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Közigazgatási rész.

B zam élyl h íre k  :
L á n g  Ferencz m. kir. pénzügyi taná

csos és szegedi dohánybeváltó felügyelő a 
fővárosi pénzügy igazgató sághoz helyettes 
igazgatói minőségben beosztatván, a do
hányjövedéki szolgálattól megvált.

Láng a pénzügyminisztériumnál kez
dette meg hivatalnoki pályáját s körül- 
belől 18 évig működött mint dohánybeváltó 
felügyelő Tolnán és Szegeden.

Kiváló műveltsége s barátságos mo
dora kedveltté tették őt a szegedi társas 
körökben.

Mmt dohányjövedéki tisztviselő az ok
szerű dohánytermelés terjesztésén sokat 
fáradozott, s ő találta fel az exsiccator 
nevű dohányszáritót.

A z ú j o n n a n  f e l á l l í t o t t  do
h á n y b e v á l t ó  f e l ü g  y e l ó s é g e k h e z  
következő dohánybeváltó tisztek osztattak 
be szolgalattételre :

1. N y í r e g y h á z á r a :
Grasselli Norbert Battonyáról és Pola- 

tzek János a nyíregyházi dohánybeváltó
hivataltól.

2. S z o l n o k r a :
Szabó Árpád az aradi és Hudra Péter 

a feloszlatott tolnai dohánybeválto-telügye- 
lőségtől.

3. M i s k o 1 c z r a :
Balassa György a félegyházi dohány

beváltó hivataltól.

Oohányülteté8.
Az ország minden vidékéről azt a jó 

h írt veszszük, hogy a rászák ez évben kitünően 
sikerültek, de különösen kiem elik, hogy a 
sorvetés általában kitűnő szép. erős palántát 
a d ; ezen örvendetes tudósítások annál is jo b
ban esnek, m ert ez az általam  ajánlt vetés- 
m ód oly szép viszhangra talált, hogy ma 
m ár igen sok gazdaságban alkalm aztunk, még 
pedig a legjobb sikerrel.

De nem is csoda, hogy a palánták oly 
szépen sikerültek, mert az időjárás is igen 
kedvező volt a palánta nevelésre.

Van tehát, a mi az első és legfontosabb 
kellék: jó palántánk. Tudó- ,  hogv midőn e 
sorok t. olvasóim kezébe kerülnek, már az 
ültetés javában folyik, mert mint több hely
ről értesültem, olyan Ügybuzgó termelők is 
vannak, kik már a múlt hó vége felé az ül
tetést megkezdték. Gratulálok nekik, habár 
erre azt kell mondanom, minden csak idejé
ben szép és jó. — Elvitázhatian ténv, hogv 
csakis a korai ültetésből lehet jó dohány, ha
bár megesik, hogy a későbbi ültetésből is igen 
jó dohány terem; de ilyenkor ez a rendkí
vüli kedvező időjárásnak tulajdonítható és 
erre számítani nem szabad.

Én a korai ültetést május 10 — 15-től 
kezdve folytatólag május végéig tartom.

Ez idő az. melyet a tapasztalás legtöbb 
esetben a legjobbnak és legczélszerübbnek 
talált.

A mennyiben azt hiszem, hogv módunk
ban van a palántákban válogatni, elodázhat- 
lan kötelességünknek kell tartani, hogy csakis 
a teljesen megbizható, izmos, gyökeres palán
tát ültessék e l; a felügyelő tartsa egy szent 
kötelességnek arról meggyőződést szerezni, 
hogv a már kiszedett és az ültetéshez készí
tett palánták olyanok legyenek, a mint lent 
jeleztük ; ne sajnálja a fáradságot, azokat 
jól fel kell kutatni, és az esetleg köztük ’alált 
megbizhatlan gyönge palántát irgatmallanul 
ellökni.

A melegágyak a palánta kihuzgálása előtt 
és utána jól megöntözendők. a kihuzgálás 
előtti megöntüzés után legalább fél órai szü
netet tartsunk és csak azután fogjunk a pa
lánta kihuzgálásához, a mikor az öntözött 
folyadék a palánta gyökeréhez már odahatolt. 
Ezzel azt nyerjük, hogy a gyökér nem szakad 
belé — és azon finom földben, és az öntö
zött vizben levő netáni hasznos trágyalé tar
talmából reá ragadt valami, a mi minden
esetre igen jó halassal van a kiültetett pa 
Untára.

Ma az ültetendő föld kissé korán lett az 
ültetésre megszántva, és az ültetés bizonyos 
oknál fogva elhalasztatott és a jelenlegi rend
kívüli buja időjárásban a föld ez alatt dudvás, 
gyomos lett, az ilyen földet újból kell fel
szántani, vagy legalább is nehéz sürü togu 
vas boronával hosszában és keresztben meg 
kell boronálni, hogy a gyom részben kiirtas- 
sék, mert nincs nagyobb baj annál, mint ha 
a gyom már a gyönge ültetvényt ellepi; ilyen 
esetben a legkedvezőbb időjárásban is abból 
jó termésre számítani nem lehet.

De különösen ott kell arra vigyázni, a 
hol az úgynevezett perje és muhar nagy 
mennyiségben jelentkezik. Ezek oly hirtelen 
szoktak bizonyos talajban terjedni, és kender 
tormában megsürüsödni, annyira meggyöke
resedni, hogy a mikor a gyönge palánta mellé 
esik, a legügyesebb kertész kapásnak is sok 
faradságába kerül, hogy vele egvütt a palán
tát ki ne czibálja, vagy legalább is a palánta 
gyökerét meg ne ingassa.

Gondunk legyen tehát arra, hogy az ül
tetési idő alatt és a beültetés után nehány 
napig, a löld gyommentes legyen, azt pedig

csak ugv érhetjük el. ha földet az ültetés 
előtt a leggondosabban elkészítjük.

A jelen rende időjárásban és alkalmas 
palánta bőségében van remény arra, hogv 
kevés kivétellel mind meg fog fogamzani, és 
gyarapodni; ezen esetben 8-ik napra már a 
kapálást illetve garaszolást meg kell kezdeni, 
de sőt még előbb is, a mennyiben én ezen 

i első kapálást nem nevezem kapálásnak, hanem 
| garaszolásnak, és melyről én már több ízben 
! fejtegettem, hogy mennyire hasznos ezen ugy- 
| nevezett garaszolás, — gvomlálás, a melynek 
I nincs más czélja, mint a gyomot a palánta 
i mellől eltávolítani, nehogy azt még zsenge 
, korában, árnyékává! megölje; az ilyen elár- 
; nyékolt palánták, vékonyan felnyurgulva elsár- 
j gulni szoktak, és ezekből azután jó dohány 
I nem lehet soha.

Nem kell a foldozást bevárni, hanem 
ezen garaszolást haladéktalanul meg kell tenni. 
Ezen munkát igen gyorsan lehet végezni, és ez 
egy igen hasznos élőmunka az első kapálás 
megkönnyítésére nézve.

Palántát- a melegágyból mindig csak 
annyit szedjünk, a mennyit az nap el is ül
tetünk.

A kertész a palánta megnyomásnál arra 
vigvázzon, hogv az üde palántát túlságosan 
meg ne szorítsa, mert ilyenkor az. könnven 
megsérül, el is törik, és azután csak azt látja 
az ember, hogy a palántának nagy része 
szenved, hervad, és féregrágásnak tulajdonítja 
ezt is. Azért erre is nagyon kell vigyázni, a 
szenvedőkből egyeseket ki kell szedni és ba
jukról megvizsgálás által meggyőződni.

D. V.

A dohanytöld mélyítése az altalaj 
ekének a közönséges ekéveli combinált 

használata által.
Dohánytermelőink előtt eléggé ismeretes, 

hogy a dohány mély miveletü, televénydus, 
könnyen áthasonitható tápanyagokban gazdag, 
jól megmivelt földben termeszthető sikerrel.

A dohányültetésre szánt földnek télre 
való mély felszántása mondhatom egyik fő
kellék a siker eléréséhez.— 15 ctmeter, szán
tás csak kalászosoknak volna egészséges, de 
dohánvnak nem. —  A dohánynak 20— 30 
ctmtr mélyen megmivelt talaj kell, mert 
csakis olyanban tudnak gyenge gyökerei ter
jedni ; és egyáltalán minden növény ott fej
lődik legjobban, hol cgvébb kellékei mellett a 
talaj mély nuveletü, hogy gyökerei a föld 
tárházából könnyen és elegendókép merít
hetnek. — Ámde 10 vagy 15 czentiméternvi 
termőréteget egyszerre 20 vagy 30 eztmter 
mélvlyé alakítani csaknem lehetetlen, mert a 
mily hasznos a mély miveletü termőréteg, ép 
oly káros volna azt egy csapással azzá tenni.

Kezdeni kell a mélyítést az őszi szántás
nál s csakis akkor lehet és szabad az eddig 
mivelés alatt nem állott földrétegből 5 sőt 
10 ctmetert a felszínre hozni, mit a tél 
fagya, a levegő termőképessé tesz, s a reá
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következd tavaszi szántással az ös miveletü 
réteggel haszonnal összekeverhető.

Ezen munka mellett, vagy a ki már 
ősszel dohányföldjét szükséges mélyre nem 
szántotta, nem ajánlhatom eléggé az altalaj
ekének a közönséges ekéveli combmáit hasz
nálatát. —  u. m.

A közönséges eke elöl járva egy 15 vagy 
20 ctmeter mély barázdát húz: utána megy 
az altalaj eke, mely az előbbi által hátra ha
gyott barázda fenekét tetszés szerint 5-től 
20 ctméternyire feltúrja, fellazitja anélkül, 
hogv az úgynevezett vad földet a felszínre 
hozná.

Igv dolgozik ezen kétféle eszköz mig do- 
hánvföídünk el nincs végezve.

Ez fáradságos munka, mert az altalaj eke 
4 sőt 6 ökröt igényel vonásához, de nagyon 
háladatos.

A próba kevés költséggel jár ; egy alta
laj eke. ára 20—25 frt, melyei említett mó
don 3 — 4 holdat meglehet mivelni anélkül, 
hogv a gazdaságot rendes vágányából kihoz
nék, hisz a hollandusok az altalaj eke mun
káját ásóval végzik, mely munka csakugyan 
faradságosb és drágább, de mellette a nagy 
termelő által ki sem vihető.

Haladni kell, ez legyen jelszavunk. Sok 
mindenféle eszközöket ajanlanak. de csakis a 
jókat, hasznosakat vegyük meg és alkalmaz
zuk is, de szakértelemmel és pontossággal.

Lcdcrcr Vilmos
gazdatiszt Mátészalkán

Fejtegetés a dohány szívósságáról és 
égéséről.

A dohanv szívósságának a hygroszkó- 
possag még távolról sem minden tényezője, 
mert akkor az átnedvesedő dohányok mind 
szívósakká lennének, holott az oly levél, a 
melynek sejtjei ásvánvban szegények, tehát 
kevés feszerövel bírnak, továbbá a melyek nem 
zsírosak, a nedvességet, hogv ugv mondjam 
nem bírják megemészteni, telhasználni, hanem 
attól inkább szétmállanak mint a homoki és 
a gvenge uljdohánvok gvors rothadása tapasz
talat szerint igazolta. Azért azon sokszor han
goztatott állítás, hogv a gyárakban a nedves
ség pótlása a vékonv dohánvnak egyszersmind 
szívósságot is kölcsönözne, csak akkor fogad
ható el, ha az anyag különben is szívós ter
mészetű vala.

Ellenben, hogy a szívósság nedv felszívás 
nélkül érvényre nem jut. az is bizonyos, iga
zolja azon körülmény, hogv nincs oly do
hány, mely egykor máskor teljesen kíné szá
radott volna s még is s z í v ó s  dohány van elég, 
mert ha nedvességhez jutott, szívóssága ér
vényre jut. Igazolja továbbá, hogy akár a paj
tában de leginkább az állókon levő bármily 
dohányok is heves napon délfelé csörgő szá- 
razak s ugvan ezek este s reggel ncdvleszürő- 
dés után finomak lesznek. A finomságnak és 
szívósságnak foka pedig a dohány természe
tében rejlik, az ásványi és zsírtartalom meny- 
nviségétöl függ. All tehát az, hogv a száraz 
dohány nem jelentheti azt, hogv nincs szívós
sága. mert a külbehatásokra igen érzékeny do
hány könnyen kiszárad ép ugv mint átned
vesedik és pedig kiszárad annál hamarább 
minél érettebb, s annál inkább túlnedves, mi
nél éretlenebb. A gyönge homoki és aljdo- 
hánvok sok nedvességet de csak igen nedves 
légből felszínak, kis nedvességre érzéktelenek ; 
a nagvgval pedig meg nem bírna*, s ha el 
nem párologhat, szívósság helyett elrohadnak.

A szívósság legbiztosabban a tömeg for
rás után ítélhető el. mert akkor az anyag már 
állandó, és a dohányok természete és tulaj
donsága a beváltásnál mindig ösmeretes is.

Esetleg forrásnál még nem Ösmert anyag 
óvatosságot igényel) mert az igen nyers anyag 
igen szívósnak tetszhetik ; de heves forrása ép 
úgy csalódást okozhat végeredményben mint 
az igen száraz (mely ped*g a tömeg forrás 
sikerére csak jó hatású lehet) mely száraz

anyag tömeg forrás alatt a sz. nhvdrátokból 
vizet is alkot, a mi nem mind párolog el, ha
nem a levél test felszívja és a szívósság ér
vényre jut, holott a beváltásnál talán durva 
fogásu volt száraz állapota miatt.

Sem a csalékony nveresség sem a száraz 
anyag téves ítéletre el nem ragadhat. Igen ne
héz feladat az, hogy a dohány soha teljesen 
ki ne száradjon, mert azt eltalálni, hogy ép a 
beváltást megelőző napra legyen teljesen ki
száradva, elérni bajos volna, hanem a jól k i- 
s z á r a s z t o t t  kocsányi! dohányt sűrű aggatás 
mellett lehet nyirkosán tartani, a csomóban 
már igen ki nem szaradhatna, de a tömeg 
forrásra a jó száraz anyag mindég sokkal jobb 
mint a nyers.

Az a föld, mely s z í v ó s  anyagot termel* 
zsíros ásványos és hvgroszkóposat, erőtel
jes televényes lehet csakis. A salétromos föld. 
mely hygroszkópos és egyszersmind feszerövel 
is bíró dohányt terem, tapasztalatom szerint 
inkább laposabb talaj nedvesebb helyen léte
zik ; de itt az égés réme a chlór is közel 
van. Az igen partos pedig nem elég nedves, 
s a sók mslvek a hvgroszkoposságol feltéte
lezik. a mélyebben lévő altalajb vezettetnek 
azonfelül zsírosság is kevés lévén ilv helvek 
soványak; de mert ily helyekből a vízben old
ható ciór is lemosódik, a dohány égése leg
jobb. Azért mérsékelt fekvésű hely legbiztosabb.

A dohánytermelő száraz meleg időben 
ha végig sétál pajtáin, tapasztalni fogja, hogv 
szívós dohányai kitűnnek és azok még pirosa* 
mig a többi hamarabb megszikkad. A jó erős 
fÖldbőli továbbá egyes fajok is, teszem tel a 
szamoshaton a muskatálvok. a Withe Burlev 
mindig finomak.

Az egyes talajok és nemek szerint külön 
minőségű tehát külön forrást igénvlö dohá
nyok külön szórtirozandók a beváltáshoz:

Teszem tel a gyenge dohányok, a homoki, 
az alj dohányok, melyek gyönge erjedést bír
nak el, nem vegvithetók az erősebb forrást 
igénylő jobb talajuakkal, a sárga gvengébb a 
sötétebbnél nehezebben színesedvén erősebb 
forrást igényelés bir is el, ha jó földön termett.

Az égés nem c'önthetó el teljesen a tö
meg forrás előtt, hiszen az anyag, melv teljes 
forradalmat állt ki a tömegben, a mit az apa
dás igazol, nyersen teljes biztossággal el nem 
ítélhető: de bizonyos, hogv általán minél
nversebb annál jobban félni a heves erjedés
től, a farost bomlástól, rothadástól, ammon 
képződéstől, de jó száraz anyag égése fentart- 
ható s az okszerű kiképzés salétromsav fej
lődését van hivatva előmozdítani.

Az oly anyag pedig, mely salétromos 
mint p. o. a szamoshátiak, mivel ez a tarta
lom a salétromsavas nátronnal rokon, való
színű. hogy égése az elforrás után szintén ja- 
vuland; de a salétrom minden esetre élénkíti 
az égést, mikor egész kocsánv darabok pilla
nat alatt serczegve megégnek (és a pipátra 
ingerlő hatást gvakorol.)

Bizonyos, hogy a jó földön termett jó 
szinü, jó száraz anyag ha a beváltásnál jó égö 
volt, tömeg forrás után is az maradt, tehát 
ilyenre kell törekedni, én a szívóssága fenn 
maradásában is jobban bízom az ilveneknél.

Ezek után még csak a következőket aka
rom megjegyezni:

A nedvesítés csak próbája s nem felté
tele a szívósságnak, mert akkor minden csekélv 
feszerejÜ dohány szívóssá volna tehető. (A nedv 
csak külső tulajdonsága a dohánynak, a mit 
ép ugv nyer mint elveszt, akár a külbehatás, 
akár önnön tartalmából. A nedv elvesztése 
vagy jelenléte rehát csak momentán nvujthat 
előnyt vagy hátrányt, meddig azzal bir.

Hátrányos p. o. az erjedés alatt idő előtt 
kiszárítani, mert nem csak a felbomlást 
akasztja meg. hanem csal is. azt hitetvén cl. 
hogy már forrni nem fog, holott nagv tömeg
ben önnön nedvessége, vagv külnedvességek 
későbbi behatása alatt váratlanul erjedni fog.

A nagy nedvesség pedig azért rósz mert 
rohaszt.)

Az égés és szívósság nem ugyan egy 
fekvésű talajt feltételez.

Hogy a legjobb szívós anyag is kiszárad 
és akkor minél gyorsabban szárad ki, annál 
durvább fogásu, mutatják a magába álló cso
mók p. o. a minta csomók (kevés csomó 
vagy levél nyirkosságot egymásnak nem fej
leszthetvén.)

Durva (úgynevezett bocskor) anyag nem 
szelíd, a naptól át nem járt, keveset szán
tott vad de szerves anvagban gazdag talajon, 
vagy ott hol a szerves anyagok víz alatt mál- 
tak szét, ott terem s annál rosszabb minél 
mélyebb fekvésű, mert a clór ott több.

Az én általam jelzett mérsékelt fek-.ésü 
talaj alatt oly földet értek, mely teljesen sze
líd, s a hol dohány gyökér erőteljes termő 
talajba bő helyet talál s az altalajba, a 
talajvízbe le nem nyúlhat; de honnan egy
szersmind a nedvesség se lehessen távol, mert 
én a kettős czélt az égés és szívósságot elérni 
tartom feladatnak.

Debreczen, 1890. ápril 19-én.
F ejé r  I iktor.

Mezőgazdasági levelek.
A most nem sokára foganatosítandó do

hány palánták kiültetésénél minden legcseké
lyebb dolog fontossággal bir a későbbi fejlő
désre ; igv igen figyelembe veendő az egyen
letes sortávolságok és a palánták közti egyenlő 
közök megtartása, mert ez támogatja az egyes 
növények egvenletes kifejlődését is, a mi megint 
nagy mértékben kihat a dohány minőségére. 
A jól kifejlődőt, debreczeni vagy a számos- 
háti dohánynak a középső szinleveiei elterjednek 
— egv oldalra —  30 — 35 centiméterre, tehát 
szükséges, hogy ennek megfelelőleg legalább 
65 c. méternvi köz legven egyik palántától a 
másikig. A dohányos sűrűbben szereti meg- 
hagvni, mert ugv okoskodik, hogy. ha kivész, 
marad is azért, ami nagvon helvtelen számítás, 
mert először nem épen az vész ki, melyet fölösle
gesnek ott hagyott volt, aztán a közök távol
sága például 65 c. méterrre van megállapítva 
és az ilyen gyöngébb palántákat 40— 45 c. 
méternvire ülteté, a rendet nehéz megtartani 
vagv helvre hozni; aztán gvakran láttam, hogy, 
ha két gyÖn..e palánta került a dohányos ke
zébe, azokat együvé egv helvre dugta «ha ki
vész az egyik, megmarad a másik* dehat ez 
sem helyes, mert vagy mind a kettő kivész, 
vagy a mi azzal egyértékü, mind a kettő is 
megszokott maradni és igv egy sem ér semmit. 
Csak ki kell azt dobni és mással kipótolni, a 
mi ha nem történik, annak a megmaradt cse- 
nevész példánynak ugvan nem fog örülni 
senkisem. Panaszkodnak a dohányosok, hogy 
nehéz a palánták közti távolságot egvenlően 
eltalálni; mindég nem töltheti az időt a távol
ság méregetésével, mikor az ültetésnek gyorsan 
kell menni és nem is mindig jut bőven a jó 
időből. Dehát ezen a ba)on könnyen lehet se
gíteni ; készítsen magának minden dohányos, 
az 1 . ábra szerint egy vagy két darab kétágú 
czöveket, melyeknek végei az X V. vonalon 
egymástól 65 c. méternyirre vannak — vagv 
a milyen távolságot szükségesnek tartanak az 
illető gazdaságban. Ez a kettős czövek kiméri 
a helyes távolságot időtöltés nélkül, csak végig 
kell vele menni a soron a tetejénél fogva for
gatván mint egy czirkalmot oly formán, hogy 
az egyik vége az X ponton bele lesz nyomva 
a földbe azután a másik vége az V ponton, 
aztán az első vége X bői kiemelve és Y kö
rül megfordítva X, pontra nyomva és így to
vább. Az első sorban legven a kiindulási pont 
a végétől például 20 c. méter (mindég 65 c. 
méter közt véve alapul), a második sorban 52 
c. méter, és igv mindig fölváltva tovább, hogy' 
egymással színiben ne álljanak a palánták, ha
nem a párhuzamos sorban köz legyen a pa
lántával szemben.

Föltéve, hogy a föld jól egvenlően van ki
munkálva, egyenlő kiterjedésű területen egyenlő
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raenyiségü táplálék is áll minden növénynek 
rendelkezésére, tehát az egyenletes kifejlödhe- 
tés érdekében Ögyelni kell arra, hogy a pa
lánták egyenlő távolságban álljanak egymás
tól. Hogy milyen befolyással van a földterü
let egyenletes beosztása, az illető növényzet 
fejlődésére, azt legszembetűnőbben lehetett a 
sorvetőgéppel való munka behozatala alkalmával 
tapasztalni; mielőtt a sorvetőgépek voltak hasz-

1. ábra.

nálatban, fogalmok sem volt a gazdáknak az 
olyan súlyú búzáról, mint a minők azóta van
nak ; és hogy ez nem a véletlenség szüleménye 
hanem igenis a rationális munka eredménye, 
kitűnik abból, hogy azon kisebb gazdáknak, kik
nek nincsen sorvető gépjök, könvebb, csekélyebb 
minőségű most is a buzájok.

Nagyon czélszerü arra is vigyázni, hogy 
egymás mellé egyenlő nagyságú palánták ül- 
tettesenek — amenyire épen ezen kívánalom
nak eleget lehet tenni — mert korántsem kell 
gondolni, hogy egyik nüvénv a másikat csak 
a közvetlen érintkezés által képes befolyásolni; 
minden egyet példány — mint szervezett test — 
képes az őt környező légkör területet kiaknázni 
és egy bizonyos határig — már gyönge ko
rától valószínűleg körülbelül oly kiterjedésig 
mint a minőt a jövendőbeli kifejlődött növény 
elfoglalna — ebből a légkörből a vele talál- 
Kozót ha nálánál gyöngébb, a háttérbe szorítja; 
verseny létezik itt is a táplálékért a légkörben 
mint létezik valamennvi más növénynél fönt 
és lent. Ezt meg lehet figyelni igen gyakran, 
legkivált, hogy ha nem elegendő távolságban 
két egyenetlen példány kerül egymás mellé, 
melyek közt az elültetés idején, a fejlődési kü
lönbség 1— 2 napot tett ki, a szebbik, erőseb
bik mindig kettöztetett lépéssel halad a ki
sebbikhez hasonlitva a fejlődés felé és ennek 
folytán aztán hetekkel is elébb lesz kifejlődve, 
és a végeredmény is a kétszeres — elnyomott 
gyöngébb szomszédja rovására. Ezt tekintetbe 
véve nem szabad a kiveszett palánták kipótlá
sával sok időt elmulasztani, és erre czélra kü
lönösen erőteljesen kifejlődött palántákat kell 
használni, melyek el nem maradnak annyira 
és melyekben bízni lehet, hogy ki nem vesznek, 
mert a harmadik pótültetés ritkán szokott már 
valamit érni. Egvszóval minden csekélységre 
kiterjedő gondoskodással kell arra ügyelni, hogy 
egyenlő erejű legyen egy egy helyen az ültetvény.

Olyan helyen, a hol a palánták buja nö
vésük íolvtán nem állhatnak egészen oly távol
ságra egymástól, hogy egymást épen sehol 
ne érjék a sorban, nem tartom czélszerünek 
azon rendszert, mely szerint fölváltva kisebb 
és nagyobb távolságban hagyassanak meg egy
mástól a sorok, a végből, hegy a munkás a 
nagy körön haladva két oldalt kapálja meg 
a sorokat. Igen czélszerünek mutatkozik ezen 
beosztás a míg a palánták kicsinyek, és a mun
kát ekkor nem csak, hogy nem hátráltatja, 
hanem határozattan előmozdítja; de az ültet
vény későbbi fejlődésekor, mikor annak az 
utóísó kapálást meg kell adni, vagy az aljától 
a gvomot eltisztogatni, és már ekkor egyik 
növény a másikat éri, és az alja tökéletesen 
el van födve, a dohányos mégia ki akarja

keresn az egyes elbújt dudvát, mely részben 
elgyöngiti az egész tökét és annak rósz sza
got kölcsönöz, részben pedig az egyes leve
leket lyukasztja át az által, hogy keresztül nÖ 
rajta’, kell hogy a munkás a sornak mindkét 
oldaláról hozzá férhessen kényelmesen, mert 
ha a kapával vagy csak a puszta kézzel is 
keresztül nyúl a mái terebélyes dohány lövön 
nehéz elkerülni, hogy kárt ne tegyen benne, 
eltekintve attól, hogy a dudvát meg sem lát
hatja olyan jól, mert valamennyi dudvának 
meg élözsdinek meg van az a tulajdonsága, 
hogy az ót tápláló oltalmazónak elsajátítja a 
színét. A hol mégis czélszerübbnek fog bizonyulni 
a fölváltva szélesebb és keskenyebb távolságú 
sorok megtartása ; vagy azért mivel a dohá
nyosok kitünően ügyes és képzett emberek 
vagy hogy a talaj minősége folytán a palán
ták kevésbé törékenyek vagy nem is nőnek 
olyan nagyra, hogy hézag ne maradna, ott 
ajánlom sorozónak az olyan gereblvét, (I. 2. ábrát) 
melyen a jelző fogak keresztül mennek, úgy, 
hogy mindkét oldalon egyenlően állanak ki 
és használhatók a jelzésre, mi által elkerül
hető, hogy a sorhuzásnál az ágynak egvik 
oldalára kellessék mindig hiába visszatérni, a 
mi el nem kerülhető, hogy ha a gereblyének 
csak az egyik oldalán vannak fogai. A gereb- 
lvének csak három fog kell, a nagyobb sor
távolságra 95, a kisebbikre 65 centiméter van föl- 
véve; már most a jelzendó földön a munkás 
a gereblvét az A. kiindulási pontról B. felé 
húzza, úgy, hogy az I. II. III. fogak jelöljék a 
sorokat; mikor a másik szélére ért B.-hez, a 
gereblyét a nélkül, hogy helyéről elvenné, 
nyelénél fogva i felől k felé fordítja, ugv, 
hogy már most az 1 . 2. 3. fogak kerüljenek 
a földbe, a gereblyét mindenestől fölfogva 
tovább teszi a sorozatlan földre, ugv, hogy 
az 1. fog a III-ik sorba esik és igv foly
tatja.

Sokan mindezekben, a miket mondottam, 
nem fognak újat találni, nagyobbára tudják 
azt a termelők magok is. dehat a dohányter
melésnél vannak sok olyan csekélynek és lé
nyegtelennek látszó dolgok, melyek alig ma
radhatnak épen mindig akkor az emlékezet
ben. mikor erre szükség volna és melyeknek 
figyelmen kívül hagyása mégis aránytalanul 
nagy kárt okoznak. A palántákat ültetéskor 
mindenkor meg kell öntözni — mert nem 
lehet jól az olyan vizes talajban ültetni, a 
melyben az öntözés fölösleges — meg kell

B

pedig ugv öntözni, hogy erre többé szükség 
ne legyen. Hogy ha ez szép veröfényes idő
ben történik, sok talajnak tulajdonságánál 
fogva a megöntözött hely megcserepesedik, 
mi az által történik, hogy a fölület megsimit- 
tatván és a föld Összenyomulván, a hajcsö
vecske erőnek egyoldalú működése nyílik *, a

H

megöntözött környéke a palántának ugyanis 
úgyszólván egy tömör darabbá válik, mint- 
hogy egy tömött vizsugár esvén a földre, azt 
összeveri, melyben a kapilaritás folyama töké
letesen helyre van állítva a légkörrel, de né
mileg el van szakítva az azt környező laza 
földtől ezen földtömb, mely mivel fölülete 
tömör és sima, a magában tartalmazó nedves
séget vajmi hamar átadja a légkörnek, a kör
nyékből olyan hamar magába nedvességet 
szívni nem képes és így épen a palánta kör
nyéke kőkeménynyé válik. Ezen segítendő, 
egy l á t s z ó l a g  fáradságos munkához kell 
folyamodni, t. i. minden megöntözött helyet 
porral behinteni, ez által a palánta körüli vi
zes földtömb hajcsövecske erejének a légkör
rel való összeköttetése meg lesz szakítva és 
sokáig mint egy szivacs nedvesen tartja a pa
lánta környékét, magát mindég a környező 
talajból nedvességgel telesziván. Felületesen 
tekintve, ezen munka igen fáradságosnak lát
szik, de csak látszik, mert felényi viz kell, 
vagy máskép mondva, az adott viz legalább 
kétszer olvan soká adja meg •’ szükséges ned
vességet. Ténv az, hogy a fölvidéken a tótok 
sok helyütt alkalmazzák ezen eljárást a ká- 
posztaüítetésnél, mert belátták a hasznát, pe
dig a fölvidékieknél könnyebben lehet vízhez 
jutni és a káposzta sem olyan drága portéka 
mint a dohány. Megjegyzendő, hogy a han
gya és más rovarok a sima, vizes helyeket 
tölkeresik és ha be vannak hintve porral, nem 
akadnak úgy rá.

Ungvárt, 1890. május havában.
Hertzka J .  Ottó.

Rövid ismertetése a nevezetesebb 
külföldi dohányoknak.

A „Magyar Doháoyajság ‘ eredeti közleménye.
Közli: lovag Kl ee ber g  Oswald.

Általában elterjedve levő téves nézet, 
hogy a dohány-tőzsdékben elárusított szivarok 
hazai termésű dohányból készíttetnek.

Hogy ezen balhiedelmet eloszlassam s 
úgy a dohánytermelőket, mint az ügy iránt 
érdeklődőket, a szivargyáitásra használt do
hánynemekről. azok termelés helye és mód
járól bővebben tájékozzam, ez okból láttam 
jónak a nevezetesebb külföldi dohányoknak 
rövid ismertetését.

FőelvÜl már eleve kimondható, hogy a 
„trafik“ czimen ismert szivarok közül, csak 
is az úgynevezett „ p e n g ö k r a j e z á r o s 4* 
(jelenleg két krajezár) s c h u s t e r c a b o n o s  
(J i vagv hosszú szivar készül tisztán magyar 
dohánvból; mert már a két és fél krajezáros 
(H) rövid szivar, külföldi dohánynyal vegyítve 
gyártatik s épen ezért amint a burkolatán is 
látható „ v e g y e s  k ü l f ö l d i 4* czimen hoza- 
tik forgalomba; — minthogy a magyar do
hány csakis kitűnő minőségű pipadohányt ád. 
de a szivarhoz megkivántató zamattal nem 
bir, csípős és színére sem olyan, hogy azt 
mint boriték levelet a finomabb szivaroknál 
alkalmazni lehetne.

A legismertebb külföldi dohányok a 
következők :

I. Dél Amerika.
Cuba-Havanna. Puerto-Rico, Domingó, 

Brasil, Columbia, — Esmeralda, Varinas, 
Manilla, Jáva.

I I .  Észak Amerika.
Virginia, Kentucky, Maryland, Ohio, Seed- 

leaf. Floridó.
I I I .  Törökország.

Macedónia, Ghiubek, Drama, Adriano- 
pol, Thessalia, Albánia, Samsun, Barira, Syria.

IV . Németország.
Pfalzi dohány.

V. Hollandia.
Veluve, Botuve és Maaswaal.
Az Orosz, Franczia s a többi országok 

dohányai alig jönnek figyelembe.
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1. Dél Amerika 
A) C u b a-H a v a n n m.

Cuba szigete, vagyis mint nevezni szo
kás, az Antillák gyöngye, termi a világ legki
tűnőbb dohányát.

Termelési tekintetből k é t  r é s z r e  osz
lik u. m.

a' nyugati-Havanna
b) déli-Cuba.
E szigeten 5894 külonléle Ültetvény van, 

melyek közül 4511 vagyis majdnem az összes
nek nvolcztized részét a dohányültetvény fog
lalja cl.

Cuba szigetéről a legutóbb közölt statis- 
tikai kimutatás szerint, 40 ezer méter mázsa 
leveles dohány és 2 millió valódi havanna 
szivar hozatott be Magyarorszagba.

A legdrágább Havanna dohány ára 100 
klgrammonkánt 878 frr.

A dohánvJÖldek megmunkálására a le
hető legnagvobb gond lesz fordítva. A palán
ták kiültetése, ha az időjárás kedvező, szep
tember havában veszi kezdetét s a törés 
december, legkésőbb januar havában teljesit- 
tetik.

A rendes időben tört dohányok nagy 
levelüek, szépen kifejlődtek s kitűnő szivarbo- 
ritékot szolgáltatnak, ellenben az elkésettek 
apró levelüek s csupán bélés anyagra hasz
nálhatók.

Jelenleg a legkitűnőbb égésű és illatú 
eredeti Havannában gyártott szivarok a követ
kezők : Flór de Tabacos,- H de Cabanos, I 
Carjaval-, H Uppmann. — La Villar-, La 
Flór de Cuba-, A de Villar-, I. Villar.- — La 
Carolina-, La Comercial, — El Aquila de Oro-, 
Romeo J. Julieta-. La Flór de Murias-, La 
Intimidad-, La Corona.

Ezen elnevezéseket a gvárosok neveitől 
veszik-, mely m vek a iádácskakra beégetve 
vannak.

Az árak magasságát leginkább a minőség 
és kitűnő égési képesség határozza meg.

J f)  Puerto-Pico
mely nevét, a hasonnevű szigettől nyeri, nagy
részben szivargvártasra használtatik, az aljle
velek pedig mint pipadohányok lesznek érté
kesítve.

A palánták kiüitetése októbertől novem
ber elsejéig történik.

A levelek törése márczius-április havában 
fejeztetik be.

A tinóm illat tekintetében a havannához 
nem hasonlítható, ezenkívül gvenge s csak is 
mint keverék hasznaitatik.

C) D o m i n g ó
nevét Santó-Domingó szigettől nveri, a pa
lánták november elején üitettetnek k i s ápril 
végén kezdik a leveleket letörni. Cuba és 
Portorico dohánynyal keverve, mint szivarbé- 
lés jó illatú.

D B r a s i I.
Babia vidék lakossága a legrégibb idő 

óta foglalkozik a dohánytermeléssel. A me
legagyakat apri. hóban kezdik elkészíteni és 
az ültetést júliusban tejezik be. A levelek tö
rését deczember hó vége felé eszKözlik.

A levelek tekercsbe fonva. „Mangoles" 
név alatt, többnyire Portugál és Afrikába szál
líttatnak. Szivarbélésnek, ha Cuba és Porto- 
ricóvai kevertetik. igen előnyösen használható.

E ) C o l u m b i a .
Uj-Granada köztársaságban termeltetik, levele 

középnagyságú, hosszas, tojásdad alakú, szép 
barna színe miatt mint szivarboriték keresett
czikk.

Miután íze kissé kesernvés, illata nem 
igen kellemetes, égése is bizonytalan. Csakis 
Brasil és Portoricóval keverve használható.

A melegágyak deczemberben készíttetnek 
el, a palánták február havában üitettetnek ki.

Rendes időjárás mellett, a levele* törése 
már május havában veszi kezdetét.

F ) E s m e r a l d a .
Ezen rendkívül szép, világos és sötét

barna színű, nyulékonv. finom tapintatu, ki
tűnő égésű és aromatikus dohánv, Ecuador 
köztársaság Esmeralda nevű tartományában, 
honnét nevét is kölcsönözte, termeltetik.

A levelek kocsánvai, még mielőtt keres
kedésbe jönnek, ki lesznek húzgálva, tehát 
mar mint félgyártmány kerül hozzánk.

A csomagolásnál rendkívül óvatosan jár
nak el, mert a felette finom levelek könnyért 
megsérülhetnek.

Kizárólag, mint szivartakaró lesz felhasz
nálva.

G) V a r i n a s  (Kanaster).
Hazája Venezuela köztársaság Varinas 

nevű tartománya, honnét nevét is kölcsönözte.
Kitűnő zamata, kellemes illata és gyenge 

izénél fogva mint pipadohány különösen ked 
veit.

A levelek tekercsekbe fonva háncs kosa
rakba csomagolva jönnek a kereskedésbe.

H) M a n i 11 a.
Hazája a Philippi szigetek. Rendkívüli 

szép barna színe, kellemes zamat|a és illatá
nál fogva, ha még ezenkívül tekintetbe véte
tik finomsága és ruganyossága, mint szivarta
karó első helyet foglalja el.

Manillaban a kivitelre nagy mennyiségű 
szivart gvártanak, nálunk két végén elvágott 
trombita alakú szivarok ; felette kedveltek.

Gyártanak ezenkívül még papirszivatkákát 
is, ezek azonban többnyire Chinába szállíttatnak.

/) J á v a.
Ezen dohány nem csak a hasonnevű Jáva, 

hanem Sumaira szigeten is termeltetik.
Termelésére kiváló kiváló gond lesz for

dítva, amennyiben finom bordája, élénk égése 
és zamatos illatánál fogva, mint keverék jól 
hasznaiható.

Levelének nagyságánál fogva igen gyak
ran. de különösen, ha a termelésre az időjá
rás kedvező, mint szivarboriték is használ
tató.

Miután qualitása könnyű, burnót és bagó 
gyártásra alkalmatlan.

A palánták k i ültetésétől. vagyis jumus 
Létől számítandó 100 nap alatt a dohány 
megérik, s kezdetét veszi a törés.

A szedés aszerint, hogv kivitelre, avagv 
belszükségletre használtatik, levelenként avagv 
a tőkével együtt kivágva történik.

1 /. Észak- A ni erika .

1. Virgiuiu.
Hazája Yirgina. felhasználtunk szivar, pi

padohány és burnót gvartasra. Levelei na- 
gvnk, lándzsa alakúak, színe fekete, barna, 
égése jó, zamata kellemes, de erős.

Aratasa, illetve a levelek törése szeptem
ber végér. vesz. kezdetét.

Külföldre hordókba sajtolva szállíttató 
el. mint bagó az amerikaiaknál igen kedvelt 
és keresett ezók.

2. Kentucky.
A nvugoti államokban, u. m. Kentuckv, 

Teressee, India. Illinois és Missouriben ter
meltetik, csekélv eltéréssel hasonló a Virgi
niához.

A Virginia és Kentuckv dohánvokból 
gyártató az annyira kedvelt „Virginia" szivar.

3. Maryland és Ochio.
Színe kénsárga, ezttromsárga és vöröses- 

barna, zamatja kellemes, de erős, az ameri
kaiak által mint pipadohanv használtatik. Ér
lelése gyorsabb a többi dohányoknál.

4. Seedleaf
Seedleaf alatt értendők azon szivardohá

nyok, melyek Észak-Amenka államaiban ide
gen magból, u. m. havanna magból, honosít
tattak meg. miért is ez elnevezés ( Seedleaf — 
idegen magból) után veszi nevét.

Eredetére alig lehet már ismerni, levele** 
sokkal nagyobbak, mint a havanná-é, finom
ság, illat és zamat tekintetében össze nem 
hasonlítható, mindezek daczára a jobb minő
ségű szivarlevelek közé tartozik; sőt a jobb 
években a Manilla levelekkel is vetekedik:

Amerikában a Seedleaf dohányból ké
szült szivarok belsejébe havanna dohányt 
tesznek s mint ilyent valódi havanna szivar 
gyanánt adják el.

5. F lorida.
A Jáva dohányokhoz hasonló minőségű, 

igen finom szivarboriték leveleket szolgáltat, 
hazája F'lorida állam, honnét nevét is nyerte. 
Jelenben nem igen van forgalomban.

(Befejező czikk következik.)

A d o h á n y t ó l  a p ipá i g .
Irodai obi-történeti tanulmány.

Irta : A lföldi F lott K ároly , 
urad. tiszttartö Élesdeu.

(A rMagyar Doháuyujság" eredeti közleménye.)
( B e f e j e z ő  k ö z l e m é n y . )

C 1 u s i u s Károly  ( Charles de l ’Ecluse), 
korának legnagyobb füvésze, ki minden elődjét 
felülmúlta, s kedvencz szakmáján igaz szere
tettel s lelkesültséggel csüggött, született 1525. 
Február 18-án Arras bán. s meghalt 1609. 
April 4-en Leyden-ben. Reánk magyarokra 
nézve C l u s i u s  egyénisége s halhatatlan füvé- 
szeti működése kétszeres értékkel bír, mert 
hazank növényeinek felkutatása és ismertetése 
körül úttörő volt, s ezért joggal nevezhetjük 
öt hazai füvészetünk megteremtőjének. C l u 
s i u s  a bécsi udvarnál — mint a császári 
Kertek felügyelője — húsz évig (1573— 1593) 
viselt hivatalt, s ezen idő alatt gvakran utazta 
be hazánkat; kirándulásait Pozsonv, Nagv- 
Szombat, Sopron, Lendva, Német-Újvár, a 
Raba vidékére sőt egészen a Muraközig ter
jesztette ki, és B e j t h e  Istvántól sok magyar 
növény nevet szedett Össze, s ezeket a híres 
„Xomtnclator jiannonicus*-bán  is felhasználta. 
Számos magyar ismerősei s baratjai közül 
felemlítendő a Német-újvári fóur: G r ó f
B a t t h y á n y  B o l d i z s á r ,  kinek gvakran 
volt vendége, és ki gyakran kalauzolta füvé- 
szeti kirándulásain.

C l u s i u s  löbb müvet irt, melyek vala
mennyien a nagy füvészt vallják ; ábrái tiszták 
és világosak, leírásai pedig mmta-szerück. Kár 
hogy a sors éppen őt választa ki, hogy a 
fúvészet legelső martyrja legyen! Mert C l u 
s i u s  élete a szenvedések szakadatlan lánczo- 
lata volt! Szenvedéstehes életét részletesen 
festeni, messze e terítene czélomtól, s ezért 
életiróira utalok. De nem hagyhatom meg
említés nélkül K a n i t z  Ágost recton szék- 

| foglalóját *"). E gyönvörü beszed tulajdonképen 
C l u s i u s  és korának érdckfeszitö jellemzése, 
azzal a tág iroda'mi látókörrel és mélv szak
értelemmel, mely K a n i t z  minden müvét 
jellemzi.

C l u s i u s  müve, melyben négy dohánv- 
fajról tétetik említés iNicotiana Tabánon, K . 
íruticosa, N. y fut inasa és N. rustica), követ
kező czmct viseli: „Exoticorum lilá i deccm , 
7uibus animaliuni, p lan taru m : arotnatum, ali- 
orumgue peregrinorum fructuum históriáé des- 
cribuntur: item Petri B e 1 1 o n i i observntiones 
(G ard a  ab Jlorto , Christoval Árust a, Mouar- 
des), eadein Carlo C l u s i o  interprete.u Ant- 
iverpiae, Piantinus 1605, fólia. jiji. 373.

A X icotiana rustica C l u s i u s  nál van 
először mint dohány méltatva, melvtól fogva 
többé senkisem tartotta beléndek fűnek.

Hazánkban a dohánvl (igv tartja a szó
hagyomány) legelőször Erdélyben kezdték 
ismerni; némelvck szerint B o r n e m i s z a  Pál 
erdélyi püspök, utóbb magvar királyi helvtartó. 
még lof»8-ban hozta volna Erdélvbe s utóbb 
Magvarorszagba, masok szerint I. Apaffy Mi-

'*) »A t udományoknak és kül önös en 
a n ö vény tannak magyar  nye l ven va l ó  
mű v e l é s é r ő l .  Kolozsvári egyetemi rektori szék
foglaló. Kolozsvár. 1837 !
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hály erdélyi fejedelem (1630— 1690.) kapott 
volna először dohányt ajándékba a budai 
pasától, de mert neki állítólag hányást okozott 
volna, — használatát szigorúan eltiltotta.

I. A d o h á n y  r é g i  n e v e i  (G en u s). 
Hyoscyamus, A uc t ö r é s  veteres. (1526-us-

qu e ...........)
Petum, T  h e v e t. Singul. Franc. (1558.), p. 212. 
Tabaco, M o n a r d .  Hist. med. (1569. apud 

Ma t t h .  Kreutterb. (1586), p. 373. I).) 
Herba sanda, L o b é i .  Stirp. hist. (1576.), 

p. 316.
Sana sanda, L o b é i .  1. c.
Tabacum, L o b é i .  1. c.
Nicotiana (Gallorum, ubi? L o b é i ,  1 c.

II. Az e g y e s  d o h á n y * f a j o k  r é g i  n e v e i  
( S p e c i e s ) .

1. N i c o t i a n a  r u s t i c a ,  L.  — K apa dohány. 
Hyoscyamus luteolus solanifolius, L o b é i .  Stirp.

h.st. (1576.) p. 140.
H. nigcr. M a 11 h. et quartus (fide L o b é i .  

Stirp. hist. I. c.).
H. vulnerarii, Ma t t h .  Kreutterb. (1586.), p. 

372. D.
H . 111. Ma t t h .  1 c. p. 373. A.

2. N i c o t i a n a  T a b a c u m ,  L. — Közönsé
ges dohány.

Hcrba sa n d a , L o b é i .  Stirp. hist. (1576), 
p. 316.

Tabacum minus, L o b é i .  1. c.
Nicotiana Tabacum , stc. Gl us .  Exot. (1605.), 

p. 307.

3. N i c o t i a n a  l a t i s s i m a ,  M 111. — 
Széleslevelü dohány.

Hyoscyamus peruvianus, D o d o n .  Cruyde- 
boeck. (1554.). testi bús L o b é i .  Adv. (1576), 
pp. 251— 252; Ma t t h .  Kreutterb. (1586), 
p. 373. A.

Sana sanda  t „Indorum**), L o b é i .  Adv, 1. c. 
Nicotiana (Gallorum), L o b é i  Adv, 1. c. 
Netum Clusii, L o b é i .  Stirp. hist. (1576), 

p. 316.
P. pvruvianum, Ma t t h .  Kreutterb. 1. c. 

Ö s s z e f o g l a l á s .
Hyoscyamus (quoad Nicotianam), =  Nicotiana 

rustica, I .
Tabacum =  Nicotiana Tabacum. L.
Petum -■ Nicotiana latissima, AHU.

A chronologiai sorrendet Johanncs  N e- 
a n d e r  müvével rekesztem be. Czime: „Taba- 
cologia, hoc est Tábori scu Nirotianae des- 
eriptio medico-chirurgico-pharmaceutica* etc.
I . ugduni tíatavorum . ex officina Elscviri. 1022.
4. 256. pp ., praef. tah. E műben, melyet a 
czim-lap előtt N e a n d e r oval-keretbe foglalt 
arczképe diszit, a dohány nagyobbrészt bár 
orvosi szempontból van méltatva, és számos 
vényt is közöl a dohányról, melyeket külön
féle betegségek ellen hatásosaknak hirdet, — 
de itt már a dohánynak mint élvezeti czikknek 
általános elterjedéséről is értesülünk, neveze
tesen arról, hogy a dohányzás N e a n d e r  
idejében már meglehetősen el volt terjedve.

N e a n d e r  ábrái kezdetlegesek ugyan, de 
a többször említett három dohány-faj jól fel
ismerhető. Le van írva e műben a dohány 
termesztése is, s az Ültetés, munkálas, szedés 
és szárítás egész lapot elfoglaló képekben van 
bemutatva; a mü végén néhány tabella fel
tünteti korának dohányzó eszközeit, s ezekből 
megtudjuk, hogy azon korban a narghiié épp 
olv használatos volt mint a pipa. A pipák 
különben nagyobb részt bizarr alakokat (kutyá
kat, egvéb állatokat s torz-képeket) ábrázoltak. 
A befejező szöveg holland-nyelvben irt vers
ben (ódában) magasztalja a dohányt.

Ez a pompás, felette értékes és ritka 
Klzevir nekem is meg volt, de 1883 bán az 
„Országos magyar gazdasági egyesület*-nck.

ajándékoztam. Kodolányi Antal ur vette át 
tőlem e müvet. Ez okból a fennt közlötteket 
most már csak emlékezetemből idézhetem 
vissza.

És igy eljutottunk volna Ö v i e d  o-tól 
N e a n d e r-ig, vagyis a dohány első leírójától 
a pipa első leírójáig, mely szemlénk alatt 
majdnem 100 évi időközt kalandoztunk be.

Világos ezekből, hogy eleinte a dohány 
csak dísznövényül szerepelt, s hogy csak 
később, számtalan kísérletek után alkalmazták 
mint gyógyszert. Hanem soha gvógyfü annyi 
dicsőítésben nem részesült mint a dohány, s 
a beléje vetett csodás hit a vP anaceau jelző
vel látta el. És talán ezen körülménynek tulaj
donítandó leginkább, hogy a dohányzás szo
kása aránylag oly lassan terjedt.

Kétségtelen ugyan, hogy a dohányzást 
Európában a Portugallok már 1516 körül 
ismerték, s a dohány terjedésével a pipázásról 
való tudomás is terjedt, s egyesek ezen idő
től fogva mindenütt dohányozhattak is, de 
magának a dohányzásnak általános szokása a 
N e a n d e r  előtti időkből irodalmilag meg nem 
állapítható. Ez a szokás legvalószínűbben azon 
60 évi időköz alatt terjedhetett el általánosan, 
melv M a t t h i o l u s  és N e a n d e r  szereplései 
közé esik.

Hogy a dohányzás elterjedését idők foly
tán az egyes államok minő szigorú rendsza
bályokkal korlátozták, s hogy ezek daczára a 
dohányzás szokása lépésről lépésié miként hó
dított tért magának, niig végre minden tilal
makat, korlátokat lerombolva az egész földön 
általánosan elterjedt, — mindezeknek fejtege
tése már nem tartozik tárgyam keretébe. 
Komoly tudományos, állam-politikai, nemzet- 
gazdászati és történelmi müvek, éppen ugv 
mint ethnograpi.iai elmefuttatások s szellemes 
tárcza-czikkek számtalan változatban merítették 
már ki e tárgyat.

Gzélom csak az volt, hogy akkor, mikor 
a méltán hires magyar vendégszeretet befeje
zéséül egy „jó p ip a  dohánynyal“ is kedves
kedik, melynek élvezete mellett a mindennapi 
élet terheit is könnyebb elviselni: némileg 
(már a mennyiben tehetségemben állott) rá mu
tassak arra a körülményre, hogy valóban volt 
egy idő, midőn a „dohánytól a  pipáig* sokkal 
meszszebb utat kellett megtenni mint ma: t. i. 
a dohány-fióktól a  pipa-polezig.

A dohányüzlet az 1889-ik évben.
Herzog M. L. ős társa jelentése a „Pester Lloydsba.

Ha a magyar dohány kivitelét illetőleg a 
lefolyt üzletévet egy pár szóval jellemzőleg 
akarnék megjelelni, ugv azt bátran az „általá
nos szünet** szóval fejezhetjük ki. Mindazon 
körülmények, melveket előbbi tudósításainkban 
a kivitel előreláthatólag várható hanyatlá
sainak okául fölemlíthettünk, még mindig fenn
állnak és sajnos, még mindig a pusztában 
hangzanak el szavaink. A telkesek és kísérőik 
még mindig uralkodnak a helyzeten, vámso- 
rornpón tiltó vamok által még mindig her
metikusan zárva vannak; és ha a szegény 
ember legnélkülözheretlenebb élelmi szerét, a 
kenveret is megdrágítják, nem csoda aztán ha 
pipája megdrágítását figyelembe sem veszik.

A régiek a lefolyt évben piaczunktól 
egész távol tartották magukat, a mi nagyon 
is sajnálatraméltó, mert ezelőtt ezek voltak 
legbiztosabb és legnevezetesebb vevő nk. Egy 
pár köztük vissza fog ugyan térni, mihelyt a 
fogyasztási viszonvok megjavulnak, de a do- 
hányregieic legtekintélvesbiket, Francziaor- 
szágét, azt véglegesen elveszítettük, és a dol
gok mai álláspontjából ítélve — csak vagy 
szükség esetén, vagv ha a telkesek a túl
súlyt elvesztik, fog nálunk újra bekopogtatni.

Ennélfogva a dohány eladásával kizárólag 
a magániparra voltunk utalva, mely a minő
ség és szin tekintetében magas igények mel
lett csak igen alacsony árakat engedélyez, és 
igv a kereskedelem rendkívüli pangásban volt.

ámbár az eladni vágyó birtokosok igyekeztek 
azt egymásnak itássá tenni. Az  egész kivi
telt körülbelül 10.000 méter-mázsára becsül
jük: ez főképpen a S v á j z ,  H o l l a n d i a  és 
G i b r a l t á r r a  esik. Már a múlt évben is 
említettük, hogy a magas tarifák lényegesen 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a kivitel folytono
san csökken : nem egy eladás maradt el ezen 
körülmény miatt és ugyancsak ideje volna, 
hogy a dohánytarifák —  hamis értékszabás 
folytán helytelenül lévén kombinálva — ala
pos átnézet alá vétetnének, mert máskülönben 
absolute lehetetlen a tengerentúli termékekkel 
szemben, melyek olcsóbb tengeri fuvardíjjal 
rendelkeznek, boldogulni.

Sok más tekintetben is kedvezőbbé vál
hatnának a viszonyok, ha a tujajdonosok ela
dási vágya nem nyilvánulna oly feltűnő mó
don és a dohány kivitel fentartásának érdeké
ben fekszik, egy reformra gondolni, mely le
hetségessé tenné a kereskedelem felélesztését, 
hogy így lassan, de folytonosan az elveszített 
területet visszanyerjük.

Az 1889. év egy körülbelül 55.000 mé- 
termázsánvi készlettel záródik le, ez a legkö- 
zele bi évben csupán körülbelül 3000 méter- 
mázsányival fog növekedni, mely az 1889. év 
kivitelére lett termesztve. Az 1890-ik év kiviteli 
termésére nem adtak már engedményeket és 
még bizonytalan is, vájjon megujitják-e egy
általában az engedményeket, minek az 1890-ik 
évre gyakorlati haszna úgy sem volna, mert 
tudtunkkal kiviteli termesztés számára nem is 
kért senki engedményeket, miért is be kell 
várnunk, hogy mily módon legyen gondos
kodva arról, hogy a mindinkább fontosabb 
dohánykivitel továbbra is űzhető legyen.

Határozottan hiba volna, ha, mivel a ki
viteli viszonyok az utóbbi években kedvezőt
lenekké váltak, a veszélyes vállalatról lemondva, 
magunkat biztonságba helyeznök és fatális mó
don, azaz: „laisser fairé, laisser passer*4 meg
várni akarnók, mig a helyzet jobbra fordul; 
éppen a dohánykereskedelmet illetőleg egy 
ilyen szünet semmikép, vagy csak jelentékeny 
áldozatok árán lenne helyrehozható, mert min
den körülmények közt azon kell lennünk, 
hogy vevőinket megtartsuk és egy előbb vagy 
utóbb beálló kedvező fordulatnál helyzetünket 
kellőleg felhasználhassuk. Minden tényezőknek 
tehát közre kell hatniok, hogy szilárd alapot 
teremtsenek, melyen aztán kitartással és mind 
a kínálkozó árnvalatok tekintetbevételével a 
kivitel ép kifejlődése legyen létesíthető, mely 
esetben aligha fog az eredmény elmaradni.

Az árakat ezekben jegyezzük fe l:

Közönséges vágnivaló dohány (Schneidcgut) 12— 14 frt
Jó közönséges vágnivaló dohány . 14—16 r
Finomlevelü „ „ . . .  20—28 „
Finomszinü vágnivaló dohány . . . .  24—32 „
Betét ................................................................14—16 „
Burok és bélanyag ...................................... 18—21 „
B u r o k ................................................................. 24—28 „
F e ld o lg o z ó ................................................ .....  30—86 r
Takaró ...........................................................  48—50 „
Nehéz dohány (Schwergut) burnót . . 24—30 „
Laza levelek hulladék ................................ 12— 14 „
(Rebcl) csörmelék ...................................... 6—08 „

Mind 1( 0 kilogrammonként.

A tavalyi termés körülbelül 30.000 mé 
termázsát tett k i; minőségben meglehetősen 
alsórendü volt, kevés levéltartalommal bírt és 
az erjedés után egv közönséges, vastaglevelü, 
márványozott növényt adott. Úgy a színek, 
mint az éghetőség sokat, hogy ne mondjuk 
minden kívánni valót hagyott hátra.

Az aratási eredmény mindkét régié részé
ről a következő:

M a g y a r o r s z á g
1887 1888 1889

Bevetett holdak 91.035 93.178 81.059
Termés kilogram

mokban . 32,759.140 46.666 101 52,341.635
Termés holdanként,

kilogramm 360 501 645
Ossses bevétel fo

rintokban 5,809.690 8,242.547 9,240.166
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Átlagos bevétel 100 1887
kilogrammonként 
forintokban , . 17.78

Ebből esik

1816 1888 

17.66 17.66

3,436.084 irt,
az osztrák regiere

51.730 hold, 33,888.379 klgr. 5,804 082 frt. 
Az átlagos termés kerekszámban:

1879
Termés holdanként 

408 kilogramm
Bevétel holdanként 

frt 7 4 . -
1880 365 n 66.50
1881 646 » * 114.73
1882 467 ■ s 84.39
1883 534 n „ 93.38
1884 494 m „ 87.72
1885 461 • „ 79.63
1886 544 „ „ 92.06
1887 360 n ft 63.82
1888 501 „ 68.47
1889 645 • n 114.—

A dohány-regiek helyzetében nem regisztrál
hatunk említésre méltó változások, ezek ép, 
virágzó módon fejlődnek és szívós kitartással 
dolgoznak azon, hogy a két föfeladatot, neve
zetesen a dohány művelésének emelését egy
részről, másrészről pedig annak jó és olcsó 
gyártását elérjék.

(Befejező közlemény következik.)

A dohánytermelő ée dohányos kertész 
közötti viszony szabályozása.

L
A kertész viszony rendezése s az ő hely

zetének javítása nemcsak arra van irányítva 
és hivatva hogy kizárólagosan az ő helyzetén 
javítsunk, hanem fóképen a dohányügyről van 
itt szó és ez a dolognak lényege, mely a 
hasznost a jóval összeköti.

Azt hiszem, hogy szükségtelen e helyen 
a dohányos kertész, ganvó, kukás, dohányos 
(amint azt egyes vidéki tájszóval nevezni 
szokták), annak szokásait, ravaszságait, tunya
ságait, egyes hibáit elősorolni, mindez ország
szerte nagyon is ismeretes, mert még sokkal 
rosszabbnak tartják, mint a minő lulajdonkép. 
Egyes vidéken, ha valakit már nagyon meg 
akarnak bántani, a mikor mindenféle rósz czi- 
mekből kifogyott az illető haragos, akkor jön 
a legsúlyosabb megbántás, a midőn féktelen 
dühének kifejezést akar adni, rkkor azt mondja : 
t e . . . t e . . . dohányos. Bizony pedig van 
azok közt is sok jó. becsületes és Önérzetes, 
értelmes munkás; igaz, hogy ezek a keveseb
bek elenyésznek a sok rósz között és igv un
taién csak a rosszabbikat látjuk.

Hisz eléggé jeliemzi a dohányos kertész
nek tunva és munkakerülő tulajdonságát az a 
körülmény is. hogy ő gyakran ott hagyja a 
hazáját, ahol ö munkája után elég tisztesége- 
sen meg tudna élni és elmegyen dohányos
nak azért, hogy tunyáskodásra alkalma legven 
és egyszersmind, mintha csak egy kaliforniai 
aranybányát fedezett volna fel. könnyen élös- 
ködni és még pénzt keresni is.

I)e azért, mint mondám, van azok közt 
jó is. csak a gazdának résen kellene lenni, 
hogy a jobb ne inficziáltassék a rossztól.

Ha ezeken az embereken javítani akarunk, 
meg keli helyzetüket is javítani és akkor ők 
is meg fognak javulni.

Hisz a dohányos kertész dohányunk ter
mesztésében a legnagyobb szerepre van hi
vatva, mert a dohánytermelésnél nem a do
hánytulajdonos termeszti a dohányt, hanem a 
kertész. Dohánytermelőinknek legnagyobb része 
— tisztelet a kivételeknek — a dohányterme
lésről igen kevés értelemmel bir. És azoknak 
is nagy része, kik értik a dohánytermelést, tel
jesen a kertészre bízzak annak kezelését, szó
val a dohánytermelésnél tószemélyek a ker
tész sereg; mondom, „sereg.“ mert bátran 
annak lehet őket nevezni nagy mennyiségük
nél fogva: mert tudjuk azt. hogy az ország
ban divó szokások kört egy kertészcsaládnak 
négy holdat szoktak adni, 70— 80 ezer enge
délyezett holdra tehát esik 20.000 család, mely

középsxámitisban családonként 6 lélekre ve
hető, tehát 100.000 lélekról van itt szó.

100.000 lélekre menő az a szám, mely 
a Magyarországon most redukált engedélyte- 
rtilet mennyiségéhez van arányúivá. — Ezen
100.000 lélekról van szó, kik a nemzetgazda
ságunkban oly nagy szerepre • hivatott czikket 
majdnem Önálíólag termesztik ; az 6 kezükbe van 
letéve a magyarországi dohánytermelés jobb 
minőségének jövője.

Ezen népet tehát nekünk dédelgetni kell 
azért, hogy a mindnyájunk által elérni óhaj
tott czél, illetve a jobb minőség előállítása mi
hamarább elérhető legyen.

Mondom, ezen népet meg kell becsülni, 
feltéve, hogy azt megérdemli, a többit, akik 
már meg nem javíthatók, irgalmatlanul el kell 
kergetni és erre az oly hálás foglalkozásra uj- 
jakat kell oktatni és betanítani. — De én hi
szem, hogy jó bánásmóddal, higgadt észszel 
ezen ügyet saját javunkra el lehet a legczél- 
szerübben intézni, csak nem kell a fáradságot 
sajnálni.

Ezen emberek sorsát csak is az ismeri 
és tudhatja, a ki ugv. mint jó magam is, 
gyakran forogtam meg köztük ; Magyarország 
különböző dohánytermelő vidékén megjelen
tem, a termelési helyen a termett dohányt át 
is vettem, 1887. év óta minden évben mos- 
tanig nagymérvű kiviteli dohány-átvételem volt, 
mely alkalomból eléggé volt módom meggyő
ződést szerezni ama sorsról, mely ezen nyo
morult nép nagy részének osztályrészül 
jutott.

Egyes termelőknél a kertészeket nagyon 
megelégedett viszonyban találtam, rendes, tisz
tességes Öltözetben, jó karban lévő levegős la
kásban és meggyőződést szereztem magam
nak arról is, hogy egyes kertészeknek a ta
karékpénztárban még pénze is van elhelyezve

De ki írja le azon kétségbeejtő képet, 
melynek szemtanúja elég gyakran voltam : 
ugvanis, a midőn egyes nagyobb termelők 
pajtájába benyitottam és már kívülről sejtet
tem, hogv itt sok rósz dohánynyal fogok ta
lálkozni, már kívülről hiányzott j  szükséges 
csín és rend : a pajta oldalai lyukasak, a tető 
toszlánvos és keresztül látható, a dohány már 
távolról borzosan, boglyaformába reprezentálta 
magát; de minő eleven kép tárult itt szemeim 
elé belül a pajtában ? A pajtában, melybe ren
des körülmények közt is igen hideg szokott 
lenni, különösen, a midőn a pajta teteje, ol
dala és vége csupa rongvból á ll; ezen eleven 
kép a legnagyobb szánalomra méltó teremt- 
ménveket tárta elém. Elsárgult rongyokba bur
kolt, rézszinü, sápadt gyermekek, asszonyok és 
férfiakkal találkoztunk itten, kik rimánkodva, 
minden engem meg nem illető nagyságos és 
méltóságos czimekkel halmozva el. összetett 
kezekkel arra kértek, hogy dohányaikat job
ban osztályozzam. — Ez volt az a kertész
sereg.

Ezen siralmas, mozgó képre a kőnek is 
meg kellett indulni.

Hogyan is tudnának ilyen teremtmények 
jól munkálkodni, kiknek se jelenők, se jövő
jük nincs; ók már magokban tisztában van
nak azzal, hogy nékik pénz ki nem jár, mert 
hisz kevés a dohány és rósz is.

Az ilyen gazdák, kiknek ilyen dohányke
zelésük van, nem sokat törődnek, hisz nem 
sokat költöttek reá, a mi bejön, mind jó az.

Ez a szerencsétlen kertész pedig, hogy 
nyomorúságos életét továbbra is tengesse, el
vállalja az adósságot, csakhogy valami kis elő
lege*; kanjon újból, hogy éhen meg ne haljon, 
folytatja tovább hanyag és kedvtelen műkö
dését és termeszti a régi mód szerint a do
hányt.

Kérdem tehát, hogyan lehessen ilven em
berre) jó minőségű dohányt előállítani? Tehát 
— amint elől mondtam — a hasznost Össze 
kell kötni a jóval, segíteni kell a kertésznek 
sorsán és segítve lesz a dohánytermelés 
Ügyén is.

Azt hiszem, hogy a dohánytermelők nagy 
zöme arról meg van győződve, hogy a do
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hány jobb minőségének előállítására első sor
ban a kertész van hivatva.

Természetes, hogy a talajnak olyannak 
kell lenni, mely a dohánytermelésre alkalmas, 
azt kiszemelni, előkészítési munkájára figyelni, 
a rendezett viszonyok közt lévő kertész szin
tén gondot fog fordítani, mi mindenesetre a 
jobb minőségű dohány előállítását fogja maga 
után vonni.

Dohánytermelésünk ezen nagy és fontos 
tényezője megérdemli, hogy egy olyan áldo
zatot hozzunk érte, mely a szívnek és észnek 
örömére fog válni; a szívnek, mert —  mint 
mondám — 100.000 léleknek a sorsán se
gítve lesz: az észnek, mert zsebeink is jobban 
fognak telni s amellett egyik büszkeségünk 
vissza lesz hódítva, nevezetesen a dohány régi 
jó hírnevének visszanyerése által.

A kertésznek a különböző vidékeken divó 
szokásos jutalma elég bőkezű, hisz a termés
nek telét Kapja és ehez még sok minden, egy 
tiszteséges munkást megillető illetményekben 
is részesül, u. m. szabad lakás, sok helyen 
tüzelő anyag, egyes helyen kukoriczaföld is stb. 
vidéki szokások, havi előlegek ; tehát csak ar
ról van szó, hogy ezen megígért dolgokat és 
a dohányért befolyt valódi értéknek felét meg 
is kapják, természetesen az előleg és egvcb 
kikötött összegek levonásával, ugv a mint az 
az országban lévő igen sok rendes gazdaságok
ban meg is történik.

Az a gazda, aki a dohányos kertészével 
igy bánik el és azt tisztességesen kielégíti és 
daczara annak a kertész kötelességét nem tel
jesíti, az ilyen kertészt irgalom nélkül bocsássa 
el, mert ilyennel úgy sem lehet tisztességes 
dohányt termeszteni. A melyik dohányos pe
dig adós marad, azt épen nem kell megtar
tani, mert az, azon tudatban, hogv ö adós, 
nem fog soha olyan igyekezetei kifejteni, a 
mint azt kívánni lehet. Ha azonban valamelyik 
kertész hibáján kívül adós marad és különben 
tisztességes ember, annak oda keil ajándékozni 
a tartozást és meg kell továbbra tartani; az 
ilven aztán annyira fog igyekezni, hogy adós
ságát a kamattal egvütt a jobb munkája által 
be fogja hozni.

A dohányos kertésznek könyve legyen, 
melyben az azon xidéken szokásos kertész-ju
talékok bentoglalva legyenek, a kiszedett elő
legre és a kötelezett dolgokra a könyv a szük
séges rovatokat tartalmazza és csak olyan ker
tészt szabad majd a termelőnek felfogadni, 
kinek a könyve kifogástalan és ki jövedéki ki- 

1 hágasban részt nem vett.
D aróczi Vilmos.

II.
A „Magvar Dohánvujság" utóbbi három 

számában e tárgyról 4 toliból látunk külön
böző felfogású czikkeket és valószínűleg latunk 
még többet is, azért engedtessék meg nekem 
is, hogv leírjam nézetemet. Mindenekelőtt X. V. 
úrnak kívánom azt megjegyezni, hogv : ha
valaki valamely tárgynak e g y i k  oldalát vi
lágítja meg — mint Moskovits ur (7. sz.) — 
hát biz az „az egyoldalúság bélyegét viseli 

i magán*, de czikkiró csalódik, ha azt hiszi, 
hogy ó ugyan azon tárgynak c s a k  m á s i k  
oldalát világítva meg, nem ugyan azon hibába 
esett mint M. ur. Ézen kitérés után áttérek 
tárgyunkra;

Mindenekelőtt nem fogadom el senkinek 
azon feltevését, hogy a dohányos nem cseléd 
és ezt előttem hiában akarják a cselédtől vénv- 
ből kimagyarázni, mert az a törvény inten- 
cziójának határozott félremagyarázása, melv 
elősegítve lön talán a törvény hibás stylisti- 
kája által is1.)

A XIII. t. ez. 3. §. c. pontja ugyan is, 
midőn azt mondja: „azok kik háztartási vagv 
gazdasági teendőkre ugyan, de naponkénti 
díjazás mellett vagy bizonyos részért vannak 
lekötelezve, nem tekinthetők cselédeknek* bi-

*) E kérdést illetőleg mis véleményben vagyunk, 
minthogy a mi nézetünk szerint a törvény kimondja, 
hogy a dohányos nem cseléd. Szerk.
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zony nem azt akarja mondani, hogy a do
hányos, ki évenként szegődik el; ki conven- 
cziót —  kukoriczaföldet, lakást, esetleg fűtőt, 
marhalegelőt stb. — kap;  kinek „ c s e l é d 
adóját* az államnak a termelő megfizetni kö
teles, ha a dohányos neki adós maradt is, 
nem cseléd.

Azon törvénynek n a p o n k é n t i  jelzője 
a dijazásra, de a részre is „ideiglenes" jelen- 
téssel bir és határozottan a napszámosokra és 
aratókra vonatkozik, de nem azokra a cselé
dekre, a kik az én födelem alatt laknak ingyen 
és a kiknek c o n v e n c z i ó t i s  a d o k  me g  
r é s z t  is. Különben kísértsék meg az urak 
nálunk a hírlapokban közölni, hogy a dohá
nyosokat cselédkönyv nélkül fogadják fel és 
én biztosítok róla mindenkit, hogy mindegvik 
szolgabiró 60— 50 írtra fogja érte önöket bün
tetni, a mi különben az illetőknek kötelessége is.

Hogy azonban ez a viszony rendeletileg 
vagy törvényhozásilag rendezendő, azt elisme
rem, de azt már tagadom, hogy a t ö r v é n y 
ne k  j o g a  v o l n a  megállapítani még azt is, 
ho} y mit adhatok és mit adjak a dohányo
somnak. Vagy talán a cselédtörvényben is 
benne van, hogy mit adjon a gazda a cse
lédnek? Miért adnak a Dunán túl 22 köböl. 
Pest alatt 20 köböl, Hevesben 16 köböl és 
Nógrádban 12 köböl életet egy cselédnek? | 
Miért ne állapíthatná meg a dohányos járulékát 
is a helyi szokás és talán a személyes érdemps.

Csak is a külön lakást tartanám megál- 
lapitandónak rendeletileg — de ezt is a „köz- 
egészségügy* keretében, — a dohányos ösz- 
szes járulékaiból, a többire pedig azt kell mon
dani : „kialkudott bér osztott koncz.*

A tó az, hogy a mit a gazda megígért, 
tartsa meg, dohányosát p e d i g  k é n y s z e 
r í t s e  a rendeletek b e t a r t á s á r a  és ne 
í r j o n  a l á  h a m i s  b i z o n y í t v á n y t ,  rósz 
dohánvosának szorgalmát és igvekezetét is 
jónak állítva, ha azt szolgálatától elbocsátja.

Különben ezt a qualifikálást én is a 
leváltó tisztekre bíznám és a könyvekben a 
dohány kezelésbe ni jártasságot — minden
egyes dohányosnak rögtön az átadáskor — 
ott szeretném beíratni, és ez nem is volna 
nagv dolog.

A cselédtörvény egy ide vonatkozó ren
delettel megtoldva tökéletesen elég volna ebben 
a homályban fényt csinálni; de nem szándé
kom a lap szűk kerete miatt §-okat felállítani, 
hanem röviden leirom a viszonyt köztem és 
dohányosaim között.

Minden egyes dohányos félfogadása al
kalmával kap egy e l ő l e g e z ő  k ö n y v e t ,  
melybe „be lesz írva* a mit esetleg előlegül 
kap, de „be van írva*4 hogy: hozzám szolgá
latba á llt; a cselédtörvényeknek aláveti magát, 
akár jól magyaráztam a XIII. t.-cz.-et, akár 
nem ; mit kap és mikor: szabad-e más foglalko
zást is vállalni neki és mikor; stb. szóval az 
a dohányos tud előre mindent nyomtatásból, 
mielőtt tényleg szolgálatba állana és év köz
ben is figyelmeztethető a feltételekre, melyek 
alatt meg lett fogadva és így nagyon szépen 
ki tehet velük jönni; de legkevésbbé sem 
szeretnék dohányosaimmal é v e n k é n t  a 
községházánál t iz  é v e s  t ö r v é n y t  c s i 
n á l n i ;  mert akkor már akár azt is behoz
hatnánk, hogv a cseléd conventióslevelét is ott 
írjuk alá és a ki 5 — 6 községből fogad do- 
hánvost, az vagy maga járkáljon végig egy 
megyét és községházait vagy az a dohányos 
menjen oda és mulassza el — más urnái — 
dolgát, azon kívül természetesen tanukat is 
vigyen magával, konstatálni személyazonos
ságát.

Csak maradjunk meg urak a decentrali- 
sátió mellett és adjuk magunk azt az „előle
gező* és lekötelező könyvet2) a dohányosok 
kezébe és meg fogják látni, hogy azután nem 
lesz velük semmi baj.

' )  Áron esetre, ha szükségesnek mutatkozik, szívesen 
bocsájtom e kis könyveket közforgalomba és pedig 20 
darabonkint bérmentes szétküldéssel 2 forint 50 krért. 
Megrendeléseket nevem alatt Hevesre kérek.

Az állam pedig legfeljebb annyi Üdvösét 
tehetne, hogy a simitóházak helyett dohányos 
házakról gondoskodnék, illetve elrendelné, 
hogy a hol külön szobája van a dohányosnak, 
ott bent lehet simítani.

Hej de nagy szolgálatot tenne ezzel 
az állam a dohányosnak és a . . . . társa
dalomnak.

Strauss Ede

III.
Alig létezik valami, a mi fölött annyi 

ellentétes mondható, és a mi több, mondható 
a maga külön szempontjából kiindulva jogo
san is, mint a dohányos és termelő közti vi
szonyról. A termelő panaszkodik, hogy tönk
reteszi a dohányos, és emez jajgat, hogy 
ötét meg megeszi a gazdája. Melyiknek van 
igaza? Egyiknek sem? Mindkettőnek??

Volt egyszer egy Öreg ur — a ki pedig 
nem épen arról volt Ösmerős, hogy alantasai
val kesztyűben beszélt volna — a ki, ha már 
nagyon meg volt haragítva, a szitkok bő tar
taléka ki volt meritve és igen nagyot akart 
volna mondani, arra fakadt aztán, hogy — te 
Kukás ! — Ez jellemző arra nézve, hogy mit 
tartanak a dohányról. De hát a bölcs latin 
azt mondja „audiatur et altéra pars,u szabadon 
magyarra fordítva itt azt jelenti „hallgasd meg 
még a Kukást is.“

A dohányos bizony sok mindenféle, na
gyon is kellemetlen tulajdonságokat sajátított 
el és öröklött, legkivált az olyan, a kinek az 
apja és nagyapja is az volt *, legkellemetlenebb 
tulajdonságainak egyike pedig a föltétien bi
zalmatlanság; a dohányos mint olyan nem 
hisz senkinek és ennek meg van a nagyon is 
alapos oka, mert hagyományosan telvett — 
„szokás* a dohányost huzni, a hol lehet. 
Méltóztassanak csak a dohánytermelő urak 
önönmagokat lelkiismeretesen kérdőre vonni, 
hogy a mindenféle fel- és leszámolásoknál 
egészen lelkiismeretesen járnak-e el. Igen so
kan az urak közül, sőt a túlnyomó rész az
zal ütheti el a dolgot, hogy azzal nem is fog
lalkozik, hanem az isj>ánja vagy a sáfárja és 
épen ez a nagy baj. Osmerni kell ezen ura
kat — tisztelet a kivételek előtt — de úgy 
általánosságban, akár Fénveskövi, akár Recsky 
a nevök. ezek aztán tudják, hogyan kell az 
e fajta néppel elbánni! Recsky és Fényes- 
kövi egyaránt fedhetlen jellemű férfiak — 
szerénységből multjokkal nem igen kérked
nek — egyaránt hűséges szolgái uruknak, 
tudják, hogy tegnap részegek voltak, ellopták 
a napot az úrtól, ma a dohányostól ellopja a 
mérésnél a zsineg egy részét, vagy a rozsból, 
vagy a mit épen mér, mert nem lopni, azt 
nem engedi a lelkismerete; kárpótlásul ígér
vén neki, hogy ha mer ugatni — következik 
az apja és anyja, ösmert és nem ösmert is
tenségek dicsőítése — hát nyakon felejti! ! !  
stb. És a kukás? O ugyan semmiféle ígéret
ben nem bízik, de ezt elhiszi. Következik a 
földosztás, a hol lehetőleg meg lesz rövidítve 
és mikor a nyersdohányt a földrő1 a pajtákba 
be kell hordani, vagy a palántáláshoz a vizet, 
az igákat a szigorú úri ember nem akkor 
adja, mikor tényleg a p e r e z r e  kell, hanem 
mikor neki úgy tetszik, a kukásnak pedig 
ezoki! mert hiszen nem azért van az ember, 
hogv a kukásnak kedvében járjon.

Nincsen szabály kivétel nélkül és ezen 
kivételek találtatnak ugv a dohánytermelők, 
mint a dohányosok között is; vannak rátartó 
öntudatos dohányosok, akik kötelességeiket 
megteszik jól ösmert önérdekből, bárhogy bán
nak is velők, de meg nem is tűrnek el le
alacsonyító bánásmódot, de az ilyeneket a 
Recsky és Fénveskövi féle urak — a kik
nek bőlcsészetük abban áll, hogv „hunczvut 
a paraszt mihelyt olyan mint egy araszt** 
— nem is tűrik soká és hamar ki is mar
ják ; de meg az ilyen munkás rendes jó
zan dohányos csak az olyan helyre megyen 
a hol neki a földet tökéletes szabályszerűen 
megmunkálják, szóval a hol az előirt sza
bályoknak mindenben pontosan meg lesz fe

lelve. Ott ó sem nem lop sem ellen nem 
szegül, egyetértve az „urral“ dolgozik sze
rényen, mert már ó nála az előleg mellekle- 
ges dolog, és tudja hogy a gondos jó mun
kának, és csakis ennek meg van a jutalma, 
jól tudja, hogy a közönséges dohány csak a 
költségeket fedezi és haszon csak a jó 
finom dohányból van, melyet jól fizetnek, 
és melynek azért nem kell kevesebbnek lenni 
mint a közönségesnek. A rosszabb helyekre 
a rosszabb dohányosok jutnak, a hol a 
fináncznak is meg tudják mondani hogy hol 
a helye, a hol a mindenféle irka-firkát olyan 
nagyba nem veszik és nem a mindenféle ren
deleti szabályokat, hanem igenis a Kukás 
rendszabályozását, ott előre tudja ö kelme 
hogy a vég leszámolásnál mi sem jut neki, 
tehát az a főtörekvése minél többet előlegez- 
tetni magának, és aztán — lopni a mennyit 
lehet a dohányból is.

Hogy megvédje magát a dohányos kihá
gásai ellen, arra van a termelőnek elég utja.módja, 
még ha nem léteznének is a sok mindenféle 
dohányjövedéki törvényezikkek, melyek hogy 
a feles kertészre ki hatnak, elég világosan meg 
vagyon Írva és nyomtatványokban elég bőven 
elterjesztve; azzal a bírót nem lehet vádolni, 
hogy a Kukás mellet volna részrehajtó, és azon
kívül a dohányos kezében van a termelőnek a 
legtöbb esetben. Határozottan állítom, hogy 
mindig módjában van a termelőnek a dohányos
sal szemben lagalább is a törvénynek érvényt 
szerezni, hanem azzal kell kezdenie, hogy ö 
maga teljesítse pontosan minden kötelezettsé
geit. jó példával kell elől mennie és kell, 
hogy tudja a módját, hogy erkölcsileg kény
szerítse a követésre. Ez a termelőnek első és 
fegfontosabb feladata. A dohányos nem rab
szolgája —  szorosan véve nem is szolgája — 
a termelőnek, hanem csak véle teljesen egyenlő 
jogú fél, a ki különben szívesen meghajlik, 
társadalmi, erkölcsi stb. fölénye alatt. De tudni 
kell ötét magával ragadni, mert az aztán ta- 
gadhatlan, hogv a ki nem tud a korszellem 
színvonalára emelkedni, a ki nem tud vagy 
nem akar az áramlattal úszni, az el lesz so
dorva vagy elmerül.

A nagy világban mindinkább azon eszme 
kezd tért foglalni, hogy a munkás tökéletesen 
egyenjogú a munkaadóval, hogy a munka
erőnek az értéke teljesen egyenlő értékű a 
tökével és a mint látszik, számolniok is kell 
a munkaadóknak és a tőketulajdonosoknak 
ezen eszmével, engedélyeznie kell, hogy eme
zek részesüljenek érdem szerint a jövedelem- 
ban, mert utat tör magának azon eszme, 
hogy a munkaerőnek és a tökének az érdeke 
azonos, hogy az egymásnak a háttérbe való 
szorítása korántsem szolgál a saját érdeknek 
az emelésére, hanem, hogy csakis a tökéle
tes érdek azonosítás vezethet nagy czélokra. 
Ezt az eszmét ott is kezdik helyesnek val
lani, a hol a munkaerő határozottan elkülö
nítve áll szemben a tökével, a munkás a mun
kaadóval. Dehát ezen határozott válaszfal 
nem is áll fönn a dohánytermelő és a do
hányos közt, mert hiszen a dohányos nem 
a kizárólagos munkás, hiszen dolgozik a ter
melő is, szánt, boronái, vizet hord és a dohányt 
a pajtákba szállítja, valamint nem a termelő 
viseli kizárólagosan az anyagi terheket, mert 
hiszen a dohányos adja a zsineget, a meleg
ágytakarókat és a jégkárbiztositás stb. költsé
gekhez járul. Itt az érdek azonosság voltát 
nem kell mint eszmét elfogadui, mert meg 
van mint kézelfogható tény, csak számolni 
kell véle.

A magyar földészet főágát a dohányter
melés kezdi képezni, ezen a téren van hi
vatva tekintélyt szerezni termékeinek, azért 
azok a kik ezen magasztos czél elérésére tö
rekszenek — no meg a konyhára akarnak 
valamit hozni —  kicsinyességektől tekintse
nek el, ha meggyőződtek arról hogy minden 
— de minden* — körülmény területén rá
szolgál a dohánytermelésre, ne sajnáljanak 
semmit, sem fáradságot sem költséget hogy 
minden szükséges meg legyen téve; kap jó do*
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hányost aztán, a Kivel következetesen tételről té
telre menve meg k e l l  de meg is lehet ér
tetni, hogyan k e l l  a munkának végig folynia. 
Tapasztaláson alapuló meggyőződésem, hogy 
9 tizedrésze a dohányosoknak be fog válni; 
megjegyzendő hogy nem szabad legcsekélyeb
bet figyelmen kívül hagyni és az is, hogy 
mindjárt elejétől fogva nem szabad a látszó
lag legkisebb hibát is elnézni; p. a rosszul 
kezdett első melegágyat nem lehet azzal a 
vigasztalással meghagyni, hogy majd jobbAlesz 
a másik, hanem azt el ke l l  bontani és má
sat jól kezdeni. Csak a méltányost kell 
kívánni de a mellett határozottan állani és 
a renitens embernek meg nem bocsátani soha.

Hanem „ceterum censyou a Recske és 
Fénveskövi léié ispáni urak ne rendelkezze
nek a dohányossal, hanem czéltudatos jóra- 
való emberek, mert emezek az élelmi szerek 
kiosztásánál bizonyára nagyban meglopják — 
a miből lelkiismeretök megnyugtatására az 
uraságnak is juttatnak — és szörnyű szigo
rúan néznek arra hogy „hapták“ álljanak — 
— előttük — de nem oly nagyba veszik 
ha a melegágy esetleg dél helyett éjszak felé 
lejtős, nem oly nagy bajnak tartják, ha elő
ször nem oly gondosan történik is meg a 
kapálás, mert hiszen helyre lehet azt a má
sodik kapálás alkalmával hozni, és épen a 
lágyszívűségig megy az elnézésök, hogv ha a 
dohányos előbb hozza a tengeri földjét mint 
a dohányföldet rendbe, főkép hogy ha vala
hol közel őkelmének a földje, a mit aztán 
egy füst alatt „felnéznek“ ők.

Fölöslegesnek tartom részletben fölso
rolni, hogy milyen módon járjon el minden 
munkánál a termelő a dohányosával szem
ben, erre csak tapasztalás és jó tankönyvek 
taníthatnak. Jelszavam: következetes, méltányos 
s z ív ó s  kitartás.

Ungvár, 1890. April havában.
H. 0.

IRODALOM.
Északon és nyugaton. Gazdasági útirajzok. 

Irta: Dr. R o d i c z k v  J e n ő .  I. Füzet. Kelet- 
Frizia-cs Dánia. A szövegbe illesztett 49 ábrá
val. Ára 1 frt 50 kr. Kassa, 18ÍH), szerző sa átja.

Mint mar a fentebbi sorokból is kitetszik, 
egv olyan munkáról emlékezünk meg jelen al
kalommal, amilyen munka minálunk a legn - 
gvobb ritkaság. Gazdasági útirajz kiadásába 
nem mindenki mer vállalkozni. Ped g, hogv 
milyen jó szolgálatot lehnt ilvnemü munkával 
tenni, azt Dr. R o d i c z k v  ur a fent megne
vezett czimü 114 nagy 8 °  oldalra 'erjedő füze
tével teljesen beigazolta.

Helvesen mondja szerzőnk által is idézett 
P a b s z t :  «Az egvoldalusagból való kibonta
kozásra misem alkalmasabb eszköz, mint az 
utazás, a gazdálkozásnak idegen gazdaságokban 
különböző vidékeken való tanulmányozása >

De ha már mir enkinek nincs módja a na
gyobb tanulmány-utazásokra, azt mindenesetre 
megteheti, hogy ezen ut rajzott meghozassa és 
elolvassa, mert abból igen sokat tanulhat az 
ilyen gazda, sokat hasznára fordíthat az olva
sottakból s emellett a mü olvasasa a legna
gyobb élvezetett is nyujta, elvan érdekes, vonzó 
modorban van az végtől-végig szerkesztve.

A megjelent füzetban szerzó Kelet-Frizia 
és Dánia gazdasági viszonyairól adja meg uta

zási tapasztalatait, de úgy ám, hogy minden
ütt alapos betekintést tett a gazdaságokba. 
Gyönyörködve tapasztalja egyes helyeken, hogy 
a szorgalom és munka milyen jólétet és meg
elégedettséget szült egyes vidékeken.

Szerző előszavában azt írja, hogy ha szí
vesen fogja jelen füzetet fogadni a gazdakö
zönség, úgy folytatni fogja útirajzait, mert uti- 
tárczája csak ugv duzzad a feldolgozható anyag
tól. Kívánjuk, hogv mielőbb jöjjön szerző arra 
a tapasztalaira, hogv müve nagyon szívesen 
látott vendége gazdaközönsegünknek. Ezen kí
vánságunk mellett a legmelegebben ajánljuk 
olvasóink szives figyelmébe a füzetet, mely 
szerzőnél, Kassán megrendelhető.

V E G Y E S E K .
— Építkezés. Nyir-Bátorban a dohány

beváltóhivatal telepén f. évi szeptember hó 
végéig egy szabályszerű vasoszlopos do- ! 
hányraktár fog felepittetni, mire nézve a 
verseny tárgyalás f. évi május hó 19-én 
tartatik meg a nyíregyházi m. kir. dohány
beváltó felügyelőségnél.

Az épités összes költségei 24.518 frt 
43 krban vannak előirányozva.

Ezen raktár építése által a nyírbátori 
beváltási körzet dohányainak elhelyezése 
körül régen érzett szükségen leend segítve.

—  Az időjárás a dohány kiültetésére 
nézve Szabolcs megye egész területén igen j 
kedvező a mennyiben az utóbbi időben 
minden másod harmadnap kisebb-nagyobb 
eső esik.

Ezen kedvező időjárást a dohányter
melők fel is használták, s most már a kapa- ! 
dohányok minden helyen ki vannak ültetve, 
a szamosháti dohányok kiültetése pedig 
befejezéshez közéig.

Szerkesztői üzenetek.
L. V. M á t á - S /. a 1 k a. Közleménye múlt szá

munkra kesAn jött és igy a jelen számban tettük
közzé.

M. J. 0. L e g e n y e  - M i h á l y i .  A gyakorlati 
Exsicoatorra irt elisinető megítélését mi is osztjuk; 
ama megjegyzése, hogy az ilyen jó  és hasznos talál- 
inanyokra nézve, melyek arra vannak hivatva, aogy a 
dohány minőségi t tetemesen előmozdítsák, a kormány
nak kellene módot találni, hogy a termelő azt köny
v e n  megszerezhesse, igen helyes ; de. fájdalom, ez 
nálunk csak szép ábrándnak tekinthető.

Több termelőnek A mi a lívakorlati Kxsiccator 
arát illeti, ez a Fá.v ur hirdetésében pontosan meg I 
van. — Azon kérdésre, hogy mi előnynyel hír » g«*re- 1 
ben felett, válaszunk az. hogy olcsóbb’ már azért is ] 
olcsóid., mert a pajtában sokkal kevesebb szerdia kell. I 
a mennyiben ezek bármilyen bosszu sodronyra vagy 
zsinegre alkalmazhatók ég igy sokkal több fér a p a j
tába. mint a gerenebenekhől. Továbbá a gyakorlati 
exsiceatornál a sáraggatást is eszközölhetjük, tartós
sága meg igen nagy.

H. E. K a s s a .  I.evel ment. A tnre/a nemsokára ! 
jöhet.

X. Y.-nek. Nagyon összegyűlvén a közlendők, a 
kertész viszony szabályozásáról irt ezikke jövő számra I 
maradt.

A triestl általános biztositó társaság
( A í i i c u r a z i o m  G e n e r á l i )  f. é. április I 
hó 29-én Tnestben tartott 58-ik közgyűlésén 
beterjesztette az 1889. évi mérlegét.

A közgyűlésnek tett jelentésekből érte
sülünk, hogy az életbiztosítási ágban a díj
tartalék 2.046,093 frt 42 krral szaporodott 
és 1889. deczember 81-dikén 26.634,162 frt 
01 krra emelkedett, mig az 1889-ben újon
nan kötött biztosítások összege 16 225,817 
forint 85 krra rúgott, miáltal az 1889. de
czember 31-dikén érvényben levő biztosítá
sok tőke összege 116,904,648 frt 39 krra 
felszaporodott.

Az elemi biztosítási ágazatokban a díj
tartalék 2.194,541 frt 21 krt tesz ki, mig az
1889. deczember 31-dikén a jövő évekre 
érvényben maradó dijkötelezvénvek összege 
23.544,053 forint 22 krra rúg.

Az értékpapírok árfolyam ingadozásának 
fedezésére szolgáló tartalékalap 253,>*55 frt 74 
krral szaporodott és 1889. deczember 3l-dikén 
1.190,453 frt 60 krra emelkedett, noha a 
kisorsolandó értékpapírok csak is névértékűk
kel lettek a mérlegbe fel /éve.

A fők esitett nyereségtartalék elérte azalap- 
szabálvszerinti magasságot 2.625,000 trttal, mig 
az ingatlanok tartalékalapja 1.289,480 frt 92 
krra emeltetett.

Az 1889-ben kifizetett károk összeg;: 
10.114,545 frt 47 kr. A társaság ulapitasa óta 
egész 1889. deczember 31-dikéig 227.371,940 
frt 22 krnyi tekintélyes összeget fizetett ki 
karok fejéoen. Ezen öszszegböl 139.041 kár
sete 42.396,621 Irt 32 krnyi kártérítéssel ha
zánkra esik. Az összes biztosítéki alapok 
2.388,389 frt 32 krról 40.758,238 frt 42 
krra emeltettek és a legjobb értékekben 
vannak elhelyezve. Tiszta nyereség fejében 
653,438 frt 48 kr. lön kimutatva, miből 
minden egyes részvényre 106 arany forintnyi 
-= 265 franknyi jutalék esik. Mint ismeretes, 
az Assicuraziom Generáli éietbiztositott tele
inek érdekében mar évek előtt elhatározta 
és alapszabályainak 43 §-a értelmében ke
resztül is vitte, hogy az életbiztosítási ag dij- 
tartaléka a B) mérleg szerint egészen külön 
kezeltetik és külön számoltatik el és hogv az 
alaptőke és a nvereménvtartalékok felét kizá
rólagosan az életbiztositottak javára külön- 
lekötötte. 1889-ben neve-zett intézet az élet
biztosítási tárczája érdekében még egv igen 
nevezetes és fontos lépést tett előre, amenv- 
nviben kijelentette, hogy az életbiztosítási ág 
különös érdesében a jégbiztosítást üzletköré
ből kizárja és azt, mint a balesetelleni bizto
sításnál tette, egy külön e czélra szolgáló in
tézetnek átengedi.

Ez áltál a tricsti altalános biztosító-társa
ság üzletfelei még isazon helyzetben van
nak, hogy összes biztosításait a nevezett in
tézet ügynökei által helyezhetik < 1 jól és 
megbízhatóan, mert a mint a baleset ellen 
való biztosításokat az „Első o. altalános bal
eset ellen biztositó-tarsaság*4 által intéztet! el, 
ép úgy utalja a jégbiztosításokat a szintén 
általa támogatott „Magyar jég- és viszont
biztosító részvénv-tarsasága-hoz elintézés vé
gett. Minthogy, mint ismeretes, ezen két inté
zet mindegyike egv-egy teljesen befizetett mil
lióra rugó alaptőke és az Assicurazioni Gene
ráli jól kipróbált ügynöki hálózata felett ren
delkezik és azonkívül az anyaintézet szolid el
vei szerint kormánvoztatik, nevezett két társa
ság is azon ^kellemes helyzetben van. hogy 
biztosítási ágaidban a legmesszebbre menő biz
tosítékokat képesek nyújtani.

! !  ! Fontos ! !  !
i  t. doháDTtermelökre léire.

A dohánypajták átalakításához ajánlom a 
szükséges mindennemű építési anyagokat rend
kívüli olcsó árban. Minden az építkezés körébe 
vágó czikkek nálam bármikor beszerezhetők. — 
Kastélyablakok, külsők és belsők, rostéllyal 
együtt 10 írttól. — Ajtók ajtóféllel együtt 8 
írttól.

Tem esváry J.
épitkezézi »nyag-k* r-skodés é» lebontat! vállalkozó

B ud ap e st. kerepe*l-nt 00. 10— 2

A GYAKORLATI EXSICCATOR
minden hosszúságban kapható és megrendelhető Kudapest, Havas-utcza 1. szám, a
szabadalom-tulajdonosánál k ö v e tk e z ő  á r a k o n :

Egy folyó méterhez való 32 kapocs horganyozott . . . .  6 kr.
* ■ .  32 „ zsinegre fiizve . . . .  8 kr.
„ „ ,  » 32 „ sodronyra filzve . . .  10 kr.

Egyszerű fekete vagy veres galvanizált sodronyból
32 kapocs vagyis egy folyó méterre v a l ó .........................................5 kr.
32 „ zsinegre fűzve, méterenkint ..............................................7 kr.
32 „ sodronyra fűzve, méterenkint .................................. 8 kr.

Tisztelettel F  A Y  L Á S Z  L  Ú.

Xjom. Márkus Hamunál, Budapesten, Dorot t ya-utr/.a ti. (Wurm-udtar.)
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