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A „Magyar DoliAnyujsAg" 

kiadóhivatala.

Dohányérés.
A dohánynak több munkája mellett 

az aratás, illetve a törés egyik legkénye 
sebb munkája, mely csak a legnagyobb 
gond és szorgalom mellett eszközöltethetik 
helyesen.

Mielőtt azonban a különböző vidéki 
szokásokat megfigyelnénk, szükséges első 
sorban az érettséget a dohánynál megálla
pítani.

Miután a magtermelés megakadályo
zása következtében a dohánylevelek tekin
télyes nagyságot értek e l ; egy bizonyos 
időszak bekövetkeztével azok meg fognak 
szűnni nagyra nőni és mintegy visszamenő 
képet fognak mutatni, mely az által is fel
tűnővé válik, hogy a ievélbordák között, 
előbb világos-zöld, később sárgás-zöld he
lyek láthatók lesznek; ezen jelek már a 
keletkezésnél észrevehetők és ha egyes le
velet a gyertya világához tartunk, köny- 
nyen megláthatjuk. Ezen jelek mii dig na
gyobbodnak ugyannyira, hogy az egész le
velet elborítják és az végtére nem is lesz 
többé zöld, hanem világos sárgává válik; 
ez azután az általános érettségi idő, mely 
a kiültetés idejétől is függvén, szokás sze
rint augusztus második felében egész szep
tember első feléig bekövetkezik.

Ha a teljesen megért dohányt le nem 
törjük, az a tőkén összeroskad és teljesen 
le is szárad.

De a dohányérési jelek az egész tő
kén egyszerre sohasem következnek be,

| hanem csak lassan, alulról felfelé mutat
koznak, de sőt a bugázás és kacsozás köz
ben a földhöz közel álló levelek részben 
megszűntek vegetálni, ezek mint aldohá- 
nyok letörendők már akkor.

A dohánytörést tehát érettségéhez ké
pest kell alulról felfelé teljesíteni de so
hasem lehet az összes leveleket egyszerre 
letörni, mit, fájdalom, még egyes helyeken 
megtesznek.

A dohánytőkéről csak azon leveleket 
kellene letörni, a melyek érettek, illetve 
a melyek a jelzett érettségi jelekkel bir- 
nak. Ép úgy mint az alma vagy körtefánál, 
melynek gyümölcse nem egyszerre érik és 
a jó gyümöcskezelő mindannyiszor csakis 
az érett gyümölcsöket szedvén, megtörté
nik, hogy egy fáról 5—6-szor is szedi a 
gyümölcsöt; ép igy kellene a dohánynyal 
is elbánni, mert levonva a hegyleveleket, 
melyek okvetlen 12— 14 nappal későbben 
érnek meg a tőkedohánynál, de épen a 
tőke közepén sem érnek azok egyformán 
soha.

Hogy minő nagy fontosságot fektet
nek a világhírű török dohánytermelők az 
érésre, arra nézve legyen szabad e helyen 
Törökország egyik legnagyobb termelőjé
nek és kereskedőjének, dr. P o r t o c a l o g l u  
urnák saját szavait elmondanom, melyeket 
ő itt nekem, a midőn általa megtiszteltet
tem, elmondott, u. m .:

„A török, ki a dohánytermelésre fek
teti a legnagyobb súlyt és a ki azt mondja, 
hogy ha a felesége beteg, az nem baj. de 
ha a dohánya rosszul áll, az igen nagy 
baj, a legóvatosabban megfigyeli, a tő
kén a leveleket és csak azon egyes levelet 
szedik le, a melyik teljesen megért, nem 
hagyja az azt olt megszáradni, de soha 
egy levelet sem szed le, mely éretlen le
gyen és azért ő a dohányát 6 - 8  Ízben 
szedi “

Érés és tulérés közt vannak határok; 
a legfinomabb vágó dohánynak sem kell, 
hogy túlérett legyen. Túlérett előttem az a 
levél, mely már a tőkén teljesen elsárgult, 
szélei rücskösödni és elvékonyodni kezde
nek ; az ilyen levelek enyészetnek indul
nak, már tönkre is mennek.

De rendesen megérve a legszélső ha
tárig lehetnek a vágó dohányok ; kivételt 
képeznek azonban a szivartakaró levelek, 
melyek érettek legyenek ugyan, csakhogy 
ezeket nem kell a végső határig éreltetni, 
hanem, a mint az érettségi jelek kétségte
lenül kifejlődtek, akkor kell ezeket letörni, 
mert egy jó szivartakaró levéltől megki- 
vántatik. hogy az vékony és ruganyos le
gyen, bírjon az folyton vonottsággal és pu
hasága mellett feszerőt is kiállani bírjon; 
hogy ezt elérhessük, szükséges, hogy a szi
vartakaró leveket túlérni ne engedjük, ha
nem — mint mondám — amint az érettségi 
jelek kétségtelenül kifejlődtek, ezeket letörni 
kezdhetjük, vagyis akkor, a midőn a sárga 
foltok mutatkozni kezdenek. Egy teljesen 
érett dohánylevél vastagabb és töréke

nyebb lesz, de színe a pajtában mindig 
szép sárga, vörös lesz, ezen színek pedig 
a .szivargyártásnál nem igen kerestetnek, 
mig ellenben a vágó, vagyis a pipadohány 
anyagnál igen kedveltek.

A mint fent megjegyeztem, az érett
ség a tőkén különböző magasságban és 
különböző időszakokban szokott beállani 
és ezért nem is lehet a termést egyszerre 
letörni.

Hollandiában a dohányt három idő
szakban törik, melyek 2 — 3 hétre terjed
és ott is nagy fontosságot fektetnek a do
hány érésére.

Az éretlen dohány leszedése óriási 
nagy kárt okoz gyártásunknak, és keres
kedelmünknek szégyenére válik. De a ter
melő is még mennyiségben is megérzi en
nek kárát, mert azon éretlen levelek, me
lyek még kifejlődve nincsenek és igy le
töretnek. ezek mig érettségi fokukat elér
nék, igen sokat fejlődnének és nőnének 
még, különösen a hegylevelek, melyek még 
akkor, a midőn a tőkedohány töretik, aprók 
és teljesen éretlenek.

A dohánytörésnek csak száraz napo
kon szabad történni, még pedig legjobban 
harmat felszáradása után.

A törésnél arra kell vigyázni, hogy a 
levelek közvetlen a tőkénél töressenek és 
lehetőleg a füles, vagy úgynevezett basa
dohányok, azaz olyanok és olyan fajok, 
melyek a szár végénél is levélrészletekkel 
bírnak, hogy ezek is letörettessenek.

Arra kell vigyázni, hogy a törésnél a 
levelek meg ne szorittassanak és hogy a 
leveleken törzs-részek ne maradjanak letörve, 
mely minden alkalommal kárt tesz a do- 

i hányban.
A letörött leveleket osztály szerint 

szép egyenlő csomókba fektetjük a letö
rött tőkék mellé, mindig a bordával fel
felé ; ezek igy maradnak estig, mig kissé 
megfonnyadnak, hogy a hazahordásra al
kalmasabbak legyenek ; a mennyiben meg
fonnyadnak, hajlékonyak és nem töréke
nyek és igy a hazahordásnál nem történik 
benne oly nagy kár. — Az igen finom 
ibolyadohányt (ne. rustica) legjobb egész 
tövestől levágni és igy megszáritani.

Ezen eljárás nemcsak a finomabb fajta 
dohányoknál czélszerü, de egyéb fajta do
hányoknál is czélszerü volna alkalmazni, 
ha éghajlati viszonyaink ebben nem gátol
nának, mert sok esetben langyos időjárás 
bán a tőkék levágása után még mindig 
kacsokat hajt és nehezen szárad és csak 
fagyás bekövetkezésénél szűnik meg hajtani 
és kezd száradni.

A dohánytörésnél elkerülhetlen szük
séges a dohányokat megválogatni, még 
pedig mindannyiszor, a hányszor szedetik.

Ezen munkát, mely semmi több költ
ségbe nem kerül, mint ha nem válogattad 
nék meg a földön, mely semmi időveszte
séget nem igényel, de mely úgy a keres
kedelemre, mint gyártásra igen nagy be
folyással bir és a jobb minőségre roppant
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nagy hatással van, ezt soha elmulasztani 
nem szabad.

Ez iránt tisztában vannak úgy a nagy- 
kereskedők, mint gyárosok és ez nem ké
pezi még vita tárgyát sem; az a kifo
gás pedig, hogy ez a dohányföldön idő
veszteséggel jár és még károsodással is, 
teljesen alaptalan.

A dohány hazaszállítására is igen nagy 
figyelmet kell fordítani, mert ezen munica 
által is, ha azt helytelenül végeznénk, fe
lette nagy kárt okozhatunk a dohányban.

A dohány hazaszállítását sokféleképen 
szokták eszközölni és legtöbb esetben hi
básan, különösen az igen nagy termelők
nél, kik a dohányt nagy béres kocsikra 
széna vagy szalma módját a felrakják, a 
tetejébe a béres nehány kertészgyerekkel 
stb. szépen felülnek és a dohányban igen 
nagy kárt okoznak.

A híres és a gyakorlati dohányterme
lés terén alapos ismeretekkeljbiró B a b o  a 
legjobban ajánlja, a földön letört és meg- j 
válogatott dohányleveleket, a midőn azok 
már kissé fonyadtak, szalmakötéllel egyenlő 
csőm-gokba kötni és igy csomagonként 
a kocsira rakni szép sorokban, hogy oda
haza is azon mód szerint tajgáról vagy 
kocsiról leszedhető legyen és ily módon 
legkevesebbet tönk a dohány, mely a szal
mával kirakott jármüven igen gondosan 
van elhelyezve.

A dohányok, melyek aztán gondosan 
leszedetnek a kocsiról, a dohánypajtába he
lyeztetnek, a bordákra fektetve, különösen 
a vágó anyagot 2—3 napi füllesztőben kell 
hagyni.

Ezen füllesztési módszerről jövő szám
ban terjedelmesen kívánok szólani.

Dardczi Vilmos.

— A dohanyjövedék Magyarors’agon.
Az rOrszágos Értesitó* czimü félhivatalos kő
nyomat u lap :> következőket ira a dohány- 
jövedékről: Mióta a pénzügy nimszterium a 
dohányjövedéket bizonyos fokig a minisztérium 
többi ügveitól elvalatztotta és annak önálló 
működési tért biztosított, tagadhatlan, hogy az 
ugvis, mint ipar, de különösen mint keres
kedelem rendkívüli módon haladt. Azóta le
vetkőzve minden bürokratikus nehézséget, tel
jesen szabad mozgásnak Örvend s csakis ez 
utón volt lehető, hogy 188G. óta az alábbi 
nagyon is kielégítő eredmények voltak elér
hetők. A czélszerü l-ezelés által folytonos emel
kedőben van maga a dohánytermelés, mely 
egvszersmmd fokozatosan emelte az azzal járó 
jövedelmet. Ezenkívül a dohányjövedéki igaz
gatóság intenzív működésével több meglevő 
iparágat emelt és néhány újat teremtett, mi
által lehetővé vált, hogy több százezerre menő 
kiadás takarittatott meg az országnak, amenv- 
nviben bizonyos szakmába vágó külföldi ipar
nemek az országból teljesen kiszotittattak. 
Különben szóljanak az alább következő ered
mények :

B t váltott dohány n emek :
1886-ban bevjltatott 327.591 mm., 1887- 

ben bevaltatott 466.611 mm., 1888-ban be
váltatott 452.401 mm., 18^9-ben beváltatott 
523.41G mm.

Az átlagos termelési eredmény holdan- 
kint tett:

1886-ban 359 kgr., 1887-ben 500 klg., 
1888-ban 517 kgr.  1889-ben 648 kgr.

A bruttó-jövedelem holdankint volt: 
1886-ban 63 írt 81 kr, 1887-ben 87 fre 

38 kr, 1888-ban 89 írt 13 kr, 1889 ben 112

írt 93 kr. Megjegyzendő, hogy 116 községben 
az átlagos jövedelem holdankint meghaladta a 
150 irtot.

A termelőknek a kincstár fizetett belföldi 
dohányért:

1886-ban 5.969,195 forintot. 1887-ben 
8.350,760 frtot. 1888-ban 7.993.438 forintot, 
1889 ben 9.339,499 frtot.

A magyar álllam területén fogyasztott 
dohánygyártmányok után befolyt:

1886-ban 32.591,837 forint, 1887-ben 
34-488,003 forint, 1888-ban 34.250,824 forint, 
1889-ben 36.106,519 f«t.

Ezen befolyt bruttó-jövedelem után ma
radt tiszta felesleg :

1886-ban 19.178,550 forint, 1887*ben 
23.689,543 frr, 1888-ban 24.542,433 forint, 
1889-ben 25.116,100 trt.

Ezen az „Orsz Ért.“ által közölt adutok 
nyomán bátran lehet következtetni, hogv mi
után l.s88-ik év első felében befolv 16,654,000 
frt, 1889. második felében 17.656,000 és 1890. 
első felében 19.292,000 frt, teljes valószínű
séggel remélhető, hogy a folvó 1890-ik évre 
előirányzott 37 millió az év végéig teljesen 
be is fog folyni.

Megfigyelések az aradi m. kir. dohány- 
termelési mintatelepen *)

Irta: Gamberszky József, dohánybeváltó hivatali fonóit 
Aradon.

11. Locsolás.
Múltkori czikkemben kiemeltem azt, 

hogy a teljes sikerű dohánytermések itt. 
az Alföldnek déli részében tapasztalatsze- 
rüleg csak oly években következnek be. 
a melyekben bővebb csapadékok uralkod
nak. a kellő nedvesség tehát kiválón az. 
mely — javított talaj, kedvező meleg idő
járás és jó munka mellett — a dohánynö
vény tenyészetére és sikerére elkerülhetet
lenül szükséges. S  habár minden évnek 
magvannak a maga sajátságos, néha egy
mástól egészen eltérő időjárási viszonyai, 
mégis a kevésbé buzgó meteorológusnak 
sem kerülhette el figyelmét, hogy csapa
dékok tekintetében a nyári évszakaink in
kább szarazak. mint igen nedvesek szok
tak lenni. Ezenkívül vannak az országban, 
sőt gyakran egy és ugyanazon vármegyé
ben oly részek is, melyek akkor, midőn 
egyebütt, nevezetesen erdősített és folyók
hoz közelfekvő vidékeken már ráunták a 
sok esőre, heteken, sőt hónapokon át egyet
len egy cseppet sem kaptak. Ha ily tartós 
esőhiány áll be, hajlandók vagyunk a so
kak által osztott nézethez csatlakozni mi
szerint a kisebb pásztás és helyi záporesők 
nálunk lényegesen megkevesbedtek azon 
idoponttol kezdve, a mióta folyóvizeink sza- 
bályoztattak és a mióta a temérdek, néha 
négyszögmértföldekre kiterjedő egykori ár
terek és vízállások lecsapoltatva, szárazakká 
tétettek, a mi által nemcsak a gazdagabb 
kipárolgás, hanem a természetes vonzás is 
jelentékenyen megcsökkent. Általán véve 
azonban mondható, hogy a május hava ná
lunk többnyire -záraz és a kiadó esőzést 
időszak majdnem kivétel nélkül junius ha
vára esik, a min ama parasztmondás is 
alapulni látszik, mely szerint, hogyha Me- 
dardus junius 8-ik) napján esik az eső, +0 
napon át esik.

A korai palánták nevelésére súlyt fek
tető termelőre nézve ajánlatos tehát oly 
években, a melyekben az eszközölt kiülte- 
tés után m á j u s  f o l y a m á n  át  tartósabb 
szárazság uralkodik, az ennek folytán a

, *) E l6,fi ka,1cmínyt Üsd a „Magyar Dohán»ujsig«
I. c. 13. számában.

palánta növésében beállható stagnálás el
lensúlyozására az egyszeri, esetleg kétszeri, 
sót ha az időjárás megköveteli és a viszo
nyok megengedik. háromszori u t á n l o c s o -  
l á s t  alkalmazni, oly czélből. hogy a nö
v é n y  f o k o z a t o s a b b ,  g y o r s a b b  
é l e t t e v é k e n y s é g r e  é b r e s z t v e ,  ju
nius haváig, a mikor a kritikus féregrágás 
időszaka bekövetkezik, az I-ső czikkemben 
említett nagyobb ellentálló képességnek 
ó h a j t o t t  f o k á r a  j u s s o n .

Az elsó és második utánlocsolás köny- 
nyen hajtható végre és nem igényel sok 
vizet, mert a mig a gyökérzet terjedelme 
csekély, a nagyobb mérvű locsolás valósá
gos pazarlás lenne.

A locsolásnál arra kell ügyelni, hogy 
a viz ne legyen t ú l s á g o s a n  h i d e g  és 
ne essék a palántára fölötte n a g y  ma 
g a s s á g b ó l ,  meg igen v a s t a g  s u g á r 
ban,  mert a talaj ilykép megkeményedik 
és megnehezíti a levegőnek a gyökérzet
hez való behatolását Ezért hajoljon meg 
egy kissé a munkás és ezenfelül az öntöző 
kannának oly konstrukezió adandó, hogy 
a nyaka (kifolyó csöve) jobban elálljon és 
szükebb, lehetőleg görbített szájjal biijon. 
A megkérgesedés elkerülése szempontjából 
minden meglocsolt helyet azonnal kevés 
száraz földdel kell behinteni, a mi kézzel 
vagy a lábbal is történhetik, vagy legjob
ban eszközölhető olykép, hogy néhány órá
val későbben, miután a nedvesség kellőleg 
megszikkadt, a földet a növény körül a kis 
kapával meglazítjuk.

A locsolás ugyan meleg, de nem na
gyon forró időjárásnál, a későbbi délutáni 
és esti órákban eszközlendő. Hűvös vagy 
szeles időjárásnál alkalmazva, nem lenne 
ennyi haszna.

Hogy a locsolásnál felhasználandó víz
mennyiségre vonatkozólag tájékozást nyújt
sak, jelezhetem, hogy egy palántára 0* 15—0 ‘ 25 
liter teljesen elégséges. E szerint, ha egy 
katasztrális holdra 12— 14 ezer palántát 
számítunk, ezen területre minimális 18, 
maximális 35 hektoliter viz szükségeltetik. 
A harmadik locsolás, melyet azoi.ban cs^k 
a legvégsőbb szükségben kellene fogana
tosítani, ha t. i. az eső 4—5 héten át ma
rad el. mint péld. 1888 bán, a mikor május 
hó 13-tól junius hó 29-ig tartós szárazság 
uralkodott, bizony a vízmennyiség kétsze
resét is igényelné.

Ha az Alpok- és Kárpátokban bekö
vetkezett általános hó- és jégolvadással 
kapcsolatos nagyobb párolgások és külö
nösen amaz előnyös szélilányok beálltával, 
melyek a meleg és nedves egyenlítői ára
mokat egészen a mi tájékainkig hozzák, 
tehát május hó végével és junius hó ele
jén a gyakoribb és bővebb nyári esőzés 
köszönt be, mennyivel f o k o z o t t a b f o 
n á k  és t a r t ó s a b b  r a k  ke l l ,  h o g y  
l e g y e n  a h a t á s a ,  ha ez időig a do
hánynövény már 6 8 levélben van. ma
gát jobban beárnyékolja és igy a mélyeb
ben behatolt nedvességet tovább tartja 
meg és ha a gyökér már oly terjedt peri- 
pheriával bir, hogy a talajban feloldott álla
potban található tápanyagokat gyorsabban 
közvetítheti a növényeknek. Ha ily esőre 
— mint rendesen szokott — napfény és 
meleg időjárás következik, akkor a dohány
palánta szinte szemlátomást gyarapodik. 
Mily gyönyör ez a termelőnek ilyenkor 
egy körsétát tenni az ültetvény körül!

Két kiadó júniusi eső és egy júliusi 
eső tökéletesen elégségesek a jó  d o h á n y  
t e r m e s t  b i z t o s í t a n i  és pedig katasz* 
tralis holdankint nem 5—6 mázsával, ha
nem, ha a talaj is eléggé erőteljes és kel
lően elő volt készítve, 8— |n métermázsával.

A nélkül tehát, hogy tartani kellene 
a július hó közepétől augusztus hó köze
péig tartó 4—5 hetes, teljes eső és har- 
matnelküli és nem kevésbé kritikus ,.káni- 
kulai“ időszaktól, melyben a levelek a tö-
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vön némelykor teljesen feji 5dött állapot
ban lesülnek, már julius hó végével vagy 
augusztus hó elején kezdetét veheti a sze
dés, mert normálisán kedvezd viszonyok 
között és a növénynek megszakítást nem 
szenvedett fejlődése mellett, azaz, ha tartós 
szárazság, hűvös időjárás, vagy túlságos 
nedvesség folytán a növekedésben a már 
hivatkozott stagnálás be nem áll, a kiül
tetéstől számított 80—‘JO nap elégséges 
arra, hogy a dohánylevél nálunk teljesen 
megérjék.

Mily előny ez az okszerű szárítás si
keres végrehajtásához, ha t. i. ezen fontos 
mozzanatra az egész augusztusnak és a fél 
szeptembernek meleg és . ^bízható idő
járását kihasználhatjuk!

Itt azután nincsenek sem kényszerérett, 
sem éretlen levelek és általában nincsen 
k é s ő i  d o h á n y ,  melynek október vagy 
pláne november hónapban kellene szárad
nia ; itt nincs kocsányrothadás vagy penész, 
nincs kihányás, hanem csupán érett, egész
séges és nemcsak a belföldi gyártásra, 
hanem a kivitelre is alkalmas anyag.

Én a dohánytermelést a vezetésemre 
bízott ültetvényen szorosan a fentebb tag
lalt elvek szerint foganatosítottam és a 
mióta ezen eljárást követem, m i n d i g  t e l 
j e s  s i k e r t  é r e k  el.

Mint már érintém, katasztrális holdja
1888- ik évben 1886 Itgot
1889- ik „ . . .  1606 „

eredményezett, melyből negyedrész a satju- 
termésre esett.

A beváltási átlagos ár 100 kgint elő
ször 18 frt 82 krt (ezen évben kevés jég
verés volt), másszor 21 frt 29 krt tett ki. 
a nyers jövedelem holdankint pénzben 351 
trt 27 kr. és 312 frt 04 kr. Ugyan a tiszta 
jövedelem nincsen kellő arányban a brut
tóval, a mi azonban onnan van. hogy min
den munka napszámban végeztetett és tud
valevőleg a napszámban teljesített munka 
mindig drágább, továbbá onnan, mert a 
foganatba vett különböző kísérletek, mint 
pl. a tavali magkeresztezési experimentum 
nagyobb kiadásokat igényeltek. Mindazon
által azonban elfogadhatóan elégnek bizo
nyult, a mennyiben az, az

1888- ik évben , 166 frt 44 kr.-t
1889- ik „ . . .  184 „ 56 . 

eredményezett.
Thaszári Bokross László urnák, kire a 

tnlajdonképcni hatholdas kincstári dohány- 
termelési mintaüitetvény három évre kísér
letezés szempontjából átruháztatott, telje
sen hasonló talajösszetételi és időjárási vi
szonyok mellett — a két versenyző ültet
vényt csupán az országút választotta el 
egymástól —- azonban későbbi ültetés mel
lett és locsolás nélkül a következő ered
ménye le tt:

1888-ik évben . . . 685 kg.
1889 ik .  . . .  716 „

miáltal eljárásom helyessége á legfényeseb
ben látszik beigazolva lenni.

Kérdés most. hogy mindaz, a mi egy 
kis kísérleti kertnek szűk területén elér
hető volt. keresztülvihető-e künn is a sza
bad mezőn, extensivebb termelés mellett 
és a reáforditandó kezelési költségek he
lyes összehangzásban, azaz eléggé jutal
mazó viszonyban állanak e az elérhető ked
vezőbb sikerrel ?

Ezen kérdésre bátor vagyok határozott 
„ ig e n “-nel felelni.

Első sorban majdnem kivétel nélkül a 
k i s t e r m e l ő k  azok, kik a korai ültetést 
és a palántáknak 2—3-szorí utánlocsolását 
könnyűséggel vihetik keresztül. Egy ló, 
egy szekér, néhány ócska petroleumhordó 
és egy pár öntöző kanna képezik az egész 
befektetést, melyre a kistermelőnek erre 
vonatkozólag szüksége van, a többi csak

valamivel nagyobb fárad-ágnak és mun
kának kifejtésében áll. Valamint Hollan
diában és a Ptalzban, úgy nálunk is tu
lajdonképen a kistermelőnek arra kellene 
hivatva lennie, hogy a legtöbb és leg
jobb dohányt ő termelje, mert az okszerű 
dohánytermelés reá nézve üdvös mezőgaz
dasági ipar. mely majdnem 8 hónapon át 
elegendő és habar kevesebb, de biztos ke 
resetet nyújt neki és miután a kitartó szor
galmat jobbadán siker is szokta koronázni, 
fáradsága dijának már csak azért is be
csesebbnek kell lennie előtte, mert a ter
mékéért járó beváltási ár csonkitatlan az 
övé és nem kénytelen azt, mint a feles 
kertész, gazdájával megosztani.

Csak tekintsük a majdnem minden na
gyobb város mellé települt, többnyire Szer 
biából és Bulgáriából hozzánk beköltözött 
zöldségtermelőinket! Hogyan értik azok 
módját annak, hogy a talajból a lehető 
legnagyobb hasznot kicsikarni és magukat 
a jólétnek szép fokára felemelni ? A szor
galom, értelmessé^, takarékosság és — viz 
áltál. Rájuk nézve nem létezik rossz ter
més, még az aszályos években sem. A 
mit egy egyszerű bolgár zöldségtermelő 
tehet, miért nem tehetné a mi, intellectuá- 
lis szempontból bizonyosan magasabb fo
kon álló m a g y a r  f ö l d m i v e l ő n k  i s ?  
Különösen figyelembe vétele mellett an
nak, miszerint a dohánynak nincs annyi 
nedvességre szüksége, mint a zöldségnek 
és mint a hogy fentebb taglaltam, legfeljebb 
háromszori locsolás tökéletesen elegendő. 
Vagy nem képezhet serkentőt nagyobb te
vékenységnek kifejtésére kilátása annak, 
hogy egy kát. hold 30f> frt és ennél is több 
tiszta jövedelmet hozhat ? és egy szegény 
család, mely csak egy holdnyi dohányter
melés után ennyit kereshet, nincs-e meg
védve az élelem gondjától?

Nézetem szerint az általam ajánlott el
járás követésénél nemcsak egyesek járná
nak jobban, hanem a dohányjövedékre is 
hárulhatnának nagy előnyök az által, hogy 
egyrészről a kistermelőtől, ki csekély ki
vétellel eddig mindig nagyon alárendelt 
minőségű anyagot szolgáltatott, jobb és a 
gyártásra alkalmasabb leveleket nyerne, 
melyekből — a belföldi szükségek fede
zése után — egy tekintélyes rész a kül
földnek is lenne eladható, másrészről meg 
nem adná magát a kistermelő, mint az ez 
időleg — sajnos — oly gyakran előfordul, 
kizárólag a csempészetre, mert ha ő egy 
holdból 300 frt értékű terméket képes elő
állítani, ki akarná tagadni, hogy a dohány
termelési jog, vagyis birtoka a termelési 
engedélynek reá nézve nem-e egy gondo
san őrzött kincset, sőt létkérdést képez-e? 
s bizonnyal kisértések ellen nemcsak állha- 
tatosabbnak bizonyulna, hanem környezete 
fölött is őrködnék éberebben mint azt egy 
egész szakasz pénzügyőrség tehetné.

Ott, a hol a locsolási rendszer keresz
tülvitelénél a kutaknak igen nagy távol
sága, vagy azoknak sekélysége következ
tében egyesekre nézve leküzdhetlen aka
dályok merülnének fel, mindenesetre a kö
zös eljárás, talán egy értelmes községi 
elöljáróságnak közreműködése mellett, ezen 
jelige alatt „egyesült erővel“ ajánlkoznék 
czélhoz vezetőnek.

Ennyit az 1—2 katasztrális holdnyi 
művelési területtel biró kistermelőkre vo
natkozólag.

(Folytatása következik.)

Dohányunk régi jó hírneve.
Elvitázhatlan tény, hogy hajdan a ma

gyarországi dohányok csakugyan kitűnt jók 
voltak, daczára annak, hogy régebben nem 
bírtak ama mesterséges dolgokkal, a mihez 
most a dohánytermelőnek lépten • nyomon

nyúlni kell, dohányuk azonban mégis kitűnő 
volt.

Nézzük meg ennek okát.
Első sorban a talajnak nagy része még 

akkoriban szűz és televénydús volt, az ég
hajlati viszonyok a/. időben még a legrende
sebbek voltak, nem úgy mint az utóbbi évek
ben. A mag, mely természetes utón jött ren
deltetési helyére, m ég  e r e d e t i ,  és nem el
fajzott volt, de még a termelést is, a mint 
azt az e lapokban Hreblay Emil úrtól „Ho
gyan művelték a dohányt 100 évvel ezelőtt" 
czi.n alatt megjeleni tárczaczikk-sorozatban 
ismertetett régi munkából kitűnik, igen he
lyesen kezelték, és arról igen korrekt fogal
muk volt. Azon leírásból legjobban kiválik egy 
pont, mely a lüllesztésre vonatkozik, és mely
ből valódi gyakorlati okszerűség tükröződik 
vissza.

Azon időben ugyanis a dohányt majd
nem zöldjébe fermentálták, a mennyiben a 
fonyasztást 5 napon keresztül eszközölték; ezen 
pontra én már csak azért is visszatérek, mert 
én a füllesztési eljárásra igen nugy súlyt fek
tetek. Sokat hangoztattam is én már ezen 
eszmémet, de ez ideig még nem talált teljes 
visszhangra.

De arra, hogy a hajdani dohányok miért 
voltak annyira, jók még egy másik igen ala
pos érvet is hozhatok fel.

Az akkori időben a termelő ugv termesz
tette a dohányát, mint egyébb gazdasági nö
vényét, és a szerint adta is el azt a kereske
dőnek, mint minden egyébb általa termesztett 
terményét; teljesen elkész'tette a dohányt, úgy, 
hogy az legtöbb esetben a gyártásra készen 
volt, termeszteni pedig abban a talajba termesz
tette, melyet arra a czélra legjobbnak tartott, 
mert kereskedelemre termesztette, arra vigyá
zott, hogv’ az kitűnő minőségű legven, mert 
a rossz minőséget eladni bajos volt, és ha 
mégis eladták, igen keveset adtak érte. Akkori 
időben a termelő dohányát akkor adta el, a 
midőn a kereskedő eljött hozzá; de nem ugv 
mint most, a midőn a dohány deczember, ja
nuár havában má- be van simítva, azt már 
be is szállítja a termelő a beváltó hivatalba, 
és nem törődik azzal, el tog-e abból ott egy 
nagv része rothadni vagy sem, ez nem az ő 
dolga. De hajdan, a midőn az övé volt a fe
lelősség. oda kellett neki igyekeznie, hogy ő a 
dohányát kitünően kezelje, hogy az teljesen 
érett, alaposan beszáradva legyen. Az ak .őri 
időben ezen dolgok tehát könnyebben kivihe
tők is voltak s a termelőknek a fő gondja 
arra irányult, hogy a félszáraz dohányt az 
esőtől megvédje, és a simítást olyan alaposan 
megtegve, hogy abba egyetlen nyers, éretlen 
vagy nedves levél bele ne keveredjék, nehogy 
az elrontsa a többi dohányát, melynek nála 
több hónapon keresztül feküdni Kellett, mert 
rendesen csak tavaszszal. de gyakran a nyár 
elején lettek a dohányok átvéve a kereske
dőktől. A dohányok legtöbb esetben a ter
melőnél kiforrtak, (fermemálódtak) és igy a 
kereskedelemhez a legjobb és legszebb, majd
nem a gyártásra kész dohányok jöttek.

Ez tette oly híressé és nevezetessé a régi 
magyar dohányt, de nem is oknélkül, meri 
akkor azok csakugyan kitűnők ia voltak.

D arócit Vilmos.
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A m m ik  betegség.
A szuloki doh. bev. hivatal 1887. évi jú

nius havi mintaQltetvényi jelentéséből kiderült, 
hogy az idézett Ültetvényen lévő dohányleve
lek eleinte igen szépen fejlődésnek indultak, 
később azonban ránezosodni kezdének és reá 
egy pár napra vörös foltokat kaptak, melyek 
gyorsan terjedvén, a növényt teljesen tönkre
tették. Ezen betegség, a szuloki dohányterme
lők akkori nyilatkozata szerint, már 7—8 év 
óta ismeretes e vidéken s véleményük odater
jedt, hogy az éretlen mag használatától szár
mazik.

Miután a dohányjövedék oly tünetekkel 
állott szembtn, melyek nemcsak a jövedék, 
hanem az egyes termelők, sót az egész szu
loki dohánytermelő vidék érdekeit mélyen 
sújthatták, ennélfogva ezen betegség magrtgve- 
sére a szükséges intézkedéseket megtette s oda 
törekedett, hogy annak okai, eredete, valamint 
az esetleg felhasználható óvintézkedések is 
mély kutatás tárgyává tétessenek.

A dohányjövedéki közp. igazgatóság in 
tézkedése folytán a szuloki dohánybeváltó hi
vatal a kóros állapot mibenlétének kiderítése 
czéljából a használt magból, valamint beteg 
dohánynövényeket is küldött a magyar-óvári 
gazdasági akadémiának, mely az eszközölt 
megvizsgálás után a Hollandiában már régóta 
pusztító mozaik betegséget vélte megállapít
hatni, lehetségesnek mondván, hogy a bajt va
lamely nehezen megfigyelhető élősködő gomba 
okozza, egyúttal valószínűtlennek állitván, hogy 
a betegség oka a félérett mag használatában 
rejlenék. Ezzel ellentétben a tolnai doh. bev. 
felügyelőség, a kórtünetek oka után kutatva, 
azon oézetének adott kifejezést, hogy miután 
ezen betegség nemcsak a szuloki, hanem a 
barcsi és faddi ültetvényeken is észlelhető, a 
kór pusztán légköri csapadékok (mézharmaü 
következménye, mit annyival is inkább való
színűnek tart, mert a magyaróvári gazdasági 
akadémia megállapította ugyan a betegséget, 
mindazonáltal a bajt még valamely nehezen 
megfigyelhető élősdi gomba jelenlétének is tu
lajdonítja. A tolnai doh. bev. felügyelőség azon 
javaslattal állott tehát elő, hogy a szuloki mag 
elejtése mellett szamosháti maggal tétessenek 
kísérletek.

Miudezen három szakszerű véleménytől 
eltér a „Magyar Dohánvujságu 1887. évi szep
tember hó 1-én 17. számában megjelent köz
leménye ; e szerint a kérdéses baj nem egyéb, 
mint a dohánytermelők által mindig ismert s 
majdnem mindenütt szórványosan mutatkozó, 
közönségesen úgynevezett .,rozsdabetegség,“ 
mely a földnek dohány általi kiéléséből, vala
mint az igen erős trágyázásból ered.

A növénykór valódi okának kipuhatolása 
végett meghagvaiott a tolnai doh. bev. fel
ügyelőségnek, hogy

1) jövedéki tisztviselő által szedett és tel
jesen éretr Mike vagy Rinya-Szent-Királv köz
ségekből származó szuloki mago: osztasson 
szét a termelők között s azokból a meleg
ágyakban neveltessen palántákat;

2) a mintaültetvényen a melegágyhoz 
használandó homokot oly helyről hozassa, hol 
a szóban forgó betegség még elterjedve nincs; 
végre

8) egy vagy két dohánytermelőt lásson 
el kellő mennyiségű szamosháti maggal az e 
téren eszközlendö kísérletek megejtése végett.

A mozaik betegség vizsgálódásainak foly
tatására a magyaróvári gazdasági akadémia 
felhivatott; végül gróf Széchényi Imre Somogy- 
megyei közgazdasági előadó felterjesztése foly
tán Szülök község határában termelt dohányo
kon észlelt betegség okainak kipuhatolásával a 
nagym. m. kir. földmivelési ipar- és kereske
delemügyi m niszterium részéről dr. Horváth 
Géza ur, az országos phvlloxera-kisérleti állo
más vezetője bízatott meg.

Dr. Horváth Géza ur a mozaik betegsé
get Szulokon, a helyszínén megvizsgálta s a 
beteg növényeken vagy a dohány melegágyak
ban sem állati, sem növényi parasitákat nem

talált. Dr. Horváth Géza jelentéséből kitűnik 
továbbá, hogy a szuloki termelők a betegség 
eredete tekintetében mindazon vélekedéseknek 
adnak kifejezést, melyek a hollandiaknál is ta
lálhatók, ők is a naptüzést, a trágyahiányt, va
lamint a hideg erős szeleket a betegség elha- 
rapódzásának okául tartják.

Minthogy azonban Linhardt György ur 
magyaróvári gazdasági akadémiai szaktanár a 
dr. Horváth Géza ur által megkezdett tanul
mányok folytatásával megbizatott. nem lesz 
talán érdektelen tisztelt olvasóink előtt, ha ne
vezett szaktanár, valamint Mezev Gyula ur 
m.-óvári gazdasági akadémia segédtanár által 
a „Mezőgazdasági Szemleu czimü havi folyó
irat f. évi február havi (H-ik) füzetében köz
zétett dohány mozaik betegségt“ czimü 
közleményre hivatkozva, a nevezett szaktanár 
urak által folytatott beható kísérletek eredmé- 
nyeképen kimondjuk, hogy l )a  mozaik beteg
ség fertőzője a melegágyak földjében fészkel. 
2) a betegség a kiültetett növénvek egvikéról 
a másikra nem ragad, végre 3) hogy a fertő
zött föld a már kiültetett (megerősödött) pa
lántákra nézve elveszti fertőző hatását.

Minthogy tehát — a kísérletek szerint — 
a fertőző betegség tulajdonképen a melegágyak
ban fészkel, ennélfogva a melegágyak éven
kénti felújítása szükségesnek mutatkozik. A 
dohányjövedéki központi igazgatóság tőle tel
hető erélvlvel a mozaik betegség veszélyes el
terjedését meggátolni igyekezvén, utasította is 
a most már feloszlatott tolnai doh. bev fel
ügyelőséget, hogv az 1887, évi XIJV . t.-cz. 
3. $-a alapján kiadandó időszakonkint' hirdet
mények elsejében a területéhez tartozó összes 
dohánytermelőket a melegágyak felújításának 
szükségességére figyelmeztesse.

Ezen most rövid kivonatban előadottak
ból lathatja a tisztelt olvasó közönség, hogy 
a magyar dohányjövedék a mozaik betegség 
terjedésének meggátlására fáradhatatlanul tö
rekszik. miért is bízvást reményelhetó, hogy 
a magyar dohánvjövedén erélyes és lelkes ve
zetőinek sikerülni fog szorgos kutatás és kí
sérletek nyomán a mozaik betegség további 
fellépését és terjedését teljesen megakasztani.

De nemcsak a magyar dohánytermelő 
közönség kénytelen a mozaik betegség által 
okozott veszélyekkel és károkkal küzdeni, ha
nem, mint az már fentebb jeleztetett. Hollan
dia hasonlóképen ismeri már e betegséget, ott 
is mint minálunk minden igyekezet oda irá
nyul, a mozaikbetegséget, ha lehet, csirájában 
elfojtani.

Oroszország, melynek dohánytermelése 
meglehetősen kiterjedt, a dohányokon észlel
hető betegségek eredetével, azoknak ok tval 
és terjedelmével, valamint az ellenük használ
ható óvszerekkel hasonlóképen megismerkedni 
törekszik. Enne* kiváló bizonyítékát szolgál
tatja azon gyönyörű értekezés, mely a szent
pétervári császári tudományos akadémia ki
adásában „Die Pockenkrankheit dér Tabaks- 
pHanze* czim alait német nyelven megjelent. 
E kiváló értekezés szerkesztői: Dm. Ivanowskv 
és W. Poloftzotf orosz szakié fiuk s e férfiak 
beható kutatásainak és vizsgálódásainak sike
rült a dohányleveleken észlelt betegségekről 
határozott világos képet alkotni s az érteke
zéshez csatolt szinnyomatu képek által a be
tegségek fejlődését, valamint annak terjedését 
szemlélhetővé tenni.

Tudjuk, hogy ezen értekezésnek rövid 
vázlatban való megismertetésével nagy szol
gálatot 'eszünk a t. dohánytermelő közönség
nek s meg vagyunk győződve, hogy tiszt, ol
vasóink örömmel fogják venni e közleményün
ket, melynek tulajdonképeni feladata a dohány
betegségek jelenlegi stádiumát szélesebb kör
ben megismerteim.

Az idézett értekezés szerint a dohányo
kon észlelt betegségek első vizsgálódásai 1881. 
évben tétettek. Portschinskv Hr. ugvams egy 
a bessarabiai dohányokon feltűnt kis rovarká
nak vizsgálódásával kezdte meg a betegségek 
kutatását. Schtscherbatschew W. S. az orosz 
dohánytermelés legltlkesebb embere, hasonló-

képen kutatta a dohánybetegségeket és ize- 
rinte három betegség vala megállapítható : 1) 
a dohányok aszkóra, 2) a himlőbetegség (Po
ckenkrankheit) vagyis a dohány levelein ész
lelhető foltok betegsége és végre 3) a levele
ken feltűnő gombák fejlődése. Nevezett érte- 
kezók csakis a 2-ik pont alatt emlitettt hira- 
lőbetegségről tett beható tanulmányt terjesz
tenek elő, ennélfogva csakis ez utóbbi beteg
ség vizsgálódásaival szándékunk foglalkozni.

Iwanowszkv és Polottzoff szerint ezen „fe
hér himlóu hetegség már junius havában mu
tatkozik a dohánvleveken; a leveleken megje
lenő foltok részben fehér, részben barna szí
nűek, különböző alakúak és nagyságúak.

A foltok alakja némelykor egy határozott 
kör, máskor pedig egy gyűrű formájú, itt-ott 
egymásba illő gyűrűk alakját veszi tel c be
tegség. némelykor félköralaku, sőt nem ritka 
az eset, midőn a himlőbetegség z.egzugos vo
nalakat ábrázal a leveleken.

A leveleken eleinte szétszórtan feltűnő 
toltok idővel gyakran nagyobb foltakká össze
folynak, kiterjedésben nyernek és épen ezáltal 
valamint a szinvegvüietek különbözőségénél 
fogva bámulatos rajzokat mutatnak a levele 
ken fel. A foltok a leveleken különböző idő
szakokban jelenhetnek meg. mégis feltűnő, 
hogy az alsóbb, kórosabb levelek, többnyire a 
iegfoltosabbak. De a foltok terjedése is külön
böző, gvakran a legalsóbb levelek után a többi 
felsőbb levelek is gyorsan foltosokká lesznek, 
nem ritka azonban az eset, hogy a csucsleve- 
lek vagy anyalevelek a betegség áldozatává 
lesznek, mig ellenben az aljlevelek teljesen 
épen maradnak. Végül észlelhetett az is. hogv 
a „himlőbetegség*4 az egyes ültetvényeken 
igen különböző, mert történt ugyanis, hogy 
az ültetvény egyik növénye e betegség áldo
zatává lett, holott a szomszédságában levő 
többi növények teljesen egészségesen fejlődtek, 
de ugvanazon ültetvénynek talán tizedik-tizen
kettedik növénye e betegség tüneteit mutatta 
magán.

De a betegség fejlődésének ideje is sza
bálytalanságot árul el, egyik levelen a beteg
ség rohamosan, de egyenletesen fejlődik, más 
levelen pedig a növények két három napi fej
lődése után a himlőbetegség hirtelenül szem
betűnik, sőt történik, hogy e betegség igen 
gyakran csak akkor mutatkozik, midőn a nö
vény fejlődésének vég<tádiumába jön.

Értekezők a dohánybetegségeket tárgvazó 
irodalomnak rövid áttekintését adván, kiemelik, 
hogv Portschinskv Hr. Ressarabiában először 
fedezte fel a dohánynövények e betegségét, 
közük egyúttal azt is, hogy nevezett kutató 
a betegséget „Thripsa nevű rovarnak tulajdo
nítja. Dr. Maver Adolf, ki a betegséget Mo
zaik betegségnek nevezi el, Nobbc: „Die land- 
wirtschaftlichen Versuchs-Stationen** XXXII. kö
tetben „Übcr die Mosaikkrankheit des Tabakes“ 
közölt értekezésében azt állítja, hogv ezen be- 
tegs get kellő nagyítás hiányában nem észlel
hető baktériumok okozzák.

Ivvanowskv és Poloftzotf vizsgálódásaik 
elején megállapítani akarták azt, vájjon e him- 
löbetegség ugyanazonos-e az úgynevezett Mo
zaik betegséggel. S habár kísérleteik nyomán 
meggyőződhettek, hogy mindkét betegség külső 
tekintetre, valamint fejlődésének módjára nézve 
teljesen hasonnemü, mégis a betegségek szor
gos és alapos megfigyelése nevezetteket azon 
meggyőződésre vezette, hogy ugv a himlőbe
tegség, valamint a Mozaik betegség két kü
lönböző kóros állapota a dohánynövénynek.

Nevezett szakférfiak megállapították, hogy 
a leveleken mutatkozó betegség sem gomba- 
képződményektől nem ered s meggyőződvén 
egyúttal arról is, hogy a betegség oltás által 
más dohánynövényekre át nem vihető, szem
ben Maver fent idézett szorgos kísérleteinek, 
azon határozott véleménynek adnak kifeje- 
tést, hogy a himlőbetegség nem B a c t e r i u  m- 
b e t e g s é g  — Miután tehát minden kísér
letük eredménytelennek mutatkozott, ered
ményt a dohánynövény az Ültetvényeken mu-
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tatnozó fejlődési feltételeknek tanulmányozá
sával véltek elérni.

Kutatásaiknak kiindulási pontjául vették a 
dohánytermelők azon régi nyilatkozatát, hogy 
a régi ültetvényeken termelt dohánylevél íol- 
tosabb lesz, mint a fiatal ültetvényeké. S 
valóban Bassarabiában, valamint Kis-Óroszor- 
szágban, hol a vetés-forgás sehol sem ismere
tes, sót vannak ültetvények, melyeken 40, 50, 
sót még több éven át szakadatlanul dohány 
termeltetik, ezen betegség a legelterjedtebb.

Ezen körülmény valamint oz öreg embe
rek azon állítása, hogy az előbbi években a 
dohány kevésbé foltos vala, értekezőket azon 
vélelemre vezette, hogy a himlőbetegség vagy 
a talajnak elszegényedéséből vagy pedig vala
mely vegyi alka'résznek illetőleg tápanyag
nak túl nagy mérvben való feltűnéséből 
eredhet.

Az ily beteg dohány növénye hamujának 
vegyi elemzéséből kitűnt, hogy a levél kevés 
káliumot (vagy más tápanyagot) ellenben túl 
sok phosphorsavat tartalmaz.

Értekezők tehát ezen gondolattól vezé
reltetve különböző ültetési kísérletekkel fog
lalkoztak, melyek azonban mi eredményre 
sem vezettek, miután a szt. pétervári egye
tem füvészeti kertjében eszközölt kísérletekből 
kitűnt, hogy a talaj vegyi alkata t. i. annak 
szegénysége vagy valamely tápanyagnak hiánya 
illetőleg bősége a „himlő betegségu előidézé
sére vagy elmaradására befolyással nincsen. A 
betegség oka tehát a talaj vegyi összetételei
ben nem kereshető.

Értekezők kísérleteiket folytatván tapasz
talták továbbá, hogy a kálium nélkül fejlődő 
dohány növény, melynek gyökere a viz elpá
rolgása folytán csak félig állott vízben, min
dig délután 3— 4 óra között, midőn a nap 
melege az ültetvényre hatott, hervadásnak in
dult. E tapasztalás azon gondolatra vezette 
őket, hogy a foltok a vizelpárolgás folytán tá
madt vízhiányból erednek, s hogy a fiatalabb 
még fejlődésben levő növények a szükséges 
vizet a nagyobb növényektől nyervén, ez által 
az utóbbiakon a foltképződményeket okozzák.

Igen érdekesen van azon három kísérlet 
leírva, melyekkel értrkezők foglalkoztak; mi
után azonban ezen lap kerete meg nem en
gedi, hogy ezeket tisztelt olvasóinkkal közöl
jük, csakis a kísérletek végeredményét akar
juk közölni: mely abból áll, h o g y  a z o n  
e s e t b e n ,  h a  v a l a me l y  n ö v é n y  v íz 
h i á n y b a n  s z e n v e d ,  a k k o r  a n ö v é n y  
a l s ó  l e v e l e i n  t ö b b n y i r e  n a g y  kör -  
a l a k ú  f o l t o k  k é p z ő d n e k .

Értekezők ezen eredménynyel még telje
sen megelégedve nem lévén kutatásaikat még 
az anya és csucsieveleken mutatkozó foltok 
eredetének és okainak kipuhatolására is kiter
jesztették.

Mint az már fentebb mondatott, a leve
leken mutatkozó foltok teljesen szabályszerű 
fejlődést nem mutatnak, sőt épen kiemelte
tett. hogy a foltok hol a csucsieveleken és 
anyaleveleken, hol pedig az aljleveleken és 
anyaleveleken tehát váltakozva jelennek meg. 
Ezen körülmény arra birta az értekezőket, 
hogy további kísérleteket tegyenek s miután 
kísérleteik nyomán sikerült nekik az egy növé
nyen levő foltokat a növénynek nedves leve
gőbe való kiállítása által eltüntetni, ennél
fogva a vizelpárolgás valamint a foltok meg
jelenése között határozott összefüggést talál
tak. Azon eredményre jutottak tehát, hogy egy 
növény (különösen a dohány-növény), mely 
hosszabb időn át nedves levegőben áll, ha ké
sőbb szárazabb levegőnek tétetik ki, rövid 
egy néhány óra múlva foltossá lesz.

Végeredmény képen kimondják tehát érte- 
kezók, hogy a himlőbetegség oly betegsége a 
dohánynak, mely csak akkor jön napfényre, 
ha a növényen, mely nagymérvű nedvességű 
levegőnek ki van téve, gyors és túlságosan 
erős kipárolgás mutatkozik.

Tehát az éghajlatnak változatossága, az 
erős esőzések után beálló hirtelen szárazság 
mind e betegség előidézői.

Iwanowsky és Poloftzoff szerint a himlő* 
betegség ellen a következő óvszerek alkalma
zandók 1) jó és alkalmas talajvíz tartásáról 
gondoskodni kell, 2) oly területek választan
dók dohánytermelésre, melyeken az időjárási 
és nedvességi ingadozások nem oly nagyok s 
végül 3) a szabályszerű veté: forgás szigorúan 
betartandó.

Már most tisztába hozandó, vájjon a himlő 
betegség azonos-e a mosaik betegséggel ? Mindkét 
betegség, a betegség első stádiumától elte
kintve, azonos. Mayer a mozaik betegség két 
phasisát ismeri és pedig 1) hogv a levél vilá
gos és sötétzöld szint nyer, tehát mozaikszerü 
2) hogy a levél a himlők stádiumába megy 
át s igv tehát ezen fejlődésében a himlő be
tegség minden ismérveit veszi fel.

Fentnevezett orosz szakférfiak azonban 
szorgos kutatás alapján megállapították, hogy 
a Mayer szerint mosaik stádiumában lévő te
hát a mosaikbetegség első phasisán keresztül- 
menó dohánylevelek idővel sárga, tehát nem 
barna szint nyervén lassan-lassan teljesen be
száradnak ; ezen levelek kinézése tehát a 
himlő betegségtől ellepett levél kinézésétől 
teljesen elüt. Hogy a mosaikbetegség honnét 
ered, ezt értekezők rueg nem állapították, 
mindazonáltal kijelentik, hogy ők hasonló be
tegséget még más növényeken is figyeltek n eg. 
Értekezők végül kimondják, hogy a himlő be
tegség ugyanazon jelenségekkel mint a dohá
nyokon, mutatkozott más megvizsgált növé
nyeken is.

E czikk egyedüli czélja a tisztelt dohány
termelő közönség becses figyelmét a dohány 
növényeken mutatkozó számtalan betegségekre 
irányítani.

A magyar dohányjövedék nagy igyeke
zettel munkálkodik azon, hogy a dohányleve
leken mutatkozó betegségek eredete, okai s 
azoknak fejlődései mennél alaposabban kutat- 
tassanak, mert csakis az eszközölt kísérletek 
és kutatások nyomán felderített indokok is- 
mérete által képes a jövedék azon eszközö
ket és módokat felfedezni, mik a dohányter
melés fejlődésére és a betegségek lassú de 
biztos megszüntetésére vezethetnek.

Budapesten, 1800. julius hó 2f>-án.
Dr. Keőmley Nándor.

Dohányunk a bécsi kiállításon.
A „ G a z d a s á g i  L a p o k 4* legújabb 

száma a következő figyelemre méltó czikket 
közli a bécsi kiállítás dohányairól:

Ugv Magyarország, mint Ausztria részé
ről az illető dohányjövedéki igazgatóságok 
rendezték a dohánvkiáUitásokat, azon oknál 
fogva, mert a termelőkre nézve igen nagy ne
hézségekkel és körülményességgel járna a 
dohányok kiállítása s mert a dohányjövedéki 
törvények értelmében májusban már senki 
birtokában sem szabad dohánynak lennie. A 
dohányjövedéki igazgatóság igyekezett Magyar- 
ország dohánytermelését az e téren tényleg 
létező állapotok szerint bemutatni.

Mindenekelőtt bemutatta egy külön gyűj
teményben azon dohányokat, a melyeket a 
jelenlegi beváltási szabályok szerint minta
csomókul használnak az osztályozáshoz. Ez 
osztályozás következő: szivarlevél 1. 2. 3. 
osztály, pipadohány válogatott 1. 2. 3. osz
tály, kerti levelek 1. 2 3. osztály és kapado- 
hánv 1. 2. 3. osztály. Ezen mintacsomók íz
lésesen és szépen vannak elhelyezve egy kü
lön asztalon, úgy hogy bárkinek alkalma nyí
lik e dohányokból a magyar dohány-tipusokat 
megismerni. Azonban szükségesnek tartjuk, 
hogy olvasóinknak e kiállításról némi bővebb 
felvilágosításokkal szolgáljunk.

A szivarboriték - levelekre vonatkozólag 
fogjuk mindenekelőtt elmondani azt, a mit e 
tekintetben megtudtunk. A dohányjövedék tö
rekvését képezi, hogy & szivarboriték kellő 
mennyiségben állittassék elő az országban úgy, 
hogy az alsóbb osztályú szivarokhoz szüksé
ges borítékot a belföldön szerezhesse be, s ne

legyünk kénytelenek e czélra hollandi és pfalzi 
dohányleveleket drága pénzen behozni. Sajnos, 
hogy a havannát és sumatrát mindig kényte
lenek leszünk importálni a jobb szivarokhoz, 
mert meg kell jegyezni, hogy 4  krnál drágább 
szivarokhoz már csakis havanna és sumalra- 
leveleket lehet felhasználni. A szivarboritékok- 
kal különben egyáltalán úgy áll a dolog, 
hogy csakis 11 2 és 2 kros szivarok készül
hetnek teljesen (tehát a boríték, burok és szi
varbél) magyar dohányból. A 4  kr. árig ter
jedő szivaroknál már a boríték külföldi, a bél 
vegyes s csakis a burok belföldi. Érdekes lesz 
tudni azt, hogy az összes magyar dohányter
melésnek 29/,-át képezték a szivarboriték leve
lek. Meg kell jegyeznünk, hogy már 10— 20 
év előtt is 2°/«-át képezte ez a termelésnek s 
igv első pillanatra azt kellene gondolnunk, 
hogy a szivarboritékok előállításában a ma
gyar dohánytermelő közönség semmiféle elő
menetelt nem tett. Ha azonban figyelembe 
veszszük, hogy a közönség ízlése mennyire 
kényesedik, s hogy mennyivel nagyobbak és 
keresettebbek igényei, ugv hogy az a szivarbo
riték, a mely ezelőtt 10 évvel megállhatott, 
most már szóba sem jöhet, akkor világos lesz 
előttünk, hogy daczára annak, hogy a szivar- 
boríték produkálás °/,-a nem változott, azért 
mégis folytonos emelkedésnek kellett a szivar
boriték készítésére alkalmas dohánylevelek ter
melésében fennforognia.

Szivarborítékokul csakis az aradi és a debre- 
ezeni körzetben termelt dohányok mutatkoznak 
alkalmasaknak.Legújabb időben azonban sikerült 
egy kis mennyiséget a miskolezi körzetben is 
előállítani, tehát oly vidéken, a hol eddig még 
soha szivarboriték levél elő nem állíttatott. 
Persze hogy a szivarboriték előállításánál első 
sorban az jöhet csak szóba, hogy megfelelő-e 
a talaj, tehát meg vannak-e a természetadta 
előnyök, azonban e mellett még roppant mun
kát és fáradságot igénylő proczessus ez, a 
mag megválasztásától egészen a simításig. 
Szivarboriték-levelek előállítására csakis két 
fajta alkalmas, u. m. az úgynevezett debre- 
czeni és a szegedi fajta különféle válfajaival 
együtt.

A kiállított dohányminták között a má
sodik a pipadohány, a mely, a mint láthat
juk, 5 osztályba van sorolva. A dohányjöve
dék czélját az képezi, hogy oly vidékeken, a 
hol szivarboriték-levelek termése nem várható, 
ott a pipadohány minőségének lehető legnagyobb 
fokú emelése éressék el. A pipadohány terme
lése ily értelemben a kerti levelekkel együtt 
—  a melyekről alább fogunk szólani — azért 
képezi a dohányjövedéknek törekvését, mert a 
pipázás nagy mértékben emelkedik. Eléggé ki 
fog ez világlani abból, ha felemlítjük, hogy 
1889-ben csak Magyarországon 1.850.0ÓÖ 
frttal vett be többet pipadohányból, mint az 
előző évben, daczára annak, hogy az árak 
nem emelkedtek.

A válogatott pipadohányokból a szivar
belek készülnek. E helyütt megjegyezzük azt 
is, hogy a boritéklevelekre szánt csomókból 
az e czélra fel nem használható levelek szin
tén a szivarbelek közé kerülnek. Az u. n. kö
zönséges pipadohány egyébbre nem alkalmas, 
mint pipában elszívásra s azért igen jó neve 
van. Van azonban egv válfaja: a muskotály 
és pedig a fehér- és vörösvirágu muskotály, 
két különböző jellegű dohányfaj, a melyek 
már finom pipadohány számba jönnek. Ezek
hez sorakozik a csetneki is, a mely szintén a 
vörösvirágú muskotály családjához tartozik. 
Meg kell említenünk e helyütt, hogy csibukba 
és czigarettbe való dohányt Magyarország 
nem termel, hanem e dohányokat a dohány
jövedék más országokból vásárolja. Igazi finom 
pipadohányok azonban a kerti levelekből ké
szülnek, melyek igen zamatos és könnyű do
hányok s melyek debrői és verpeléti név alatt 
jönnek forgalomba s ily név alatt ismeretesek. 
Ezen finom kerti levelek termelésére a do
hányjövedék már azon oknál fogva is nagy 
gondot fordít, mivel az azokból készített 
finom pipadohányok fogyasztása rendkívüli
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módon emelkedik t így ez irányban is töre
kednie kell a dohányjövedéknek a fogyasztó 
közönség igényeinek kielégítésére.

Egy igen érdekes va.'faja a dohányoknak 
a kapadohány. A legtöbb ember kapadohány 
alatt azt a dohányt érti, a melyet a kapások 
színak. Azonban a dolog nem úgy van, mert 
a kapadohány azért neveztetik ily néven, mert 
az e fajta dohánylevél alakja olyan, mint egy 
kapa. A dohányfajta, melyből az elöállitratik, 
a Csoncsinchan, oroszul Cserbeinek. Nevezik 
ezen dohányfajtát Veilchen-Tabak-nak is és 
pedig azért, mert illata olyan, mint az ibolyáé 
és csak egv csipetnyi is ezen dohányból a 
pipafüstöt rendkívül kellemes szagúvá teszi. Az 
e fajta dohány igen erős, nehéz dohány.

A kap'dohány termelése az utóbbi időben 
nagyon el volt hanyagolva Magyarországon, 
ugv hogy kénytelenek voltunk Oroszországnak 
az onnét évente importált 10— 12 ezer mmázsa 
kapadohányért 1/l  millió frtot fizetni. Ez azért 
történt, mert a hazai gazdaközftnség idegen
kedett a kapadohány termelésétől azon oknál 
fogva, mert a beváltási árak ugv voltak sza
bályozva, hogy előnyösebb volt az u. n. deb- 
reczeni fajtát termelni, melvlyel sokkal maga
sabb átlagarakat lehetett elérni. Azonban a 
kapadohány beváltási ára újabb időben a do
hány lövedék áltál tetemesen felemeltetett es a 
deficzic ily módon k.egyenlitietett, minek kö
vetkeztében most mar évról-évre szaporodik az 
országban a kapadohány termelése, úgy hogy 
a magyar dohányjövedék most már nemcsak 
hogy fedezi az ország ez irányban fennforgó 
szükségletét, hanem már az osztrákoknak is 
juttat belőle, sőt legközelebb már az osztrák 
állam c nembeli szükségletét is teljesen fedez
hetni fogja.

Ezeket előrebocsátva, újólag felemlítjük, 
hogy a magyar dohánv-kiállitás ezen osztályá
ban csakis a különféle dohány mitHalevelek 
állíttattak ki, azon minőségű fokozatban, a mint 
azok a dohanybeváitásnál zsinórmértékül szol
gálnak. Itten tehát egyes kiállítók nem léteznek 
s a kiállító egyénisége teljesen elvész. A do
hányjövedék onnan vette ezen minta-dohányo
kat, a honnan épen legalkalmasabbnak találta.

Azonban még egy más. igen hatalmas 
módon is kívánta bemutatni a dohanvjövedek 
a magyar dohanyuk jellegzetes fajtáit, t. i. egy 
díszes könyvben, c mely a következő czimet 
viseli: „A magyarországi dohanviajok levelei 
természeti önienvomaiban". E gyűjteményben 
Magvarorszag összes jeilegzetes dohányai oly 
hűen vannak bemutatva, hogy azokat hűebben 
sem a bordazat, sem szín tekintetében v.ssza- 
adm nem lehel. Erről meggyőződhetik bárki, 
a ki a kiállításban közszemléidre kitett ezeu 
könyvet átlapozza. A munka még 1884-ben 
készült az államnyomdában s <54-té*e dohánv- 
levél-mintát tartalmaz, u. m .: verpeléti finom 
kerti dohánylevél, leldebrói finom kerti dohány
levél, aradi finom kerti dohánylevél, aradvidéki 
középfinom dohánylevél, faddi finom kerti do
hánylevél, faddi középfinom kerti dohanvlevéi, 
bánáti finom kerti dohanvlevéi, bánáti közép
finom kerti dohánylevél, erdélyi (cscjdi sárgái 
finom dohánylevél, erdélyi (magyarosi) finom 
dohánylevél, erdélyi (csejédi piros) finom do
hánylevél. erdélyi (mezöpaniti) finom dohány, 
erdélyi (fogarasi szivalaku) finom dohánylevél, 
tiszavidéki dohánylevél, tiszavidéki dohánylevél, 
tiszavidéki dohánylevél, debreczeni dohánylevél, 
debreczeni szamosháti dohánylevél, debreczeni 
szamosháti dohánylevél, debreczeni nviri do
hánylevél, debreczeni nyíri sárga dohanvlevéi, 
debreczeni dohánylevél, debreczeni dohányle
vél, szegedi sándorfalvi dohánylevél, szegedi 
porgányi dohánylevél, szegedi doczi dohány
levél, szegedi anvási dohánylevél, szegedi upát- 
falva-videki dohánylevél, szegedi temesvár-vi- 
déki dohánylevél, szuloki dohánylevél, paksi 
dohánylevél, kapadohánv Debreczen vidékéről, 
kapadohány a Muraközből.

A dohány kiállítás egy más 'észét képezi 
é dohánytermelők kiállítása. Az egyes beváltási 
körzetekből a dohányjövedék részéről 100 do

hánytermelő állít ki oly czélból, hogy a do
hány-termelés tényleges állapotát démonánál- 
jáK s ne állítsanak ki jobb, vagv rosszabb fajtát, 
hanem tüntettessék fel az a jelleg, a mely az 
egyes vidékek és termelők dohányait jellemzi.

Ezután következik a száz kiállító felsorolása 
körzetek szerint, mely névjegyzék már közölve 
volt a „Magyar Dohányujság- f. évi 11. szá
mában, miért is ezúttal annak ujabbi közzété
telét mellőzzük.

A termelők e kiállítása mellett igen nagy 
szerepet játszik a dohány-kiállitásban a har
madik rész, vagyis Magyarország dohányter
melési statisztikája. E statisztika rendkívül ér
dekes adatokat tüntet fel. Mindenekelőtt egy 
igen nagy, díszes térképet látunk, mely tér
képen Magyarország Összes dohánytermelő he
lyei színezés által vannak megjelölve, még pe
dig, hogy a különböző dohánybeváltasi körzetek 
szintén feltüntethetők legyenek, a 7 felügyelő
ség szerint 7 külömböző színnel. 7 gyönyörű 
grafikai táblázatot állított ki a dohanyjövedéki 
igazgatóság, melyekből a következő igen érde
kes adatokat meríthetjük:

Az egyik tablazat vonatkozik a Magyaror
szágban termelt dohány mennyiségére, illetve 
kiterjedésére holdak szerint. — A k mutatás 
1880 — 1889-ik évig. tehát 10 évre szól. A 
kimutatás szerint 1880-ban 111,000 kát. hold 
lett dohánytermelésre fordítva, e terület foly
tonosan csökkent s 1889-ben már csak 81.000 
kát. holdon termeltetett dohány. Ezen csökkenés 
oka az volt, hogy túltermelés lévén a dohány
ban, a kincstári dohányjövedék kénytelen volt 
az engedélyeket apasztani, s különösen ott, a 
hol nem termeltetett megfelelő dohány, az en
gedélyeket elvonni. E miatt apadt I880*tól 
1889-ig 30.000 holddal a dohánytermelésre 
fordított területek kiterjedése, Ugyanezen gra
fikai táblázaton egy vörös vonal azt mutatja, 
hogv ezen dohánytermelésre fordított holdak 
számából hánv hold lett Ausztria szamára ter
melve. Mig 1880-ban 64.000 kát. hold termése 
lett átadva, addig 1889-ben 52.000 kar. holdé 
és igv örvendetesen tapasztalhatjuk, hogy az 
Ausztriának átadott mennyiségben nem történt j 
a területet illetőleg oly nagy mérvű csökkenés 
mint az egész termeiéiben. Ugyané táblázaton 
fekete vonalakkal van jelölve a belföldi ezé- 
lokra visszatartott, illetve megmaradt mennyi
ség, a mely holdakban számítva 1880-ban 
47.500. 1882-ben felszökött 53.0oO-re és 1889- 
ben leesett 30.000 re.

A második tabella kimutatja azt, hogv 
1880-tól 1889-ig mennyi volt a termelt do
hány-mennyiség métermazsakban. És itt fel
tűnő adatokra találunk. Ugyanis az utolsó 10 
év termelését véve tekintetbe azt fogjuk tapasz
talni, hogy mig az össztermelés 1880-ban 
660.500 q.- t tett ki, addig 1886-ban 325.000
q.-ra esett le, 1889-ben pedig 520.000 q -ra 
emelkedett. Vagyis ebből az tűnik ki, hogv a 
termelés intenzivitasa folytán, daczára a 30.000 
holdnvi csökkentésnek, az utolsó év eredménye 
nem áll messze azon eredménytől, a mely ak
kor éretett el, midőn 30.000 holddal több fór- 
dittutott termelésre.

Egy harmadik táblán tel van tüntetve 
az. hogy minő volt a beváltási ár az utolsó 
tíz év alatt és pedig hogy milyen volt a ma
gvar jövedék, milyen az osztrák jövedék és 
milyeu mindkét jövedék átlagos beváltási ára. 
Itt azt látjuk, hogv nng 18b0-ban 19 írt 15 kr. 
volt a beváltási átlagár, addig az 1889 ben 17 
frt 89 krra csökkent. Legkisebb volt a bevál
tási átlagár 1885-ben, a mikor 17 frt 40 krt 
tett ki. Az összeg, a mely a dohánybeváltásra 
fordittatot, mindamellett nem korrespondeál 
ezen előbbi táblázattál, ugyanis mint a negye
dik táblázat mutat,a, 1880-ban a beváltási ősz 
szeg 12,100.000 forintot, 1889-ben pedig
9,350.000 irtot tett ki. Legkisebb volt a be
váltás 1886-ban, a mikor 5,950.000 frt fór- 
dittatott e czélra.

Az ötödik táblázat arra nézve nyújt fel
világosítást, hogy mily nagy volt a holdankint

termelt mennyiség. E szét int 1880-ban 64& 
kgr. termeltetett holdankint; e mennyiség az
után rohamosin apadt, úgy annyira, hogy 1886- 
ban már csak 345 kgr. esik egy holdra, azon
ban 1889-ben ismét felszökött az elöbbeni 
számra, r. i. 645 kgr.-ra holdankint.

A hatodik tábla azt mutatja, hogy mi volt 
a dohánytermelő tiszta jövedelme. 1880-ban 
a termelő tiszta jövedelme kát. holdankint 113 
írtra rúgott. Ez összeg azután egyszerre le
csökkent s 85 frt körül mozgott, sőt 1886- 
ban 64 írtra esett le, 1889-ben azonban ismét 
felugrott 112 írtra kát. holdankint.

Végre a hetedik s egyszersmind utolsó 
tábla a dohányjövedék hasznát tünteti fel. Ez 
következetesen emelkedik s mig 1880-ban 
26,400.000 frt volt a dohányjövedék haszna, 
addig 1889-ben már 36,100.000 írtra rúgott 
fel. Tehát évenkint körülbelül egy millió nö
vekedést lehet számítani a jövedékből befolyj 
nyers jövedelem megbecsülésénél. A tiszta jö
vedelem egészen hasonló arányban emelkedett, 
ugyanis míg 1880-ban 17,500.000 irtot tett 
ki, addig 1889-ben már 25,100.000 írtra rú
gott, úgy hogy itt is átlag évenkint egy millió 
az állam jövedelmének emelkedése. És ezzel 
készen vagyunk a rendkívül érdekes statisz
tikával.

A kiállítás negyedik részét képezik a do
hánytermelésnél használt különböző eszközök 
gyűjteménye. Ilyen pl. egy minta dohánvszá- 
ritó pajta, mely a különböző szántási módo
kat szemlélteti. Lá'umt ott exsikicátorokat, 
zsinegeket különböző módon alkalmazva, a 
leveleket különféleképcn felfűzve, oldalt vagv 
szemben egymással stb. stb. — Ugvancsak be 
van mutatva a dohánylevelek szántasa szabad
ban, ki van állítva F á v  L á s z l ó  szabadalma, 
a ..gyakorlati exsiccator“, a meiv igen sok 
látogató tetszésével találkozik, be van mutatva 
egy simitó-ház mintája, továbbá különböző 

i dohánymivelő eszközök, u. m. egv utaló,
[ több kúttá, a melyekre a zsinegeket szokták 
: akasztani, dohánv-gereblyék, azután egy do

hány-melegágy kicsinyített mintája üveggel 
fedve, egv másik pedig hasúrával fedve, to
vábbá dohány fűző tűk és egy dohány bál úgy 
bemutatva, a mint a beváltóhivatalokban a do- 
hánv becsomagoltunk és rendeltetési helyére 
szállittatik.

A dohánytermelők kiállításában csak két 
termelő keltett különös feltűnést. Az egyik 
O r d ó a y  P á l  bagotai termelő, a ki a finom 
pipadohány-termeié*ében ért el rendkívüli ered
ményeket. A közlőit adatok szerint 22 kát. 
holdon termelt dohányt s egy hold hozama 
volt 1433 kgr., vagyis pénzben 377 frt 02 kr.r 
tehát az eredmény métermázsánkint 25 írt 61 
kr. A mi pedig a m nőséget illeti, hogy ez 
sem hagyott hátra kívánni valót, ez kitűnik 
abból, hogy a dohánvbirálóbizottság a rendel
kezésre állott két ezüst érem egyikét Ordódy 
Palnak ítélte oda. A második ezüst érmet pe
dig a báró R u d v á n s z k y  fivéreknek Ítélte 
oda a bizo tság azon oknál fogva, mert szivur- 
bonték-leveleket állítottak elő miskolezvidéki 
birtokukon, a hol eddigelé szivarbontéknak való 
dohány termelését soha meg sem kísértették.

A többi kiállító részben bronz-érmeket, 
részben elismerő okleveleket kapott, sokan 
azonban semmit sem kaptak ; a bronz-éremmel 
kitüntettek közül felemlítjük B u d a i  J ó z s e f e t  
(debreczeni körzet), a ki a legjobb szivarbu- 
rok-termelö. ugv hogy e czélra métermázsán
kint 13 — 79 kgr.-ot volt képes elérni s hol
dankint 905 frt beváltási árra szert tenni.

A rendkívül érdekes és tanulságos kiállí
tás rendezője, G r a e n ze n s t e i n B é l a  mi
niszteri tanácsos, a dohányjövedék igazgatója 
volt. Magyar részről a bírálóbizottságban Graen- 
zenstein Béla, Alkér Ernő és Natorp Tivadar 
báró vettek részt, utóbbi sikeresen támogatta 
is Graenzenstein Bélát a kiállítás rendezésében.

y-
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I R O D A L O M .
Pályázat két munkára, a  magy. kir. feid- 

mivea iskolában vezérfonalul használandó kfi- 
vetkezö két műre hirdet pálvázatot a földmi- 
velési miniszter és pedig: először, egy olyanra, 
melyben a mezőgazda, még pedig a kisbirto
kos fölfogásához mérten, a természettan és 
vegytan alapismeretei népies modorban és fog
lalkozási körére való tekintettel tárgyaltainak. 
Ugyancsak a testek általános tulajdonságai, a 
mozgás, a hó, az elektromosság és mágnes
i g !  az erőmütanból pedig annyi, hogy azon 
eszközöket és a gazdasági gépek szerkezetét, 
a melyekkel foglalkoznia kell, meg lehessen 
vele értetn1; ezen rész befejezését képezi a 
légkör és a légkörben előforduló mindazon tü
nemények megismertetése, melyek tudása a gaz
dákra nézve szükséges.

A második munka, melyre pályázat nyit- 
tatik, a növénytannál és az állattannal foglal
kozzék ; tartalmazza röviden és szintén népies 
modorban : az alaktani előismereteket, szóljon 
a sejtekről, u növények életére szükséges té
nyezőkről és ismertesse mindazon növényeket, 
a melyek a mezőgazdaság vitelében nálunk, 
vagy mint termesztett, mint hasznosított, vagy 
mint veszélyes gyomok és károsak, fontosság
gal bírnak. Foglalkozzék a káros növények 
pusztitási eljárások megismertetésével. Az első 
munka legnagyobb terjedelme garraonddal 
szedve 10 ív; a második munkáé nyolcz iv 
laponként 16 cm. hosszú és 10l/4 cm. széles
ségű hasábban állapítván a számítást. A pályázók 
a munkának csakis előrajzát és egy nyomtatott 
ívre terjedő fejezetét tartoznak bemutatni. A 
munkákért nyomtatott ivenként 30 frt tiszte- 
letdij fizettetik.

Beküldettek: A  kassai m. kir . gazdasági 
tanintézet értesítője az 1890— 91. tanévről. 
Szerkesztette : Dr. R o d i c z k v Jenő igazgató. 
Az értesítő mint minden évben, ugv most is, 
közli a tanintézet szervezeti és fegyelmi sza
bályait, u tanári és tisztikar valamint az utóbbi 
9 évről a hallgatóság létszámát, adja a tan
eszközök leírását stb. Az 1890— 91-ik tanév 
október hó 1-én nyiitatik meg. A beiratások 
október 1-től 8-ig tartanak.

A kitünően vezetett tanintézet folytonos 
emelkedéséről legjobban tanúskodik az, hogy 
a hallgatók száma évről-évre nagyobbodik, 
így mig pl. az 1882,3. tanévben összesen 22 
hallgatója volt a tanintézetnek, 1884/5. évben 
48, 1887 8. évben 82, addig a múlt 1889/90 
tanévben már 99.

A kitűnő intézetet, melyben a legnagyobb 
gond lesz fordítva a hallgatóknak ugv gya
korlati mint elméleti kiképzésére, valamint azok 
erkölcsi élete is szigorú ellenőrzésben részesül, 
ajánljuk a szülők figyelmébe.

Vettük továbbá a kassai ni. k. gazdasági 
tanintézet k ö n y v t á r á n a k  j e g y z é k é t  az
1890. évről összeállítva. A tanintézetnek figye
lemre méltó, 2230 müvet meghaladó könyv
tára van. A Dr. Radiczky Jenő cs. és kir. 
asztalnok ur által szakmák szerint csoporto
sított könyvtárban megtalálhatok a legkiválóbb 
gazdasági és más tudományos munkák, folyó
iratok stb. A müvek jegyzékét a szerzők be
tűrendes jegyzéke követi, amely a könvvjegv- 
zék használhatóságát csak fokozza. Jelenleg 
Páter Béla tanintézeti tanár ur viseli a könyv- 
tárnoki tisztet és ó is nagy buzgóságot fejt ki 
a könyvtár rendezése körül.

V E G Y E S E K .
—  Kinevezitek. A  m. kir. pénzügymi

niszter : B ó k a  E d e  érmihályfalvai do
hánybeváltó hivatali II. oszt. kezelőt bu
dapesti dohánybeváltó hivatali kezelővé, 
R e i n  J á n o s  III . oszt. kezelőt pedig II. 
oszt. kezelővé nevezte ki.

—  Rendjelviteliel engedély. Ó felsége 
megengedte, hogy G y ű l  a y  K á l m á n ,  a 
budapest-vidéki pénzügyigazgatóságnál al
kalmazott magy. kir. pénzügyőri biztos, a 
perzsa nap- és oroszlánrend V. oszt. je l
vényét elfogadhassa és viselhesse.

—  Az Aradon aug 2 án megnyitandó
„Alföldi és délmagyarországi általános k i
állítás- gazdasági csoportjában négy gaz
dásági egylet, az aradi, a békési, a Csa
nádi és a hunyadi mutatják be az ország 
legáldottabb részének termelését. Az ál- 
latkiállitásokra szeptemberben kerül a sor.

—  A F iy  LAezló-féla gyakorlati Exicator- 
ból 100 drb az aradi m. kir. dohánvültetvény 
számára beszereztetett azon czélból, hogy 
ezen uj találmány gyakorlati becse a dohá
nyok idei szárításánál kipróbáltassék. A  szárí
tási kísérletek megtételével G a m b e r s z k y  
József aradi doh. bev..hivatali főnök ur és 
jeles szakértő bízatott meg. Mivel az aradi 
mintaültetvény az augusztus hóban m eg
nyitandó aradmegyei kiállítás kiegészítő 
részét képezi, ennélfogva alkalma lesz min
den a dohányszáritás körül érdeklődéssel 
viseltető, az aradi kiállítást látogató do
hánytermelőnek ezen Exsiccator alkalma
zásáról magának tudomást szerezhetni.

—  Tudósítás a dohány állásáról. K i s -  
O r o s z .  ju l. 28. (Negyedik tudósítás). Ma 
hajnalban megjött a várva várt eső, melyre 
igen nagy szüksége volt a dohánynak, mely 
szépen ugyan de lassan s hiányosan fej
lődött. Most bizton számítunk szép dohányra, 
ha valami jé g  vagy vihar el nem rontja. 
A  bugázás és kacsozás folyamatban va
gyon ; a magtermő tőkék már ki vannak 
választva. A  kapálás s egyéb munkák se
rényen folynak. A pajor-íéreg pusztítása 
megszűnt. Az egész dohánymennyiség — 
néhány holdat kivéve — szép s kedvező 
terméssel kecsegtet.

Ambrus Jó tsef, plébános,
—  Dohánygyár Szagodon. W ekerle pénz

ügyminiszter Szeged város polgármesteré
vel tudatta, hogy Szegeden nagyobbszerü 
üj dohánygyár felépíttetése határoztatott el. 
A  dohánygyár a pénzügyminiszter rende
leté folytán a magyar államvasutak pálya
házának szomszédságában levő több hold- 
nyi telken lesz kiépítve. E  telket erre a 
czélra ingyen adta a város az államnak, 
A  telek feltöltését és az építési élőmun
kákat legközelebb megkezdik.

—  Egy orosz kormányközeg tanulmány
útja Európában- Az oroszországi földmive- 
lési minisztérium államtitkárja, Schtscher- 
batschew ur, ki már ezelőtt néhány évvel 
itt járt nálunk, most tanulmányutazását 
folytatja egész Európában és csak a napok
ban utazott cl tőlünk. Nálunk 3 hétig tar
tózkodott. Tanulmányozási utjának főczélja 
kizárólagosan a dohánytermelés, kezelés 
és gyártás tanulmányozása. Ittléte alkalmá
val meglátogatta a magyar-óvári gazdasági 
akadémiánál levő d ihánytermelési kísérleti 
telepet is és itt főleg a tűzön eszközölt 
szárítási móddal tett kísérleteket kívánta 
megismerni.

Oroszország e kiküldöttje jelenleg egy 
teijedelmes mű készítésével foglalkozik, 
melyben meg lesz Írva mindaz, mit egész 
európai utazásában tapasztalt a dohányter
melés, kezelés és gyártás terén, úgy az 
oroszországi dohánytermelésnek és kezelés- 
nek, gyártásnak minden mozzanata. Ezen 
készülőben levő munkájának egyes igen 
szép rajzát és vázlatát (a dohányt bálba

rakni, a bálrakás kezdő szegleteit és befe
jezését stb.), sok a szakmába vágó igen 
szép mintázatot már alkalmam volt meg
tekinthetni.

A müvet, mely igen gazdag és érde
kes tartalommal bírónak Ígérkezik, bizo
nyára meg fogjuk annak idején kapni.

Azt hiszem, hogy nemcsak a termelés 
érdekli az orosz államtitkárt, hanem úgy 
sejtem, hogy az egyedárusági országok
ban a monopulium intézményét is tanulmá
nyozza, melyet is Oroszországba behozni 
szándékoznak. Hihetőleg ez is egyik czélja 
utazásának, melyet óriási sok költséggel 
folytat.

A Magyar Dohányujság is érdekelte, 
melyet hazaérkeztekor megrendelni ígér
kezett. D.

— A dohány-sorvetőgép feltalálója— mint 
értesülünk — magasabb helyről felhivatott, 
hogy gépét készítesse el és mutassa be.

—  Dohánytermelési kísérleti telepek. 
Értesítjük t. olvasóinkat, hogy az ország
ban lévő kincstári és magán dohányter
melési kísérleti eredményeket legközelébb 
közzé fogjuk tenni.

— A törökországi dohánytermelés. Egy 
törökországi, konstantinápolyi lakos, leg
nagyobb dohánytermelő és gyáros, dohány- 
nagykereskedő : Dr. P. Portocáloglu ur, 
meglátogatta a napokban szerkesztőnket. 
Ezen jeles szakember, ki nemcsak a leg
nagyobb mérvben foglalkozik Törökország
ban dohánytermeléssel, de a kinek ott 
több helyen nagy dohánygyárai vannak, 
megígérte, hogy a törökországi dohány- 
termelésnek, vidékenkénti szokások szerint, 
a legkisebb részletekig, ép úgy a gyártás
nak és kezeléseinek minden részét le fogja 
Írni a Magyar Dohányujság számára és igy 
már remélhetőleg legközelebb abban a 
kellemes helyzttben leszünk, hogy ezen 
érdekes közleményt, melyet bizonyára szí
vesen fognak venni t. olvasóink, közzéte- 
hetjük. Dr. P. Portocáloglu ur a Magyar 
Dohányujságot is megrendelte.

— Egyptomi dohanymonopol. Július hó 
1-én Egyptomban életbelépett a dohány
monopol. A monopol életbeléptetésével 
egyidejűleg a dohány beviteli vámját kilón
ként 20 piaszterre emelték.

Szerkesztői üzenetek.
B. Zt. urnák B u d s p e ■ t e n. Az érdekei tir- 

uzaküzlemény helyszűke miatt jövő iramra marad.
A. J. urnák K i s - O r o e z .  Most mára numeruiát 

ii  kitettük kívánsága izeriut. A kért két naptátt meg
küldtük b. czimér Reméljük, inig it kapta, köszönet 
a tudósításokért és igen kérjük Jövőre is.

Bzgdy János urunk V i s. Tiz katasztráli* hold rio- 
hányültetes után 40 Q  mtr. terjedelmű simitóbai kell.

B. 1. uruak Ar a d .  kérni fogjak szivei ígéreté
hez képest a folytatást a jövő számhoz. Az ottaui kör
zetbeli előfizetőink jegyzé-ét legközelebb megsüldhetjük.

A dohányültetvényeket országszerte beutazó 
jüvedékl tleztvieeii urakat, azonképsn a tzlzjfeliil- 
vtzsgáló bizottságok t. taglalt Is Igen felkérjük, 
hogy agy a termelik mint a kincstár ériekében 
s „Magyar Dohányujság"-nak a termelik kizittl 
terjesztésében — amaaaylre lehat — ktzremlkü- 
Jenek. Az elibk megnevezett t. ereket erre le bát
rak volnánk felkérni, hogy — emeneylben idejük 
engedi -  e dohányok állásáról le szíveskedjenek 
bennünket tudósítani

A GYAKORLATI EXSICCATOR
minden hosszúságban kapható és megrendelhető (ludapest, Havas-utcza 1. szám. a 
szabadalom-tulajdonosánál körretkeaő árakon:

Egy folyó méterhez való 32 kapocs horganyozott . . . .  6 kr.
„ „ „ „ 32 „ sodronyra fűzve . . .  10 kr.

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

Tisztelettel F Á Y  L Á S Z L Ó .
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“ H I R D E T M É N Y .
A dohányjövedéki törvények és törvénye

sített szabályok némely intézkedéseinek módo
sításáról szóló 1887. évi XL1V. t.-cz. 3. §-ára 
való hivatkozással a f. évi julius 1-töl szep
tember hó végéig teljesítendő munkálatok rend
szeres megejtéséhez az alább előadottak azzal 
a figyelmeztetéssel ajánltatnak az ezen felügye
lőség kerületéhez tartozó községekben lévő do
hánytermelőknek. azok gazdatisztjeinek és feles 
kertészeinek különös figyelmébe, hogy ezeknek 
figyelmen kivlll hagyása a törvény fenti hatá- 
rozmánya és annak 14. §-a szerint 5 írttól 50 
írtig terjedhető pénzbüntetetéssel lévén sújtandó, 
ismétlés esetén pedig az illető termelő a do
hánytermelésből kizárandó: ezen okszerű útmu
tatásokat és törvényes intézkedéseket, úgy a 
dohányjövedék, mint különösen saját jól felfo
gott érdekükben is pontosan kövessék.

1. A Bantukéi kijelöléséről.

Magtermelésre csak azon tőkék alkalma
sak, melyek korán fejlődnek, teljesen kifejlett, 
ritka, vékony bordával bírnak: ennélfogva mag
termelésre csak a legerőteljesebb tiszta faj tő
kék és azokon csak a tőke koronáját képező 
magházak hagyandók meg; a kacshajtások és 
az alantabb maradó magházak gondosan eltá- 
volitandók. A magtőkék leveleit csak azok tel
jes beérése után szabad leszedni.

1  A palántâ  ág)ak kiirtásáról.

Minthogy dohány palántákat csak junius 
hó végéig szabad kiültetni, a meleg és hideg
ágyakban lévő palánták julius hó 5-ig múlha
tatlanul kiirtandók.

3. A Ingázásról.

Üugázni, vagyis a dohányvirágot eltávolí
tani csak a nehézfaju (tiszai, szuloki, pécsi) 
leveleknél kell ezen levelek minőségének eme
lése szempontjából és pedig mindjárt, mihelyt 
a virág mutatkozik azért, hogy a levelek na
gyobbra fejlődvén, szívósak, tartalomdusak le
gyenek és szivargyártásra alkalmassá váljanak.

A finom, középtinom kerti és muskatály 
dohányokat azonban bugázni nem szabad, mert 
ezek csak úgy lesznek finomak, illatosak és 
világos szintiek, ha azokat kivirágozni hagyjuk.

4- A sarju vagy kars «l<»hán> ifrneleséml és sze- 
tléséifk tilalmáról.

8arju vagy kacs dohányt termelni vagy 
szedni nem szabad, azok, kik ezen tilalmat meg- 
szegik, a törvény 14. §-a alapján engedély vesz
téssel büntetendők.

3. A karsozásról.

A kacshajtások a dohány tőkékről a hány
szor csak mutatkoznak, gondosan eltávolitandók, 
mert külömben csak tartalmatlan leveleket nye
rünk, miért is azt mindaddig mig a levelek meg 
nem értek és a törés be nem következik, abban 
hagyni nem szabad.

I. A Itvfltfirésről.

A levelek külön-külön azon időben tören- 
dök le, a midőn az érettség kellő fokát elérték, 
mert az éretlenül vagy kényszerérett állapotban

Budapesten, 1890. évi junius hó 15-én.

letört levelek a szárításnál hibás szint kapnak 
és csekélyminőségüek, a túlérettek ellenben por- 
hanyósak, törékenyek és kelleténél világosabb 
színűek lesznek, miért is csak a teljesen meg
érett dohányleveleket szabad leszedni, mert csakis 
ezek adnak becses és értékes minőségű dohány
anyagot.

A dohánylevelek három részre vagyis alj-, 
anya-, és hegylevelekre oszlanak és külömbözö 
időben érnek meg, tehát külömbözö időben is 
szedendök le.

A dohánytökéken a levelek alulról felfelé 
érnek, minélfogva a levéltörés is alulról felfelé 
teljesítendő oly formán, hogy először az alj vagy 
homoklevelek, azután a közép vagy anyalevelek 
és végre a csúcs vagy hegylevelek szedendök le.

A levelek érettségi je le i: ha azok halavány 
sárgás szint kapnak vagy megbabosodnak és 
márványszinüekké válnak ; széleik lefelé konyul- 
nak és alkonyatkor sem frissülnek fel, végre 
törékenyek lesznek és föbordájuk nyomásra a 
törzstől könnyen leválik.

A törésnél különös gondot kell fordítani 
az anyalevelekre (szindohányra,) melyek a leg
értékesebbek és különösen vigyázni arra, hogy 
a rosszabb levelek a jobb levekkel, a kisebbek 
a nagyobb levelekkel össze ne kevertessenek.

Leghelyesebb a leveleket már a szedés alatt 
levélfajonként, nagyság, szépség és épség szerint 
osztályozni. Harmatos, esős vagy zivataros idő
ben soha sem szabad dohányt szedni. A lesze
dett levelek színükkel lefelé fordítva kis raká
sokba gyűjtendők és a nap heve ellen betakarás 
által gondosan megővandók, azután szárukkal 
kifelé kör alakban ponyvába rakva a legnagyobb 
gonddal — hogy meg ne sérüljenek —  a szá
rító pajtába szállitandók.

7- A asztalról.

Minthogy a leszedett dohánylevelek rögtön 
nem alkalmasak a felfűzésre, mert a bordák 
merevek lévén, a legcsekélyebb érintésre is tö
redeznek, fonnyasztás által kell azokat puhítani, 
hogy a felfűzésre alkalmasakká váljanak.

A fonnyasztás akként történik, hogy a szá- 
ritópajtában tiszta és teljesen száraz, szalmával 
vagy gyékénynyel letakart földre a levelek ala
csony rakásokba tétetnek és mindaddig igy ha
gyatnak, mig meg nem fonnyadnak.

Igen veszedelmes azonban a dohányleve
leket hosszabb ideig igy hagyni, mert ha a szük
ségesnél jobban megmelegednek, felbomlásnak 
indulhatnak és könnyen meg is rothadnak, vagy 
pedig a szárítás alatt törékenyek lesznek, minek 
folytán azután a jobb osztályokba be nem válnak, 
miért is azok ha hirtelen melegednek, átforga- 
tandók.

A finom és középtinom kerti leveleket fony- 
nyasztani nem szabad, inért a fonnyasztás a 
kerti levelek világos színét veszélyezteti: ezek
nél pedig a fösulyt a világos sárga szinre kell 
fektetni, miért is azokat még az nap este mikor 
leszedettek fel kell fiizni és egy két-nap fedél 
alá helyezve, füzéren kell fonnyasztani.

S. A fűzésről.

A dohánylevelek felfűzését a legnagyobb 
gonddal kell teljesíteni s különösen vigyázni, 
nehogy a levelek sűrűén fizessenek és egymást 
éljék, mert ha a levelek egymást elfödik, a le
vélbordák kellően ki nem száradhatnak, a zsi

nóron könnyen égettekké válnak és könnyen 
megrothadnak. A legokszeriibb fiizési mód a for
gatva fűzés, mely abból áll, hogy a levelek 
színükkel összeforgatva füzetnek a tűre s onnan 
a zsinórra, és pedig akként, hogy a fűző két 
rakás zöld dohányt kocsányával maga felé for
dítva maga elé tesz úgy, hogy az egyik rakásban 
a levelek színükkel lefelé fordítva legyenek, az
után előbb az egyik rakásból vesz egy levelet 
azután pedig a másik rakásból és igy felváltva 
fűzi a leveleket a tűre a nélkül, hogy azt meg
fordítaná.

Ezen okszerű füzési módnak előnye, hogy 
a levelek nem borulnak oly könnyen össze, úgy 
a bordák mint a levelek könnyebben száradnak, 
miáltal sz ív  égett vagy kocsányrothadt dohány 
alig lesz, ha a levelek ritkán füzetnek.

3. A szántásról.

A szárítás a dohánykezelésnek szintén egyik 
legfontosabb része, miért is azt a legnagyobb 
gonddal kell teljesíteni, hogy jó  minőségű do
hányt nyerhessünk. A dohány szárításnak egye
düli okszerű módja az árnyékban vagyis dohány
pajtában való szárítás, mert a napon szárított 
levelek szélei hamar megszáradnak, mig a leve
lek azon része, hová a napsugarak nem hatnak 
tehát a levél közép része zöld marad, azonkívül 
a napon szárított dohány merevvé válik és hogy 
csomózásra alkalmassá tétessék — a minőség 
rendkívüli hátrányára — nedvesittetni szokott, 
e miatt azután az erjedést ki nem állja, penészt 
kap, legtöbb esetben megrothad, vagy felette 
csekély minőségűvé válik, úgy hogy csak ki 
hányásként vétetik be.

Kerti leveleket csak a szabad ég alatt, 
vagy pedig a napnak fekvő háztornáezok alatt 
szabad szárítani s ügyelni kell arra, hogy a 
beszáradás hirtelen ne történjék.

Mindkét faj leveleknél czélszerü a zsinó
rokat gyakrabban megnézni s ha a levelek azokon 
összecsúsztak, azonnal szét kell azokat rakni, 
hogy e levelek egymást ne érintsék, nehogy 
egymásra tapadva kocsányrothadtakká váljanak. 
A dohányleveleknek nem szabad gyorsan be
száradni. miért is száraz időben és nagy meleg
ben a száritó pajták szeleid nyílásait zárva kell 
tartani. Derült csendes időben a pajtákat folyton 
szellőztetni, száraz, szeles, nedves és ködös 
időben pedig az ajtókat, ablakokat és szelelö- 
két csukva kell tartani. Ha a levelek gyorsan 
száradnak, éjjen át nehány ablakot vagy szelelöt 
nyitva kell hagyni, hogy a levelek megvonul
hassanak mert a gyors száradás folytán csunyaszinü 
és tartalom nélküli anyagot nyerünk. Tartós eső 
után a pajta ablakait és szellelöit ki kell nyitni, 
hogy a dohánylevelek a felesleges nedvességet 
elveszítsék. Ha a dohánylevelek főbordái már 
teljesen kiszáradtak, hogy a levélrészek nagyon 
ki ne száradjanak, a zsinórokat össze kell csúsz
tatni s ily állapotbau hagyni mig a csomózás 
ideje be nem következik.

Ezen úgynevezett záraggatásban a levelek 
színesednek, simák és nyulékonyak lesznek, 
ügyelni kell azonban, nehogy a levelekhez ez 
idő alatt köd vagy eső hatoljon be, mert akkor 
törékenyekké válnak.

III. 18«hán>k»r«L kiirtásáról.

Az anya és esucslevelek leszedése után a 
dohánykúrók azonnal, legkésőbb azonban október 
15-éig kiszántandók vagy más utón eltávolitan
dók, minek elmulasztása a termelési engedély 
elvesztését vonja maga után.

__ _______________ _______ _______________ lU gytr kir. dohánybeváltó folűgyelóség.
Kyam. Márkás Maminál. Budapesten, Uerottya-eteza «. (Wurm-advar.)
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