogva a mázsára 

ráfordították a bálát. A beváltást végzı személy minden ilyen lemért bálát külön osztályozott. Ide 

szerencse is kellett, hiszen az osztályozáshoz objektív tényezık nemigen álltak rendelkezésre, sokkal 

inkább a nagy gyakorlaton alapuló szubjektív ítélet volt a döntı. Nem véletlenül mondták úgy a 

dohánykertészek, hogy: “ha jó nadrág van a beváltón, jól megy a dohány, de ha rossz, akkor rosszul is 

váltja be”. A minıséget csak a külsı tényezık figyelembe vételével tudták úgy ahogy megállapítani. 

Ilyenek voltak többek közt, a szín, a fajta, a szövetfinomság, valamint a levélépség szemrevételezése. 

A minıségi különbségek a beváltási árakban igen erısen érvényre jutottak, következésképp nem volt 

közömbös a dohányosok számára az, hogy bálájuk milyen osztályozási kategóriába került. Egy rossz 

beváltás kockára tehette az adott család egész évi munkájának értelmét, ill. a következı év 

megélhetése válhatott kilátástalanná.  

Gyakran elıfordult, hogy a kistermelık bálái jó minıségük ellenére hátrányt szenvedtek a 

tehetısebb, 16-20 kukást foglalkoztató uradalmak báláival szemben. A dohánybeváltók által 

alkalmazott szabványok meghatározták, hogy milyen leveleket lehetett az elsı-harmad osztályba 

sorolni, ezek elérése a termelık számára a legfıbb célként nyilvánult meg. Azonban az objektivitás 

hiányában esetenként nehezen alkalmazható szabványok éppen a vitára adtak lehetıséget. Az átvevı 

és a termelı nem feltétlenül látta mindig egyformán az adott bála minıségi osztályozását. Ha csak 

5%-kal alacsonyabb osztályú levelet talált az átvevı egy bálában, akkor az már elegendı okot jelentett 

arra, hogy az egészet egy kategóriával alacsonyabban sorolja be. Vagy további ilyen hátrányos 

minısítésnek számított, ha több levél volt egy csomóban a kelleténél.  

A dohánybeváltóban fatáblára írták fel a lemért dohányok súlyát, osztály szerinti besorolását. Ezek az 

eredmények nagy eltérést nem mutathattak azoktól a jegyzıkönyvi számoktól, melyeket a fináncok 

állapítottak meg év közben. 

Az összes dohány beszállítása után még lehetett arra számítani, hogy a pénzügyırök egy utolsó 

alkalommal ismételten megjelennek a kertészetben, ellenırizni azt, hogy a dohányosok rejtegetnek-e a 

beváltásból visszamaradt ún. szőzdohányt.  

Jászkisér dohánybeváltó körzetében, amikor 1938 után áttértek a szabolcsi dohány 

termesztésére, még inkább fellendült az illegális dohánykereskedelem. A simítás nélküli, jó cigaretta 



anyag hamar közkedveltté és értékessé tette ezt a fajtát, így csempészetének nagyarányú növekedése 

ezzel volt leginkább magyarázható. A fináncokat ösztönözte, hogy a lefülelt csempészek arányában 

százalékot kaptak. Figyelték is, keresték is a Magyar dohányt, de leggyakrabban mindhiába, mert a 

magyar parasztember többnyire leleményesebbnek tőnt. 
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