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Budapest, váczl-körut SS. az.

A bugázás és kacsozás.
A virágozni és magot termelni induló 

dohányt meg kell gátolni eme mű
ködésében, a mennyiben nékünk nem 
a magra, de a levélre van szükségünk; 
mert ha a magbugát kénye és kedve 
szerint hagynánk nőni, törpe, és kifejletlen 
dohányleveleket nyernénk.

Mihelyest a buga mutatkozik, azonnal 
le kell azt csipkedni.

A bugázás által szándékba vett czél, 
t. i. a levélnövesztésnek lényeges elősegí
tése, csa* akkor éretik el tökéletesen, ha 
az ahoz alkalmas időszak el nem mulasz- 
tatik. E munkát addig kell kezdeni, 
mig a felső levelek aprók, világos zöldek, 
alkatrészükben még fejletlenek, szóval 
fiatalok.

Általán véve a virágbimbó azonnal 
kitörendő, mihelyt az őt környező csúcs- 
levelek csomójából kibújik.

Ez időszakban már regulázhatjuk a 
szándékolt levél mennyiség meghagyását 
is, — a mennyiben a bimbóval együtt azon 
felesleges apró csúcs-leveleket is lecsípjük.

A korai bugázás által a tőkék túl
ságos magasodása megakadályozta tik, és 
miután az megtétetett, ritkán lesznek a 
tőkék 80 centiméternél magasabbak. A

evelek a kurta tőkén sűrűén egymás mel
lett állanak, és a szél nem tud soha benne 
oly nagy kárt tenni, mint ott, a hol a bu
gázás elkésett, és a hol a tőke nyurgán 
felnő. A levelek ez által ritkábban állnak 
rajta, és a szél is jobban rongálja, a mi 
igen természetes.

A későn bugázott dohány felső leve
lei rendesen aprók szoktak maradni, ellen
ben az idején bugázott dohánynak a felső 
levelei is ki szoktak szép nagy levéllé 
fejlődni. A mikor a virágkorona már a leve
lekből kifejlődött és akkor eszközölnénk 
csak a bugázást, csak az érlelést mozditanók 
elő; de a levelek kifejlesztésében már nem 
sokat használnánk. Azért mondom, hogy 
korán kell a bugázást megkezdeni, minden
nemű dohány lapoknál, kivévén a kerti és 
muszkatály leveleket, a mennyiben ezeket 
bugázni szükségtelen, de azért ezeket is 
meg kell a felesleges bugáktól szabadítani.

A bugázásnál vigyázni kell, hogy a 
tőkével kíméletesen jáijunk el. úgy hogy 
a leveleket meg ne sértsük a mivelet alatt. 
Korán reggel és estve, a midőn a dohány 
még a harmattól nedves, nem szabad bu
gázni.

A helyes és jókori bugázás a dohány 
mivelés egyik legfontosabb részét kéjiezi.

A bugázás alkalmával már is lehet 
kacsozni, de azután a hányszor kacs mu
tatkozik, mindannyiszor le kell törni.

Különben e két miveletre jövő szá
munkban még visszatérünk. Hely szűke 
miatt rövidnek kell ezúttal lennünk.

Daróczi Vilmos

Nyílt levelek.
i.

(Válasz a „Szomorú jelen, s/.oniorubb jövőu czimü 
czikkre.)

A „Magyar Dohány-Újság" f. évi junius 
ltj-án megjelent 12-ik szamában . „Szomorú 
jelen, szomorúbb jövő* czim alatt meg elent 
közleményre, lehetetlen néhány rövid meg
jegyzést nem tenni.

A  mi a kérdés lényegét illeti, én tökéle
tesen aláirnám a czikk állításait, ha nem lát
nám azt, hogy kiindulása van elhibázva anv- 
nvira, nogy az abból vont következtetések 
Önkényt halomra dűlnek magával az alappal 
együtt, mely tökéletesen tarthatatlan.

A  dohányt, mint monopólium tárgyát az 
állam köteles teljesen beváltani. Nem válogat
hat benne. Nem teheti azt, hogy csak a jó- 
minöségüt tartsa meg, a rosszat pedig a ter
melő nyakán hagvja.

Ebből aztán sok minden következik.
Előnyös a termelőre, mely •elejtes pro-

ductumáért is okvetlenül pénzt kap. Ellenben 
hátrányos és üzleti szempontból • csak a risi- 
kót növeli, az államra nézve, mely mindent 
beváltani köteles, azon további kötelezertség- 
gel, hogv a dohánvgvártmánvök olcsóság és 
jóság tekintetében még az olyan kényes Ízlés
nek is megfeleljenek, mint az igen tisztelt 
czikkiróé.

Abból, hogy az állam minden dohány- 
terméket köteles beváltani, következik, hogy 
a gyártásra íelhasználhatatlan dohány bizony 
aranvtaianul rövid idő alatt óriási mennyi
ségre felszaporodik, —  de hogy használhatlan 

. dohány létezhetik és óriási mennyiségre fel— 
szaporodhatik, annak —  engedjen meg czikk- 

| író, szerénv nézetem szerint —  nem Tisza 
| Kálmán, sem a Tisza-kormány, hanem a ter

melő az oka.
Ha az állam csak a neki tetsző dohányo

kat váltaná be. és igv volna 300 ezer] mm. hasz- 
: naveheteMen dohány raktáraiban : akkor méltán 

lehetne Tiszát és kormányát vádolni.
Igv azonban a felelősség teljesen a terme

lőkre hárul, amely annál nehezebben nyomja 
j vállukat. minél bizonyosabb az. hogy a kor

mány, czikkiró előtt is ismeretes eszközökkel 
és áldozatokkal törekszik oda, hogv a nép 
az okszerű és belterjes dohány termelést 
megtanulja.

Ha tehát a dohánytermelés terén a czikk 
író szomorú jelent constatált, bizony a terme 
lök mondhatják el, hogy: mea culpa, me 
culpa.

Itt egy circulus vitiosussal van dolgunk, 
melynek a z o n b a n  k i i n d u l á s a  és vissza
térése a termelőkben van ; minél jobbat pro- 
ducálnak a termelők, annal jobbat és olcsób
bat is adhat az állam, mert kevesebb az el- 
használhutlan termék, mely a beváltási kény
szer mellett természetesen csak a risicót növeli 
és mtnéi rosszabbat produkálnak a termelők, 
annal kevésbbé tud az állam jót és olcsót 
gyártani.

Ami a czikkirónak a szomorú és fájdal
mas jövőről festett képét illeti, meg vagyok 
győződve, hogy maga sem óhajtja annak 
valósulását —*• de különben bár számodásokkal 
áll elő, nem is sikerült neki czikkével senkit 
sem meggyőzni, hogv az a jövő csakugyan 
olyan kétségbeejtő lehetne.

Nem bocsatkozva czikkirónak ez irányban 
mozgó tejtegetései czátolatába, egyszerűen ide 
igtatjuk a lapokban megjelent következő kis 
közleményt, mely a dohány hasznáról igen ér
dekes dolgokat mond.

„Kormánykörökben erősen bíznak abban, 
hogy a kincstári dohányjövedelem tisztára be
hozza ezidén a költségvetésben előiránvzott 
24.600,000 frt tiszta jövedelmet, meri a fo
gyasztás nagyon jól áll. Mindennap kell most 
a hivatalos kimutatás szerint egy millió cziga- 
retta és két millió szivar, a pipadohány gyár
tását pedig annyira kellett fokozni, hogy néhánv 
százzal szaporították a munkások számát há
rom gyárban és a munkaidőt is két órával 
kellett meghosszabbítani, pedig már a vasár- 
és ünnepnapokat is belevonták. Érdeket, hogy 
a dohánygyártás úgy mellesleg mennyi más 
iparágat mozdít elü. Éven kint egymillió méter
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vásznat hasznai fel, melxct Szepességről és 
Erdélyből szereznek be. Közönséges papírt 
200.000 frt árát fogyasztanak, szintén kizáió- 
rólag magyar papírgyárakból. Azelőtt a szi
varskatulyákhoz —  sajnos — még a fát is 
külföldről. Ausztrálból hozatták, most azonban 
hazai fából készül az egesz szükséglet. Most 
már külföldön csak a czigarettapapiros készül, 
melvet, míg a szerződés tart, Párisból szerez
nek be, de ez is megszűnik, mert a szerződés 
lejártával a fiumei papírgyárban fogják készí
teni a czigaretta-papirost is. A czigaretta gyár
tására nézve igen czélszerQ reform fog nem
sokára életbe lépni: a géppel való készités 
megszűnik, miután az ily czigaretták rosszul 
szeleinek. Ezentúl kézzel gyártják a czigaret- 
takat.

Közleményemet, ha a tck. Szerkesztő ur 
jó indulatából napvilágot lát, — azzal fejezem 
be. hogv ismertessük meg a termelőkkel, amit 
a Tisza-kormány a termelők előnyére utasítá
sul adott, oktassuk a népet jobb kezelésre, 
mert jobb kezelés után jobb jövő várható, 
ugv a termelő, mint az államra nézve. Ugv a 
tratikdohánv is jobb és olcsóbb leend. ha az 
állam nem lesz kénytelen 300 ezer mm. do- 
hánvt megsemmisíteni.

Kis-Orosz, 1*81*. Július 1-én.
Szabó János
urad. tiszttartó.

A dohánvnak azon használhatón czimet 
nem szabad és nem lehet a szó tel;es értel
mében adni, mert azon dohányok, melyeket 
a kincstár beváltott pénzért, azok haszonve- 
hetetlenek nem lehetnek ; —  fájdalom, rosszak’ 
igen rosszak, de lassan-lassan fel fognak azok 
gyártatni —  és esetleg belőle valami keveset 
el is adnak, különösen ha fogyasztásunk to
vábbra is úgy marad, mint jelenleg van, a 
mint azt más helyen leírjuk.

Czikkirónak én teljesen osztom a nézetét, 
melyet a szóban forgó első ezikkre meg 
is jegyeztem, és hiszem, hogv czikkiró ur azt 
cszre vette; megvallom, hogv a czikk egész 
ben nem volt ínyemre, és ama nézettel 
egyáltalán nem értettem egyet, és ha a czikk- 
iró nem egyik leghübb •munkatársam és a 
dohányügy iránt egyik legügvbuzgóbb egyé
niség, a kinek jeles értelmisége lapomnak 
egyik díszét képezi, azt közé nem is tettem 
volna '—- daczára annak, hogy meg vagvok 
győződve arról, hogy Ambrus József plé
bános urnák minden tette és minden lépése 
az ügy iránti buzgalomból származik.

. Szerkesztő.
II.

Vonatkozás a V á s á r h e l y i  l.ászhi. lOkuah&zai do
hány nagyterm elő urnák a „M agyar Dohány-l jsá g "  

ez évi 13-ik szám ában közölt II. szánni nyílt levelére.

A  tisztelt czikkiró ur szives vplt ezen 
nvilt levelében az aradi m. kir. dohánv be
váltó felügyelőség által kiadott —  általam 
szerkesztett —  lll-ik számú dohány termelési 
hirdetményre reflektálni.

K ü l ö n ö s e n  f o g l a l k o z i k  a  t i s z t e l t  c z i k k i r ó  

u r  a h i r d e t m é n y  a z o n  k i t é t e l é v e l ,  h o g v : , . A  

b o t r a  v a l ó  f ű z é s  s z i n t é n  e l e j t h e t ő * * ;  n é m i l e g  

e r ő s e n  t á m a d j a  m e g  a z t ,  é s  k ü n v e l m ü s é g r ó l  s 

k a p k o d á s r ó l  t a n u s k o d ó n a k  j e l z i  a g e r e b e n e k e n  

( E x s i c c a t o r o k o n )  v a l ó  s z á r í t á s  a já n lá s á t .

Amily meggondoltsággal és biztos ala
pokra fektetett tárgyilagossággal szerkesztettem 
a hirdetményt, épen oly irányban kívánok 
haladni viszonválaszomban.

Elismerem, hogy kifejthettem volna azt, 
miért ejthető el a botravaló fűzés,' de mivel 
a már ily szárítással foglalkozókat „eltiltani** 
egyáltalában nem szándékoltatok és csupán a 
jövőre, esetleg ezen szárítási móddal kezdöleg 
foglalkozni szándékozónak iránv adatott: nem 
gondoltam szükségesnek a bővebb indokolást.

Az ok, hegy miért nem kívánjuk a bo
tokon való szárítást, leginkább abban kere 
sendő, hogy a levelek némely termelő által 
igen hosszan —  majdnem félig behasittatnak, 
mi által az ily levelek a gyárban történő ki- 
kocsánvozás alkalmával még akkor is sokszor 
beszakadnak, ha a nagy gonddal eszközölt 
szárítás közben a kettéhasitott borda meg sem 
penészesedik.

Ily mélyen behasitott árut a gyáros 
nem kedvel, mi a fenti oknál fogva igen 
természetes is

A tisztelt czikkiró ur is pálezán szárítja 
egy részét a dohányának és talán azért is
szólalt fel.

Engedje meg azért kijelentenem azt, hogy 
a kérdéses hudetményi passzus megszerkesz
tésénél ó reá nem is gondoltam, mert ö a 
behasitást oly rövidre eszközölteti, hogv az 
kifogás alá nem eshetin.

Szintúgy té edésben van a tisztelt czikk
iró ur, ha azt gondolja, hogv én a botokon 
való száritás elejtését a gerebenek érdekében 
ajánlottam volna.

A tárgyilagosság mindig elvem lévén csak 
a való tények lebegtek ez által is szemeim 
elő tt; és ha esetleg bármikor tévednék is — 
mi utoljára is emberi dolog —  mindig meg
tudom okolni bevallott nézetemet.

Az exsiccatorokon —  gerebeneken —  
való száritás most hetedik évét járja ; majdnem 
hat évig teljesen passive viselkedtem, mert 
meggyőződésem hiányzott; most azonban ki
léptem semlegességemből azért, mert u töké- 
letesbitett gerebenek legalább is elfoglalhatják 
az okszerű szárítási módok között azon helvet, 
melyet én nekik a hirdetményben kijelöltem, 
t. i. a harmadikat.

Azért soroztam pedig azokat a harmadik 
helyre, mert én az anyagnak szükséges idő
leges összetömöritését és kiképzését mindannak 
daczára, hogy a gerebenekre való levél fel- 
aggatás igen előnyös, a zsinórokkal jobban 
elérhetőnek tudom.

Lehet, hogv idővel még szorosabban csat
lakozom a gerebenek kedvelőihez, ha a veie 
elért eredmények szembeötlőbbek lesznek, 
annyi azonban tény, hogv nagvobb uradalmak 
gerebenekben már tetemesebb beruházásokat
tettek, mit —  erre kényszerülve nem lévén __
aligha cselekedtek volna, ha részükről a gere
benek elfogadhatósága és hasznossága elisme
résben nem részesül.

Végül még reflektálni kívánok a tisztelt 
czikkiró ur azon megiegvzésére. hogv „a do- 
hánv beváltó hivatalok által kezelt mintaül
tetvények eredménye küztudomás szerint igen 
gyarló.’*

Nem kívánok saját magunk szószólója 
lenni, de a branchebeli önérzet ezen elítélő 
kijelentést szó nélkül nem hagyhatja.

A tisztelt czikkiró ur czikkének megírása 
után megszerencséltette becses látogatásával 
az aradi ni. kir. dohány beváltó hivatal saját 
mintaültetvénvét.

Am it ott látott. szemét kétségkívül 
gyönyörködtette: nem tartom elfogultnak és 
hiszem, hogy czikkének ezen passzusát leg
alább is viszonyította volna, ha előbb oda 
befárad, mert amit ott látott az egvsz.*rüen 
„gyönyörű.**

Legyen meggyőződve, hogy amint lábán 
szépet előállítani tudunk, a pajtában sem ma
radunk utolsók.

Legyünk méltányosak!
1’ruchiinf/rr M i hsa,

aradi ni. kir. dohánybeváltó felügyelő.

III.

A kiültetett dohanypaiénta utanlocsolaeárol.
Tekintetes .Szerkesztő U r !

Megvallom őszintén, hogy midőn becses 
lapja előfizetői sorába léptem, nem azért tet
tem, mintha abból tanulni akartam volna __
habár a jó tanács jó, ha bár honnan jön is, 
aztán meg tanulni soh'sem szégyen, hanem tet
tem azért, hogy mint egyedül* álló szaklapot 
az ország művelési ágainak egyik legfontosabb 
eleménél, én is támogassam. És midőn azt
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tettem, hinni sem merészeltem volna, hogy 
lesz idő, mikor a „Magyar Dohány-Újság** 
érdekessé váÜk előttem, hogy a benne meg
jelenő közleményeket kevésnek, a lap terét 
szűknek találom e fontos földmívelési ágnál.

És, ámbár barátja vagyok a véleménycse
rének, szűk körben művelője voltam a hírlapi 
közlés mesterségének, nem találtam eddigelé 
indokoltnak, hogy annyi jeles gazda, kitűnő 
és hivatott szaicember, véleménynyilvánítása 
közé az én szerénységemet is oda plántáljam.

Most azonban elérkezettnek látom az időt, 
mert igazán mondom bűnösnek érezném ma
gam, ha ki nem mondanám véleményemet 
Feuchtinger M ksa ur által szerinte „igen 
előnyösnek“ ajánlott eljárássá! szemben, a mely 
szerint a kiültetett dohánypalánták utánlocso- 
lasát hozza javaslatba. Nemcsak nem előnyös, 
hanem határozottan károsnak nyilvánítom az 
utánlocsolást, még akkor is. ha az, pedig nem 
az, rendes —  és nem kísérleti —  dohányter
melés melletr, lehetséges volna is.

Ha a locsolást o!v módon eszközölhet 
nénk, mint azt a kereskedelmi czélokra szán 
konyhakertekben, vagv virágos kertekben v é ‘ 
gezni szokás, hogv a locsolás pro forma he
lyettesíti az esőt, habár azt mesterségesen sem
miféle vízzel pótolni nem lehet, nem mondom, 
hogy a dohány fejlődését elő nem segítenénk, 
de akkor is a minőség határozott hátrányára. 
De dohányföldet úgy locsolni, azt hiszem, be
láthatja mindenki, hogy képtelenség, mert 
500— 1000 P ]  ölet, még talán 2 holdat is 
lehet nagy áldozatokkal, busás jövedelem re
ményében vagy úri kedvtelésből, de 20— 50—  
100 esetleg 200 holdnál annak a lehetősége 
még fogalomnak is igazán tűlmerész volna. 
Locsolni pedig —  nézetem szerint —  az aján
lott módon, azaz, hogy a kiültetett palántát 
úgyszólván nyakon öblintsük fél liter vízzel, 
az körülbelül olyan, mintha éhes embernek 
egy kanul orvosságot adnánk éhe csillapítására. 
Mert a legszükségesebb teltétel a dohán\ülte
tésnél az, hogy annak földje porhanyóvá, 
puhává készítessék. Szükséges ez pedig azért, 
hogy a palánta gyenge gvökérszálai, midőn 
életre kelnek, könnyen rendes fejlődési irá- 
nvukba igazodhassanak és kezdhessék műkö
désűket azaz a táplálás*. A meglocsolt föld 
pedig a v í z  leszivódása következtében tömö- 
rödik, keménvedik, tehát az okvetlen szük
séges porhanvosságát veszi el a dohánvföldnek. 
Még az úgynevezett porverö —  vagv a zápor- 
eső is. nem nagvon hasznos, habár az le
hűtvén a levegőt, meghütvén az esetleg heves 
földet, ilv módon használ, de különben elté- 
rőleg a csendes esőtől, a mely megdag.isztja 
a földet, az leveri, sót a kötöttebb természetű 
talaj felszíne szinte kérgessé vá^ik utanna. 
Hat még a locsolás, a mclvnél ne m cseppek- 
ben és egvcnletesen hűlt a víz, hanem egy
szerre hol oldalról hol felülről. És minél 
többször történik a locsolás, a keménvedés 
annál nagyobb mértékben áll elő. és tessék 
csak figyelemmel kísérni, mennvivei későbben 
fog az a leöblintett palánta fejlődésnek indulni, 
mint a remlocsolr. Természetes, hogv ha a 
föld a kiül teles után pár napra kedvére be- 
ázik. azt nem vesszük észre, de mivel elég 
alkalmunk van, sajnos, a kísérletet megejteni, 
tessék csak megpróbálni.

A  talaj még május elején vagv még talán 
egész májusban sem, ha talán semmi eső nem 
esnék is, nem annyira száraz, hogv 3 —  \ 
hüvely mélységben valami kevés nedvessége 
ne legyen a földnek. Ha esővel nem ültethet 
a kertész, előre úgyis meglocsolja a palánta 
fészkeit, alul tehát megmarad a gyökér körül 
a föld lazasága, derekához meg lehűtött nedves 
föld szorittatik, ez tehát elég arra. hogv a 
dohány fejlődésében ne gátoltassék. amit a 
locsolással határozottan teszünk. Azzal a ned
vességgel az a gyenge palánta, hacsak túlságos 
forróság és szokatlan szárazság meg nem öli. 
2 — 3 hétig is megvárja az esőt és azután 
annál rohamosabban fejlődik —  és természe
tes utón. A meglocsolt palántából, jöjjön rá 
ugyanolyan idő, 50 vagy több százalékkal több 
fog elveszni. Ez az egyik ok.
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A  kiültetett, vagy a már fejlődésnek in
dult, sőt környékünkben ez idén a már 5— 6 
levélben álló tókének is, legnagyobb ellensége 
a kertészek által mocskos féregnek nevezett 
földi hernyó. Nincs az az elemi csapás, amely 
nagyobb kárt okozna a termelőnek, mint az. 
ha nagy mértékben lép fel. Azt is tapasztal- 
háttá minden termelő, hogy az esővel ültetett 
palántából sohasem vész el ezen féreg által 
felényi sem, mint a vízzel ültetett dohányból. 
Természetes ösztönétől vezetve, mintegy tudni 
látszik, hogy a locsolás után ültetve lesz. te- 1 
hát oda iparkodik és ha már talál ott palán
tát, annak vége. A jó kertész, ha este ültetés 
alá meglocsolt, reggel mielőtt a furdancsot 
^ültető fúró) a földbe nyomja, előbb a fúró 
hegyével felpiszkálja a fészket, és ha férges a 
föld, akkor bizonyosan lel ott prédára leső 
mocskost, a melyen aztán bírói Ítélet nélkül 
végrehajtatik az életvevés. Ha még akkor nincs 
orr, azután megy oda, de a m iglocsolt fészket 
megkeresi. Most kérem elképzelni, hogy ha 
még az a fészek 2— 3-szor utánlocsolva lesz. 
mintegy prolongáljuk a mocskosnak, hogy ha 
ma el nem rágja a palánta gyökerét, teheti 
azt holnap esetleg holnap után. Ez is egy ok, 
és hiszem, hogv sok termelő igazat ad nekem.

Van még egy, lehet, hogy más is tapasz
talta, én tapasztaltam. A helytelenül dohán^-- 
>irágnak nevezett élősdi növény, a vízzel ülte
tett. (lorsoltnál tehát méginkább kell, hogy ugv 
iegven), dohánynál sokkal nagvobb mértékben 
lép fel mint az esővél ültetettnél. ( Azért tartom 
helvtelenÚl dohányvirágnak nevezettnek, mert 
kukoricza és paradicsom Ültetvény közt is van 
olvan földben, a hói még soha, de még kö
zelében sem volt dohány, sőt emberemlékezet 
óta közlekedési útnak használt utón is talál
tam már.) Ezt a múlt nyáron tapasztaltam. 
Hosszabb időközben már háromszor dohány 
alá használt táblában, (egyenlő talaj' az egyik 
oldal, a mely esővel ültettetetr, nem szenvedett 
semmit a dohányvirágtól, mig a másik vízzel 
ültetett oldal sokat szenvedett.

Ez természetesen még több évi megfigye
lést kíván, de a múlt évben én határozottan 
ennek tuia donitottam a szenvedett kárt. — 
Figyelemmel kisérem a jövőben is. és ha he
lyesen következtettem a múlt évben, igen fon
tos ok lesz az utánlocsolás nem ajánlatos 
voltára.

Most még csak bocsánatkéréssel tartozom 
Feuchfinger Miksa urnák azon bátorságomért, 
amelvlyel b. véleményét határozottan támadni 
merészeltem, a tek. szerkesztő urat meg arra 
kérem, hogvha már beleizeledtem az eszme
váltásba, legyen szives a néha-néha bekül
dendő soraimnak b. lapjában helyet adni.

Annyit még kötelességemnek tartok meg
említeni, hogv környékünkön, annak daczára, 
hogv junius utolsó hetében a mocskos a nagy 
dohánvban. a réti tücsök meg a nagy levelek 
kilyuggatása által okozott tetemes kárt. a do
hánytermés középszerűnek mutatkozik.

P.-Mikebudán, 1889. jul. hó elején.
Teljes tisztelettel

B bter Gyula
*

Levélíró, B. ur, Fcuchtinger aradi fel
ügyelő ur abbeli nézetét és ajánlatát, t. i.akiiil- 
tetett dohány palánták utánlocsclását, kitogá- 
solja és határozottan károsnak mondja; de 
ebbeli állítása B. urnák felette téves alapon 
nyugszik —  B ur nem csak Feuchtinger úr
ral nem ért egyet, de nem ért akkor cgvet 
Feuchtinger ur előtt már sok dohánytermelő 
kitűnőséggel sem, mert ezt már sokan nem
csak, hogy ajánlták, de kitűnő sikerrel al
kalmazták is; lehet, hogy a mikebudai 
talajnak ez az eljárás nem volna nagy 
hasznára, mert azt egyáltalán én is elismerem, 
hogy az Öntözés után a föld elnyomul, meg 
keményedik, megzokul, és megcserepesedik, de 
mindezen hátrányokat fölülmúlja azon előny, 
hogy a gyönge rásza nedvességben van, miál
tal nemcsak, hogy biztosan megfogamzik, de

| hirtelen fejlődik is, és léte biztosítva van ; de 
1 ettől eltekintve ha egy rendes eső következik,
! a feljebb f i sorolt hátrányok teljesen elenyész- 
I nek. Ha épen semmi eső nem következik be 

az ültetés után, akkor meg pláne a nem 
locsolt palánta tönkre megy, eltesped, meg
sárgul, ki ki nyurgul, és csak ritka esetben 
lehet belőle valami, de a megöntözött palánta 
a szárazságot már csak azért is birja tovább 
mint amaz, mert több nedvessége volt. Ami 

. a megcserepesedésr, a megkeménvedést illeti, 
ezeken a bajokon a kapásnak kell segiteni, a 
ki az első kapálásnál köteles, hogy a dohány 
töve közvetlen közelében porhanyóvá tegye 
a földet, még az ujjával is, és akkor mindazon 
aggodalmak elenyésztek, és a dohánv a szük
séges hirtelen fejlődésben részesül.

Remélem, hogy a levélíró, ki minden esetre 
szakértő ember, lapomtól becses közleménveit 
ezután sem fogja megvonni, melyeknek min
denkor készséggel helvet adunk.

Szerkesztő.
IV.

Károlvfürdő, 1889. julius hó 10-én.
„ T  i s z t u l j a n a k  az  e s z m é k  “ ! Az 

aradi m. kir. dohánybeváltó felügyelő ur a 
dohány újság egv eiöbbeni számában közölt 
észrevételeimre, a mit a 11-ik számú utasításra 
tevék, a következő számban volt szives reflek
tálni, és reriektióját a fentjelölt óhajtással be
fejezni ; engedjék meg tehat nékem is, hogv 
avval kezdhessem levelem, amivel ö végezte, 
annyival is inkább, mert egvrészt a dohány
termelés, kezelés és a jövedék intézkedései 
tárgyában megindult nagyobb mérvű fejlődés 
szakában annak alkalmazása nézetem szerint 
is igen kívánatosnak mutatkozik, másrészt pedig 
ezáltal is kifejezést akarok adni azon egy
irányú törekvésnek, mely ugv a jövedék, mint 
a termelők érdekét egyaránt képviseli.

Mindenekelötte az utánlocsolásra vonat
kozólag tett megjegyzésemre adott válaszára 
nézve előre kell bocsájtanom, hogv igen is az 
öntözővíznek tartányokba való felfogására tett 
megjegyzésem nem vonatkozhatott az utasí
tásra, mert arról az utasításban egy szó sem 
fordul elő, de az utanlocsolásröl lévén szó, 
vonatkozott azon közleményekre, melvek e 
tárgyban ugyanazon közönség előtt, melv a 
dohány újságot olvassa, több ízben olvashatók 
voltak; a fogalom hiánvároli feltevés tehát 
nem is az utasítás szerkesztőjét érhette, de 
igen is a hivatkozott szakkönvvek szerkesztőit, 
a kiknél igen gyakran megtörténik az, hogy 
teljes szakképzettségük daczára is. a végre
hajtásnál —  a mellyel ők ténvieg nem foglal
koznak —  felmerülhető nehézségekről foga
lommal sem b rnak. * )

A z u t á n l o c s o l á s  eredményét kitün
tetendő szives volt felügyelő ur az aradi 
dohánybeváltó hivatal kísérleti telepénél elért 
eredményre hivatkozni, mely eredmény —  
anélkül hogv azt kizárólag az utánlocsolás 
eredményének tekinteném — szerencsém lévén 
azt múlt hó 28-án láthatni, mondhatom meg
lepő, még arra az időre a dohánynak oly 
egyenletes és előre haladt fejlődését íehetőnek 
sem képzeltem.

Ezen kitéréssel szemben és a dohány- 
újság legutóbbi számában, a minta telepekre

•) Ha Vásárhelyi ur itt talán engem is azon 
theoretikusok közzé sorol, kik szerinte, daczára 
hogy szakértők, de a gyakorlati téren nincsenek 
kellően tájékozva, ez esetben nagyon téved: mert 
20 esztendeig én is termeltem dohányt nagyban, és 
a gyakorlati téren teljesen otthol vagyok: én is
több rendű kisérleteket tettem, sőt még azt is hozzá 
tehetem, hogy én szintén mint a czikkiró egy ízben 
néhány sort tűzi fecskendővel meglocsoltattam és 
annak csakugyan jobb eredménye volt minőség és 
mennyiség tekintetében. Én ugyan e számban B. Gy. 
czikkjére azt a megjegyzést tettem, hogy az utánlocso
lás hasznos — természetes, hogy úgy mint Vásárhe
lyi ur mondja: még a meglocsolt palántára telkes 
földet reá kaparni, b i mo ny á r a  kitűnő dolog 
volna, de már ez csakugyan nehéz.

Szerkesztő.

vonatkozólag oda vetett ítéletem folytán, érzem 
szükségét annak, hogy e tárgyban jövő alka
lommal kizárólag foglalkozzam, —  mely után, 
visszatérve eredeti tárgyamra az utánlocsolásra, 
először is fentartom azon állításomat, hogy 
az utánlocsolás tárgyában adott utasítás nincs 
összhangban a jövedéki szabályokkal, mert 
közbenesó utak nélkül utánlocsolni nem lehet, 
miután nem tartom lehetőnek, hogy a kiültetett 
dohány közt terhes jármüvei járhassunk ; másod
szor hogy az utánlocsolás csak bizonyos fel
tételek és módosítások mellett alkalmazható 
sikerrel, álíslános feltétel nézetem szerint az 
állót vagy folyóvíz, ott azonban, ahol ilyennel 
nem rendelkezünk, és nagy lévén a szárazság, 
dohányunk fejlődése annak alkalmazásától 
válik függővé, ott a locsolás után a palánta 
körül megnedvesitett föld azonnal porhanyó 
érett telekkel boritandó be, melv az érdes 
víznek karos hatását ellensúlyozza, a palánta 
körül a föld cserepesedését gátolja, a növény
nek első időszakában táplálékot nyújt és a 
nedvességet megőrzi. —  ezen eljárást egy 
holdas kísérleti telepemen éli is igen szép 
sikerrel alkalmaztam, de kísérletemmel még 
tovább is menék, május hó derekán tartós 
szárazság alkalmával felállítottam az esti órák
ban a földvégén kézifecskendőmet, és 12 sor 
dohányt a mennyit a vizipuska vizsugara el
tudott érni, felfelé tartva a csövet és a vizet 
eső alakjában bocsájtva a dohányra erősen 
meglocsoltani, melynek eredménye az lett, 
hogy a locsolás után három napig dohányom 
valósággal beteg lett, csak azután üdült lassan 
fel. végeredményében pedig a nem locsoltat 
mivel sem mu'ta felől ; —  kívánatosnak tar
tanám, hogy az aradi kísérleti mintatelepen 
követett eljárás és mefigvelések mindnyájunk 
okulására szinte közzé tétessenek.

A közbenesó utaknak a törvényben meg
engedett és százalékokban megáilápitott túl
terjeszkedésére vonatkozott utalása a felügyelő 
urnák az összhangot a jövedéki intézkedés és 
az utasítás közt elvileg nem érinti, mert a 
törvényben foglalt túlterjeszkedés, az engidé- 
lyezett területhez tartozik, de miután a föld
mérésében sem a gaz Ja sem a pénzügyi közeg 
nem szakértő, de ahhoz pontos eszközökkel 
sem rendelkeznek, tehát, tekintve a követ
kezmények fontosságát, ezen túlterjeszkedést 
nem is veheti a gazda teljes mérvben igénybe, 
mert azt mérés tökéletlensége folvtán beál- 
ható különbözetekre kénytelen fenhagyni; 
egyébiránt ezen tárgyban az a kérdés, hogy 
elösmertetik-e ezen közbenesó utaknak a 
dohány termelés é* kezelés érdekében szüksé
gessége : ha igen, akkor annak consequentiója 
az, hogy a kincstár, mely az ez irányú fejlődés 
első harezosa is kell Hogy legyen, azzal 
is adjon annak alkalmazására Ösztönt, hogy 
annak térfogatát ne foglalja be az engedé
lyezett területbe.

Vásárhelyi László.

Örvendetes jelenség.
A  dohányt fogyasztó közönség belátni 

kezdi, hogy a hajdani ferde felfogások, hogy 
a dohány páczoltatik és mindenféleképen prae- 
peráltatik, valótlanok és kezdi belátni azt is, 
hogv ha a pipadohány csakugyan nem épen 
kitűnő, ez nem a gyár hibája, mely azt egész 
természetességében gyártja, hanem egyenesen 
azon termelőké, kik a rósz dohányt előállitják. 
Most már oda kezdünk mindnyájan törekedn', 
hogy jobb minőségűt állítsunk elő, hogy job
bat pipálhassunk.

A csempészetet teljesen elnyomni nem, 
de csökkenteni igenis lehetett, és csökkente
tett is, még pedig nagy mérvben, mert azon 
körülménynél fogva . hogy eddig csakis a 
csempész lett büntetve, a termelő büntetle
nül cselekedhetet bármit a dohányával, mert 
mindég nála volt a szabadalom, a dohány 
engedélye: óriási visszaélésekre vezettek a tér-
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meló és kertész között (tisztelet a kivételek
nek). Ezt a nagymérvű csempészetet csak is 
sz uj törvénynek azon intézkedése gátolta 
meg, hogy a termelő dohányt saját részére 
vissza nem tarthat, és maga részére nem ter
mesztik.

Eddig csak az idegen csempész lett bün
tetve, most a termelő is alá van vetve a súlyos 
büntetésnek.

Hogy a csepészet már eddig is mennyire 
csökkent, mutatja azon körülmény, hogy a 
tiszta bevétel minden néven nevezendő kia
dások, építkezések levonása után 24.680,000 
frt lesz az idén.

A  pipadohány fogyasztás oly nagy mérvű* 
a mint az még ez ideig nem észleltetett; a . 
gyári munkaidőt meg kellett hosszabbítani, a i 
vágó padokat rohamosan megszaporitani és I 
most a közönséges vágó pipadohányból na
ponta 1000, a z a z  e g y e z e r  m é t e r  má 
z s á t  kell gyártani dohányra.

Hogy még egy lényeges dolgot említsek 
az Örvendetes fogyasztás felől, felemlítem azr, 
hogy a szegedi körzetben junius havában 
„tiz“ -szer a n n y i  dohány adatott el, mint 
január havában.

A  pipázó közönség fontolóra kezdi venni, 
hogy váljon csakugyan olvnn kitűnő volt e 
azon u. n. szűz dohány, mely esetleg sokáig 
a kazal szalmában, pinczében, penészes üre
gekben, de még trágya dombban is tőidbe | 
beásva s. t. b. féle helyeken eldugva tartatott?
A  melyet a csempésztől dugva vettünk, sok
szor meg se néztük s csak azután láttuk, 
hogy azon portékába, melyet ama do
hány kereskedő tekercsben adottéi, a közepén 
belé voltak csavarva a legrosszabb éretlen, 
rohadt sarju dohányok, és reá jött, hogy a 
trafik dohányok nem oly felette rosszak.
A  dohánvjövedék mindenesetre mindent el
követ, hogy a Tgyárban a gyártás jó legyen, 
de képtelenitve van a meglevő óriási nagv 
mennyiségű dohányát azonnal apasztani, és 
a rossz minőségűeket kevesbíteni.

A  trafikbeli szűz dohányra nekem az a 
megjegyzésem van, hogy én nem szeretem; 
én ugv hiszem, azt a dohányt a dohányjövedék 
azért adja csak. hogy a termelők kedvében jár
jon s kívánságukra azoknakteszi, de én úgy kép
zelem, hogy ezen dohányok, a mennyiben nin
csenek fermentálva, penészt kapnak, a mint az 
a termelőnél is megtörténni szokott, a midőn ő 
azonban azt akkor észre nem vette és rossznak 
nem tartotta. Ez a szűz dohány, mely nem fer
mentált és mégis a fermentálás kezdő stádiumába 
jött, mely azonban szándékosan megakadálvozta- 
tik, hogy tovább ne melegedjék, ez természet 
elleni cselekmény, mert a dohánynak az a 
természete, hogy fermentáljon, és r.incs is a 
világon állam, melyben dohány termeltetik, 
hogy az fermentálva ne legyen. Az igaz, hogy 
a fermentálás külömböző alakban történik ; 
Törökországban és a tengerentúli államok 
nagy részében a dohányokat zöld állapotukban 
fermentálják nagy részben, de mégis fcrmen- 
táltatik. Miért csináljunk mi kivételt, olyat, a 
mit az egész világ nem talál helyesnek és 
nem is helyes. Remélem, hogy nemsokára meg 
fog jönni az idő, a midőn dohány fogyasztóink 
ezt általánosan be fogják látni és ezen előíté
letről le fognak mondani.

Daróczi Vilmos

Tudósítások a dohány
állásáról.

i
A szegedi m. kir. dohánybeváltó fel
ügyelőség körzet dohányültetvényéi.

Szeged, 1889. julius 8-án.
A  „ Magyar Dohánya/S(fya tekintés szerkesztő•

S t ! , ( ^ Budapesten.
Az alantas magv. kir. dohánybeváltó hi

vataloktól, beérkezett jelentések alapján a do
hányültetvények állásáról általában valamint a 
mintaültetvények állásáról is a következőkben 
van szerencsém értesíteni:

1. A  szegedi heváltó körzetben.
Junius hó másod'k felében az időjárás a 

kiültetett dohány palántákra nézve kedvező 
volr, mennyiben időszakosan kiadós esők vo l
tak. —  Féregrágás csak helyenként észleltetett.

A kiültetés és toldozás lefejeztetett. Az 
első kapálás kezdetét vette és helyenként már 
be is fejeztetett.

2. A  félegyházai beváltó körzetben.
A palánták kiültetése minden egyes köz

ségben befejeztetett.
A dohányültetvények a körzet Összes 

községeiben igen szépen fejlődnek és kedvező 
eredményt ígérnek.

A minta ültetvényen az ültetvények má
sodszor megkapáltattuíc és a kedvező időjárás 
folytán igen sikeres eredményt Ígérnek.

.9. A  csongrádi beváltó körzetben.
A junius második felében uralkodott gva- 

kori szelek a korai ültetvényekben kisebb na
gyobb károkat okoztak : de. minthogy a késői 
dohányok eddig sérületlenek, —  a termelők, 
—  ha az ültetvények ezentúl elemi csapások
tól megkiméltetnek, bő és jó termésre szá
mítanak.

A z ültetvények kapálása és töltögetése 
folyamatban van.

A  mintaültetvényen a kedvező időjárás 
folytán a korai ültetvények lábra kapván, szé
pen diszlettek ; azonban a múlt hó 21-éu dél
után uralgott nagy zivatar következtében a 
a levelek jelentékeny része megsérült. A késő 
ültetvények szépen fejlődnek.

4. A  csányi beváltó körzetben.
A z  esős, hűvös időjárás rendkívül kedvező 

volt a dohány növények fejlődésére, melyek 
igen szépen állanak.

A dohányok kapálása és foldozisa fo
lyamatban van. Elemi csapás pedig nem 
pusztított.

A minta ültetvényen a dohányok kétszer 
megkapáltattak és leltöitögettettek, valamint a 
kigyósi dohányfajnál a virágbugák letörettek.

5. A  csókái beváltó körzetben.
A  palánták Kiültetése befejeztetett ; korábbi 

ültetvények megkapáltattak és a kedvező idő
járás folytán igen szépen fejlődnek.

Száján és Jászva községek határában a 
sáskák az Ültetvények egy részét megrongálták.

A  minta ültetvényen az ültetvények igen 
szépen fejlődnek, kapálás és töltögetés folya
matban van.

ó. A  Cs.-apát falvai beváltó körzetben:
A  lefolyt időszakban, előfordult esők 

igen kedvező hatással voltak a dohánvültet- 
vénvekre.

Jelentések szerint a másodkapálás és rész
ben a töhőgetés is befejeztetett.

A férgek Mező-Kovácsháza és Földeák 
községek határában még mindig kisebb mérvű 
károkat okoznak az ültetvényekben.

Mező-Kovácsháza és Kövegy községek Ül
tetvényeiken a jégeső csekélyebb mérvű káro
kat okozott.

A  mintaülreivénven a férgek általi pusztí
tások már csak ritkán fordultak elő a lefolyt 
időszakban.

*A kedvező időjárás folytán a dohánynö
vények igen szépen fejlődnek, a múlt hó 20-án 
leesett jégeső az Ültetvények leveleit kissé 
megrongálta.

7. A  nagy-bccskereki beváltó körzetben.
A  kapálás általánosan kezdetét vette s az 

első kapálás legközelebb befejezve lesz.
Féreg mindenütt nagy mennyiségben for

dul elő.
A z ültetvények jelenlegi állása jónak 

mondható.
Steinwálter, mint helyettes.

II.
Kis-Orosz, ju'. 12.

Dohányunk nagyszerűen szép, mert junius 
1 fi—tói fogva-julius 6-ig t i z  e s ő  é r t e  é sp e 
dig kétszer igen nagy. Az utolsó eső jubus
6-án jéggel jött, de szerencsére a jég arra hú
zódott, ahol igen kevés dohány van ültetve, s 
igv csakis két-három holdat ért, de ezt töké
letesen elverte. A  dohány jelenlegi állása után 
ítélve igen gazdag termésünk leend —  ha jég, 
vagy más csapás nem éri. A termelők a má
sodszori kapálással is készen vannak. A do
hányföldek felmérése a pénzügyötök által épe.t 
most van folyomatban.

Ambrus József 
plébános.

Az 1888-ik évi dohányüzlet.
—  „Herzog L. M. és társa-  cég jelentése. —

s  (Folytatás.)

Könnyen érthető, hogy ily árak mellett, 
a külföldre való termeléssel fel kell hagyni, 
mert azok alig fedezik a készkiadásokat, már 
pedig azt alig lehet feltenni, hogy a gazdák 
csakis azért termeljenek, mikép az Exportot 
fentartsák ; másrészt a kivitelre dolgozó keres
kedők sem gondolhatnak arra, hogy jobb árak 
mellett a dohánynak átvételére lekötelezzék 
magukat, csak azért, hogy a dohány kivitelt 
lehetővé tegyék. —  Nincs kizárva ennélfogva, 
hogy a dohánykivitclünk egészen megszűnik 
azonnal, amint a kereskedők birtokában már 
meglevő dohánykészlet kifogy. Ezen a bajon 
azonban valamely módon segíteni kell, mert 
jövedelmi forrásaink nem oly bővek, hogv 
kedvező körülmények között évenként ö mil
lió forintot is kitevő bevitelről könnyű szerrel 
lemondhatnánk, jóllehet jelenleg a kiviteli 
kereskedésre a körülmények roppant kedve
zőtlenek, de jobbra fordulhatnak és erősen 
hisszük, hogy az idők jobbra fordulandanak 
és ennélfogva előre kell gondoskodnunk, a 
kedvezőbb körülmények beállta esetére, hogy 
elegendő áruval ellátva legyünk és hogy 
valaha annyira virágzó kereskedelmünk ezen 
ága tönkre ne tétessék.

A két dohányregie következő eredmé
nyeket mutat fe l:

M a g y a r o r s z á g :
1885 1886 1867^

Beültetett terület 9 1.429 91.035 93.178
Term és klgram ban 49,715.84*, 32,769.140, 46,666.10) 
Holdankénti ter

m és k lgram ban 644 360 601
Bevétel forintban 8,417.053 5.809.690 8.24-2.547 

Átlag bevétel 100
klgrmként és frtban 16.93 17.73 17.66

Ebbfil esik a m agyar regiere 32.477 hold 16.017.042* 
kgm . 2.691.696 frt, az osztrák regiere 60.701 h o ld  

31,649.069 kgm. 6.460.433 frt.

Az átlag kerekszámban :
Term és holdanként. Bevétel holdanként.

1877 . 426 kilogr. . . frt 78
1878 . . 408 » 74
1879 . . 366 , 66.50
1880 . . 646 . • 114.73
1881 . . 467 . • 84.39
1882 . . 534 . > 93.88
1883 . 494 » . 87.72
1884 . 461 « . 79.63
1885 . . 644 » • 42.06
1886 . . 860 . 6382
1887 . . 501 » > 88.47

F o l y t a t á s a  a  m e l l é k l e t e n .

* í «  * * r t «  S M »á l ,  i i l r á N j - i t  I f .  u
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Aniztriábííii a termés tett;

G  a 1 i c z i á b a n :

Beváltott mennyiség 1885 1886 1887
k lóriimban 8,433.893 1,842.556 1,653.125 i

Term elők száma 18.172 21.88* 15.606 1
Beültetett terület 1

hektárban 1.144 1.366 1.001
Egy termelőre esik

ár 630 650 642
Hektáronként esik

klgram 2.128 1 348 1.650
Krtékmennyiség

írtban 359.593.31 256.474.66 281.933.44
Krtékmennyiség

határonként 314.33 139.20 284.38
Krtékmennyiség

100 klgrnmként 14.77 13.92 16.50

D é l t i r o l b a n  :

Beváltott zölddo- 1885 1886 1887
hány klgramban 3,820.743 3309.527 3,278.211

U gyanaz kitett
nraeparálva,
klgram ban 575.311 536.325 5*6.532

Szálak szám a da-
rabként [5.895.172 17,065.928 16,032.957

Tenyésztők szám a 2.703 2.635 2.532
Beültetett terület

hektárban 353 400 400
Krtékmennyiség

frtbnn L50.243.74 143.970 14 138.780.18
Zöl.1 dohán v 100

klgram ként 3.93 4.35 4.23
Termelt dohány ér-

léke hektárként
és írtban 425.62 359.93 346.95

Termett dohány
mennyiség k lgrban
és hektáronként 10.824 8.274 8.196

l ’rneparálási költség
im azerirozás) 35.886.81* 35.941.75 37 865.24

D a l m á t o r s z á g :

Beváltott dohány- 1885 ‘ 1886 1887
levél klgram ban 6.450 35.580 49.97Í

Dohánytő m ennyi-
■M'g 328.000 1,512.148 2,981.160

Termelők m ennyi-
sége 142 604 1.146

Beültetett terület
hektárban 9.09 30.64 59.590

Egy dohánytőre
esik ár 6.40 6 05 5.20

M egfelelő pénz-
összeg mennyiség 3.878.60 18.6*8.40 26.1*97.95

Bevétel 100 klgram
ként 60.13 62.41 54.03

Bevétel hektáron-
ként 426.69 610.85 453.06

Term elés hektá-
ronkénl klgrm 710 1.165 889

Átvételi költség
100 klgrinkent 3.05

Beváltási költség
100 klgrmként 17.62.

(Folytatása következik.)

Gyári növények.
A dohány története és statisztikája.

Irta:
Pr. H ó d i t  z k y  J e n ő ,  a  kassai in. k. gazdasági 

tanintézet igazgatója. * )  

[ F o l y t a t á s . ]

A dohányélvezet rohamot terjedése azon 
bán természetszerűen [elköltötte az oppositiot, 
így történt, hogy Gömörmegye 1607-ben , 
Zemplén 1675-bcn tiltotta a dohányzást *) a 
Marok-Papiban 1678-ban tartott református 
zsinat a papoknak megtiltotta a tubákolást s 
Kecskemét varosa is, melynek számadási köny
veiben 1669 körül a dohány és pipáról gyak
ran tétetik említés, 161)7. augusztus 2<*>-én 
hozott statútumában ezeket mondja: „A z  kö
zönséges város bevett szokási közé az ts adno- 
táltatott: Hogy annak utána senki, akár irt 
lakos, akár vidéki Dohánt sem boltyában, sem

• )  „Az ipari növények-  czimű II. kiadásb.n meg
jelenő jeles műből. S z e r k.

*) Szirmny. Nőt. hist. Oom. Zem pl. Buda* 

X b o i  842 I.....................................................

piaczon. Házánál annál is inkább ne meré
szeljen árulni, mert ha valaki abban tapasztal- I 
tátik, az büntetését el nem fogja kerülni u. 1
m. Hor. 11u.

Ugyancsak Kecskemét igen erélyes do- 
j hány tilalmi rendeletet adott ki 1G99. szép- 
j tember 20-án és Sötér F. pestmegyei szolga- 

biró 1700. évi augusztus 5-iki körrendeletében 
értesíti a lakósságot, hogy a megye a dohány
zás és burnótozást 12 forint poena és 46 bot
ütéssel bünteti. Sőt Kecskeméten még népgyü- 
léseket is tartottak (1701. szeptember 8-án) a 
dohányzás tiloImazása érdekében.

Ezen erőlködéseknek azonban nálunk épp 
oly kevés foganatja volt, mint egyebütt, mert 
egyrészt folyvást terjesztette a katonaság, más
részt az osztrák dohánymonopolium intézmé
nye, mely hazánkban is kezdte hatását érvé
nyesíteni.

Szepessy Pál volt borsodi alispánt s 1672- 
iki kuruez vezért egy ekkori labancz dal 
„nagy pipáju, kevés dohányuu magyarnak 
gúnyolta, *) sőt még a híres labancz vezér 
grót Koháry István füleki főkapitány is oly 
nagy dohányos volt, hogy munkácsi börtönébe 
kecskeméti jobbágyaitól török dohányt kívánt 
magának küldetni. A  garázda német kato.iá- 
tisztekről azt írja egy 1697 ki ének: „A z  kár
tyát elunván, kezd a koczkázáshoz, koczkázása 
után az duhányozáshoz.44

A z utolsó Rákóczy-forradalom intézői erős 
pipások voltak. II. Rákóczy Ferenczen kívül 
p. gróf Forgách Simon és gróf Bercsényi, 
kinek Let gyelországba bujdosása után hód
mezővásárhelyi jobbágyai ottani jó dohánynyal 
is kedveskedtek. Nem csoda hát, ha a  kuiucz 
katonának úgy kijárt a dohányporczió, akár 
csak a hús és kenyérbeli. A  kuruezvárak fel
szerelési lajstromaiban Thaly szerint majd 
mindenütt feltalálható a dohány is, mely a  
kuruez valóságos életszükségletévé vált, mi a  

bujdosók nem egy szomorú nótájából kitetszik: 
„Ejh eb az anya, a mint élhetek élek, kivetem 
hasamat a szép verőfénynek s ha éhezem rá
gyújtok.- —  Egy másik meg igy szól: „Csak 
úgy dohányozom, a midőn éhezek; más sze
gény legénynyel én is eltengödek.-

Az osztrák Apalto (ezen olasz szó feje
delmi jövedékek bérbeadását jelenti) Ausztriá
ban 1670. évi augusztus 8-án hozatott be és 
hatását érezte.le hazánkban is, bár sem I. 
Lipót, sem Mária Terézia nem voltak képesek 
behozatalát nálunk keresztül vinni.

Ám az Apalto engedélye nélkül nem volt 
szabad a dohányt hazánkból kivinni, az Apalto 
továbbá hivatalnokokat tartott dohánytermö 
vidékeinken, melyek foglaló adással kedvező 
szeiződéseket eszközöltek ki társulatuk számára ; 
s ha telek közt vitás kérdés támadt, a bécsi 
Apalto igazgatósaga ítélt, a megyei vagy di- 
kaszteriális hatóságok mellőzésével. így méltán 
állítható, hogy az Apalto ura volt hazai do
hánykereskedésünknek *). De még a megye 
emberei is sorompóba léptek az „Apalto4* ér
dekében, mint ama pestmegyei szolgabiró, ki 
1702. október 18-káról keltezve igy irt: Ke
gyelmes urunk Fölsége kegyelmes parancso
latja, hogy az, kiknek dohányuk terem, senki
nek Jószága vesztessége alatt ne merészelje 
eladni, hanem az Budai arra rendelt Commis- 
sariusnak, ki is az árát úgy megadgya mint 
más.44

Az Apalto dohány raktárai készletéről szóló 
172U-ki kimutatásból kitűnik, hogy hazánk 
nagyban járult hozzá értékes nyerstermékével.

Mig az osztrák kormány Alsó-Ausztria, 
Ciehország s a Határőrvidéken 4) tilalmazta a 
dohánytermelést a könnyebb ellenőrzés szem
pontjából, hazánkban kivált az Alföldön, a 
még részben a török hódoltság korában ala
pított dohánykertész községek, mint Rábé,

•) Thaly K. Adalékok. I. k. 41 lap.

•> U rünw ald  B. A  régi M agyarország. Buda

pest, 188b. 890 1.

4) 1813-ban a  határőrvidéken újból felszaba  

hadult n dohánytermelés, midőn Smirka, a  bródi 
ezred egy hadnagya nagy kiterjedésben karolta föl 
mivelcsét.

Tóvár, Ferenczszállás, Klárafalva, Majdány, 
Kereszt ur, Béba, Podlokány nagyobb virágzás
nak indultak. A Mária Terézia királynő korá
ban keletkezett dohánykertészközségek közül 
fölemlíthető az 1742-ben alakult Aldebró,6) 
melynek lakosai eleintén Grassalkovics herczeg- 
től nyert maggal csak házi kertjeikben termesz
tettek dohányt, mely pipadohányul kitünően 
alkalmas lévén, csakhamar nagyobb kiterjedés
ben miveltetett. A  . hontmegyei Kóspallag 
1755-ben keletkezett. A z állítólag közvetlenül 
Amerikából behozott virginiai dohánymag után, 
mely 1770-ben megujittatott, itt is oly termé
ket nyertek, mely nagv hírnévre tett szert. 
1780-ban a hevesmegyei Kompolton kezdődött 
a dohánytermesztés s ezt követték Kápolna, 
Nagy Tálya, Szalók, Deménd, Kerecsend és 
Makiár.

II. József császár a dohánytermelést szin
tén előmozdította. A  bánsági kertész-községben 
eredeti amerikai magot osztatott szét. A z ez
után nevelt dohányt „császárdohány“ -nak 
keresztelték, mely elnevezés máig fóntartotta 
magár.

Ugyancsak József császár idejében azon 
bánsági dohánykertészeket, kik vonakodtak a 
nekik átadni szándékolt úrbéri telkeket elfog
lalni, meghagyták földjeik élvezetében, melyeket 
uratlan javként elfoglaltak volt azon kötele
zettség mellett, bizonyos meghatározott terü
leten dohányt termesztenf, fizetvén a k. hold 
szántótól 40 kr., réttől 24 kr. és mocsáros 
helytől 6 kr. taksát 1

Nais fiumei kereskedő, 11. József császár 
által a magyar termények osztályozásával 
megbizatott. mely a feladatnak, mint már 
Schwartner is megjegyzé, a dohányra nézve 
igen hiányosan felelt meg, legkitűnőbbeknek 
nyilvánítván a tolnai, rouraközi és pécsi dohá
nyokat, utánuk lemenő sorrendben a szegedi, 
aradi, szabolcsi, hevesi, debreczeni, szerémi és 
pozsegai dohányokat.

(Folytatása következik.)

I r • d a I • m.

Dohánytermelés. *)
Ismerteti: Vö r ö s  Sándor igazgató.

(Vége.)

A simítás kezdetét vette november hó 
20-án, de a száraz hideg időben csak lassan 
haladt s 1889. február hó 9-én fejeztetett be. 
Szabályszerű csomagolással lett 20 bál, 6 cso
mag (a pálezák és gerebenekről) és 4 zsák.

Magtermesztés is folytattatott egészen kü
lön helyeken ; 4 Q  Ölön 30 szál rétháti nö
vény adott 1220 gramm magot, és 4 Q  
Ölön 20 szál fogarasi növény adott 650 gramm 
magot.

Fejlődés tekintetében leghamarabb meg
érett a fogarasi; legvilágosabb szinU leveleket 
adott a rétháti; a pálezákon és az exsiccato- 
rokon szárított levelek színe egyáltalán söté- 
tebb maradt a zsinóron fűzött és a napra is 
kiaggatott levelekénél.

A beváltási a február hó 12-e tűzetett ki 
s ekkor a termés a kolozsvári kir. dohány
gyárhoz szállitaiott be, hol Gamberszky J. ur 
jelenlétében az osztályozás és ennek alapján 
a beváltás foganatosíttatott és a következő 
osztályok és beváltási árak érettek el.

*) A  debrői dohány fekozatosan emelkedő 

kedveltsége kitetszik beváltási áraiból.

Kelt 1800-ban 6— 11 forinton [20 conv. láb.)
1801-ben 1 0 -1 5  „ „ „
1808-ban 10— 24 „ „ „ „
1805-ben 14— 80 „ „ „ „
1810-ben 35— 62 „ „ „ „

A papírpénz elértéktelenedése következtében ;

1814-ben 80— 180 forinton [b . ért.]
1816- ban 4 6 -  75 „ „ „
1817- ben 80—  90 „ „ „

* )  A  kolozs-mouostori magyar királyi gazdasági 
tauintézet az 1887 88-ik tanévről szóló évkönyvéből.
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Középfinom kerti levél:
L oszt.: 608 kiló á 84.— írt =  171.08 írt 

n. * 451 »  * 25.—  * =z 118.75 *
ü l. * 499 » * 16.— * =  78.84 »

K özön *, kerti, vá logatott: 

b) oszt : 53 kiló á 28.—  frt =  15.37 frt
1L > 1081 * » 17.50 » =- 189.17'/, *

III. » 828 * » 12.— * =* 89.26 »

T iszta  hulladék:

46 kiló 4 6—  » «= 2 76 frt
Összes súly 2961 kiló, bevált, összeg 610.27'/, frt 

E szerint az Összes nyers bevétel a 96.54 
kr. jégkártéritést is betudva tesz 706 frt 81 
krt, miből egy holdra esik 235 Irt 60 kr, vagy 
a feles kertész részének levonása után 117 
frt 80 kr.

Dohánytermelésünk ezen második évében 
konszolidálódván viszonyaink, a termelési, 
művelési s kezelési eljárásokban nagyobb ott
honosság is nveretvén, a munkáltatás módja 
is a praktikus számításhoz alkalmaztatván s a 
fölszerelések is ezen területű termeléshez be
rendezve s arányosítva lévén, megkísérthetjük 
ezen kis termelési ág fölött a tüzetes Üzleti 
kiszámítást, miből az ezen növény termelése 
után elérhető haszon mértékét megláthatjuk.

Kiszámítása a 3 kát. holdon termelt 
dohány üzleti eredményének.

K i a d á s :

1. Földhaszonbér 3 hold után á 8 frt 24.—
2. A talaj megművelése: három szán

tás és három boronálás és pedig : 
őszi szántás, 8 %  négyes 

igásfogat á 4.*— . . . 15.—  
tavaszi két szántás, 7 %  

kettős fogat á 2.—  . . 16.—  
három boronálás 3 kettős

fogat á 2 — ................. 6.—  36.—
3. Trágya G00 q. á 10 kr . .6 0 .—

ennek kihordása 75 szekér 
4 fordulással =  19 fogat 
á 2.— .......................... 38.—  98 .-

4. Épületi tőke kamatja 5° 0,
törlesztése 8°j0 ’.

p a jta .................  897.35
simító ház és lakás306.77

együtt 1204.12 után S°i0 96.33
5. Eszköztőke kamatja 5 % , el

használása 20°/o =  25% ,
88.87 u tán ................. • . . 22.22

6. A  dohánykertésznek szerződés
szerint adott 3 hold feles 
tengeri föld haszonbére, 
megmunkálása, vetése, a 
termés behordása; ha
szonbér 3 hold után, á
8 f r t ................................24.—

őszi szántás 3 %  négyes 
fogat á 4.—  . . . . 15.—

táv. szántás 3%  kettős fogat 
á 2.— ............................. 7.60

boronálás 1 nap, vetés 1 
nap =*= 2, á 2.—  . . 4.—

45 liter vetőmag á 4 kr. . 1,80 
termés tengeri és szár be- 

hordás 1%  négyes fogat
é 4.— ..............................6.—

összesen 58.30 
E költségek fele az intézet 

javára maradván, a do
hányra j u t ..............................  28.15

7. Biztosítás jégkár ellen 44.68
fele részben a dohány- 
kertész által hordozandó 22.34 

Biztosítás tűz ellen . . . .  1.43 23.77
8. A dohánykertész szerződés

szerű járandósága a be
váltási ár fele 610.27 . . . .  305.13

Kiadások összege: 634.6Ó

B e v é t e l :

1. A  jégkártérités 96.54 fele . . . .  48.27
2. A  dohánybeváltási ár összege . . 610.27

Bevételek összege 658.54

A  kiadások levonása után marad 3 holdra 
tiszta jövedelem 23 frt 94 kr, vagyis 1 hold 
után 7. frt 98 kr.

Kérdések és feleletek.
A simitóházakat kell-e épiteni?

(Kérdés.)

Tek. Szerkesztő U r!
Ösmerve előfizetői iránt mindenkor ta

pasztalt szives készségét, bátorkodom újólag 
egy kérdéssel alkalmatlankodni. —  Ugyanis a 
„Magyar Dohány-Ujságu junius 1-i számában 
értesültem arról, hogy a pajták átidomitása 
egyelőre elhalasztatott, —  de hogy a csomózó 
házak építése is elhalasztatott-e, ezt nem tu
dom ? —  Ennélfog kérem tekintetességedet be
cses lapja hasábján erről szíveskednék tudó
sítani.

Dohány Ültetvényeim, melyeknek kiülte
tése még junius 10-én bevégezve lett és a 
legszebb reményekre jogosítottak, annyira alá 
hanyatlottak az itt uralgó 2 hó óta tartó száraz
ság folytán, hogy egész kétségbeejtő.

Magamat szives jóindulatába ajánlva, 
maradtam

P.-Földvárt, 1889. évi jul. hó.
kitűnő tisztelettel

liayhy József
♦  *

(Felelet.)

A  simító helyiségek előállításának czél- 
szerUségér senki sem vonta kétségbe, és nem is 
lehet, és így azoknak előállítása igen czélszerü 
cselekmény ; ha azok el nem készülnének, alig 
hiszem, hogy megbüntessék, —  de tartok tőle, 
hogy a leendő dohánytermelési engedély kinye
résénél nehézségei támadhatnának. —  Egvébb- 
ként a gazdaságban lévő bármelyik alkalmas 
épületjét a simítás idejére alkalmazhatja simitó 
háznak ; a simítás befejezte után ismét annak 
használhatja, ami volt. —  A  magam részé
ről a törvény intézkedését a legmelegebben 
ajánlom.

A munka a simitó helyiségben, a hol 
mindössze annyian vannak összepontositva, 
ahányra szükség van, rendesebben és jobban 
megy, a felvigyázat meg van könnyítve, a 
csempészet némileg magakadályozva.

Szerkesztő.

V E G Y E S E K .
— Múlt évi dohánytermelésünk az

e^ész országban gyenge termést adott, da
cara annak, hogy egyes vidékeken a ter- 

j més igen szépen sikerült. Tavaly az egész 
országban 87,040 catastralis holdon termel
tetett dohány a kincstár számára s a be
váltásra került összes termés 450,111 mé
termázsát tett, melyből átlag egy holdra 
5*17 métermázsa termés esik. A beváltott 
mennyiségből átvétetett, mint: szivarbori- 
ték 2148 mmázsa, erdélyi pipadohány 206 
mmázsa; finom# kerti dohány 6626 mm., 
középfinom kerti dohány 8848 mmázsa; 
közönséges kerti dohány 4491 métermázsa; 
kapadohány 6485 mmázsa; csetneki 575 
mm.; fehérvirágu muskatály 251 mm., vö
rös virágú muskatály pedig 546 mmázsa. 
A többi a tisza-vidéki, debreceni, szegedi, 
szuloki és pécsi dohányfajok, valamint az 
osztályba nem sorozott kihányás és hulla
dékdohány között oszlik meg. Az átlagos 
beváltási ár 16 és 17 forint közt mozog, 
egyes vármegyékben ellenben az átlag-ar 
jóval magasabb volt s például Arad-vár- 
megyében 21 forintot, Csanádvármegyében 
pedig 22 forintot meghaladt. A Komárom- 
vármegyéből beváltott finom kerti leve
lekért pedig métermázsánként 27 frt 16 kr. 
átlagár fizettetett

—  Herczegoviltai dohány. Az osztrák-ma
gyar monarchia határain belül nagy konkur- 
renae támadt a dohány termelési téren Ma
gyarországnak. A  versenyző annál veszedel
mesebbé lesz, mennél kevésbé vesszük számba.— 
„A jónak legveszedelmesebb ellensége a jobb*

mondá a nemzet bölcse, Deák Ferencz. — 
Legyünk résen ! Többet mondani fölöslegesnek 
tartok, mivel felteszem, hogy minden hazafi 
és dohánytermelő úgy is sejti, mitárallok kimon
dani. Hogy pedig mily alaposak aggályaink, 
mutatják a következő adatok: Herc/.egovina 
és Bosznia ezelőtt egy pár évvel alig termesz 
tett 10 ezer mázsa dohányt, 1887-ik évben 
együtt már 30.000 mázsát termeltek. Ebből 
2000 mázsát nyers áruban, mázsáját 100 írttal, 
átvették az ausztriai és magyar dohányregiek, 
eldolgozott alakban pedig ugyanazok 250 
ezer forint értékben vettek át dohányt és 
szivart. Ezen kívül a mint állítják privát utón 
is beszivárgott a monarchiába 150 ezer forint 
értékű áru. A z összes dohány értékét nyers 
és feldolgozott alakban 2 és fél millióra teszik. 
Már egy harmadik gyár felállítása is szüksé
gessé vált, mert ez eddigi sarajevoi és mos- 
tári gyárak nem győzik és Banjálukában egy 
harmadikat terveznek. Nem marad egvébb 
hátra, mint az, hogy mi is » jobbat* termel
jünk és a termeltet „jobban* feldolgozzuk.

Helyreigazítás. Lapunk folyó évi julís hó 
l-én kelt 13-ik számában közölt Feuchtinger 
ur válaszában egy értelemzavaró nyomdahiba 
csúszott be, melyet ezennel helyreigazítunk. 
Ugyanis: a válasz 2-ik részében a 2-ik pont 
alatt tel van sorolva a megengedett tulültetés 
számokban, és itt tévesen az á ll: „2  katasz- 
trális holdnál 2 °n, holott a kézirat szerint he
lyesen kiteendö lett vo lna : „2  k a t a s z t r á -  
1 i s h o l d n á l  20% .

Szerkesztői üzenetek.
Szabó J. tiszttartó urnák, Kls-Orosz. Hem éljük. 

a m ostani közlem énye nem lesz az utolsó lapunkban  

M indig szívesen látjuk.
Pénzügyminiszteri IV. főosztály Államépületek 

felügyelósege. Ú ja ib a n  tett előfizetést ja v u k ra  irtuk, 
a  mennyiben a  lejárat osak jö v ő  évi m ájus havában  
lesz. N em  tévedés ? mert a pénzügyminiszteri X. 
osztály hátralékban van az előfizetéssel.

Baghy József urnák, Orosháza. A  „kérdések és 

feleletek“ rovatban  válaszoltunk levelére.
B . 6y. urnák RUke-Bada. Kérjük gyak rabban  is 

b. közleményeit.
St. Ödön urnák Szeged. Pontosságáért leköte

lezve vagyunk.
A debreczeni felügyelőséget is igen kérnénk, hogy  

a  körzetbeli dohányok á llásáró l értesíteni szíves
kednék néha-néha.

Vásárhelyi László urnák, Karlsbad. A közlem ényt 

ugyan kissé elkésve vettük, de azért mégis beszorí
tottuk ielen szám unkba, nehogy hosszabb időre vissza
m aradjon.

R. J. L  urnák. Pozaoay. M int láthatja, je len  

szám unkhoz két o ldal mellékletet adunk, de azért 

az ön közlem ényét, bárm int szerettük volna is, m ég  

sem tudtuk beszorítani. Heméljük azonban, hogy 

nem sokára o lyan helyzetben leszünk, hogy lapunkat 

állandóan m egnagyobbíthatjuk, úgy. hogy nem leszünk  

kénytelenitve késleltetni —  persze m indig a lap  ro 
vására —  sokszor a leg jobb közlem ények kinyomta
tását is.

Naphtalin
legkitűnőbb ég legolcsóbb szer leve- 
lész (aphidida), földi bolha (baltica), 
spárgát támadó légy (ortalis tulnii- 
raus) és minden a gazdaságban és 
kertészetben to -6ártalmas rovar ellen.

Legjobb eredméuynyel alkalmazva 
a fllloxera e llen .
Megrendelhető hivatkozással jelen  hir

detésünkre

FISCHER és HEIDLBEhG
kátránytermökek-gyáraban

külső soroksári-út.


	14

