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A DOHANYTERMELEST ES DOHANYKERESKEDEST FELKAROLÓ GAZDASÁGI SZAKLAP.
Túltermelésünk hátrányai.

A rósz és jó dohány közt oly óriási 
a különbség, hogy azt csak a hozzáér
tők tudnák megmondani.

Sok ezer mázsa dohány van fel
halmozva a kincstár raktáraiban, úgy a 
külkiviteli kereskedők raktárában, de en
nek a dohánynak legnagyobb része al
sóbb osztályú, csekély minőségű, melyen 
túladni alig lehet; mert a kincstár a 
gyári szükségletet csakis a jobb minő
ségű dohányokból fedezi, a kereskedő 
pedig szintén csak a jobb dohányt tudja 
értékesíteni a külföldön, mig a rosszabb- 
tól még potom áron is alig tud megsza
badulni. Ez okoknál fogva halmozódnak 
össze a csekély minőségű dohányok any- 
nyira, hogy már több évi dohánytermé
sünk silány része a raktárakban hever 
és eladásra vár, mert a külföld nem na
gyon mohón kap utána. Hogy honnan 
vannak ezek a rémitően nagy mennyi
ségű silány rossz dohányok, azt e helyen 
egész nyíltsággal akarjuk kimutatni.

Az átalános gazdaközönségre nézve 
évek óta igen kedvezőtlen viszonyok 
uralkodnak. — Ha volt is egy kis 
termés, silány volt az ára, s a gazda 
mindent elkövetett, hogy jövedelmét sza
porítsa és különösen a dohánytermelésre 
fordított nagy gondot. Ebben keresett 
kárpótlást veszteségéért és a ki csak en
gedélyt szerezhetett, nyakra-főre termelte 
a dohányt. Hogy alkalmas-e erre a ta
laj, bir-e a szükséges épületekkel, van
nak-e hozzá jó kertészek vagy munká
sok: ezt mind mellékes dolognak tekintő 
és ezek hiánya vállalatában nem akadá
lyozták. Azt lehet mondani, hogy a do
hánytermelés mániává lett a birtokos- 
osztálynál, ép úgy a bérlők és kisbirto
kosok között is.

A dohánytermeléshez első sorban 
kitűnő jó földre van szükség ; ilyen föl
dek pedig nincsenek minden birtokban 
oly nagy mennyiségben, hogy az egész 
birtoknak egy ötöd vagy hatodrészét 
dohánynyal ültessük be. Különösen van 
nak oly birtokosok, kiknek igen közepes 
minőségű 400 — 500 hold föld'ük van, 
ebben még egy kis legelő, csüröskert, 
egy kis luezernás stb. és ó ezen a birto
kon 100— 150 hold dohányt termeszt, 
holott e birtokban csak keresve talál
hatni olyan alkalmas földet, melynek 
legfeljebb 30—40 holdján lehetne Ogy- 
gyel-bajjal dohányt termeszteni. De ezt 
a kiszemelt földet is csak kiváló gond
dal és erős, czélszerü trágyázással le
hetne jó sikerrel alkalmassá tenni. — 
Már most, ha ilyen birtokon 150 holdat

termesztünk, hogyan lehessen jó dohány- 
termésre számítani ? Igen természetes, 
hogy az ily dohány már a kiültetés után 
azonnal elsatnyul az alkalmatlan talajban. 
A gazda látja ezt a szomorú képet s 
mindjárt elveszti minden örömét; úgy 
találja, hogy nem érdemes erre a kellő 
munkát megadni, hiszen úgy sem lesz 
belőle semmi, kár véle az időt veszte
getni. Természetes, hogy ily körülmé
nyek között az a dohány csak satnya, 
durva, csekély minőségű és rossz izü 
lesz, mivel a különböző elvadult gyomok 
és gazok rossz bűzét magába szívta. A 
dohányföldnek rendes munka mellett 
mindig tisztának kell lenni és sohase 
szabad engedni, hogy abban a gyom 
túlerőre vergődjék.

Sok gazda, ha kifogyott a dohány
termő földből, ki keresi a birtokában 
levő mélyen fekvő rétes helyeket és azo
kon termeszti a dohányt. E földeken, ha 
ugyan nem nagyon esős időjárás van, 
a dohány megterem, de színe soha ki
elégítő nem lesz, mert olyan lesz, akár 
csak a káposzta; égő anyaga még egé
szen hiányzik, a mi pedig a legnagyobb 
bajoknak egyike.

Ilyen körülmények mellett termelé
sünk átalában gyér, jobb minőségben 
szegény, s a legnagyobb kontigensét ki
hányás, harmadosztályú és aldohány ké
pezi, ezek pedig, különösen az utóbbi 
években oly rosszak, éretlenek, színtelen 
durvák, hogy az ember nem tudja, mit 
kezdjen velük.

A gazdának kellene tehát minden 
tőle kitelhető módon arra törekednie, 
hogy csakis kitűnő jó földben ter
messze szakértelemmel dohányát s vi
gyáznia arra is, hogy az általa termesz
tett dohánynak legyen meg a kellő égő 
anyaga, mert e nélkül a dohány mit 
sem ér, legyen ellátva a termelőhely szük
séges épületekkel, mert ezek hiányában 
dohányt termeszteni nem lehet, legyenek 
jó kertészei és bírjon ó maga is teljesen 
a munka vezetéséhez szükséges érte
lemmel.

Ha igy fogunk gondoskodni, nem 
csak segítve lesz az eddigi bajon, de 
biztosíthatunk magunknak oly jöve
delmező gazdasági tárgyat, melyet a 
külföld örömest és jó pénzen fog tőlük 
megvenni.

A napokban egy kis elóleges uta
zást tettem a dohánytermelők között, s 
azt a szomorú tapasztalást kellett sze
reznem, hogy ez évben ismét óriási 
mennyiségben kerülnek felszínre a cse
kély minőségű, durva, rossz dohányok, 
hogy szaporítsák a már meglévőket.

r!oA  .

Láttam továbbá igen s o k  késői éret
len dohányt is, mely nincs beszáradva; 
de azért ezt is nyakra-főre simították és 
csomózták. Sok helyen az ilyen nedvesen 
bo8imitott dohányt csomónkint kötélre 
akgatták. Ezt az eljárást is el kell 
Ítélnem.

Sokkal okosabban cselekszűuk. ha 
a simítás alkalmával a nedves leveleket 
egyenkint újra felhúzzuk a zsinegre, és 
ha egy zsineg megtelt, azt a pajtában 
felkötjük, de nem ám összecsomózva.

Némelyek az ily be nem száradt 
késői dohányt besimítják s a kazalba is 
rakják; igen természetes, hogy az ily 
dohányok teljesen tönkre mennek.

Mindezeknél fogva ismételten figyel
meztetem a termelőket, hogy az ilyen 
késői dohányt, mely nincs tökéletesen 
beszáradva, be ne simítsák mindaddig, 
mig azt erős fagyás ki nem szívja.

Ha netalán az átadá-i határidő ki 
van tűzve, é» biti t is sietnek az ily ká
ros munka bevégzésével, igen szívesen 
adnak a beváltóhivatalok időhalasztást a 
beszállításra, mert az ö bajuk is keves- 
bedik ez által. Az ilyen dohány óriási 
költséget okoz és roppant sok helyet 
foglal el a raktárakban, minthogy szer
teszét kell hányni és a legtöbb esetben 
minden költség és fáradság kárba vész.

A mag;, kir. dobinyjövedék 1867-től 1884-ig.
(ViM7.A|»illantá«RAl a  jövedék elő tti korosakra.)

I r t a : K a i a y  K e z a ö .
|7-ik fo ly ta tás .j [ l 'tánnyu iiiáa  tilo s .|

Az osztrák dohányjövedéki igazgatóságnak 
kezdettől fogva főtörekvóse volt, hogy a fogyasz
tókat minél változatosabb dohánygyártmányok
kal lássa el, mindenféle Ízlésnek és szeszélynek 
eleget teendő; s csakugyan már régi idők óta 
Ausztria (a most már Magyarországié) az az 
állam, hol a fogyasztóknak a legkülönfélébb pi
padohány-, bnrnót- és szivarnemek állanak ren
delkezésére s e tekintetben a jó hírnévnek Ör
vendő franczia dohányjövedék messze az osz
trák és magyar jövedékek mögött marad. De 
nemesak a nagyszerű választék, hanem a minő
ség is lőfegyvernek tekintetett, melylyel még a 
legmakacsabb fogyasztókat is meg lehet hódí
tani s azért a jövedéki igazgatóságnak főképen 
erre is irányult a figyelme. Már az 50-es évek 
közepén bárom legjobb hivatalnokát küldötte ki 
Francziaországba és Spanyolországba, hol azok 
csaknem minden dohány- és szivargyárat meg
szemléltek, a dohánygyártmányok előállításánál 
követett különféle eljárásokat megfigyelték és 
alaposan tanulmányozták a szerzett tapasztala
taiknak közvetlen értéke mindjét abban mu
tatkozott, hogy a szivarok készítéséhez szüksé
ges bélanyagok előkészítése az eddigitél egészen 
elüté és sokkal czélszertlbb módon történt, mi
nek folytán a szivarok jósága is jelentékenyen 
emelkedett. A béltnyeg ez ugyanis, mely a szi
var minőségére döntő befolyásáéi ven, minthogy
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ei képezi legoag.vubb alkatrészét; a burok vagy 
géugy. miután csekélyebb, már nincs olyan 
nagy befolyással a minőségre, mig a borítéknál 
rendesen csak a szép színre és nvulékonyságra 
szoktak nézni s csak alig érezhetőleg járul a 
szivar illatához és izéhez. Káért lőtcntosságu 
dolog a bélanvagtiak helyes és jó elkészítése s 
roppant elónynye! volt az osztrák jövedékre, 
hogy gyáraiban a fentebb említett franczia el
járást vezette be. mplv abban áll, hogy a szi- 
varhélanyagokat nem szabad mesterséges me
leg-ég által túlságosan kiszárítani.

Mint miudcn fogyasztási vagy élvezeti 
csikknél, úgy a dohánynál is az ízlés játsza a 
főszerepet; már pedig a mint moudják : a hány 
ház. annyj szokás, s ez épen Ausztriában na
gyon is figyelembe volt veendő, hol a sokféle 
örökös tartományok mindegyikének a dohány 
élvezetében is különös szokása volt. így történt, 
hogy mindezeknek a tartományoknak különféle 
és számos barnát- és pipadohányfajokat szol
gáltattak ki. és pedig:

Alsó- és Felső-Ausztriában
liurnát
25 fuj

pipadohány
20 fai

Csehországban 23 . 20 .
Morvában és Sziléziában 3* . 20 ,
Malié/iában és Bukovinában 10 . 19 .
Stiriában 3» » 20 .
Tirolban 25 . 21 ,
Trieszt s a partvidéken 27 20 .
Daliuácziábau 10 ’ 12 .
s végül:
Magyarországban 11 . 20 .

| 1866-ig Ausztriában és Magyarországban össze
sen 32 dohánygyár foglalkozott, molyok a kö
vetkezők voltak:

1. Rudapest-Kerenezváros.
2. Budapest-Terézváros.
3. Kassa.
4. Pozsony.
5. Fiume.
6. Temesvár.
7. Kolozsvár.
8. Hainburg.
!t. Rées-Rossau.

10. B é c a -R e n n w e g .
11. Stein.
12. Linz.
15. Fürstenfeld.
14. Szedletz.
lő. .Inarhimsthal.
16. (jóding.
17. Iglau.
18. Winiki.
19. Monasterzyska.
20. Saero.
21. Schwaz.
22. Klagenfurt.
E dohánygyárakban az 18Htí-ik évben 

munkában állott összesen 21032 munkás és pe
dig 18901 nő és 2131 térti: miután a magyar 
gyárak bennünket különösen érdekelnek, ezek 
munkáslétszámát külön is felemlítem : volt pedig 
az említett évben:

s ezenkívül inár a 60-as évek eleién forgalom
ban volt az egész monarchiában 13 faj bel
földi gyártású és 9 faj Havanah-szivsr.

Ebből kitűnik, hogy a minden rendű és 
raugii fogyasztóknak elég nagy választék állott 
rendelkezésére s nem lesz taláu érdektelen fő
leg a burnótokat különösen is megneveznem, 
mint a melyeknek nevei a legváltozatosalibak 
és leghangzatosahbak voltak : u m .: legfino-
inaob ó-debröi. tinóm ú-debröi. lapé area preta. 
párisi rapé. fai on d'Espagne. bécsi rapé. ra- 
diea paésaua lina grosetta e sottile. rapé punta 
V irginia, scaglia di lusso gr. e sott., sanspareil. 
liliom- és durvaszemü fekete, albániai, scaglia 
sopratino dilusso seeltissima. ugyanaz dolce, 
ugyanaz aseintta grosetta e sottile, giugé. radica 
di lusso gr. e sott.. scaglia di lusso ad uso, di 
Tretito, scaglia paiisana tiua. radica eorrer gr. 
e sott.. radica pabsana míschiats. lóglia di 
Levantc, scaglia naturale. scaglia terraentate. 
pressburgo. limilo stb.

A dohány gyártmányok előállításinál egészen

Budapest Kereudvarosban 759
) Budapest-Terézrárosbau 793
1 Kassán 648
i Pozsonyban 529
j Fiúméban 1313

Temesváron 588
Kolozsvárott 473

| a magyar gyáraknál összesen: 
(Folyt kör.)

5103 munkás.

Felhívás hazánk dohánytermelőihez.
Már régi és több ízben kifejezett óhajta

nát képezi dohánytermelőinknek, hogy a do
hánytermelési ügy előmozdítása érdekében al
kottatnék oly fórum, a mely folytonos felada
tának ismerje a dohánytermelési s a vele 
összefüggő kérdések napirenden tartását, a 
minőségi termelés fejlesztését, s szóval, a mely 
szakadatlanul arra törekednék, hogy a hazai 
dohánytermelés ügye kedvező irányban előme
netelt tegyen.

Jelenlegi gazdasági helyzetünkben A gaz
dasági mclléktermelési ágak. a milyen a do

hánytermelés is, az arra alkalmas vidékeken 
figyelmünket, ápolásunkat inkább érdemli meg, 
mint valaha.

E meggyőződés vezérelte a f. évi raájua 
hóban Budapesten rendezett dohánykiállitás al
kalmával egy hogy ült dohánytermelőket, midőn 
immár ellmlasztnatatlannak jelenték ki a do
hánytermelők egyletének megalakítását. Az ez 
irányban folytatott eszmecserék azonban arról 
győzték meg termelőinket, hogy egy ily irányú 
külön álló egylet megalkotásához a szükséges 
eszközök beszerzésének nehézsége miatt jogos 
reményt alig fűzhetnének, hogy mindazonáltal 
a caél elérhető legyen, az országos gazdasági 
egyesülethez fordultak azon ajánlattal, hogy 
ép úgy a mint azt a kertészeti szak osztály lyal 
is tévé, egy oly bővebb hatáskörrel felruházott 
dohány termelési szakosztályt alakítson, a mely
nek külön kisebb, tehát csak négy forintnyi 
díjjal lehetnének tagjai, s a mely szakkérdé
sekben teljes önállósággal intézkedhetnék, ad- 
ministrativ kérdésekben pedig az országos 
gazdasági egyesületre támaszkodnék.

Az országos gazdasági egyesület, mely
nek hivatásszerű feladatát a mezőgazdaság 
minden irányú előmozdítása képezi, csak 
örömmel üdvözölte a dohánytermelés terén is 
tervbe vett tömörülést és készséggel hozzá fo
gott a szükséges előmunkálatokhoz is.

A mód meg van ekkép adva arra, hogy 
egy közös területen eszméinket kicseréljük, 
hogy egymást tapasztalatainkkal gyúmolitsuk, 
és hogy a magas kormánynál méltánvos óha
jainknak bizonyos súlylyal kifejezést adnassunk, 
szóval meg van adva a lehetőség arra, hogy 
erőinket egyesíthessük és az egyesített erők 
fokozott hatásával mozdítsuk elő hazai dohány
termelésünk ügyét.

Minél nagyobb az egyesülésre törekvő 
erők száma, annál nagyobb lehet az eredmény 
is, s azért felkérem dohánytermelő társaimat és 
a dohánytermelés iránt érdeklődőket egyaránt, 
hogy minél nagyobb számban és minél előbb 
fejezzék ki az országos gazdasági egyesület 
titkári hivatalában levélileg belépési szándé
kukat a dohánytermelők szakosztályába, hogy 
igy nemsokára megalakulhasson és működését 
megkezdhesse.

Budapest, 1884. deczembcr hóban.
Gr. Destotcffy Aurc!,

az orsz. gazdaság i egyesület a le lnüke.

E felhívás kiegészítéséül szükségesnek 
tartjuk a tervezett szakosztály alapszabályai
nak leglényegesebb pontjait e helyen közölni.

2. $j. A szakosztály czélja: a hazai do
hánytermelés ügyeit elméleti és gyakorlati

T A R C Z A .  

Egyet-mást a dohányról.
. ------- Yix sanior lierlm extitit,? éneklé

Tliorius harmadfélszázaddal ezelőtt. Es éneklé 
ezt a hyiniiust négy földrészen minden tiszte
lője a csodanővén vnek irt áztató bosszúságára 
a uiisocapnoiuánoknak. A ki még nem volt 
dohányzó, az azzá lett, a kik pedig már do
hányzók voltak, azok rendületlen hívei marad
tak a dohányt kedvelők táborának. Mert — 
tetszik tudni — akkoriban olyan l>olond világ 
volt, hogy a legműveltebb országok népei két 
részre oszlottak: dohánykedvelö éadohányzást 
ellenző csoj>ortokra. .Sajátságos, hogy a papok, 
a spanvol pa]K>k kivételével, valamennyien el
leneztek a dohányzást. Ugylátszik, hogy ezek 
csak Urbán napa kedvéért ellenezték nyíltan, 
a maguk kedvéért pedig dohányoztak titok
ban ; de mikor a spanyol papok dohányozva 
kezdtek el misézni is, akkor aztán a papa ő 
szentsége igazán nagyon megharagudott éa 
adta ki a dohányzók fejért* az egyházi átkot.

Nem túlzás, uraim! A papok az oltáron 
is dohányoztak; ezt nem én mondom, hanem 
a történet: Nuper nobis expositum fűit, <juod 
in illis partibus sumendi őre vei naao tabacura 
usiis adeo invaluerít. . . .

Hát biz' az jó adag ízléstelenség s meg
sértése az erkölcsnek! De másrészt meg az 
egyházi átok túlságos szigorú büntetés 'volt. 
Több mint 110 éven át volt ez az átok érvé
nyes; ehhoz járult még egyez fejedelmek ré

széről e szerencsétlen növény elnyomatása. 
Nem érdektelen ezen időből I. Jakab angol 
király r Billu-je, melvlyel a szerencsétlen angol 
dohányzókra ugyancsak csuful ráijesztett: „A 
dohányfüst — mondja a többi között — az 
alvilág utálatos gőze, a dohány a pokol képe. 
mely hódit, részegít; egyébként tudós orvosok 
gyógyszer gyanánt használták, most meg min
denféle kornelv és csavargó használja; pén
zünk a külföldre vándorol és földünk kizsák- 
mányoltatik ! . . . Oh. kedves alattvalóim — 
igv végződik a végig kenetteljcs hangon irt 
ukáz — ha csak egy cseppnyi szégyenérzet 
vau még lamnetek: akkor hagyjatok fél a do
hány ostoba élvezetével, szégyenletes és káros 
ez és csak • •«tobaságből használják némelyek!“

Ezt az ukázt egy vaskos kötőtű köoyv kö
vette számos kiadásban rMisocapnosu czim 
a la tt; I. Jakab e könyvet Angolországban el
terjesztette és igazán sokat eltérített vele a 
dohányzástól.

Csakhogy ez nagyon rövid ideig tartott; 
a ki egyszer a dohányzás daemonának háló
jába került, nem menekül meg egyhamar be
lőle. Ismertem én már erős természetű embert, 
ki önmagán uralkodni tudott egyébként, de a 
dohányzásról lemondani nem! Petődnek a 
szeme fájt; az orvosok azt tanácsolták neki, 
hogy hagyja abba a dohányzást, különben 
megvakm, s Petőfi nem hagyta abban a do
hányzást, a mint is azt egyik költeményében 
szépen meg is énekli.

A ki azonban mégis le tud mondani a 
dohányzásról, annak elöbu nagyobb krízisen 
kell átmennie; rendesen megbetegszik az em

ber súlyosan, mint az azokkal történik, kik 
például az alkoholtartalmú italok rabszolgái. 
Ma ezektől megvonatik az élvezet: a test, a
vér követelöleg lép fel s e követelés rendesen 
ljetegségben nyilvánul s tart addig, inig vagy 
a vágy ki nem elégittetik s a beteg ismét 
szenvedélyek szolgájává válik vagy pedig 
addig, mig anyagcsere folytán a vér az eddig 
élvezett dohány — vagy alkohol — vagy 
opiiiuimeunyiségeket le nem vezeti. 8  ez rop
pant szenvedéssel jár karöltve. A dohányos 
raboktól a dohányzást megvonni, uraim, ez 
nagy kegyetlenség! 8 én szeretem elhinni, 
hogy a börtönökben kizárólag tűzbiztonsági 
szempontból tilos a dohányzás s nem azért, 
hogy e különben is szerencsétlen emberektől 
az  é l v e z e t  vonassék meg. 11a naponkint 
két óra hosszáig sétáltatjuk a rabokat, hogy 
a természet szabad levegőjét is élvezhessék: 
akkor egy félórára meg volna nekik a dohány
zás is engedhető. Ezt a r rahsegélyzö-egyletu 
bizony megszívlelhetné.

< Mvastam vagy hallottam, nem emlékszem, 
de bizonynyal tudom, hogy nagynevű regény
írónk, Jókai Mór a trónörökös könyvében, a 
„Herkopáteru-röl fog írni. No, nem arról a 
Herkopáterröl. a kit csak onnan ismerünk, 
hogy „Hcrrgott-Vater“ hanem a valóságim 
páter Hirkó-ról, ki a 18-dik század elején élt 
és vándorzarándok volt; egyik a lcgelkeze- 
redettebb ellensége a dohánynak; bal kezében 
a feszülettel, jobbik kezében korbácscsal, fö- 
detlen fővel & mezítláb járt a hívők között, 
kik jobban féltek tőle, mint az ördögtől; 
n y o m a t é k o s  argumentumaival bizony
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utón előmozdítani; e végből föladatául tűzi ki 
a  dohánytermelés okszerű Uzésénok terjeszté
sét, a minőségi termelésnek minden irányú fo
kozását. A viszonyainknak megfelelő dohány- 
magvak és fajták, a helyes dohánykezelési 
módok ismertetését, továbbá Összekötő* kapcsot 
képezni a dohánytermelők s a m. k. ministe- 
riuin, mint a dohányjövedék kezel őségé között 
végre idöszakonkinti kiállítások rendezése és 
páhakérdések kitűzése által az ez irányú iro
dalmat fejleszteni.

3. Jj. A szakosztály tagjai lehetnek: a) 
az országos gazdasági egyesület mindazon tag
jai, kik a dohánytermelési szakosztályban mű
ködni kívánnak s kik ezért külön dijat nem 
fizetnek;

h) bármely a dohánytermelés terén elmé
letileg vagy gyakorlatilag működő egyén, ki 
magát 3 éven át 4 frt évi díj fizetésére köte
lezi, ha különben az országos gazdasági egye
sületnek nem is tagja.

5. 5*. A szakosztályi tagdijak az országos 
gazdasági egyesület által kezeltetnek ugyan, 
de kizárólag esak e szakosztály ezéljaira hasz
nálhatók fel.

Az érdeklődőknek alapszabályokkal szol
gál az országos gazdasági egyesület titkári 
hivatala. (Budapest, Köztelek.)

Dohányfajok.
Irta: Capnomán

Növénytani szempontból a d o h á n  y n ö - 
v  í n y t  több fajra — általában pedig a d o- 
li á n y 1 e v e 1 e k e t a szerint szoktuk felosz
tunk a mint azok bizonyos dohánymagtól ered
nek, továbbá milyen éghajlat alatt teremnek, 
mely ország, vagy vidék termelései; ezzel 
együtt a dohány közelebbi megjelölése minő
ség tekintetében fölösleges, mert az a körül
mény, hogy a dohány itt vagy ott termett, 
«lég arra, hogy megtudjuk: vájjon jó-e az, 
vagy nem; hogy mennyire jó  vagy mennyire 
nem : az már részletesebb megbeszélés tárgyát 
képezi.

A botanikusok a dohánynövényt annak 
virága, szilié és jósága szerint osztályozták ; ez 
az osztályozás esak nagy általánosságban tör
ténhetik, mivel roppunt nagy dolgot adna 
amaz alap- és válfajoknak felsorolása, melyek
kel ez a növényvilág óriási elterjedtségénél 
fogva az utóbbi időben gazdagodott; a do
hánynyal nem úgy állunk, mint azokkal a nö
vényekkel, melyek ha a főid bármely délkörén 
termeltetnek, ugyanazt a növényt adják, mint

például a burgonya vagy saláta; ha egy és 
ugyanazt a magot Skandináviában és Magyar- 
országban elültetjük, az semmi szin alatt nem 
adja ugyanazt a dohányt. Egyébiránt hazánk
ban is tapasztaljuk, hogy minden egyvidékü 
dohány sem egyforma alakú, illatú. Az égalj, 
a talaj, az eljárás sehol sem egyforma s ezzel 
meg van mondva a dohány különféleségéuek 
leglényegesebb oka. Ha még ehhez azt is hoz
závesszük, hogy a dohánymag korcsosodik és 
már negyedizig is alig adja meg azt, mit az 
első alapmag meghozhatott, akkor könnyen 
felfogjuk, miért apad olyan gyakran egyes, 
egykor jeles minőségű dohányunk. A mag el

kalmasak ; alkalmasabbak mint a D o ro in g o - 
levelck, melyek húsos rostjaiknál és vastag 
kocsányaiknál fogva legfeljebb burokra hasz
nálhatók. ü  Domingo-levél ránezos és illatra 
messze elmarad a Cuba mögött. Szt.-I)oming«> 
köztársaságának a Monte-Christo hegység felé 
vonuló részen terem a legjobb Domingo dohány, 
mely Hamburgba, Brémába és Lübeckbe szál- 
littatik.

Az (Kidig említett dohányok közül a leg
jobb mellé — a havana-dohány kivételével — 
sorolható a M a n i 1 a-dohány; a philippi szi
getek e terménye a dohány világpiaczain nagy 

U sima le’szerepet játsz ik ; gyönyörű levelek, nem
gyengülése mellé nem ritkán járul még az a | finomak ugyan, de jóiílatu és nagyon tiszta 
baj is, hogy a talaj utántápíálék hiányában i dohány; egészen fehér hamut hagy maga után.
kiéli magát s nem képes a növény követelmé
nyeinek megfelelni, a növény nem találja fel 
benne táplálékát kellőleg; satnyává lesz, nem 
éli meg a t e l j e s  megérés korát; a termelő 
látván ezt, hogy mégis megmentsen valamit, 
t e l j e s  megérés előtt szedi le a leveleket, j  
vagyis az elcsenevészedés előtt még tán elég 
korán.

A külföldi levélfajok között kétségkívül a 
h a v a  n a-1 e v e i n k  kénezik a legjobb dohány- 

i fajt; apró, sárgás levélkék ezek, vékony, a 
1 lapszél felé teljesen elenyésző erekkel. E do

hány kiváló illatánál fogva a szivargyártáshoz 
kitünően alkalmas.

Ezt követi a P o r t o r i c c  o-doliány; sö
tétbarna, középnagyságú levelek. Gyenge izé
nél fogva erősebb (hmányokkal keverve jó 
szivarnak, tisztán pedig különösen a Portoriceo 
homoklevelek jeles pipadohányt szolgáltatnak.
A Brazil-dohány minden tekintetben jobb a 
Portoricconál, a közönséges Cuba-doh&nyt meg
közelítőt illattal. Braziliának St.-Félix kerüle
tében termelt dohány képezi az ottani dohány 
finomabb fajtáját; a félix-brazil súlyra nézve 
könnyű, vékony, kevés érrel, áthátó jó illattal.

Még mielőtt a szivar ily sebesedö hala
dással a pipát kiszoritaná: mindig nagy szó 
repe van a V a r i n a  s-dobánynak. Ezt a do
hányfajt I)él-Amerikának Venezuela nevű köz
társaságában termelik. Hosszú, hegyes levelek, 
meglehetős vasrág töérrel. Sajátságos jó illata 
van különösen annak a fajnak, mely az < >ri- 
roco folyó mentén terein. Csakhogy addig, mig i 
ez a dohány jól esak pipábao élvezhető, a j 
c o l u m b i a i  doliánvok (Corraen, Amhaloma, ! 
Palmyra és (iiron) kitűnő szivardohányt ad- | 
nak; nem jobbak ugyan a Brazilnál és Por
toricconál, azonban határozott illattal hirnak 
és igen jól égnek ; tojásalaku leveleik finom 
hajlékonyságuknál fogva saivarhoritéknak al-

Szivarka-doliánynak nagyon jó. Manila-szigetén 
három dohánygyár áll, melyekben összesen 

I húszezer munkásnö foglalkozik. A gyártmány 
| Kínába legnagyobbrészt azonban Kclet-Indi&ka 
| kerül. A szivarokat sport-alakban gyártják,
| mindkét végükön levágva. Hozzánk esak nyers- 
j anyag kerül a készül belőle a „M a n i l au- 
I szivar.

A .1 á v a-d o b á n y  (a hasonnevű szigeten 
terem) vékony levél, majdnem egészen átlátszó 
finomságú; zöldesbe játtszó foltokkal, vékony 
erekkel; pipadohányra nem alkalmas, sem 
burnótra; u szivarnál pedig bélnek gyenge; 
de boríték gyanánt igen jól használható. Jávn- 
dohányt egyéb czélra nem is igen termelnek. 
A S z u m a t r a-doháuynyal sem vagyunk sok
kal különben. Csakhogy mig a Jáva — mint 
boríték — nem oly sima és hamarabb szakad, 
addig a zsíros, a javánál sütétebb szinii rain- 

! den tekintetben jobb és szebb (barnább is) 
szumatralevél ruganyos, jobban kisimítható, de 
hasonlóképen csak borítékra és göngyre jó. 
►Szivarbélre gyenge. Keverve más erősebb do
hány nyal — liánéin szárazon — bélre is al
kalmas volna.

A t ö r ö k  d o h a  n y o k általában pipa
cs szivarkadobánynak valók. Apró sárga leve
lek, melyek igen szépen kisimíthatók; az 
anyag nem nehéz, a mi arra mutat, hogy ke
vés dohányolaj vau benne ; ez a dohány nem 
is oly ragadós, pépes mint egyéb külföldi 
dohány.

dohányzás

is szippan- 
szószéken,

nem egyet gyógyított meg, ki a 
nyavalyájában szenvedett.

Ma már talán a páter llcrko 
tana egyet buniót-szelonczéjéhöl a 
lm a hívők előtt kifogyván a tárgyból, gon
dolatait akarná gyűjteni. Ma már a burnótozás 
a  templomokban nemcsak nem bűn, hanem 
bevett szokás is, különösen az öregebbek ré
széről.

Tétetett ugyan lHUO-ban még egy-két kí
sérlet a bumót előlegére : de nem sikerült. 
Érdekes itt felemlíteni az r Ámor capnophilusu- t ; 
megjelent Becsben (1H29.); a pásztorlevél e 
jámbor írója élesen kel ki a dohányzók ellen; 
oltalmába veszi az emberek egészségét és til
takozik r Isten szabad levegőjének dohányfüst 
általi megfertőz te t ése a ellen; minden capuománt 
(dohánykedvelőt) korhelynek nevez stb.

Megállók itt egv szóra s mert én is cap- 
iiomán vagyok, gondolkozom egy kissé a fe
jünkre szórt vádak fölött.

Az ember él és élvez; nem minden em
ber élvezhet egyformán, de élvezni mindenki 
akar. Az egyik a kényelemben, a másik az 
ovésben, emez az ivnsbaii, amaz a nyalánk
ságban találja gyönyörűségét. Es igy tovább 
«gész a dohányzásig. Valljuk meg őszintén, 
hogy még akkor is, ha egyedárusági ára 
a dohánvnuk kétszeres volna, az a legolcsóbb 
élvezetek sorába tartozik. A legolcsóbb szivar 
nálunk egy és fél krajezár. Ugyan mi mást 
é l v e z  h e t ü n k  ennyiért? Még Budára se 
mehetünk gyalog ennyi pénzzel, pedig Budára 
járni nem épen nagy élvezet. Tehát másfél

| krajezárért az ember majd egv órahosszáig 
szórakozik és élvez. Kénlem most: Hol itt a
korhely kedés ? Egy csendes borkedvelő egy 
óra alatt megiszik egy liter bort — a szeme
tes kocsisunk minden reggel bárom kupicza 
pálinkát — mennyivel több ez egy-két szi
varnál ?

A dolog tehát oda görbül ki, liogy a do-

A dohánybeváltási határidők.
Ez évre az eddigi gyakorlattól eltérölog 

a kincstár részére termelt dohányok beváltásá
nak Kezdete és befejezése egy hónappal ké
sőbbre tűzetett ki. tudniillik januát 2-dikától 
márczius végéig terjedő időtartamra.

A beváltás későbbi megkezdése is felette 
káros a termelőre nézve azon okból egyrészt, 
hogy eddig a folyó évi adóját és kincstári tar
tozásait a deczember havában beadott dohá
nyából mindenkor ké|>es volt fedezni, és fedezte 
is, mig a jeleu alkalommal számos nagytermelő 
és a kistermelők ezrei nem fogják elkerülhetni 
a késedelmes adófizetéssel járó bajokat; más
részt. hogy a dohánvsiinitás az év leghidegebbi \  (lo iog U'IIUI oua gurum k i , iiug^ a no- • ««< v .

hunra) takarókon. A ki ezt nem hiezi. 'az  lx>- ! szakára esvén, t> dohányleveleket fagyos voltuk
miatt rendesen liesimitaui lehetetlenség, azok 
gyakran illegned vési ttetnek, vagy szárazon si
mítva összetörnek, úgy, hogy a legjobb minő
ségű dohányból alig lesz vaíami első osztályú 
és válogatott levél.

A beváltás befejezésére kitűzött időszak

|»edig épen olyan, melynek betartásával do- 
íánytermelésünknek múlhatatlan hanyatlani 

kell, úgy mennyiségileg, mint minőségileg is a 
következő oknál fogva.

Éghajlati és talajviszonyaink mellett a jó 
dohánytermeléshez elengedhetetlen feltét a korai 
rásza. melynek előállításához szükséges meleg
ágyak legkésőbben márczius 10—15-ig készí
tendők el, különben a dohány kiültetése későre 
maradva, nem ju t annak elég és kellő idő tel
jes kifejlődése és megérésérc a mellett, hogy 
száradása szeptember és október havára ma
rad, mely körülmény okozta eddig is, dohá
nyaink nagy részének rossz minőségét.

Magyarország legnagyobb részén a do
hány ahoz értő feles kertészekkel (dohányosok) 
termeltetik, kiket a termelők egy-egy évre 
gyakran távoli megyékből fogadnak fel és 
kiknek nagyobb része majnera minden évben 
cserél gazdát.

csátkozzék csak Banké orvostudorral vitatko 
zásba s majd ez elmondja, hogy az állati az i 
emberi organizmusban mennyi — munkaerőre i 
bontható anyagmennyiség van felhalmozva. A ( 
természet — mondja e jeles tudós — a fel- ! 
halmozott anyag felbasználhatását az ember i 
szabad akaratának esak bizonyos fokáig engedi | 
meg; mielőtt a munkaerőre való bomlás ma- J  
gusahh fokát elérné: inozoghatási képességeink I 
elé változott ehemismusunk folytán akadály | 
gördül; ezen akadály alanyilag fáradtság — 
előbb kedvetlenség, később munkaképtelenség 
minőségében jelentkezik. A fáradtság érzetét 
az élvezeti czikkek (a dohány is) már kezdet
ben elűzik úgy, hogy az anyagcserével kapcso
latos munka a természet által vont h a t á r o n  
t ú l  is folytatható lesz.

Ebből látható, hogy munkaképességünk 
szaporodik és nem üres phrázis az, ha a varga 
azt mondja, hogy liamarahh van megtalpalva 
a csizma ha rágyújtok a pipámra. Persze ezt 
nem szabad összetévesztenünk a pinczérrel, ki 
szintén hamarabb hozza a levest, ha előbb egy 
szivart ka)>. Capnomán.
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A félfogadás rendesen a dohánysimitást 
megelőzőleg, a szolgálatba lépés pedig az előző
évben termelt dohány végképeni átadása és a 
régi gazdával való megszámolás után történik, 
mért a dohány átadásáig folyton lévén szük
séges gondozni, azt addig elhagyni nem is lehet.

Ha pedig a dohányos utolsó doháuya, 
márczius 10—25. körül váltatik be, a meg szá
molás és átköltözködéshez szükséges idő igény- 
bevétele mellett az addig lesz kénes ápril l-seje 
előtt az uj gazdánál lenni; és na esak akkor 
akarunk a melegágy rakáshoz fogatni, jobb lesz 
a dohánynak szánt földet bármivel inkább, 
mint dohány nyal beültetni vagy bevetni.

A mefegágvrakáshoz bizonyos szaki
rettel járó ügyesség, a rásza-neveléshez pedig 
ernyedetlen gondozás lévén szükséges, ezt a 
gazda másra nem bizhatja és senki mással
nem is teljesítheti, mint épen a feles kertész
szel magával.

Hogy a beváltás kezdete későbbre ha- 
lasztatott, ez ellen a termelők kifogást nem 
tehetnek, de hogy az bármikor kezdve, leg
feljebb márczius fi-ére be legyen végezve, do
hánytermelésünk lehetősége és arra nézve, 
hogy az mennyiségileg és főleg mint ségileg azt 
eredményezze, hogy úgy a termelő mint a ma
gas kincstár abból hasznot lásson, viszonyaink 
mellett a fent jelzett oknál fogva conditio sine 
qua non.

Ha tehát a magas kincstárnak csakugyan 
érdekében áll a dohánybeváltás későbbi meg
kezdése és a mellett a dohánytermelést majd
nem lehetetlenné tenni nem kívánja, okvetlen 
gondoskodnia kell arról, hogy a dohánybevál
tási időtartam róvidebb legyen és mindenkor, 
legkésőbb márczius 5-én véget érjen. *)

P ro jip t  r  S a m u .

V e g y e s .

—  Olvasóinkhoz! E számunkkal a . Ma 
g y a r  Do h án y u j s ág* második évfolyamát 
kezdi meg. s e z ú t t a l  1SSŐ. év i j a n u á r 
t ó l  k e z d v e  uj  e l ő f i z e t é s t  n y i t u n k *  
Hogy eddig megfutott pályánkon mennyire fe
leltünk meg kitűzött feladatunknak, azt olva
sóink jobban megítélhetik, mint mi. Annyi bi
zonyos, hogy a mit Ígértünk, azt beváltottuk. 
Minden erőnkből azon voltunk, hogy hazai do
hánytermelésünk érdekeinek használjunk s gya
korlati útmutatásokkal megjelöljük a termelés 
különféle munkanemeiben a követendő legjobb

*) A „(tazdasápi L apok" — melyből e cs ik k e t 
átvesszük — ille tékes helyről úgy értesü l, hogy a  do
hánybeváltó  k incstá rnak  e kifogásolt intézkedése 
onnan ered, m ert sok term elő résaéről a  dohány nem 
ad a tik  á t  a  kellő m inőségben, m iért is az  osztrák  kor
m ány részéről nagyon m egnehezittetik  az  ily  dohányok 
átvétele. Tény azonban v iszo n t, hogy ez intézkedés 
a  term előkre sok tek in tetb en  hátrányos ; s íme e példa 
is arré) tanúskodik , hogy m ennyire szükség van egy 
oly testü le tre , m int a  m ilyen az orsz. gazdasági egye
sületben a lakulóban levő dohányterm elési szakosztály, 
a mely ily  differencziák k iegyenlítését sikerrel közve
títh e ti.

irányt. E tekintetben folyvást kitűnő erők tá
mogattak bennünket, s a lefolyt évben nem egy 
jeles dohánytermelőtől hoztunk személyes ta
pasztalatokon alapuló hasznos közleményeket. 
Hogy gyakorlati útmutatásaink méltánylással 
találkoztak, bizonyítja az is. hogy több tekin
télyes magyar lap több ezikkilnket átvette. Azt 
is elmondhatjuk, hogy a központi illetékes kö
rökben, hol a hazai dohány termeién ügyével be
hatóan foglalkoznak, általában elismerték mű
ködésűnk hasznosságát. De olvasóink legjobban 
tudhatják azt. mennyiben váltunk hasznukra 
Tény, hogy számos előfizetőnk fejezte ki elis
merését azokért a tanácsokért, miket lapunkban 
adtunk. Azt hisszük, elég olcsón adjuk e taná
csokat. hiszen lapunk előfizetési ára e g é s z  
é v r e  c s a k  4 f o r i n t .  A jövőre nézve újabb 
programmot nem adunk, mert az eddigit nem 
változtatjuk meg. de a pártfogáshoz képest la
punk alkalmasint nagyobb terjedelemben fog 

| megjelenni. Hondoskodank arról, hogy a jövőre,
| lapunkban a dobányiigyre vonatkozó hivatalos 

közlemények legkorábban jelenjenek meg. Mi- 
, nét inkább pártfogol minket a közönség, amiül 
I többet nyújthatunk neki. Midőn felkérjük olva

sóinkat egész bizalommal, hogy bennünket tá- 
| mogatni. s lapunkat körükben megismertetni 
' szíveskedjenek, egyúttal felkérjük azokat az elö- 
j lizetöinket. a kik eddigelé még nem küldték 
I be az előfizetési pénzt, hogy azt legkésőbb 
, január 1-éig a kiadóhivatalba (V. kér., alkot - 

mány-nteza 27. az. I. emelet 15-ik ajtó) bekül- 
. deni el ne mulaszszák.

A „M AG YAR  DO H ÁN YU JSÁG u
sz e rk e s z tő s é g e .

— Dohánytermelők ertekezlete. Nyíregy
házáról Írják a „G. L.*4 uak, lu*gy K á l l a y  
András halászi nagybirtokos felhívása folytán 
az Európa szálloda nagytermében a megyei 
dohánytermelő földhirtukosság gyűlést tartott.

; Kállay a tőldbirtokosság összehívására szol
gáló okként előadja hosszú sorozatát ama sé
relmeknek, melyek a dohányjövedéki központi 
igazgatóság 6435. sz. alatt kelt rendeletében 
foglalt intézki-désekböl a dohánytermelőkre 
hárainlanak, mert mig egyrészt a dohánybe
váltási idő tartamát a megye területén egész 
6 héttel megrövidité, hosszadalmas esomónkénti 
átvételt rendeli el. Ennek alapján csak már
czius végén készülhet el a gazda a dohány- 
beadással, ekkor következnek a dohányosok 
költözködése, április közepe előtt nem foghat
nának a dohányágyak rakásához, s a nyírben 
korai jó dohányt nem tenyészhetnék. A gyű
lés azt határozta, hogy feliratot intéz a köz
ponti doháuyjüvedéki igazgatósághoz. Az át
adással a gyűlés egybehivója bízatott meg, 
azzal, hogy a fővárosban levő összes megye-

heli képviselőkkel ez ügyben érintkezzék a 
őket csatlakozásra megnyerje.

— Az idei dohánytermés minőségére nézve
újra sok a panasz. Hazánk számos vidékéről 
érkeznek hozzánk levelek, a melyekben a l»- 
jokról panaszkodnak. Sok dohány még most 
sem alkalmas a simításra, ennélfogva ismétel
tén ajánljuk a termelők figyelmébe azokat, a 
miket előbbi számainkban a simítás körül kö
vetendő eljárásról mondottunk. Nagy baj az, 
hogy a rossz időjárás következtében az utak 
csaknem járhatatlanok, s a szállításra nem al
kalmasak. Általában az idei termés minősége 
sok kívánni valót hagy hátra, s nem igen felel 
meg az igényeknek. A dohánylevelek szerfelett 
kicsinyek, úgy hogy nagyságra nézve még a 
limit évben termett levelek mértékét sem ütik 
meg. Ismételve hangsúlyozzuk, hogy a terme
lés körül lelkiismeretes gondosságot kell szem 
előtt tartani, mert különben veszélyeztetjük, 
egyik leghasznosabb termelési águnkat. A 
mennyiben egyik-másik kérdésben jó tanácsok
kal szolgálhatunk, felkérjük lapunk olvasóit* 
hogy egész bizalommal forduljanak hozzánk. 
Különben is kérjük olvasóinkat, hogy a do
hánytermés állásáról, s általában az illető vidék 
dohány ügyeiről szíveskedjenek lapunkat idön- 
kint értesíteni.

— At erdélyi részek dohánytermése felöl 
kedvezőtlen hirek érkeznek; különösen Há- 
romszék megyében volt rossz dohánytermés, 
minek legfőbb oka abban rejlik, hogy a ter
melők nem járnak el a kellő gondossággal, 
így a Iliidet rosszul választják meg és nem 
részesítik okszerű mivelésben. A dohánylevelek 
kezelése, szárítása, eltartása annyira kezdetle
ges módon történik, hogy ezáltal a középmi- 
nöségi dohány is rossz minőségűvé válik. Kü
lön szárító helyekről szó sincs, a felfűzött le
veleket egész nap veri az eső egész elrotlia- 
dásig. A gazdák az okszerű növelésre utasítást 
nem fogadnak el, irtóznak minden újítástól, 
bármily nagy haszonnal legyen is az össse- 
kötve. Így aztán a kincstár nem kapja meg a 
kellő minőséget, sem a termelő fáradsága diját. 
Ez évben Hároinszékmegye területen dohánv- 
nyal be volt ültetve 53 hold, a termés 15.4Í7 
kilogrammot tett, ebből esak krg. vált be 
első osztályú dohánynak ; mig a hasznavehe
tetlen termelés 1670 kgrra rúgott. A kincstár 
fizetett 2167 frt beváltási dijat. Fogarasme- 
gyében 46 holdnyi területén 46,218 kgr. do
hányt termeltek, ebből esak 375 kgr. volt 
hasznavehetetlen, első osztályúnak pedig 5428 
kgr. vált be, és a kincstár fizetett 10,523 Irtot. 
Így tehát Fogaras termelése kisebb területen 
háromszor nagyobb és a kapott összeg ötször 
nagyobb, mint Háromszéké.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 
D a r é r i y  V ilm o st.

■*. V  T  * .  * . * , + .  *  *  •.*: . T  - +  r  T  *  *
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