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*
Nagv-Ahonv, Czegléd, Szeievénv, Füzes- 

Gvarmat, Nagv-Körös, Kecskemét, Törtei, Rá
kóczi, Püspöki, Kocsér, Dévaványa, Várkony, 
Karajenö, Czibakháza és Vezsenv községekből 
ugv nemkülönben a tiszavidékről beérkezett 
tudósítások szerint, a korai idényhez mérten 
nagvon is meleg idők járnak, azonban nap
lementével az idő meghüvösödik és reggelre 
a hőmérő igen alá száll.

A múlt héten mutatkozott éjjeli fagyok, 
kárt nem okoztak.

A meleg és hideg ágyak a kellő időben 
lettek elkészítve, az elvetett dohány magok 
szépen kelnek ki, s ha az időjárás kedvező 
marad, május hó elején az ültetést bátran le
het megkezdeni.

Toldi Szabó László, a jász-nagvkun-szol- 
nok megyei gazdasági egylet titkára, a sár
vári tejgazdasági szakiskola igazgatójává ne
veztetett ki. E hirt mindazok, kik a titkár ur 
működését közelebbről ismerik, bizonyára ve- 
gves érzelmekkel fogadják : sajnálkozással és
örömmel. A titkár ur közel 6 év óta tölti be 
ez állást s az idő alatt a működéséhez tűzött 
reményeket várakozáson fölül valósította.

Valósággal lelke volt az egyletnek s az egy
let utóbbi f» évi története Toldi Szabó László 
munkásságát dicséri.

I)e a midőn távozása fölött őszintén saj
nálkozunk, egyúttal Örvendünk a fölött, hogy 
a titkár ur bizonyára a kívánságának megfe
lelőbb. kedvezőbb állásba jutott s igv azt 
óhajtjuk, hogy uj működési körében azzal a 
méltánylattal találkozzék, melylvel mindazok, 
kik ismertük, szivesen adóztunk.

L. K . O.

A dohányföld elkészítése.
Ha a talajban a szükséges megkiván- 

tató vegyi részek benfoglalvák, bárminő 
növény sikeresen diszlik benne, és daczára 
annak, hogy a nevezett szükséges anyagok 
a talajban kellő mennyiségben meg is van
nak, azért nem helyes, ugyanegy növényt 
többször egymásután abba termeszteni.

Vannak ugyan és voltak egyes vidé
kek, ahol a dohányt több éveken keresz
tül ugyanegy földben termesztették, még 
pedig sikeres eredménynyel, úgy hogy a
2-ik és 3 ik évben a dohány minősége 
sokkal jobb volt a megelőzőkénél. Ezen 
eredmények onnan keletkeztek, hogy az 
olyan töld. mely azelőtt a kellő nevelés
ben nem részesült, buja, gazdag, de talán 
kissé vad, amennyiben annak altalaja a 
nap sugaraival és levegővel még keveset 
érintkezett, szóval uj, és az altalajból fel
színre került; az ilyen talajoknál, ha ugyan 
a dohánytermelésre alkalmasak, minden
esetre a 2-ik és 3-ik termés minőségének 
okvetlen jobbnak kell lennie.

Ez ugyan nem képezi vita tárgyát, a 
mennyiben az uj törvények és szabályok 
értelmében tiltva van az egymásutáni ter
melés.

De másrészt megtanított bennünket 
a gyakorlat, hogy sokkal előnyösebb, hasz
nosabb a terményváltozás, amennyiben 
kultur-növényeink külömböző vegyi anya
got igényelnek; igy például a kapásnövé
nyeknél a gyakori kapálás által bizonyos 
részek feloldatnak, melyek egy bizonyos 
termény által fel nem használtatnak, fel 
nem vétetnek, mig egy másik reá követ
kező növény azokat igen jól felveszi és 
hasznos eredménynyel.

A repeze például több szerves anya 
got igényel a zabnál és azért annak erő
sen trágyázunk, melyben az kitünően te
rem, és azután az utóbbit vetjük.

Ezekből kétségtelenül kitűnik, hogy 
helytelenül cselekednénk, ha egyféle ter
ményt több ízben ugyanegy földön termel
nénk. Hála az égnek, hogy ezt gazdáink 
nagy része tudja és ehez is tartja magát. 
Elszórva ugyan vannak még oly vidékek, 
ahol 10—15 év óta vagy még több évben 
egymásután búzát vetnek ; ezt pedig rabló- 
gazdálkodásnak nevezik.

Csakhogy a turnust, a vetés forgást, 
helyesen kell megállapítani.

A dohánynak sok szerves anyagra 
van szüksége, és igy ez már manapság 
csak a megválogatott, megtrágyázott föld
ben termeltetik, és amint már igen gyak
ran jeleztük, hogy a minőség rovására ne 
történjék, a trágyázást mint elővetemény 
valamely kaszás növény, vagy takarmány 
kövesse és csak ez után jöjjön a dohány. 
Azaz, ha csak lehet, ne direkte a dohány
nak. hanem az ezt megelőző növénynek 
trágyázzunk.

Hogy minő gondosan kell a talajt a 
dohánytermelésre elkészíteni, ezt nem lehet 
eléggé gyakran elmondani.

A dohány palánta gyökérszállai, me
lyek oly felette gyöngék és érzékenyek, 
utjokban nem viselhetnek el semmi aka
dályt és a legkisebb rög, melylyel a haj
szállak találkoznak, azokat máris félretérni 
kényszerítik. Innen vannak a dohány kóró 
gyökerein látható felette sok elgörbülések 
és bütykök. Meg kell tehát az őszszel jól 
felugarolt földet most erős, fogas boroná
val vagy fogas hengerrel dolgozni, ezután 
rögtön jó mélyen telkeverni, és ha ezután 
is még rögös volna, meg kell újból foga- 
solni. — Most úgy készítsük el a földet, 
hogy a midőn az az ültetés alá felszánta- 
tik, teljesen görmentes, és egész porhanyós 
legyen.

Az itt felsorolt szántás, boronálás, ha 
nehezünkre is esnék most de teljesen nyu
godt lehet mindenki, aki ezt végzi, hogy 
ebbeli kiadása és fáradsága gazdagon meg 
is fog jutalmaztatni.

A dohányföld jó megmivelése, nem
csak arra jogosít, hogy jó és sok dohá
nyunk teremjen, de jogosít arra is, hogy 
abba a legjobb őszi búzatermésünk is biz
tosítva legyen. Nem kell tehát sajnálni 
minden munkáját tisztességesen megadni.

A kisbirtokosnak nem áll módjában 
a nagybirtokost mindenben utánozni, mert 
se terjedelmes birtoka nincs, melyből a 
legjobb dohányföldet kiválogassa, sem pedig 
annyi kezelési tőkével sem rendelkezik *, 
igy tehát neki kétszeresen kell oda igye
kezni, hogy ezen kényes nyári növényt 
sikerrel termelhesse.

A kisbirtokosnak kell magáévá tenni 
azon rendszert, oda kell nekie törekedni, 
hogy kitűnő dohánya legyen ; a miből ön
ként az következik, hogy ugyanazon föld
ben, melyben most jó dohánya volt, kitűnő 
búzatermése lesz.

Ezen rendszert nem lehet eléggé aján
lani a kissebb termelőknek is, mert ez a 
legczélszerübb és biztosabb módja a föld 
értékesítésének.

Ez alkalommal még egyszer figyel
meztetem szives olvasóimat, hogy rósz ta
lajra, sovány homokra ne vesztegessék az 
időt; ha az idő kedvezőtlen lesz, az ilyen 
talajban épen semmisem fog teremni. — 
ha pedig az idő igen kedvező lesz, akkor 
is csak igen silány termésre lehet számí
tani, mely utóbbi esetben jó talajban ter
melve, kitűnő sikert, de még kedvezőtlen 
időjárásban is, féltermést mindenesetre el
érhetünk.

Ha a gazda át van szellemülve azon 
eszmétől, hogy minőségre és nem egészen 
a mennyiségre kell a fősulyt fektetni, 
akkor ő van hivatva legjobban arra, hogy 
megítélje, hogy melyik földjébe tegye a 
dohányt, mert ő tudhatja legjobban, hogy
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melyik földje mély fekvésű, vizenyős, hogy 
az abban megtermő dohány durva, kelle
metlen izü, rósz égésű és későn érő lesz.

Válaszsza ki 6 maga azon földrészét, 
melyben tudja, hogy az ott termett dohány 
ugv színre, mint égésre, de a mi legfőbb, 
érésre is egész megfelelő lesz es abba ül
tetesse a dohányát.

A sivár, sovány homok minden kriti
kán alóli, ugv a lent fekvésű, vad, vizes és 
rét-talaj sem lesz használni való.

Ha a dohányföldön még esetleg ösz- 
szegvült téli vizek volnána . azt még most 
le kell vezetni, mert a midőn ültetés alá 
szántuk, a földnek nem szabad tulnedves- 
nek, illetve sárosnak lenni. A dohányföld 
végén vastv oldalán lévő árkok vagy más 
ásott gödröket, melyek arra valók, hogy az 
ültetésre és utánöntözésre szükséges és ki
tünően alkalmas állóvíz szükségletét szol
gálják. ezeket rendesen ki kell tisztítani, 
hogy azokba a viz összegyűlhessen mely 
a fent említett czélra majdnem nélkülöz- 
hetlenül szükséges.

A jelenlegi kedvező időjárás mellett 
megtörténhet k. hogy még e hó utolsó 
negyedén az ültetést megkezdhetjük egyes 
helyeken; ez esetben ki kell válogatni a 
legerősebb, izmosabb palántát, mert a nyers 
időjárással szemben a gyönge palánta nem 
bir ellenálló képességgel. Ilyenkor ha 
gyönge palántát ültetünk, az folyton sinylő 
állapotban lesz. és abból azután jó dohány 
n:m válik soha.

Mentül korábban kezdhetjük meg a 
dohány ültetést, annál jobb, mert csak igy 
leszünk jogosítva jó termést nyerhetni.

A dohánytermelésre a földben még 
meglevő téli nyirkosság adja a legsikere
sebb tápanyagot, mert minden egyes szál 
palánta, mely a szükséges gyökérzettel bir, 
ilyenkor még bizonyosan megfogamzik, és 
a nedves porhanyói földben hirtelen gya
rapszik ; de még az ártalmas rovarok sem 
pusztítanak még ilyenkor oly nagy mér
tékben. mint később Azért is jelszavunk 
legyen: k o r á n  ü l t e t n i .

Darócit Vilnius.

A dohány hidegágyak.
Hazánkban, de különösen az alföldön, 

hol a légrnérséklet gyors változásokon megy 
keresztül 1 t. i. majd túlságos szárazság, 
majd tulbőséges esőzések, majd tartós hő
ség. végre az annyira káros utófagyok 
váltják tel egymást; mely körülmények 
mind más-más tüneteket idézvén elő, a 
melegágyakban nevelt palánták beszá
mítva a térgek által okozott károkat 
csakhamar elpusztulnak, miért is oda kell 
törekednünk, hogy a foltozásra szükséges 
palántakészlet álljon rendelkezésünkre.

Minden termelő igen jól fogja tudni, 
hogy mihelyt a palánta-ágyból a kiülte
tésre szánt palántákat kihuzgálták. a föld 
meglazul s bár mily óvatosan is járjanak 
el, el nem kerülhető, hogy az ágyban ma
radt palánták egy része meg ne sérüljön. 
A még ép palánták pedig ha huzamosabb 
ideig az ágyban maradnak, megvénülnek.

Az ily sérült és elvénült; palántákkal 
foltozni nem lehet, mert ez csak kárba 
veszett munka lenne.

Szükséges tehát, hogy a hidegágyak 
kellőleg gondoztassanak: mert ennek hiá
nyában a foltozást teljesíteni lehetetlen.

A melegágyakból a ritkítás és ültetés 
alkalmával kiszedett palántákat gondosan 
dugasszuk el, úgy. hogy minden egyes pa
lánta közt egy hüvelvknyi tér maradjon.

Az ily módon atduggatott palánták 
erős gyökeret vernek s a szabad levegőn 

I annvira megerősödnek, hogy a kiültetett 
palántákkal egyformán fejlődnek s igy a 

i hiány pótlására felette alkalmasak.
' 1. K. <>.

; ----------------
A dohánytermelésre alkalmas föld 

megválasztasa es előkészítése
(Harmadik és befejező közlemény.

A dohány, mint a forró épalj szülötte, 
az időjárásban fölötte válogatós * ott dísz
ük legszebben, ahol fejlődésére legtöbb 
meleget és nedvességet talál.

Hazánk a legelső dohánvtermolő or
szág Európában, amennyiben e czélra a 
legtöbb alkalmas földdel bir

Az előbbeni közleményekben említet
tem. hogy a talajtold minősége, határozott 
befolyást gyakorol a termesnek úgy minő
ségére, mint mennyiségére. Ebből kilóivó- 
lag nem áll némelyeknek ama téves álli- 

i tasa, hogy rmindenki olyan fö ldbe intet do

hányt, mint a milyennel r e n d e l h e t i k Mert 
például: irtás tdfent'k, lók érés és réti föl
dekben rósz égésű, bűzös illatú dohány 
terem, amennyiben ezek sok vizet vesznek 
magukba, de nem bocsátják ki s hidegen 
maradnak: ellenben gyengén trágyázott ho
mokban vagy m árgás talajban, jó égésű, 
Ízletes )nyadohány. televény. homokdus talaj
ban. melynek altalaja kötött agyag és nem 
mély fekvésű, kitűnő minőségű szivar és 
burok levél terem *. meszes és mánias ta
lajban — a mely könnyen is munkálható 
s mésztartalmúnál fogva a levegőt köny- 
nyen veszi be és nehezen bocsájtja ki, za
matos, jó dohány terem.

Egyáltalán jóminőségü dohány előál- 
lithatasának fukelléke, hogy a föld televény 
tartalmú legyen.

Tulnedves földek, savanyu televény 
tartalmuknál fogva, dohánytermelésre egy
általán nem alkalmasak.

Elkerülhetetlen szükséges továbbá a 
föld változtatása es trágyázása, mert a ta
pasztalatból tudjuk, hogy a folytonos hasz
nálat. a legtermékenyebb földet is kime
ríti". ezenkívül a termesztett növények nőm 
egyenlő mértékben veszik igénybe a töld 
erejét, termőképességét s egyik jobb a 
a másik rosszabb karban adja at a talajt 
a következő növénynek s aztan a termés 
is aszerint gazdagabb vagy silányabb lesz,

A dohány — tnint gyors fejlődésit nö
vény — megkívánja, hogy a föld melybe 
ültetjük, televénvdus legyen s ha ilyennel 
nem rendelkezünk. trágyázni kell.

Trágyául, az érett szarvasmarha és 
juhtrágya a legalkalmasabb, előbbi azon
ban a nálunk gyakorta uralkodó szá
razságokban. inkább előnyösebben hasz
nálható.

Amint a föld minősége határozott be
folyást gyakorol a dohánytermés minősége 
és mennyiségére nézve, ujry tagadhatlanul 
a főidnek gondos előkészítést vett meg a ter
mi s a la f i já t : meri ha a munkát hanyagul 

| s csak úgy nagyjából teljesítjük, akkor 
a legjobb föld is kevés és silány ter
mést ad.

Minthogy általában a növények táp- 
1 szeröket nemcsak a talaj felső rétegéből, 

hanem az alrétcgből is szedik, szükséges, 
hogy a levegő, a nedvesség és a meleg a 
legmélyebben is behatolhasson.

Ennélfogva a dohány alá szánt földet, 
mihelyt az előző finnesétől felszabadul azon- 
na/ lehetőleg milyen ala kell szántam, hogy

T Á R C Z A .
P i pa  á l t a l  meg h ó d í t v a

Irta: Ambrus Józse f 
kis-orosci ]>lél»Anos.

Kiskőrösi-nagykőrösi Kórössy Dezső ur 
czimkus. darabos, de azért jószívű ember volt 
és agglegény.

Jurátus korában szerelmes volt egv szép 
barna leányba, de ez megcsalta, faképnél hagy
ván öt. Azóta ellensége lett önmagának, az 
egész világnak, különösen pedig a nőknek. A 
szerelmi kudarcz után fölhagyott a jurátusság- 
gal: hazament falusi birtokara s elzárkózottan 
élt, mint egy valóságos remete.

A falucskát, melyben a nemesi kúria ál
lott, azóta el nem hagyta. Legfőbb foglalko
zása a pipázás és tarokkjáték volt. Leghübb 
barátja nagy tajtpipája s a sallangos kostök 
vala, melvnek czifra szállai folyton kilógtak az 
ódon kabát zsebéből.

Dezső ur czinikus volt a ruházatban is. 
A falubeliek azt beszélték, hogy csak két ka
bátja volt, egy téli s egy nyári. Rajta soha uj 
kabátot nem láttak, nem azért, mintha nem 
vehetett volna, hanem csak azért, mert ö ezt 
igy akarta, mert czinikus és fösvény volt.

Házában volt a falusi kaszinó, nielvnek 
összes rendes és rendkívüli tagjai voltak: a 
i lébános, jegvző, árendás és Dezső ur maga. 
E nemes kompániának pedig összes kaszinói 
foglakozása a tarokkozásból és pipazásból 
állott.

Dezső ur gyakran pipázási versenyt ren
dezett. t. i. hogy 2—8 óra alatt a kaszinó 
nemes tagia; közül ki bír több pipa dohányt 
kiszívni V A nvertes rendesen ö volt. bár pi
pája jóval nagyobb volt a többiekénél.

így élt D-zső ur már hosszú idő óta, 
nem törődve a politikával, nem az egész vi
lággal, sót még azzal sem törődött hogy benne 
kihal a tekintetes es vitézin kiskőrösi-tiagvkő- 
rösi Köróssv família, lévén ó kigvelme az 
utolsó fisarja és agglegény.

De a dolog nagyon aggasztotta az ő édes 
anyját, am félt a család kihaltától s a nemesi 
vagyon elpusztulásától, miért is évek óta ostro
molta. kérte fiát. Iiogv nősülne meg. Dezső 
ur erről haliam sem akart s ha anvja sírásra 
fogta a dolgot, Dezső ur rágyújtott legna
gyobb pipajara, diadalmasan vonult be a füs 
tös kaszinóba, ahonnan 24 óráig senki fia öt 
kicsalni nem bírta s még akkor sem jött 
volna ki, ha feje fölött lángba borul a nuna 
teteje.

Dezső ur nvakas és czinikus ember volt 
s különösen a házassággal vagy szép nemmel 
lehetett öt boszantani, vagy akar a Dunába 
is hajtani. Ha női vendég jött a házhoz. Dezső 
ur rendesen a plébánoshoz kvártélvozta be 
magat. míg a kúriát elnagvta az az „armanvos 
személy.** amint ö nevezte a nőket.

Egv napon édes anvja levelet kapott, 
hogy egy távoli szegény rokonának leánya 
meg fogja ókei látogatni s néhány hetet na- 
lok tölteni. Kőrössvné véghetetlen boldog volt 
e hír olvusasa után Lesz kivel fecsegni, tár
salogni, lusz olv elhagyatott szomorú az ö 
élete is czinikus fia mellett. Csakhogy attól 
félt. ha fia a vendég jöttét megtudja, legott 
átköltözködik a plébánoshoz s még azt a bo
londot is megteheti, hogy haza sem jó, nug a 
vendég itt lesz. Tőle kitelik ilvcsmi.

Kőrössvné tehát nem szólt tianak, mert 
véletlenül anarta ót meglepni a kedves ven
déggel. l ’gv történt. Kőrössvné titokban intéz
kedett kocsiról s mindenről.

Éppen tbeánal ültek kettccskén. Dezső 
ur olv füstöt eresztgetett. mint egv jóravaló 
gőzmalom kéménye, midőn váratlanul belép 
a kedves vendég, egv gvönyörü barna leány, 
kit a jó Kőrössvné összc-vissza ölelt, csókolt 
s karjai Közt tartva, sírásra fakadt, hogy a 
vendég is majd rágyújtott a pitvergésre.
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a levegő és nedvesség behatásának szabad 
tér engedtessék.

1 élen, midőn a gazdaságban úgy is 
nemi munkaszünet áll be, a jól megért 
trágyát hordjuk ki a dohányföldre s egyen
letesen teregessük szé jje l; kora tavaszszal 
pedig szántsuk jó  mélyen alá, hogy a 
trágya az alsó földréteggel összekeve
redjék.

A kiüitetést megelőzőleg nehány nap
pal, újból szántsuk lel a dohánylöldet, hogy 
a töld könnyen elsimitható legyen, a rö
gök eldaraboltassanak s a töld egyenletes 
felületet nyerjen.

trágyázott földet vasboronával boro- 
nálni egyáltalán nem szabad, mert a vas- 
fogu borona a földben levő trágyát a fel
színre hozza s ennek folytán a kiültetett 
palánta nem verhet gyökeret.

A kötött löld többszöri, a fövény, ho
mokos talaj kevesebb szántást kíván.

L. K. ().

Hozzászólás a dohánytermelésre al
kalmas föld kérdéséhez.

A nemzetfentartó hármas erő: a föld- 
mivelés, ipar és kereskedelem. Ha a me
zőgazdaság virágzik, virágzik a tudo
mány. művészet, kereskedés, ipar stb. Szak
képesítéssel biró gazdáink rendesen sze
meik előtt tartják e hármas erőt s elmé
leti képzettségüket a gyakorlat tapasztala
taival kiegészítvén, — oda törekednek, 
hogy földmive ésünk virágozzék.

Buzgólkodnak az annyira szükségessé 
vált gazdasági egyletek létesitése körül, 
amelyek szervezése kivált a kezdő gazdákra 
valódi életszükségletet képez: buzgól
kodnak szakmájukba vágó lapok terjesz
tése körül, a mely lapok ugyancsak módot 
és alkalmat nyujtanaK a lialadhatásra.

Azt hiszem, nem csalódom, ha ki
mondom. hogy a közművelődés terjeszté
sében a legnagyobb, a legfontosabb té
nyező a sajtó.

Miután jelen czikkemben a dohány
termelés kérdésével, a termelőkkel s a do
hányosok állapotával is foglalkozom — 
ama számtalan gazdasági lapjaink között 
csakis a dohánytermelést — és keres
kedést felkaroló gazdasági szaklapunkra, a 
..Magyar Dohányujságra- reflektálok, mely 
a könnyüvérü dohány gardái kodásnak oly 
nagy ellensége s ismereteink gyarapítá

sára oly komoly méltatást érdemlő czik- 
kekkel eláraszt, mely sok évi tapasztala
tainak gazdag tárházából vett gyakorlati 
eszmékkel oly szépen fejtegeti a dohány- 
termelést s a kezdőknek oly beható u'ba- 
igazitással szolgál.

„Miles vulnera. pastor oves enumerat**, — 
én az alsó-egres-kátai remény s kétség között 
hányódó szegény dohányosok állapotát és 
előttem kifejezett nézeteit sorolom elő, 
kik a már három hét előtt rendbe hozott 
meleg s hideg ágyaik naponkénti szorgal
mas öntözése és betakarása után, — min
den napnak felkeltével aggódnak sorsuk 
bizonytalanságán s már most is látják ama 
fekete pontot a messze láthatáron, mely 
őket elnyeléssel fenyegeti.

Meleg s hideg körülrámázott ágyaik 
készen állanak, — a kelés megindult —  
a kádak s a hordók a meleg ágyak köze
lében fel vannak állítva, — gyomlálásra 
el vannak készülve s Isten kegyelméből 
kitűnő, erős s nemesitett palántákat vár
nak : de fájdalom, az idei talaj rósz meg
választása örökös bizonytalanságban tartja 
őket, minden perczük kínos s nem csekély 
aggodalommal nézvén a jövő termés elé, 
azt állítják, hogy e roszul megválasztott 
dohányföld miatt el vannak veszve!

Nem végzek tehát tölösleges munkát, 
ha ezen egészségtelen állapothoz e becses 
lap hasábjain hozzászólni bátorkodom. 
Elvitázhatlan igazság, hogy a dohány- 
termésre alkalmas föld megválasztása és 
helyes előkészítése nagy befolyással van 
a dohánytermésnek úgy mennyiségére, 
mint minőségére nézve. Az aisó-egres-kátai 
elkeseredett dohányosok . zonban a rendel
kezésükre bocsátott fi(> hold föld közül 
csakis 18 holdat ismernek el középszerű 
talaj gyanánt, a többi szegény, hála- 
datlan s beteg, mely a reáforditott munkát 
nem jutalmazhatja meg. Megfontolván ezt 
a dohányosok, — a dohánytermelőtől egy 
jobb talajú földet kértek, —  kérelmük 
azonban elhangzott a pusztában! — Ez
tehát a helyzetnek beteg volta.

Végre becses lapjában ajánlott gene
rál (iránt dohány eszembe juttatja a B ajor
országban termesztett „ptalzi dohárn t“ (Picii- 
zer Tabak), melynek kitűnősége állítóla
gosán nem függne a talaj minőségétől, ha
nem a palánták czélszerü felnevelésétől 
s gondos ültetésétől. Alföldi dohányterme
lők számára rövid keretbe foglalom annak 
kezelését. — Kikelvén s megerősödve a 
palanta. annak idejében egy arra szánt

Dezső ur majd sóbálvánvnvá vált e vá
ratlan dolog fölött, mely öt annyira meglepte, 
hogv ülve maradt, mintha odaragadt volna s 
hogy a szép vendéget ne is lássa, oly füst- 
tclleget tűje feléje, mint egy haragos gőzmoz- 
donv kéménye.

Az öreg Körössyné a viszontlátás érzel- 
gésem átesve, kezénél fogva fia elé vezeté a 
csinos vendéget.

— kedves tiam. kezdé. nézd, milv drága, 
kedves vendégünk érkézéit, a Tinike. Tudod, 
akt tiz év előtt itt volt. Nézd. mily erős, szép 
leány lett belőle.

— Bánom s én, veté oda Dezső ur, meg 
sem mozdulva s halkan mormogá : „ármanvos
személv.u

— .ló estét, drága, kedves bácsikám, kö- 
szönté* Tinike.

— Ez nekem épen nem „jó este,** feleié
Dezső ur.

— Ej-ej, drága bácsikám, de hideg irán
tam. Nagyon megveti szegény rokonát. Engedje 
hogv megcsókoljam kezét.

— Menjen a paphoz kezet csókolni.
— Oh. édes tiam, szólt Körössyné, ne 

légy oly hi lég. mint egv jégember, s darabos 
mint egv hajdú. Csókold meg a Tinikét, hisz 
ő nem idegen, ó rokonunk.

Dezső ur ezt már nem türheté.

— Jancsi ! kiáltott az inasnak, menj, mond 
meg a plébános urnák, hogy jövök hozza —  
aludni.

— A plébános ur elutazott a városba, 
felelt az inas.

És Dezső ur minden szó nélkül távozott, 
mormogván I „ármányos személy.**

— Ej, nenikém, de furcsa ember ez a
bácsika.

— Oh, édes gyermekem, nemcsak furcsa, 
de rettenetes, borzasztó ember —  a nők iránt, 
de amúgy áldott, jó szivü ember. Jurátus ko
rában megcsalta egy leány, azóta utál, meg
ver minden nőt s fél tőlük, mint ördög a 
tömjéntől. Oh, édes Tinikém, ne vedd tőle 
rósz néven e darabos, e rideg modort. Ez 
az ö rettenetes betegsége, mely engemet a 
sirba visz.

— Es nem lehet a bácsikát e betegség
ből kigvógvitani ? kérdé Tinike.

— Nem, nem édes gyermekem. Régen 
próbáltam már; de nem bironi meggyógyítani. 
E betegsége okozza családunk elpusztulását, 
mert ö az utolsó férfi családunkban s agg
legény.

— De hátha mégis meg lehetne a bácsi
kát gyógyítani r Aztán még mindent jóvá 
tehet.

— Oh, nekem nincs reményem !

H

helyre ültetik e l ; e helyről, rövid idő alatt 
ismét átültetik, tehát másodszor, minek kö 
vetkeztében oly szép s illatos leveleket 
hoz s oly rohamosan nő, hogy a bajor em
bert töKéletesen kielégíti. — Hasonló mó
don cselekednek a hollandiak is, mely ned
ves és rövid nyártól álló országban a do
hány meg sem érhetnék, ha növekedési 
idejét az imént említett módon meg nem 
rövidítenék. E  külföldieskedő dohány ter
melési módot talán mi is megpróbálhatnék ?

Nagy-Káta, 1890. márczius hó 24-én.
Cincinnatus.

A dohánytermelő és dohányos kertész 
közötti viszony szabályozása.

Most, midőn a munkás Kérdés rendezésére 
a német császár kezdeményezése folytán az 
európai államok küldöttjei össze gyűltek, hogy 
a munkás nép nyomorult sorsán segítsenek : 
itt az ideje,hogy hazánk munkásainak egyik legel- 
hugvatottabb, s mondhatnám törvénven kívül 
álló részének sorsa az intéző hatóságok meg
fontolása tárgyául vétessék, s ugv humanitás 
mint az allam jól felfogott érdekében a dohá
nyos kertész és gazda közötti viszony végleg 
szabálvoztassék.

A „Dohánvujság** legközelebb megjelent 
számában Moskovits Ármin ur foglalkozott e 
tárgygval, s nézetei sok tekintetben kiindu
lási pontul vehetők az ügy megoldásánál : 
mindazáltal az egyoldalúság bélyegét viselik 
magukon, a mennyiben a cohányos kertészt 
a termelő önkénvének kiszolgáltatja, de nyomo
rult helyzetének javításáról, keservesen szer
zett keresményének biztosításáról alig óhajt 
valamit intézkedni.

Dohányos kertész igen sok helyen ké- 
három család lakik rozzant szobában, élelme
zésére gvakran elesett állatok húsa, megrom
lott szalonna adatik ki s ezért a jó élelmi 
szerre szabott piaczi ár számittatik b e ; gazdája 
vagy ennek sáfárja által a legdurvább, emberhez 
nem illő bánásmódban részesittetik, s minden 
csekély hibájáért önkénvüleg ő— 10 frt birság
gal büntettetik.

Ha pedig nehéz munkájáért megérdem- 
lett beváltási járandóságára előleget mer 
kérni, sok gazda rimánkodásaira bottal szokott
felelni.

Mit várhat az ilyen kertésztől ? Nem azt 
bizonyára, hogy a munkát annak idejében 
lelkiismeretesen és pontosan végezze, mert 
mszen azt sem tudia, hogy vetnek-e oda neki 
a leszámolás után valamit vagy nem, — ha-

— Én megpróbálom a szerencsét. Hátha 
kigyógvithatom bajából. Ugyan nem vagyok 
orvos, de ő sem testi, hanem lelki beteg, eb
ben pedig egy gyenge leány is lehet orvos.

Körössyné össze-vissza csókolta csinos 
rokonát.

—  Nagy faba vágod a fejszédet, édesem, 
majd nem bírod kivenni, mert tiam czmikus 
és határozott ember.

—  Se baj, nénike! Próba szerencse. Aki 
mer, az nyer. Mi a legkedvesebb foglalkozása 
a bácsikának.

— A pipázás.
— És mit szeret legjobban ?
—  A pipáit.
— És hol vannak pipái ?
Körössyné karon fogva Tinikét átvezeté 

fia szobájába, mely minden tekintetben elá- 
rulá, hogy gazdája nagyon is cinikus, ki a 
csin, izlés és tisztaságra nem sokat ad.

— Jaj de piszkosak ezek a pipák ! mondá 
szörnvüködve Tinke. Milyen csúnya, avult 
ez a pipaállvány! Hát igy szereti ezeket a 
bácsika ?

— Fájdalom úgy!
A két nő visszatérve szobájukba, egész 

a Késő éjbe elbeszélgettek egymással; Tinike 
szorgosan kikérdezvén bácsikájának minden

*
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3. §-ának c) pontja, mely szerint nem tekint
hetők cselédeknek „azok, kik háztartási és 
gazdasági teendőkre ugyan, de naponkénti 
díjazás mellett, vagv bizonyos részért vannak 
lekötelezve. u

De hogy a hatóság sem tekinti a dohá
nyosokat cselédeknek, bizonyítja az, hogy 
őket cseiédkönyvek szerzésére nem kötelezi, 
holott a többször idézett törvény 09. §. sze
rint „minden cselédnek szolgálati könyvvel 
kell ellátva lenni.*

A dohányos gazda és kertésze közötti 
viszony tehát magánjogi vállalkozási szerző
désen alapul, legyen ezen szerződés szóbeli 
vagy Írásbeli, s az ebből felmerülhető vitás 
kérdések lelett kizárólag a királyi járásbírósá
gok bíráskodhatnak.

Az igazságszolgáltatás mindenütt, de kü
lönösen nálunk igen drága. — A kifosztott, 
megcsalatott dohánvkerrész nem talál ügyvé
det. ki sok esetben gazdájának lelketlensége 
miatt kétessé válható perét előleg nélkül el
vállalná ; pénze pedig • betevő falatra sincs, 
nem hogy ügyvédi dijakra előleget áldoz
hatna.

Veszni hagyja inkább perét s szivében 
a társadalmi rend létezése iránti kétséggel, 
hátán pedig üres tansznvával más vidékre 
vándorol, hol újra kezdődik az a tragoedia, 
melvnek egy felvonását lejátszotta.

Ezen az ügyen segíteni kell.
A dohányjövedéki központi igazgatóság 

érdemdús főnökének van érző szive a zakla
tott munkásnép szomorú sorsának leifogására, 
van nemes ambitióval párosult akaratereje s 
rendkívül éles felfogása ily nehéz, de nem 
zecgazdaszatilag fontos kérdések megoldására, 
mi által nevét ezerek ajakán áldotta teheti.

Legegyszerűbben volna segíthető ezen va
lóban nehéz kérdésen, ha dohánvtermelésünk- 
nél a kukás rendszer megszüntetnék s a do
hányt esetröl-esetre felfogadott napszámosok
kal, vagv állandóan felfogadott konventiós 
cselédekkel (dohánybojtárokkal) kezeltetnék. 
Ezek akkor is ugv végeznék a dohánvmun- 
kákát, mint ahogy gazdájuk parancsolná s 
nem lenne a munkások megrögzött rósz szo
kása és makacssága gát az okszerű dohánv- 
termelés felé elhaladásban.

A dohányföldnek feles dohányosokkal 
való müveltetése azonban mar annvira átment 
a dohánytermelők szokásába, hogv gondolni 
sem mernek ezen viszonv megváltoztatására, 
bármennyire is szidjak és piszkolják a kuká
sokat és a kukás rendszert

Ennek oka. leginkább abban re'lik, hogv 
a dohánytermelés kukások mellett sokkal ke
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vesebb koczkázattal jár, mint a napszámosok
kal való müveltetés, mert ha dohány nem te
rem, vagy kevés terem, a gazda kevésbé 
érzi, csak a szegény dohányos az,‘ ki keser
ves munkája után egy garas nélkül, sőt adós
sággal hagyja ott gazdáját.

A dohányos rendszert tehát egyelőre meg
változtatni nem lehet; inkább azon kell gon
dolkozni, hogy rninént lehetne a létező bajo
kon segíteni!

Nézetem szerint törvénvhozásilag volna 
megállapítandó ugv a dohánytermelő, mint a 
felfogadott dohányos kertész kötelessége s a 
törvény korlátái között a dohánytermelő ker
tészével írásbeli szerződés kötésére volna uta
landó.

Minthogy pedig a dohánytermelő és a 
feles dohányos közötti viszonynál a leszámo
lás azon fontos momentum, melynél a teles 
kertész legkönnyebben megrövidittetik : a le
számolásnál felmerülendő vitás kérdések el
döntését, illetve olv esetekben, midőn leszá
molásánál a dohányos kertész magát megrö
vidítve érzi, az egész leszámolást a dohány
beváltó felügyelőségekre kellene bizm.

A dohánvbeváltó felügyelőségek alaposan 
ismerik kerületükben a dohánytermelési viszo- 
nvokat, nincsenek függési viszonyban sem a 
termelőkkel, sem a kertészekkel, alaposan is
merik a dohánvjövedéki törvényeket és sza
bályokat : tehát igazságosan és részrehajlatla- 
nul bíráskodhatnának, ezen felül tekintélyükkel 
oda hathatnak, hogy a dohánvos kertészek 
az őket jogosan megillető járandóságukban rö
vidséget ne szenvedjenek.

A törvény alkotásánál következő pontok 
volnának kiindulásul veendők.

X. A dohányos kertészek kötelességei:
1) A melegágv elkészítésétől kezdve, a 

dohány szállításáig mindenféle munkát tarto
zik a dohánvos családjával eg\ fitt azon időben, 
s ugv teljesíteni, mikor és a mint azt a do- 
hanvtermelő, esetleg annak megbízottja az 
1887 évi XLIV. t. ez. és ennek végrehajtására 
vonatkozó utasítás korlátain belől elrendeli.

Ü2) A dohánvos kertész szerződési ideje 
alatt másoknak semmiféle munkát sem vé
gezhet a dohánvtermelő engedetve nélkül *. ha 
pedig a vele szerződési viszonyban levő do- 
hánvtermelönek teljesít nem a dohányterme
léshez tartozó másnemű munkát, — ezért az 
előre kialkudott napszámot, vagv szukmánv- 
bért a munka teljesítése után azonnal köve
telheti.

3) A dohánytermelési telepről a dohá
nvos kertész vagv családtagja, csak a tér-
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nem ha csak szerét teheti, éjnek idején meg
rakja kis taligáját dohánynyal s eladja a csem
pészeknek !

ö  alig veszélyeztethet valamit, —  ha be
zárják, jobb dolga van mint sok dohányter
melőnél ; — családja pedig kenyér után sir s 
félmeztelenül didereg.

Ily körülmények között dohányos ker
tészül a népnek azon salakja szegődik el, mely 
másféle munkát nem kap s az éhhaláltól vagy 
koldulástól akarja magát és családját meg
menteni.

Hogy ezen emberek a magyar dohány 
hírnevét az európai piaczon azt megillető 
helyre emelni nem fogják, az bizonyos; tehát 
a humanitás hatalmas szava mellett nemzet- 
gazdasági és jövedéki érdekek is követelik, 
hogy a dohánvos kertész és gazda közötti vi
szonv törvény által szabályoztassék.

Az általam említett szomorú tapasztala
tok nem vonatkoznak ugyan általában minden 
dohánytermelőre; sőt vannak uradalmak és 
birtokosok, hol a dohányos kertész igyekezete 
után nem csak tisztességesen megél, de öreg 
napjaira pár száz forintocskát is félre tesz; de 
nem mindenütt van igy s nagyon kevés eset 
van, hol a dohányos kertésznek leszámolás 
után a termelő ellen alapos panasza ne lenne.

Hova menjen az ilyen megcsalt szegény 
dohányos ? Perelni nem képes, erre nincsen 
pénze; a szolgabirói hivataloknál pedig fon
tosabb ügyek vannak, mint a szerencsétlen 
szegény dohányos ügye s ezzel napokat nem 
vesztegetnek. De voltaképen kérdéses az is, 
hogy a dohányos gazda és kertésze között 
felmerült peres Kérdés elbírálása a szolgabirói 
hivatalnak illetékességi körébe tartozik-e ?

A szolgabirói hivatal, illetve városokban 
a rendőrkapitány csak akkor lenne illetékes a 
dohányos gazda és kertésze közötti vitás kér
dések eldöntésére az 1876. évi XUI. t.-cz. 
115. §. alapján, ha a dohányos kertész cseléd
nek tekintetnék.

Jelenleg fennálló törvényeink szerint azon
ban a dohányos kertészt cselédnek tekinteni 
nem lehet.

Ugyanis az 1876. évi XIII. t. ez. 1. §a  
szerint „cseléd az. ki magat bizonyos háztar
tás vagv gazdasag körüli személyes és foly
tonos szolgálatoknak legalább is egv havi 
időtartamon át bérért való teljesítésére kö
telezi.**

Úgy de a dohányos kertész nem megsza
bott bérért szolgál, hanem az általa termelt 
dohány egy részének tulajdonáért dolgozik.

Még világosabban szól az idézett törvénv

szokásait, életmódját, kedvencz tárgyait, és 
foglalkozását.

Tiniké tűzről pattant gyönyörű leánv 
volt: testi bájaihoz kedvesen társult még az 
a gyermekded élénkség, pattogó szellemesség, 
örökösen incselkedő mosolvgás.

Mind e nemes tulajdonságok elegendők 
arra. hogy a fagyos szivet is tölmelegitsék s 
a bevehetetlennek vélt emberi szivet is meg
ostromolják. Tinike ezen tulajdonságaiban 
bízva, fogott a nagy munkához, a bácsika 
meghódításához — minden személyes érdek 
nélkül.

Tmike kora reggel a bácsika reggeli 
pipáját ugv kifényesítő, hogy újkorában sem 
vala különb s megtömve jó magyar dohány
nyal, maga vivé be a bácsikához.

— Jó reggelt kívánok a kedves bácsi
kának! monda Tinike, bátran belépve a szo
bába, hol emlékezet óta női személy nem 
vala s kecses hajlongások, hamis mosolygá
sok közt nvujtá át a pipát a bácsik ának 
mondván: tudom, a kedves bácsika nem ko
saraz meg. íme, elhoztam kedvencz pipáját, 
hogy megkíméljem a fáradságtól a kedves 
bácsikát.

Dezső ur majdnem sóbálványnyá vált e 
váratlan, merész fellépés, szokatlan látogatás 
s Tinikének igéző modora miatt, és hama

rosan se szép, se goromba szót nem talált, s 
önkénytelenül nvujtá ki kezét a pipa után, s 
mire bámulatából felocsúdott volna, már a 
gyufa is ott lobogott a pipa szája fölött, s 
csakhamar megindult a bodor füstök özöne.

—  Mily pompásán ég! bácsikám, mondá 
Tinike a mereven álló Dezső urra mosolyogva. 
Valami pompás élvezet lehet az reggeli után 
ily czitra bodor füstöket ereszteni. Úgy látom, 
édes bácsikám nagy mester ebben s megfor
dulva sarkán, kiosont.

Mindez egy pár perez müve volt.
Dezső ur egy pár lépést téve föl s alá 

szobájában, aztán szétnézett, mintha tudni 
akarná, hogy látta-e valaki az iménti je
leneteket ?

—  Micsoda „ármányos személv“ ez az 
én kúriámban ? kérdé Dezső ur önmagától. Mit 
akar ez az „ármányos személy1* itt az én 
szobámban ? Hogyan merészelte lábát ide 
betenni V és hogyan merészelte az én pipá
mat kezébe venni ? melyet „ármányos személv1* 
keze még soha nem érintett. — Még ma ki
takarodik kúriámból ez az „ármánvos sze
mély11 mondá Dezső ur hangosan és hara
gosan.

—  Hm, hm ! dümmögött Dezső ur, alább 
szállva a magas tónusból. — Mily pompásan 
ég ma ez a pipa! Mily édes belőle a do

hányzás: Hm, hm.! Ördög és pokol! igy nem 
ízlett nekem a pipa már régóta. — NŐS ez? 
Mit jelentsen ez? Talán nem is az én dohá
nyom ég benne ? — Itt valami gonoszság 
történt.

Es Dezső ur az asztalhoz lépve, kivevő 
pipájából a dohányt, aztán össze hasonlítva 
a sajátjával, ezt egyenlőnek tal.ilta. Majd két- 
kedőleg tekintett a pipába, mintha félt volna, 
hogv valami veszedelmes dinamit van benne.

Aztán bele fújt. A pipa szeleit mint egy 
trombita. Ismét megtöltöte pipáját s csakha
mar repültek a czifra füstkarikák.

— Hm, hm ! Ördög és pokol ! kezdé 
újra Dezső ur. Ez a pipa szelei mint egv 
trombita; füstje édes mint a méz, dohánva 
recsegve ég, mintha lóporos volna *, még e 
füstje is szebb mint máskor. — De nini, a 
kupakja ujdonat uj. Hoho, meg van! kialtá 
diadalmasan Dezső ur. Ez nem az én pipám.

De jobban szemügyre véve, ugv tapasz
talta, hogy az mégis az övé, valóságosan az 
6 reggeli pipája, hisz a czimeres monogramm 
is rajta van, és Dezső ur mint egv megszé
gyenülve mondá :

— De mégis az én pipám e z ! Dehát 
mi a menydörgős mennvkö történt akkor? 
Hm, hm. Ez különös! — Nem értem az 
egész dolgot. — Mi idézhette elő e nagy vál-
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meló vagv megbízottja által c«etröl-eietre adott 
engedély mellett távozhat el.

4) Kártérítésnél tartozik a dohányos ker
tész a termelőnek akkor, ha a termelő meg
hagyása ellenére az egyes munkákat nem a 
törvényben és szabályokban előirt mó lon és 
időben hajtotta végre, vagy simítás esetleg bá
lozás alkalmával a dohányleveleket mestersé
gesen nedvesítette.

6) Minden dohánvos egy szolgálati könyv
vel láttatik el, melyet keresztlevele alapján az 
illetékes községi elöljáró állít ki. E*en könyv
höz hozzáfűzendő a dohányjövedéki törvé
nyek és szabályok rövid kivonata, — továbbá 
ezen törvény egész terjedelmében.

Minden dohánycsempészet, melyet a do
hányos kertész elkövet, a pénzügyőrség által 
ezen könyvecskébe bevezetendő

Ezen szolgálati könyvet köteles a dohá
nyos kertész szerződése aláírása alkalmával a 
dohánytermelőnek átadni.

6) A csempészeten ért dohányos kertész
szel való elbánás iránt az 1887-ik évi XLIV. 
t. ez. 16 §-a intézkedik. — Nagyobb mérvű 
csempészkedés miatt a dohánybeváltó felü
gyelőség a dohányos kertész szolgálati köny
vét bevonhatja, s az illetékes községi elöljáró
ságnál újabb szolgálati könyv kiadását be
tilthatja.

ZZ. A dohánytermelő kötelezettségei dohá
nyos kertészei irányában.

7) Minden dohányos kertész családnak 
lakásul egy egészséges szoba, s két családnak 
egy közös konyha adandó, s a dohányos ker
tészek fűtő anyaggal ellátandók.

8) A kertész lakások és a simító ház 
fűtéséért, — nem különben a simító ház vilá
gításáért a termelő dohányos kertészeinek sem
mit sem számíthat be.

9) Tartozik a dohánytermelő kertészének 
a szerződésben meghatározott előlegeket pénz
ben és terményekben pontosan kiszolgáltatni. 
A kiszolgáltatott előlegek a kertész kezeihez 
adandó előleg könyvecskében esetröl-esetre be
jegyzendők. A terményekért nagvobb ár nem 
számítható mint a termelési hely községének 
azon időbeli piaczi ara.

10) A dohánvtöld trágyázása és meg- 
szántása a dohánytermelő kötelessége. A do
hánynak jég és tűz elleni biztosítása, vala
mint a dohánytermelésnek a beváltó hivatal
hoz beszállítása körüli költségeket a termelő 
és dohánykertész közösen viselik, ugv szintén 
az engedély illetéket is. — Pajta és simitóház 
építése és tatarozása, zsinórok 'agy száritó

tozást ? — Csak nem tori valami rosz-
ban a fejét az az „á-mánvos személy“ ?

Dezső ur ledőlve egy piszkos karos székbe, 
elmerült a történtek fölötti ,gondolatba.

Tinike örömmel mesélte el az öreg hö- 
rössynének, hogy az első. lépést már meg
tette : ma a bácsika szobájában volt, személye
sen adta át a pipát, sőt rá is gyújtott és a 
bacsika nem szólt semmit.

— Az Istenért, szörnyüködött Körössyné, 
Tinike, hogyan merted ezt tenni? Nem volt 
goromba hozzád ?

— Nem ám, kedves nénike. A bácsika 
annyira part volt, hogy szólni sem tudott. 
Igaz, nem valami szívesen fogadott; jót nem 
mondott. De roszat sem, hanem ott állt, 
mint egy fakép.

— Oh, édes gyermekem, félek, hogy go
rombaság ér, mivel fiam igen czinikus és da
rabos a nők iránt.

— Se baj, drága nénike A ki czélt akar 
érni, annak nem szabad visszarettenni az esz
közöktől sem; annak nem csak fáradni, de 
tűrni és szenvedni is kell. Éhez pedig én ki
tünően értek. Aztán ha a bácsika mégis sér
tene, tudom, nem rósz szándékból tenné, te
hát könnyen elviselhetném. De ő hallgatott, 
mint a hal. s ezt jó jelnek veszem.

Körössyné megcsókolá Tinike homlokát.

gerebenek vagy más száritó eszközök beszer
zése egyedül a dohánytermelőt illetvén, ezek
ért a dohányos kertésznek semmi nemű be
számításnak helye nincs.

11) A dohányos kertészekért fizetendő 
adók, valamint az általuk elkövetett kihágá
sokért és szabályellenességekért kiszabott bír
ságok a leszámolás alkalmával a kertészek kijá
randóságában b ctudandók. A kertészre önké- 
nyüleg a gazda által kivetett bírságok vagy 
beváltási és kezelési költségek beszámításának 
helye nincs.

12) Ha a dohányos kertész valamely a 
dohánytermelés és kezelés körüli munkálatot 
a rendes időben elvégezni vonakodnék : azt a 
termelő kertészének kárára napszámosok ál
tal elvégeztetheti, s a felmerült és igazolt ki
adásokat kertészének a beszámolás alkalmával 
beszámíthatja.

13) A dohányos kertész járandóságát ké
pezi az áliala termelt s beszállított dohány 
beváltási árának valamint a beszállításért fize
tett fuvarpótléknak fele része, melyből a ter
melő által fizetett előlegek s egyéb itt felso
rolt kiadott értékek leszámittatnak.

m  A leszámolásnál előfordulható vitás 
kérdések elintézése.

14) A dohánytermelő és kertésze között 
a leszámolásnál előfordulható vitás-kérdések 
elintézésére a m. kir. dohánybeváltó felügyelők 
illetékesek, kik ezen esetnél mint békébirák 
jáinak el.

Ha a peres felek a felügyelőségek szék
helyétől távol laknak, —  a leszámolási tár- 
gvalással a közcldfrb fekvő dohánybeváltó hi
vatalok főnökei is megbízhatók az illetékes 
dohánvbeváltó felügyelő által.

15) A dohányos kertész panasza folytán 
a dohánvbeváltó felügyelő az ügy tárgyalá
ssára határidőt tűz ki, erre úgy a termelőt, 
mint a panaszos kertészt megidézi, —  s a ha
tárnapra a dohánytermelő engedély ivével 
és a leszámolás tervezetével, a dohányos ker
tész pedig előlegkönyvével megjelenni kö
teles.

A dohányos kertész meg nem jelenése 
esetén panaszától elállottnak tekintetik ; a do- 
hanvtermelő pedig, ha a targyalasra személye
sen vagy megbízottja által meg nem jelenik, 
esetröl-esetre közigazgatási utón behajtható 
50 frtig terjedhető bírsággal büntetendő.

16) A tárgyalásról jegyzőkönyv veendő 
fel s a dohánvos kertész kijárandóságából a 
termelő által letonatni kívánt összegek tételről- 
tételre megvitatván, a felügyelő által megha-

—  Ördög és pokol! „Ármánvos személy- , 
íuondá Dezső ur hirtelen felugorva helyéről, 
s pár perez múlva kirobogott a gazdaságba.

Dezső ur megnézett ugyan mindent, de 
azért nem látott semmit, mert képzeletében 
ott lehetett az az »ármánvos személy*, a szép 
Tinike, mosolygó arczczal, tüzes szemekkel. 
Dezső ur nem tudta, álmodta-e. vagy valóban 
megtörtént vele az, a mi történt?

Megérkezve a gazdaságból szótlanul ment 
szobájába rágvujtandó a másik pipára. Bele 
fuj. nem szelei. Megnézi, szépen tömve van, 
Sőt egv darabka illatos tapló is van rajta 
várva a szikrát. Dezső ur ismét álmélkodásba 
esik. Körülnéz a szobában, nincs-e ott valami 
„ármánvos személy- ?

— Megbolondultak ezek az én pipáim ? 
kérdé önmagától. — Ki avatkozik az én dol
gomba ? Hm, hm, mily pompásan szelei ez a 
pipa, mily fenségesen ég, szinte aranyszinüek 
ezek a bodor füstkarikák! — Hm. hm. Itt 
valami gonosz szellem üz játékot velem, pe
dig ez nem tanácsos. —•» Hm, Hm. Talán 
már itt is volt az az „ármánvos személy ?“

Dezső ur oda lépve a pipaállványhoz, el
bámulva látta, hogy az ő piszkos, fekete 
pipái ragyognak, mintha csak most ke
rültek volna ki a gyárból. Aztán sorra nézi 
őket. Mind töltve van s finom, illatos tapló-

tároztatik azon Összeg, melyet a termelő ker
tészének kifizetni köteles.

Ha felek ezen meghatározásba belenyu
godnak, a megállapított kijárandóság a ker
tésznek Ő nap alatt közigazgatási végrehajtás 
terhe alatt kifizetendő.

Akár a kertész, ákár termelő a felügyelő 
határozatába bele nem egyezik, azt a tárgyalás 
befejeztével jegyzőkönyvbe bemondani tartozik, 
mely esetben panaszosnak a leszámolás hite
les alakban kiadatván, rendes polgári_ perutra 
utasittatik.

17) A tárgyalási jegyzőkönyv ivenként 50 
kros, a mellékletek pedig 15 kros bélvegjegy- 
gvel látandók el s a bélyegköltséget az tar
tozik viselni, ki a panaszra okot szolgáltatott.

B tinta tő határosatok.
18) Azon termelőnek, ki minden kerté

szének lakásul egy-egy egészséges szobát adni 
nem képes, következő évben dohányterraelési 
engedélye oly arányban szállítandó le, hogy 
kertészlakás tekintetében törvényes kötelezett
ségének eleget tehessen.

Egy kertészcsaládra négy holdnál nagyobb 
dohányüitetvény nem számítható.

19) Ha a dohányos kertész a dohány- 
termelési telepről engedély nélkül eltávozik, 
vagy engedély nélkül más gazdánál munkát 
vállal, városokban a kapitány, községekben 
pedig a főszolgabíró által 10— 50 frtig terjed
hető bírsággal büntetendő.

20) Azon dohánytermelő, ki valakit szol
gálati (kertész) könyv nélkül dohányos kertész
nek felfogad, az előbbi pontban meghatáro
zott hatósági közegek által esetröl-esetre 50 
frtban marasztalandó el.

*
Ezek volnának azon pontok, melyek alap

ján a dohánytermelő és kertésze közötti vi
szony — nézetem szerint — szabályozható 
lenne,

A kérdés annyira fontos, hogy megér
demli, miszerint a dohánytermelő urak is hoz
zászóljanak. E lapok szerkesztősége bizonyára 
tért enged lapjában bármJy irányú hozzászó
lásnak.*)

Budapest, 1890. ápril 10-én.
X . V.

*) Készséggel, sőt egyenesen felkérjük t. ol
vasóinkat. hogy minél többen járuljanak hozzá a kér
dés tisztázásához eszmecseréikkel.

A s z e r k e s z t ő s é g .

va! ellátva. Ezt már meg nem álhatá szó 
nélkül.

— Mennvdörgös mennykő ! Ez már sok ! 
Ezt nem tűröm! Meg kell tudnom, ki gva- 
lázza meg az én pipáimat ? Ki vele e kúriá
ból ! Ez több, mint sok ! Ki ki, ki vele!

— Mily szépen ragyognak e ficzkó pipák, 
mondá Dezső ur kissé megszelidülve. Szinte 
kedvem volna mindre rágyújtani. — És mily 
finomul vannak megtömve 1 így még én sem 
tudom. Hm, hm ! Csak nem az az „ármánvos 
személy ?u Hogy is hívják ? Tinike I Mily fur
csa név. Tán csak nem azért jött ide, hogy 
az én pipáimat töltögesse?

—  Mily nagyszerű ez a füstölés! mondá
Dezső ur neki melegedve. így csak jurátus 
koromban pipáztam. Eh, semmi jurátus. Én 
nem voltam jurátus soha. — De hátha mégis! 
Hej, szép élet volt az, mikor együtt sétáltunk, 
én és az a bűvös teremtés--------—

— Ördög és pokol! Te vén tökfilkó 
Dezső, hol kódorog a te szamár eszed! Nem, 
nem! „Ármánvos személy- volt és az mind 
egytól-egyig. — Punktum! Maradunk, a mi 
vagyunk ! —  Dezső, ne bolondozzál.

— Mily fenséges ez a füstölés! —  Ez a 
Tinike egészen hasonlít hozzá. Nem, nem 
hasonlít senkihez. Ö is „ármánvos személy.-

fVége következik.)
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A gyakorlati exsiccator.
Műit számunkban azon Ígéretet tettük, 

hogv legközelebb hozni lógjuk a gyakorlati 
exsiccator rajzát, valamint a tetemesen leszál
lított és kimentő árjegyzéket, melyben azt a 
feltaláló és kizárólagosan jogosított eláiusiró a 
a gazdaközönségnek szállíthatja.

Ezen ígéretünknek akarunk most meg
felelni.

Az 1. ábrában bemutatjuk olvasóinknak 
a maga valóságában a gyakorlati exsiccatort 
egészen jól szemlélhető alakban. A kapcsok 
itt sodronyra vannak fűzve, a sodrony egyik 
vége gyűrűbe van hajlítva, melybe a kampó lesz 
beakasztva. Természetesen a sodrony másik vé
gén is hason gyűrű alkalmaztunk, ugv hogy 
a fölaggatásnál teljesen ugyanazon módon kell 
eljárnunk, mint a puszta zsinór-fűzéssel. Magok 
a ketlös kapcsok (szegek), melyekre a do
hányleveleket fölfűzzük, két oldal télé haj
lanak.

A 2. ábra pedig egy már levelekkel be
aggatott gyakorlón exsiccatort mutat be, a 
mely kampó segélyével föl van aggatva a 
szántón.

Ami ezen szárító eszköz árát illeti, azt a 
következőkben közli velünk a feltaláló F á y  
László u r:

Horganyozott sodronyból készített k a p
c s o k a t  (szegeket) ma g á b a n ,  egv méter
hez szükséges 32 darabot 6 kr.-ért szállít.

hányok minőségben sokkal jobbak lesznek az 
eddigieknél, sőt általa mennyiségben is nyer
nek, mert e mellett jóformán semmi törmelék, 
hulladék nem lesz.

Mi oly jelentékenv tényezőnek tartjuk a 
gvakorlati exsiccatort, mely hivatva van do
hánytermelésünk ügyének hatalmas lendületet 
adni és mint ilvet ajánljuk a t. dohányterme
lők figyelmébe.

A d o h á n y t ó l  a pipái g .
Iroclaloia-tiirténeti tanulmány.

Irta : Alföldi F lott K ároly , 
urad. tiszttartó Élesden.

(A „Magyar Dohán yujaág“ eredeti közleménye.)
Két év múlva négyszázados évfordulóját 

ünnepli a világ azon eseménynek, hogy a 
vén Európa a dohánynyal, e/.en nemzet-gaz- 
dászatilag annyira fontos kuli ur-növénvnyel 
megismerkedett. És alig létezik még növény, 
melv érdekesebb irodalom-történeti múlttal 
dicsekedhetnék, mint éppen a dohány; legyen 
tehát szabad jelen alkalommal e kérdéssel be
hatóbban foglalkoznom, annál is inkább, mert 
nyelvünkön ez e tárgy igv meg alig lett mél
tatva, s feltehető, hogy legalább a dohányzó 
közönséget némileg érdekelheti is.

1492 Október 12*én érintette Columbus 
kíséretével az első talpalatnyi újvilági földet 
„(iuanahani“ szigetén, nielvet aztán a szeten- 
csés felfedezés fölött érzett hálából San-Sál-  
vadőr-nak nevezett, s itt már. valamint Las- 
Casas és Haiti szigetén is a dohánvzás szél
iében divó szokásával találkozott.

A dohánvt Európába Co'umbus valószí
nűleg már ezen utjából hozta el *') s igv

ende verclaert es. med derselver cruyden na- 
tucrlick naer dat leven conterfeytsel daerby 
ghestelt. Duer D. Rembert D o d o e n  s, mede- 
cijn van dér stadt van Mccltelen.u (In calce 
legitur:) * Ghedruckt Tantwerpen by J a n  van 
dér L o e  in onser Frontién pandt, in jaer  
1554, fo lio .*  (818 pp. ic. xyl. i. t. [9 tol.] 
fi i b 1. reg.  B r u x .)

E könyv most már egyike a legnagyobb 
ritkaságoknak. Dodonaeus ebben a dohányt 
Hyoseyamus peruvianus névvel a „bolonddá 
fü-'ihez (beléndek vagy csalmatok) sorozza, 
mi már meglepő füvészeti tájékozottságra vall. 
A közölt ábra a legrégibb számot-tevő ábrá
nak tekinthető.

Brazília, melyet Columbus egyik társa l 
Vineente Numez Pincon 1499 Január 2G-án 
fedezett fel, legelső természet-históriáját egy 
carnielita szerzetesnek, névszennt Andreas 
T  h e v e 11 u s-nak köszöni, ki „Le* singula- 
ritez de la  Francé antarctigue, rf Antwerpen,
1558 ., czimü müvében ábrákat is közöl, de 
ezek rosszak. A dohány itt már a Hyosey
amus genus alól ki van vonva s egész külön
állóan (p. 212.) „PetunP név alatt ismer
tetve. ;$).

M o n a r d e s Nicolas a botanica pro- 
fessora volt Sevillában. Orvosi é3 természet- 
históriai müve számos kiadást ért és sok 
nyelvre lett lefordítva; a latin kiadásokat C I u- 
s i us  eszközölte. Az eredeti mü egyike a 
legnevezetesebb bibliographiai ritkaságoknak; 
czinie: „ História medicinái de las cosas gue 
se traen de nu stras Indias oecidentales, gue 
sirven en medicina.“ Duas partidas. Sevilla, 
1569. 4. — A dohánv e műben — mint ál
talában az előbb említettekben is — orvosi 
szempontból van méltatva és feldicsérve. Itt 
már a „Tabaco•* névvel is találkozunk, mely

1 ábra. 2. ábra.
Ugyanez már zsinegre fűzve készen, zsi

neggel együtt folyó méterenként 8 kr.
Ugyanilyen kapcsok horganyozott sod

ronyra fűzve, egv méter ebből 10 kr.
Továbbá nem horganyozott, egyszerű fe

kete sodronyból készült, egy méter hosszúság
hoz szükséges 32 drb. kapocs 5 kr.

És ehhez képest ezen utóbbi kapcsokkal 
ellátva egv méternyi zsineg felfűzve készén 7 kr.

És végül ugyanezen kapcsokkal ellátva 
fekete sodronyból egy méter felfűzve készen 8 kr.

A gyakorlati exsiccator tulajdonosa fel
kéri a t. dohánytermelőket, hogv megrende
léseiket mielőbb szíveskedjenek megtenni, ne 
hogy a megrendelések összetorlódása folytán 
késedelem álljon be azok szétküldésében.

Használati utasitás minden megrendelő
nek szolgáltatva lesz.

A gyakorlati exsiccator megrendelhető a 
tulajdonos F á y  L á s z l ó  földbirtokos urnái, 
B u d a p e s t ,  H a v a s u t c z a  1 . sz. a.

Mi a magunk részéről csak újólag a leg
melegebben ajánlhatjuk t. olvasóinknak ezen 
kitűnő találmányt. A czélszerüsége, rendkívüli 
becse ennek majdnem kézzelfogható és hisz- 
szük is, hogy azon gondosabb termelőink, a 
ki* a dohánytermelésnél főtekintettel vannak 
a jó minőség előállítására, akik nem máról 
holnapra termelnek dohányt, hanem czéltuda- 
tosan. törekedve mindig előbbre haladni, töké
letesíteni a termelésmódot: azok alkalma
zásba is veendik ezen szántóeszközt, mely ál
tal el fogják érni azt, hogy a beszállított do-

annak irt való termesztését körülbelül még az 
1493-ik évről, vagy 1494-ről kell Kelteznünk; 
biztos adatok erre nézve hiányzanak. Hagyo
mány szerint a Spanyolok és Portugallok a 
dohányzást behozott néger rabszolgák utján 
már ló  16-ban ismerték.

Az első, ki az imént felfedezett Újvilág 
növény-tenyészetről az emberiséget laiésozta, 
a kivel egyszersmind az Újvilág növénytani 
irodalma is kezdődik: O v i e d o  Gonzalo
Fem andez y Valdes spanvol praefectus. Ide 
vonatkozó müvei: 1:) „Nummario de la na
túrul y generál istoria de las Indias." Toledo, 
1526. Folio. 2.) „Úriméra p a r téd é  la história 
natural y generál de las Indias , yslas y 
tierra firme dél mar oceano.u Sevilla, 1535. 
Folio. Utóbbi mü fametszetü ábrákat is 
tartalmaz, de ezek otrombák. Az első iro
dalmi adatok a dohányról ezekben a müvek
ben vannak lerakva. („Harcin historiadores 1. 
(1526.) p. 24/ idézett müvet 2.) nem is
merem.)

Azon korhoz mért sokkal körülménye
sebb leírást és sokkal jobb ábrát is közölt róla 
1554-ben Rembert 1) o d n e n s i latinizálva I 
Dodonaeus\ mechelni orvos, ki 1574-től 1579-ig 
mint II. Mika császár udvari orvosa Bécsnek 
is lakója volt. Minket érdeklő müve számos 
kiadást és fordítást ért s következő czimet 
viseli :

„ Cruydebock in den űrieken dic gheheele 
historie, dat es tgheslacht, tfatsoen, naetn, na- 
tuere, c acht ende toerckinghc van den rruyden, 
niet alléén hier te lan de tvassende. mai r oock 
van den andercn vremden in dér medecijnen 
oorboorlijck. mti grooter ne< rstichcyt begrepen

*.) Cfr. Cnrttt 8 p r e n g e 1: „História rét Hír- 
Mikii/ Amsteldami, I. (1607). p. 3«9.:

*.) lilém. I c .!

c lnevezést vagy Tabaco szigetéről nyerte, 4.) 
vagv (némelvek szerint) azon pipa formától, 
melyet America lakosai kukoricát- vagv 
paima-levélböl göngyölve, elfüstölésre hasz
náltak. &)

Mon ardets 1570 Körül (biztosan még 
nincs kiderítve) egy másik spanyol nveivü 
munkát is irt u dohányról : „De TabacoM
czimmei; ennek franczia fordítása 1572-ben 
jelent meg. *)

1576-ban jelent meg Lobelius Mátvásnak 
korszakot alkotó müve: „Plantarum sev stir- 
pivm história. Matthiac de L o b é i  insvlani. 
Cui annexum est adversariorvm volumen. R<- 
ligua seguens pagina indicabit. Antuerpiae, 
cj‘ officina ( hristophovi Plántini uvehitypog- 
rapho regij, 1576"  — Az „Advcrtaria* teljes 
ezin e : „Nova stirpivm adversaria. P  rfacilis  
rest igát ni hcvlcntagw accessio ad P  iscormn, 
praesertim Dioscoridis, ct Recnitiorum, M a
tt r iám .1 fed  iram : aiu toritus Petro P e n a
et Matthia de Dohéi Medicis. (Juibus accessit 
Appendix cum Im iin varianwt inguarum lo- 
cupletissimo. Födém M. de L o b é i  auctore. 
Additis Gvillielmi R o n d e l l e t ü  aliguot Re- 
mediorum formulis, nunguam antehac in Incém 
editis. Ant ver piac, apud ( ’hristophorum P l a n-  
t i n u m  , architypographum r,gium. 1576.u

Lobclius ívagy de L O bel) Dodonaeus Í6\- 
dije és koriarsa, született 1538-bun, a Fland-

9 A Petum szót már I* 1 i n i ii g is használta 
•I** hogy mire értette nem lehet megfejteni. Ntivény- 
.."(áraink e saót nem i.merik

*1 < fr. M a t tb i o I n s : .Kreutlrrbuch “ (15S«i
]> 378. I ) . !

»> Egy ilyen pipa formából füstólő szeressen 
tej le van rajzolva Lohel  mi - nak „Nova stíriaion 
aácersuira- (Antwerpiae. 1570.) czimtt müvében is
p. 252 !

| ') Ctr. I’ r i t z e 1 : „ Thesaurus literatúrai hotani-
4 cm“ ( l bi 2 — 77.). p. 434.'
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riai Rvsselben. A növényekről azon korhoz 
mért oly számos minta-szerű ábrákat közölt, 
mint előtte senki más s melyeknek nagv ré
szét Clusius is átvette. L o b e 11 u s, híres or
vos, kitűnő füvész és világ-látott ember volt, 
kit G e s n e r  és C l u s i u s  sok tekintetben 
követtek. Többször beutazta Francziaország 
déli részét s megfordult Helvetiában, Német
országban és Olaszország északi részein is. 
Utolsó éveit mint Jakab angol királv udvari 
fűvésze Highgate-ben élte le, hol végre 1616- 
ban elhunyt. — Most említett müvében 14-1*5 
fametszetü ábrát közöl, melyek nagv részben 
mintaszerűeknek mondhatók s csak az ellen 
lehet kifogást tenni, hogy a növények termé
szetes alakjára, termetére nem igen volt tekin
tettel ; leginkább kitűnik ez a tél-cserjés és 
fás növények ábráinál.

L o b é i  i us volt az e l s ő .  kinél már a 
természetes rendszer meglehetős érvényre jut 
s az egves természetes növénv-családok — ke
vés kivétellel — jórészt együtt vannak. Ké
sőbbi füvészck — dicséretökre legyen mondva 
— a felsorolásban követték öt.

L o b e I i u s e müvében a dohánynak 
négy ábráját találjuk :

A „Stirpium* 140-ik lapján levő ábra 
találó képe a mai Nicotiana rmtica. L.. nö
vénynek, vagyis a közönséges kapudohány nak; 
ezt a dohánvtajt L o b é i  még a Hyoscyamus 
genus alatt hagvja meg, az ábra felett a kö
vetkező jelzéssel:

„Labilis H yoscyam us luteolus solanitolius. 
H yoscyam us inger Matt h. et quartus.
Ital. .1 u s q u i a m o unono. Aduért pag. 107. 
Potius ealfavit qnam refrigerat, vt miuus recte 
M a 11 k i o I u h scripsit."
Az „Adversaria idézett lapján e növény 

descripuo-ját találjuk s ehez idézi Ma t t h i o -  
l u s n a k  2068 számú ábráját. (Jegyzet. Erről 
a növénvről L o b é i  még csak nem s álmodja, 
hogy itt valódi dohányfajjal van dolga.)

A Stirji. d l6-ik lapján egymás mellett 
két dohánvfaj ábrája látható. Ezen ábrák fö
lötti szöveg következő czimet viseli:

„Indorum sana Sanda, siue Nicotiana Gallonon 
Petum Clnsy et Re«-entiorum.“ 

„H yoscyam us Peru n a n a * . D o d. A duers. 253.“ 
Az említett ábrák közül a balfelöli követ

kező feliratot viseli:
H e r b a  sancta. siue Tabacum  minus.w 

Ez a faj a mai Nicotiana Tabacum. L .. fajt 
jelöli. — A jobbfelöli:

„Sana sancta, siue Tabacum  minimus,* 
mclvről nem merem állítani, hogy valóban 
dohánvfajt ábrázol.

Az „Adversaria* 25‘2-ik lapján ismét egy 
dohány ábráját találjuk s mellette egy szere- 
csenlejet, a mint egy hosszú Cornucopiae- 
formából dohányfüstöt ereget, következő jegy
zéssel : „Nicotiana inserta infundibtds ex <juo 
hauriunt fum u Jndi et naucieri* Az ábra 
valóban dohánv-species-nek látszik, noha a 
bŐ leírás e feltevés iránt némi kételyeket tá
maszt t Nicotiana latissima, miU.9)

A második irodalmi adatot Brazília nö
vényzeti viszonyairól Joannes Le r i u s-tól (Jean 
L e r v )  bírjuk, ki mint protestáns hittérítő 
1556-ban Brazília vidékeit bejárta. Müve! 
„Histoire d ’un royage fa it en Brésil.* 1576-
8 ., melyben a dohányról [Petum) is megem
lékezik.

Az Újvilág keleti partjait (vagy mint ak
kor mondani szokták „Nyűgöt-Indiát*) egy 
olasz, névszennt Hveronimus B e n z o l i  is 
meglátogatta <1542— 1556) s tapasztalatait a 
következő czimü műben közölte: „Nova növi 
orbis história*  Gcnev. 1576. 8., melyben 
egvéb ritka és nevezetes növények mellett 
felemlíti a „Petum*-ot is, vagyis a dohányt, 
melynek különféle használatáról bő tapaszta
latokat szerzett.

(Befejező rész következik.)

Dohánytermelési tapasztalatok.*)
A legmegfelelőbb dohányfajta megválasztása.

Azon számos tényező között, mely a 
jogos ki ánalmaknak megfelelő dohány elő
állításánál szerepet játszik, egyike a legfon
tosabbaknak: a megfelelő dohányf-.leségnek 
vagy — mint a közéletben mondják — do
hányfajnak a helyes megválasztása.

A fenforgó viszonyok közé leginkább 
beillő dohánvtéleség helyes megválasztása nem 
könnyű dolog, végleges ítéletet arra nézve, 
hogy az adott viszonyok között melyik do
hányféle a legmegfelelőbb, csakis összehason
lító kísérletek alapján lehet mondani; azon
ban némi tájékoztatást aziránt, hogy minő fé
leségekkel tegvjnk próbát, kell magunknak 
már előzetesen is szereznünk, különben vagy 
nagyon sok dohánvtéleséggel kell kísérletet 
tennünk, vagv nagvon sokr. éven át kell a 
kisérletezest folytatnunk, mig a nagyon is 
sok dohányféleség között a legmegfelelőbbre 
ráakadunk.

A kísérlet megkezdése előtt mindenek
előtt azon kérdéssel kell tisztában lennünk, 
hogv pusztán hazai vagv ezenkívül külföldi 
fajokkal is tegyünk-e próbát ?

Hazánkban sok híres dohány terem, azaz 
egvik másik vidék híres dohányáról. Mikor 
azonban én azt hallom, hogy ez vagy az a 
magyar dohányféle ilyen meg olyan kitűnő, 
mindjárt felötlik bennem az a kérdés: honnan 
van mégis, hogv olv sok a panasz a magyar 
dohány ellen ; mi az oka annak, hogy még 
az 5 kros szivar se készül tisztán magyar do- 
hánvból? A magyarázatát a dolognak én csak 
következőleg tudom megadni: a nálunk termő 
híres dohányokat azért mondjuk jónak, mert 
náluknól igen sok roszabb is terem, tehát 
csak relatív jók, s itt fölmerül az a kérdés: 
nem-e lehet nálunk jobbat is termelni ? Én 
azt hiszem, hogy igen. A sok rósz dohány 
miatt nálunk altalanosan csak a termelőket 
okolják, nem mondom, hogy részük nincs 
benne, de azon körülményt, hogv nálunk olv 
kevés dohány lesz szivarbontékul beváltva, 
nem lehet pusztán a termelők rovására irni, 
ebben részük van a nálunk termeszteni szo
kott dohányféleségeknek is.

Nem a hazainak becsmérlése, az idegen
nek pártolása mondatja velem ezt, mert a ná
lunk tényleg jónak bizonyult ellenében soha
sem fogom a külföldinek a pártját fogni ; igy 
teszem sohase fogom azt javasolni, hogy 
hagvjunk fel a magyar búza termelésével és 
termeljünk idegen, mondjuk angol búzát, de 
másrészt hvperchauvanistának tartom azt. aki 
valamely növényfélét csak azért tart jónak, 
mert az hazai; —  véleményem szerint — a mező- 
gazdaságban a növény- vagy állatfajta meg
választásához a hazafiságnak semmi köze, itt 
csak a jövedelmezőség dönt.

A mi magyar dohányfajtáink még a pi 
pás korszakból valók, azon időből, midőn a 
czigarettát alig ismerték, szivart pedig legfel
jebb vendégségkor vagy ünnepnap szívtak. 
Ez időben —  különösen, mert az igények se 
voltak oly nagyok, mint mainap — a mi do
hányaink nemcsak jók, de igen jók is lehet
tek. A dohányzás idővel átalakult, a tajték
pipa helyét a szivar és czigaretta foglalta el, 
az igények nagyobbak lettek, az ízlés fino
mult, ma már nem elég, hogy a dohány jól 
égjen, zamatot is kívánunk tőle; a dohány
fajtáink azonban nem alakultak át, sőt ellenke
zőleg a dohánynak elfajzásra való nagy 
hajlama és a magtermesztésre fordított csekély 
gond igen sok helyen azok elkorcsosodását 
vonta maga után.

Meggyőződésem szerint hazánkban még 
a most dívó, sokak által annyiszor kifogásolt 
termelési móddal is sokkal jobb, használha
tóbb dohánvt lehetne előállítani, ha dohány
fajtáink jobbak lennének.

*) A „Mezőgazdasági Szemle1* áprilisi füzetéből.

A mennyire az én megfigyeléseim ter
jednek (termeltem pedig a hazai dohányfélék 
közül kigyósi, szegedi, rózsa- szamosháti és 
szuloki dohányt), a nagylevelÜ, ’ u. n. mezei 
magyar dohányok ellen a következő jogos ki
fogások tehetők:

Levélzetük gyér, korán felnyúlnak, nem 
adnak elegendő finom levelet, nehezen bar- 
nulnak, s igy nem lesznek tetszetős színűek.
A rósz égés részben ugyan a dohányfélétől is 
függ, igy péld. az általam egyforma talajon 
termesztett dohányok égése nagyon külön
böző, a mint azt egy későbbi alkalommal 
bővebben kifejteni fogom, de azért nem mer
ném rá mondani, hogy az égés elégtelensége 
is sajátsága lenne a magyar dohányoknak. Az 
általam kifogásolt hibák nagy mértékben hoz- 
zájáiulnak ahhoz, hogy a dohány nem ad 
kellő jövedelmet. De vegyük őket sorra.

A l e v e l e k  e l é g t e l e n  s z á ma .  Az 
általam termesztett magyar dohányok leve
leinek száma átlag 11— 14, mig az ugyancsak 
itt termesztett amerikai dohányoké 17— 21. 
Igaz, hogy az amerika dohányok — a Withe 
Burlev kivételével — nem neveltek oly nagy 
leveleket, mint a magyar dohányok, de súlyra 
mégis többet termettek és a nagy levéllel 
igen gvakran együtt jár a durvább szövet, az 
erősebb erezet, a nagyobb víztartalom, ez 
utóbbi ismét a szárítást nehezíti meg. Azt is 
tapasztaltam, hogy a nagy levelekben a szél 
is könvnyebben tesz kárt.

A t ö v e k  g y o r s  m e g n y ú l á s a .  Is
mertetés dolog, hogy a tövek megnyúlása te
kintetében a dohányokat két csoportra oszt
hatjuk : a szerint a mint már korán, a virág 
megjelenése idején vagy csak később nyúlik 
meg a száruk. Ar akadémia kísérleti terén 
termesztett magyar dohányok mind a korán 
megnvulók közé tartoztak, mig a termesztett 
amerikai dohányok (Grant, Oronoko, Gooch, 
Withe Butley, Lancaster) mind guggoló do
hányok voltak. Tapasztalataim szerint a gug
goló dohánvban, amelyek levelei későbben is 
közelebb maradnak egymáshoz, — különösen 
tapasztalható ez a Grant-, Oronoko*és Gooch- 
dohánynál, — a szél nem tesz olyan sok 
kárt, mint a korán megnyúló és egymástól jó 
távolra eső levelű dohányokban.

A magyar dohányok mindig több másod
osztályú dohányt adtak, mint az amerikaiak, 
mert az itt nagyon is gyakori szelek sokkal 
nagyobb kárt tettek bennük. Tekintettel azon 
körülményre, hogy a dohány szakadozott- 
sága a jövedelmet jelentékenyen csökkenti, az 
általam elmondott különbség nem fog jelen
téktelennek feltűnni.

A l e v e l e k  f i n o m s á g a .  A levelek 
finomságára nagyon sok körülmény foly be, 
de azon körülmény, hogy az általam termesz
tett amerikai dohányokat a beváltó-hivatal 
többet éröitnek jelentette ki, mint a hasonló 
körülmények között termett magyar dohányo
kat: arra vall, hogy e tekintetben se felül- 
mulhatlanok a mi dohányaink.

A z e g y e n l e t e s e b b ,  s z e b b  s z í n e 
s e d é s  a s z á r a d á s n á l .  Sokszor hallottam 
dohánytermelőktől, hogy a pajtában száradó 
dohány sohasem lesz szép sárga- vagy bar- 
naszinü, ez azonban csak bizonyos dohányfé
lékre áll és ezek közé tartoznak az általam 
termesztett magyar dohányok. A leggondosabb 
szántás mellett se nyertek teljesen barna szint, 
mindig megmaradt a zöldesbe játszó szin, 
különösen a dohány alsó lapján. De nemcsak 
azt tapasztaltam, hogy nem lesznek tökélete
sen barnák, hanem azt is, hogy színük válto
zása lassan következik be. Az itt termesztett 
amerikai dohányok egészen másképen viselked
tek. A sárga Oronoko-dohány már másod
harmadnap világos sárga szint Öltött, a Grant- 
dohány nem változtatta színét ugyan ily gyor
san, de ezért jóval hamarább, mint a vele 
egv)döben letört és felaggatott szamosháti és 
szuloki, ugvannyira, hogy egy hét letelte után 
a laikus is meglátta a szembeötlő különbséget, 
s a mi fő, ezen dohányok a pajtában egyen-
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letes szép világot barnaszinUek lettek, a zöld 
színnek legkevesebb nyoma sem maradt. A 
szint pedig szintén megfizetik a beváltásnál.

Arról, hogy az amerikai dohányok mi
ként viselkednek a termentatiónál. még nincs 
tudomásom, de hogy zamatosabb, élvezhetőb
bek, mint az itt termett magyar dohányok, 
azt mindenki állította, akit összehasonlításra 
felkértem.

Az elmondottakból azt merem következ
tetni, hogy vannak dohányfajták, amelyek a 
mi viszonyaink között is jobb anyagot szol
gáltatnak, mint a nálunk általánosan termelni 
szokott dohányok. Igaz, hogy a mi kísérle
teink csak kis területen és nem is a dohány
nak legmegfelelőbb talajon lettek végrehajtva, 
de tekintettel a kipróbált dohányféleségek 
számára, azt hiszem, joggal lehet következte
tést levonni. Korántsem akarom azt állítani, 
hogy azok a külföldi fajták, amelvek nálunk 
jobbaknak bizonyultak, másutt is be fognak 
válni; csak azt akartam kimutatni, hogy lé
teznek oly dohányfajták, amelyek nálunk is 
sok tekintetben megfelelőbb anyagot szolgál
tatnak, mint az eddig termesztettek.

Az elmondottakból — szerintem — csakis 
azon következtetésre juthatunk, hogy vagy 
meg kell a mi dohányainkat javítani, vagy 
helyettük más dohányféléket termeszteni. Az 
eddig termesztett dohányféléink kétféle mó
don javíthatók meg: keresztezés es nemesítés 
utján.

A keresztezést sokan nagy előszeretettel 
Űzik, azon reményben lévén, hogy általa két 
dohány jó tulajdonságait leghamarább lehet 
egyesíteni. Nem mondom, hogv nem lehet 
általa czélt érni, de sok időt kíván, azonkí
vül fáradságos és az eredmény bizonytalan. 
Fáradságos azért, mert oly eljárást kell betar
tani, hogv csakis a keresztezésre kiválasztott 
tő virágpora kerü jön a keresztezendő tő bi
béjére. különben nem azt kapjuk, a mit aka
runk; amit vagv azáltal érünk el, hogy a ke
resztezendő dohanvokat a virágzás ideje alatt 
üvegházban tartjuk, vagy p-*dig a dohánvföl- 
dön csakis a keresztezésre kiválasztott töveket 
hagyjuk virágozni.

Azon eljárás tehát, hogy a dohánvföldön 
kiválasztunk egyes töveket és ezeket a más 
tövekről levágott virágokkal beporozzuk, biz
tos eredményt nein szolgaitathat, mert az il
lető tő egyik-másik virága már előzetesen be- 
porozódhatott, a később nyíló virágok pedig 
utólagosan porozódnak be s a nyert termés
ben keresztezett mag keverten lesz i  nemke- 
resztezettel. Bizonytalan a keresztezés azért, 
mert nemcsan a jó, hanem a rósz tulajdonok 
is fokozódhatnak a keresztezési produktumban 
s mert a visszaütés a régi fajtára igen könv- 
nyen előfordulhat.

A nemesítés általában biztosabb, jobb 
eredményt szolgáltat, mint a keresztezés, de 
csak több év eltelte után várhatunk ered
ményt. a mire különben csakis akkor számít
hatunk, ha a kívánt tulajdonok legalább kis 
mértékben megvannak a nemesítendő dohány
félében.

A nem sitésnél igen gvakran előforduló 
hiba, hogy a kívánt tulajdon fokozásával egvéb 
hátrányos tulajdonok is növekednek, igv péld. 
a termés mennyiségének fokozásával rendesen 
együtt jár az érés megkésése ; azért e kö
rülményre kiváló gondot kell fordítani, kü
lönben sok évi fáradság után se érünk el 
eredményt.

De még az esetben is, ha akár a neme
sítés, akár a keresztezés utján sikerülne is 
meglevő dohányféleségeinkből jobbat, a kívá
nalmakat inkább kielégítőt előállítani: ez csak 
több év leforgása után következnék be, amiért 
is — véleményem szerint —  okvetlenül szük
séges. hogy idegen dohányfajtákat kipróbál
junk s ha akadunk közöttük olyanokra, ame
lyek a mieinknél többet érnek, akkor azokat 
honosítsuk meg. Ezen a módon — föltéve.

I hogy csakugyan akadunk a mieinknél jobb 
dohányfélékre —  sokkal rövidebb idő alatt át- 

I alakíthatjuk dohányállományunkat.
Sokan azért félnek az idegen dohányok 

kipróbálásától, mert attól tartanak, hogy el
rontják vele a meglevőt, ez azonban csakis a 
kerti leveleknél fordulhat elő, hacsak némileg 
is elővigyázatosak vagyunk, mert a bugázni 
szokott dohányféléknél csak azt az elővigyá- 
zatot kell alkalmaznunk, hogy a kísérletre 
szolgáló dohány egyetlenegy virágját se hagy
juk kinyílni, hanem még bimbókorában letör
jük s ekkor semmi kárt se tehetnek meglevő 
dohányféléinkben.

Cserháti Sándor.
(Befejező czikk a jövö számban.

V E G Y E S E K .
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőinket 

is, akiknek előfizetésük a ninlt hó végén 
já r t  le, szíveskedjenek megújítani az elő
fizetést, ha még eddig meg nem újították 
volna.

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre . . .  4 frt.
Fél évre . . . 2 „
Negyed évre . . . 1 „

Az előfizetési pénzek a „Magyar Do- 
hánvujság*4 kiadóhivatalához, Budapest, VI.. 
Podmaniczky-utcza 1. szám alá intézendők.

A „Magyar Dohánynjság* 
kiadóhivatala.

—  A pajorok könnyű módon való kiír
tása. A pajorokat a Journal d’Agriculture prac- 
tique állítása szerint igen könnven ki lehet 
irtani egy szerrel, melyet Croizette-Desnover 
talált fel arra a czélra. A szer nem egvéb 
benzinnél, melyből egy négyzetméterre 3 

i gram • ot kell mintegy 5 cm. mélyen a földbe 
önteni. FrancziaországSan a benzint olvan esz
közzel lövehk a földbe, a milyent szénkénc- 
gezésre használnak. Az idézett lap szerint 

i egyszeri befecskendezés is hasznai, némely 
I esetben mégis kétszer ke 1 befecsitendezm* 
i hogv a siker biztosabb legven. A költségek 
I hektáronként 18 fitra rúgnak. Kisebb terüle- 
! tekben ugv stgit magán az ember, hogv ül

tető fával lyukat túr a földbe s ezekbe önti 
a megfelelő mennyiségű benzint s azután be
tapossa.

—  Védekezés a peronospora ellen. A
j peronospora viticola, a szőlőknek emez újab

ban és rohamosan fellépett gonibanemü ellen
sége. melv a múlt évben is a legelőkelőbb 
szölövidékeken, mint a Balatonmelléken, Arad-

hegyalján, Sopron és Baranyamegyékben óriási 
pusztítást vitt végbe, a földmivelési minisz
térium borászati osztályát nagyban foglalkoz
tatja. Intézkedések is történtek már, hogy a 
termelőközönségnek a védekezésnek egyedüli 
biztos szere, a rézgálicz kellő mennyiségben 
álljon rendelkezésére a fecskendezéshez szük
séges oldat készítésére. Francziaországból ezen 
kivül nagyobb mennviségü permetező készülé
keket rendeltek meg. A borászati osztály gon
doskodott egyúttal arról is, hogy a termelő
közönség előtt a még eddig teljesen ismeret
len szőllöbetegséget, mely ellen azonban biz
tos védekezési módjaink vannak, népszerű 
munkák kiadása által megismertesse.

■ *111

Szerkesztői Üzenetek.
Pollner Benő. N é g y e s .  Iaaza van, hogy abban 

a kimutatásban netn az egyes termelők, hanem egész 
községek átlaga volt figyelembe véve. De a/, összes 
termelőket egyenként felsorolni, akik a 150 frt át
lagárt elérték . az rendkívül nehéz, hosszadalmas 
munka volna s ilynemű kimutatásoknál azt tenni 
nem lehet. De hogy mégis tígj elembe lesz az ered
mény véve az egyes esetekben is, azt onuan láthatni, 
hogy a felsőbb fórumtól visszakapta termelési enge
délyét. Egyébként itt szívesen közöljük, hogy önnek 
kAt. holdanként 178 trt 26' t kr. átlagárt sikerült 
elérnie.

F. K , É l e s d .  A különlenyomatokat elkészíttet
jük. mihelyt lapunkban befejeztük a közlést. Az em
lített ábrákat mi is szerettük volna közölni, de az 
időből nem futotta volna ki. mert mielőbb megakar- 
tnk kezdeni a közlést. A szép munkálatot köszönjük 
és kérni fogjuk máskor is felkeresni lapunkat. Ta
pasztalatai tárházából juttasson egyet-mást a dohány- 
termelés ügyében lapunknak.

Cs P . K á p o l n a .  Szíveskedjék még továbbra 
is helyet adui a megmaradtaknak. Itt nincs rá szük
ségünk, mert sajnos, van nálunk is belőle még elég.

A mintatelepek kezelőit úgy t. olvasóinkat álta
lában is kérjük. szíveskedjenek bennünket minél 
számosabban értesíteni a palánták állásáról.

Harkányi Károly k e n g y e l i  g a z d a s á g a .  
Felette örvendünk, hogy összehasonlító dobányterme- 
lési kísérletet szándékozik az év tol várnán tenni. A 
kísérletek majdani eredményéről időközönként tudó
sítást lógunk kérni. Levél ntján többet. — A Mandis 
.1 -féle könyvet bármelyik dohánybeváltó felügyelő
ségnél vagy talán a dohány jövedéki központi igaz
gatóságnál megkaphat ja, ha pedig nem kapná, úgy 
könyvtárunkból szívesen kölcsönözhetjük.

M ég k a p h a tó : A  d o h á n y te rm e lő k  
z s e b n a p tá ra , és tekintettel arra, hogy az 
idő annyira előrehaladt, ennek árát egy 
forintról 5 0  krajezárra leszállítottuk. A 
naptár általános elismerésnek örvend, és 
az olvasni tudó dohányos kertészeknek is 
igen ajánlatos volna.

B u d a p e s t i  k ö z ú t i  v a s p á l y a - t á r s a s á g .  

HIRDETMÉNY.
A budapesti közúti vaspálya-társaság

X X V - I K  B E H D E S  K Ö Z G Y Ű L É S E
folyó évi ápril hó 17-én délutáni 3' , ó r a k o r  az evang. iskola- 
épület dísztermében (IV. kér. Sütő-utcza 1. az.) fog megtartatni.

N A P I R E N D  =
1. Igazgatósági évi jelentés. Előterjesztése az 1889. évi zárszámadásnak és 

mérlegnek és a felügyelő-bizottság ezekre vonatkozó jelentésének; határozat a lel - 
mentvény érdemében.

2. Az osztalék megállapítása.
3. Kriegler M kaa részvényesnek az igazgatóságnál átnyújtott indítványa az 

alapszabály 9., 10., 11., 12., 13., 15., 2«>. és 21. SS-ok módosítása és sz 57. $. 
őrlése iránt.

4. Netaláni egyéb indítványok a t. ez. részvényesek köréből, a mennyiben
alapszabályszerűen (8 nappal a közgyűlés előtt Írásban) fognának az igazgatóságnál 
bemutattatni. ® *

B u d a p e s t ,  1890. márczius hó 21. A * iga zga tóság .

! ! !  Fontos ! ! !
i  t. dohánrtermelokre néiv-.

A dohánvpajták át
alakításához ajánlom a 
szükséges mindennemű 
építési anyagokat rend
kívüli olcsó árban. Min
den az építkezés körébe 
vágó czikkek nálam bár
mikor beszerezhetők. — 
Kastélyablakok, külsők 
és belsők, rostélylval 
együtt 10 írttól. — Aj
tók ajtóféliel együtt 8 
írttól.

Tem esvár? J.
epitketém anjraf-kereakciir*

•• lekented váltelk-i-
lind.pf.l, kertpral-ut tilt

■ Sarkú, M.m.n.l. Kudapenten. Uornttjr.-.trra «. (Wurm-odl.r.)
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