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Javítsuk a minőséget.
írta : Rakuvszky István. 

országgyűlési képviselő Budapesten.

Ezt a jelszót igen helyesen hangoz
tatja  a „M. Dohány Ú jság“, hangoztatja a 
kormány, s hangoztatnunk kell nekünk 
termelőknek is nem csak általános, köz- 
gazdasági szempontból, hanem a magunk 
érdekében is.

A dohány minőségének javítására első 
sorban a helyes kezelés van befolyással. 
Ezzel e lapok hasábjain sokkal illetéke
sebb szakférfiak foglalkozván, én a kérdés 
ezen oldalát nem érintem. Legyen szabad 
azonban saját tapasztalatomból a kérdés 
ezen másik oldaláról megemlékeznem.

Nálunk, Pestmegyének legnagyobb ré
szében az u. n. szamosi dohány termelte
tik. Elismerésnek vettem tehát, midőn ne
hány év előtt felszólittattam. hogy kerti 
dohánynyal tegyek kísérletet. Gazdatársaim 
tudják, hogy a kertészekkel szemben min
den újítás milyen bajjal jár, s hogy viszont 
az u. n. házi kezelés mennyi költséget és 
bosszankodást okoz. E gy  uj faj dohánynak 
termelése és kezelése tehát mindenképen 
nehézségbe ütközik, különösen, ha mint 
ez esetben a kezelés is elüt a régi meg
szokott módtól.

Ezen nehézségeken kívül tisztában 
voltam azzal is, hogy az árak nem helyes 
aránya mellett a kerti dohány termelése 
egyelőre legalább anyagi előnyökkel sem 
fog járni, mert a mennyivel magasabb ára
kon váltatik be a kerti dohány, annyival 
kevésbbé súlyos a szamosinál, s az árak
nak ezen nem helyes aránya okozza főleg 
azt, hogy nem csak a kertész, hanem az 
inteligensebb termelő is fázik ezen jobb 
minőségű dohány termelésétől, mert nem 
egészen alaptalanul úgy okoskodnak, hogy 
a szamosi dohány kevesebb bajjal, a mi ég
hajlati viszonyaink mellett kevesebb risicó- 
val s egyszerűbb kezeléssel olcsóbb volta

daczára is jobban fizeti ki magát, mert 
súlyosabb.

Mindezek daczára azonban elfogadtam 
a felszólítást, mert kötelességünkül isme
rem, hogy a magunk részéről is előmoz
dítsuk a jobb minőségű dohány term elé
sét. Gondoltam, hogy szorgalommal és k i
tartással majd csak boldogulunk a kerti 
dohánynyal is, s legalább egy példával több 
lesz, a ki a termelő-társakat jobb minő
ségű dohány termelésére buzdítja.

Természetesen azt hittem, hogy a buz
dításra nagy segélyemre lesz maga a kincs
tár is, mely folyton azt hangsúlyozza, hogy 
Pestmegyében rossz a dohány, hogy azt 
javítani kell.

S  ebben -  meg kell vallanom — csa
lódtam. — Eleve kijelentem, hogy a kincs
tári közegeknek jóakaratáról, lelkiismere
tességéről meg vagyok győződve, de mé
gis oly bizonyos felfogást tapasztaltam, a 
mely majdnem úgy néz ki, mintha a kerti 
dohánynak termelését nem előmozdítani, 
hanem lehetőleg megnehezíteni akarnák.

Hogy hibát ne tegyek, mellőzöm az 
I egyes részleteket, a melyek időközben tör

téntek, — mellőzök számtalan megjegy
zést, vagy oly intézkedést, a mely néze
tem szerint alkalmas volt magában is el
venni az ember kedvét a kerti dohány 
termeléstől, hanem mint legjellemzőbbet,

| csak a beváltásnak kövttkező epizódját 
említem tel.

A mint a szamosi dohány beváltása 
után a kertire került a sor. egyszerre sok
kal [szigorúbb mértéket vettek a beváltó 
tiszt urak. Mennél szebb volt egy-egy bál, 
annál tovább kutatták azt. Nem elégedtek 
meg a szokásos móddal, hogy a bál kü- 
lömböző részeiből vettek %olna ki nehány 
csomót, hanem betüszerint negyedóráig 
időztek egy-egy bálnál, s addig-addig ku
tattak, a mig végre valahol találtak egy 
csomót, amelynek valami csekély hibája 
ak ad t; egy-egy megtört levélcsúcs, — vagy 
egy-egy csomóban akadt egyes, kevésbé jó  
szinü levél elég volt arra, hogy az egész 
bált alacsonyabb osztályba disqualificálják.

Joguk volt hozzá. Magam is szeretem, 
ha e tekintetben szigor uralkodik; de mér
jenek egyenlő mértékkel s oly elenyésző 
csekély, sőt gyakran csak erőltetett m a
gyarázattal hibának kijelentett hiányokért, 
a melyek a szamosi dohánynál figyelembe 
sem vétetnek, — ne disqualificálják a 
kerti dohányt. ^

Jogukban áll akár szamosi, akár kerti 
dohányt csomónkint is megvizsgálni ; de 
az a ezélzat, hogy a kerti dohánynál ok
vetlenül hibát k e l l  találni, nem felel meg 
azon intentionak, hogy a termelő a jobb 
fajta dohány termelésére buzditassék.

De legjelemzőbb volt az a válasz, a 
melyet ez alkalommal kaptam. Midőn is
mét egy bálnak félórai kutatása után végre 
egy csomóra akadtak, a melynek alapján 
a bált disqualificalták, bátor voltam felszó
lalni, s hangsúlyozni, hogy az állítólagos 
hiba, ha ugyan az, oly csekélység, a mely 
miatt talán nem méltányos az osztályt le 
szállítani.

S  erre körülbelül a következő felele
tet nyertem : hja kérem, a kerti dohányt 
sokkal szigorúbban kell classificalni. Ha 
kerti, úgy legyen olyan, hogy a legszigo
rúbb követelményeknek is megfelel.

így  azután elérték, hogy első osztályú 
kerti dohányom alig volt. Pedig bátran ál
líthatom, hogy azon mérték szerint mérve, 
a mint a szamosit szokták classifiikálni. 
igen sok, igen szép első osztályú kerti le
velem volt. így  azután természetes, hogy 
hazajövet tűrnöm kellett a kertészek és 
szomszédok gúnyolódását, s azok akik is
merték a dohányt; látták aránylag mily 
jól sikerült és szép volt, — s azután látták, 
mily csekély árt értem el vele, jogosan 
hivatkozhattak és fognak még évekig hi
vatkozhatni arra. hogy nem érdemes ná
lunk mást termelni, mint a durva, rossz, 
de súlyos szamosi dohányt, — a melynek 
a beváltása is coulansabban megy.

Ismétlem, hogy mindezt nem panasz- 
képen mondom el. Ezúttal a magam érde
két sem mozdíthatnám vele elő, ha sora
imat illetékes helyen figyelembe vennék, 
mert a kerti dohányból alig termett a rósz 
időjárás miatt néhány füzérem. De éppen 
azért hoztam szóba most ezt a dolgot, 
hogy ne mondhassa senki, hogy ez utón 
akarok magam számára elözékenyebb el
járást kierőszakolni. Nem a magam érde
kében szólaltam fel, hanem azon érdekben, 
hogy a jobb minőség termelésének akadá
lyait elhárítani igyekeztem.

Ha már az árak külömben sem olya
nok, a melyek a sulykülömbséget s a ne
hezebb kezelést ellensúlyoznák, úgy lega
lább a beváltásnál ne tegyék az arányta
lanságot még nagyobbá.

Nem kívánom én. hogy a kerti dohány 
termelése előnyökben, kedvezésben része
süljön (bár egyes vidékeken, s ideiglene
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sen ennek is volna ratiója és haszna,) de 
azt hiszem, azt méltán meg lehet kívánni 
a minőség javításának érdekében, hogy 
legalább is ugyanoly elbánásban részesül
jön a qualitás, mint a rosszabb, s ne le 
gyünk szigorúbbak azok iránt, a kik job
bat igyekeznek előállítani, mint azok iránt, 
a kik kényelmesen megmaradnak a régi 
rossznál.

Ha az utóbbiak azt látják, hogy fok
kal simábban, könyebben boldogulnak, s a 
régi kényelmes rendszer mellett anyagilag 
is jobban já rn a k : úgy csak pium deside- 
rium fog maradni az az óhajtás, hogy ja 
vítsuk a dohány minőségét.

Végül újra hangsúlyozom, hogy rossz- 
akaratot nem tapasztaltam. De a felfogást 
tartom helytelennek, s ez ellen szólaltam fel.

„Az 1889. évi dohányjövedék “ hivatalos 
adatai alapján annak múltja, jelene és 

jövője
Irta : Szakértő Kritikus.

Az első ilyczimü czikkünkben meg
ígértük, hogy a földmives iskolákban fel
állítandó dohánykertész iskolákról fogunk 
szólani, valamint a hivatalos adatokból 
mentett további meggyőződéseinket és vé
leményünket is elfogjuk a dohánügy érde
kében mond mi.

Földmives iskoláink vannak: Adán 
(Torontálmegye) és Debreczen mellett Pal- 
lagon. a többiekről nincs tudomásunk.

Ezen földmives iskolákban dohány tér 
melés van : Adán 1 holdon és Pallagon 3 
holdon.

Ezekben a dohánytermelés eredményei 
eddig mindig gyengék voltak.

A gyenge dohánytermelési adatok 
bizony csak azt mutatják, hogy ezen föld
mives iskolákban a dohánytermelés nem 
hogy okszerű volna; de csak azért van, 
hogy látszassék, miszerint az iparnövény
termelés ezen ágára is gondolnak ; de nem 
tartják érdemesnek, azzal behatóan foglal
kozni. És ezt azon balvéleménynek tulaj-

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról

Irta H ó n a i  I s t v á n
A „Magyar Dohányujsig" eredeti tárczája.

Minden embernek, minden népnek sót 
minden korszaknak megvan a maga ízlése. Ezt 
a themat mar mások is elegendő gvakian fir
tatták s magam sem akarok ezzel valami újat 
mondani, hanem csak egvszerüen magát a 
tényt constatálom. Mindazonáltal annvit szólok 
a tárgyhoz, amennyi e keretbe illik. Az ízlés 
maga nem terem csak úgy magától, mint a 
subán a gallér, az ízlést nevelnünk kell; az 
ízlés bizonyos helyes irányát eltalálni ép olyan 
művészet rr.int aminö egv magasabb szem
pontból megítélt kép megteremtése. A szakértő 
inkább iszik Jáva- vagy Mocca-kávét. mint 
czikona-Iét vagy tügelevest, jobban szereti a 
tokajit, mint a karczost. így vagyunk a do
hánynyal is; a valódi havanna dohánynak a 
szivarozó mindig előnyt ad s többre becsüli 
nemcsak a muskotálynál, de a világ összes 
illatos növényeinél. Hanem azért nem volna 
jó. ha a dohányos, bármennyire finomult ízlése 
van, mindig havanát szívna; a legelkénvezte- 
tettebb gourmand gyakran többre becsül egv po
hár jófajta asztali bort az aszúnál, máskor pe- 
dig egy pohárba cognac mellett eltörpül az 
aranysárga hegyaljai értéke. — így aztán nem
csak az Í z l é s  változó a dohányzónál, hanem

donitom, hogy mint ezt már sokszor hal
lottuk — „a dohánytermelésből voltakép 
csak a kincstárnak van haszna; tegyen e 
tekintetben mindent a kincstár — a do
hányjövedék, ha azt akarja, hogy jobb do
hányt kapjon fizesse meg jól és akkor fog
nak nálunk jó  dohányt termelni, a nélkül, 
hogy erre a gazdákat tanítani kelljen. Hi
szen dohánykertésznek úgy is csak az a 
család megy. a ki már másból nem tud 
megélni, ez pedig se maga nem fog tanul
ni ; se fiát vagy leányát nem fogja isko
lába küldeni, hogy tanuljon, mert nincs 
neki miből a taníttatás költségeit fedezni, 
hiszen keserves keresetéből gyermekeinek 
otthon is alig jut kenyérre, hogy küldhetné 
tehát azt el máshová tanulni, hogy ott a 
kosztjáért fizessen. Ez lehetetlen !“

Es ez részben igaz; de miért ? mert a 
gazdák és kertészek közti szolgálati viszony 
szabályozása daczára annak, hogy e tekin
tetben már öt év előtt tétettek első sóiban a 
Csőngrád-megyt i gazdasági egyesület á lta l ; an
nak alapján azután a  dohánybeváltó felügye
lőségek által concret részletesen kidolgozott ja 
vaslatok ; még most sincs kiadva Hol akadt 
ez meg, azt nem tudhatjuk ; de hogy az már 
valahára kiadassék. ezt épen az okszerű do
hánytermelés ügy- kívánja meg. mi épen úgy 
a  dohanyjövedék, mint a dohánytermelők érde
kében v an ; és pedig azért, mert ez idősze
rén t a dohánykertész. — ha ő nem úgy 
tehet, a mint akarja, a dohánytermelésnél 
egyszerűen megszökik a gazdától és „üt
heti bottal a nyomátu vagy ha hanyag do- 
hánymivelő, még hegyibe adósságot is csi
nál a gazdájánál úgy, hogy. ha még nem 
akar évenként befizetni a gazda kénytelen őt 
adósságának elengedésével elküldeni, hogy m á
sokat boldogítson ismét igy. Mi ennek azután 
az általános következményei' Az, hogy a 
kertész azért nem fordít semmit az okszerű 
dohánytermelésre, mert nincs m iből; a gazda 
pedig azért, mert nem meri koczkáztatni 
pénzét arra, hogy a dohánykertész m eg
egye. El kell ugyan ismernünk, hogy az 
nincs mindenütt igy ! Mert több nagy do
hánytermelőnél van elég okszerő dohány 
termelés, és ott vannak elég jó dohányker
tészek is ; de ez tudomásunk szerint — 
pedig ismerjük behatóan csaknem az egész 
ország dohánytermelését — igen kevés. 
E s a kisseb termelőknél pedig talán sehol

a h a n g u l a t  is. A magyar ember magaval 
hordja a dohányát s ha útja például Német
országba vezeti, dehogy bírja el pipájában a 
pfalzi dohanvt; maga urán hozatja az ő szó 
leott szegedi, debreczeni, véki vagy szuloki 
dohányát De gustibus non est disputandum. 
Pedig a németek nagyra vannak az ó ukker- 
marm dohányaikkal. Beszéltem egy porosz 
katonatiszttel, kt egész komolyan magyarar- 
gatta nekem, hogv az eiszaszi dohány illata a 
tehéntrágya illatával együtt nemcsak kiváló 
aroma-compositiót ad, hanem a táborozásban 
kifáradt katonát még poetikus hangulatba is 
hozza; én nem annyira az illatcompositióra. 
mint inkább egy kifáradt katonának költői han
gulatira vagyok kiváncsi.

Tagadhatatlan, hogy egv és ugyanazon 
fajtát szívni végre un&lmassa válik s minden 
finomult ízléssel bíró dohányzó tudja, hogy a 
kitűnő égésű, édeskés illatú friss havanna szi
var után változás kedvéért egy jófajtu {Manila 
következik ; de egyébiránt jól esik a pipázónak 
a havana-szivar után egy pipányi jóféle hazai 
is. — Csak az, aki a nagy hadgyakor
latok vagv háborúk aUalmaval a közelből 
szemlélheti az embereket, kik ktmondhathn 
szenvedések s nélkülözések után valamely zugó 
erdő melleti tábortűznél cseréppipájokból ere
getik a füstöt, mondom, csak az, aki ezt a 
közelből látja .s megfigyeli: csak az sejtheti 
mennyi varázserőt rejt magában az egy pilla
nat szülte füst. mely az álmodozó lelkében a 
hareztűz közepette is otthonról, békéről sze

sincs; ámbár a dohánytermelés hacsak hat 
holdankint 118 frt 77 krt bruttó jövedel
met hoz is, melyből 75°/*-ot vagyis H5 frt 
33 krt számítsunk le költségre akkor is 
ií8 frt 44 kr, tiszta hasznot hozna évenkint 
és holdankint; megérdemlené tehát, hogy 
reá költsünk a tiszta haszonból évenkint 
még 10 frtot évenként és holdankét rend
kívül i befektetésekre, melyet az okszerű dohány- 
termelés megkíván. Ez tiz év alatt 100 frtot lenne 
ki holdanként és akkor bevehetnének azután az 
okszerű dohánytermelők holdanként 300 frtot 
és könnyen, miből 100 frt lenne a  tiszta ha
szon ! tehát kereken háromszor annyi mint 
edd ig ! Azonban az okszerű dohányterme
léshez megkivántató teljesen megfelelő b e
ruházások hiába valók, ha nincsenek ok
szerű dohány kertészek ; mert bármely helyes 
szerszámmal is csak ahoz értő egyén képes tö
kéletes művet készitni!

Azért az okszerű doh ánykerfészekét kell 
képezni a  fö ld  és néjnskolákban ; mire — sze
rény nézetünk szerint — két czélhoz vezető 
mód volna u. m :

először minden földmives - iskolában 
felvehető legyen annyi dohánykertész a 
menynyi jelentkezik az évi oktatási tan
folyam hallgatására és pedig márczius — 
nov. hó végéig oly kötelezettséggel, hogy 
a dohánymivelesi munkákat előírás s/erént 
teljesitni kötelesek; ezek részére minden 
földmives iskolánál, u. m. tápintézet (alum- 
nium) volna felállítandó, hol ilyen olcsó 
vagy részben épen ingyenes teljes ellátást 
(lakást és élelmezést kapjanak mire a do
hányjövedéktől fejenként 1,00 frt ösztön
díjat kaphatna fele. — Ezen kiadásnak te 
dezetéül szolgálhatna az u. n. engedély dij. 
(felügyeleti illeték holdanként 2  frt) fe le , mi 
évenként a 80.789 hold dohányföld után 
80,789 frtot tenne ki és ebből kereken 
800 kertésznek juthatna évenként 100 frt 
ösztöndíj. Másik felét azután a közös érdek 
(reciprocitás) alapján a dohánytermelő gazda 
fizethetné és akkor 1700 kertésznek ösztön
díjjal való ellátása volna lehetséges, mi 
három év alatt: 4100 képzett okszerű do
hánykertészt eredményezne az országnak, 
kik azután oktatnák a többit. Hiszen az 
1887. évi X L IV . t. ez. 9. §. szerint egy 
forint helyett két forintra lett ezen felügye 
led illeték felem elve; és miért ? azért, hogy 
a jövedéknek a felügyeleti költségei meg-

rencséről és boldogságról fest képeket. S ha 
meghallgatjuk a uargilét szopogató törököt, 
akkor is méltán csodálhatjuk a dohány bűv- 
erejét ; a tulerőltetett szellemi munka uián 
nargileje mellé ül a török s ugv ringatja magát 
át a képze'et világába, abba a palmaiigetes 
paradicsomba, melynek az ezeregvéjszakai 
alhambra-polotáiban piheni kimagat;  az ázsiai 
dohány rózsavízen át lehűtött füstje elkábitja 
őt, ugv, hogy „ébren alszik, ébren álmodik s 
minden alom egy fényes királyság!“ — Ha
nem jaj annak, kit Ázsia erős dohanya, ez az 
aranyhaiu Lorelev egészen hatalmába kerít ; 
ki a nargilé rabjává lett, jaj annak : megvetett 
álmodozavá lett az azelőtt józanul gondolkozó 
ember, elpuhult törpévé zsugorodott a hatal
mas athleta s a pirosló szín, az egészség hi
teles bizonyítványa, mely a naptól barnult 
arc/on is meglátszott, eltűnt, sárgaság lépett 
helyébe. Mérsékelten és szerényen élvezve, 
nagy gyönyörűség, a szív felfrissül, a lélek a 
gondoktól szabadul meg.

„Egy jó dohányával megtömött pipa vagy 
egy friss havanna, ez teszi a legnagyobb él
vezetekre rá a koronát!“ így szokott beszélni 
ebéd után a tisztelendő ur, kinek a pipája 
egész nap melegen marad, s aki jobban őrzi 
a pipája parazsát, mint hajdan a Veszta-szüzek 
a tűzhelyeiket. Igv beszélnek azok a dohány
zók is, kik a finom fajú levelek különböző 
változatú illatait ellesték. A magyar szivarozó
nak a délamerikai könnyebb levelek tesznek 
jót, mint például a Varinas, az Oroniko-Ka-
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térüljenek. Ez helyes fiscalitási szempont 
b ó l ; de nem igazságos; mert más jövedéki 
ágnál sehol sem fizetnek az ellenőrzésért, 
melyet a pénzügyőrség teljesít nagy rész
ben illetve általában; ennek kiadásaihoz 
pedig nem járul a dohányjövedék! Ezen 
engedélydijjakból tehát voltakép csak a 
községi elöljáróságoknak járó jutalomdijak 
fedeztetnek legfeljebb, mi holdanként 20 
krt véve 80.000 _  100.000 hold után 16000
— 20.000 frtot tesz ki évenként csak ; te

hát még marad abból felesleg 144 000 frt
— 184.000 frt évenként, miből bátran le
hetne a  dohány kert ész ösztöndíj/akut f* dezni. 
És ez csak olyan rendkivüli befektetés volna 
a dohányjövedék részéről, mi:")— 10 múlva 
már feleslegessé válnék az által, hogy az 
okszerűséget elsajátított dohánykertészek 
már csak is okszerű dohánytermelésre ne
velnék és tanítanák gyerm ekeiket; és a 
mellett ez dohányok minőségében mit 
azután egészen máskép vagyis még egy
szer oly nagy haszonnal használhatna fel 
a dohánygyártásnál, megtérülne, a dohányjö
vedéknek busás kamattal együtt!

Másodszor, — és szerény meggyőző
désünk szerint főképen, nunc venio ad 
fortissimum virum. a  fődolog volna az okszerű 
dohánytermelést a  dohánytermi lő községekben 
és vidékeken a  községi illetve tanyai iskolákban 
a  gyermekeknek játszva tan ítan i! Hiszen a 
paedagogus nagy német császár II. Vilmos 
ő felségének nagy szavai ezek, hogy „ne
veljük a gyermekeket az életnek.*1

É s ezen nagy és hatalmas koronás fő 
bölcs belátása még a közép iskoláktól is 
ezt kívánja ; hogyne tartaná tehát ezt szük
ségesnek minden józanul gondolkozó hon
polgár a népiskolákban is. Erre nézve 
azonban ellenlábasaink szinte tudjuk mind
járt azt fogják ellenvetni, „hogy hiszen a 
tanyai iskolákban májustól september végéig 
nem járnak iskolába a gyerekek, a népis
kolákban pedig julius augusztusban és akkor 
a tanítók is elmennek vakátiozni; tehát 
ezen időben nem lesz a ki tanítson és nem 
lesz a ki tanuljon se. Már pedig a dohány- 
mivelés ideje épen májustól szeptemberig 
van ; tehát ezt behozni lehetetlen** Az á m ! 
De mi meg erre egyszerűen azt feleljük, 
hogy az igaz, miszerint a tanyai iskolák 
bán nem iámak a gyerekek májustól szep
tem berig ; de csak is azért, mert épen a  gaz

naster; ezek a kellemes illatú dohányok az 
idegrendszert csak épen annvira ringatják el, 
amennyiben annak tulizgatottságat a békés 
munka csendes niveaujaig hangolj k le.

Ki ne kedvelné a sze'énv, tormás, apró 
czigarettát ? Rövid életű füstje, ez az eltűnő 
existentia : pillangószerü létezés, mely csak a 
perczet, a mikor megszületik, tli túl! Az élet 
komoly munkaia közepette egy cigaretta egv 
Ázsiából ideszarnyaló (utólagos fölfrissitéssel 
kedveskedő csók ; egy könnyed léggömb, melv 
elvezet bennünket az elet apróbbb hullámai 
telett; a czigaretták a szivarok között apró 
tündérkék !

A reggeli kávénak utolsó cseppjeit meg
édesíteni véljük, ha egy könnyű „Cubá-“ra 
gyúj tunk;  az éjszakai alvás áltál megerösbült 
idegeket kellemesen izgatja s uj kedvet önt 
belénk, hogy a reggeli munkát megkezdhes
sük. Ilyenkor a nehéz havana nem volna he
lyén, mert az töltrissülés helyett bágyadságot 
okoz. A havana-termelö nagy gyönyörűséget 
talal abban, ha az ugv futtában készült még 
egészen friss szivar szűzies (üstjét élvezheti; 
mi európaiak szeretjük, ha a szivar egy kissé 
pihent, egy kis ideig raktáron volt.

Az egészséges embernek a szivarozás 
mindig jól esik, de nemcsak, hogy jó esik, 
hanem az egészség fokmérőjének tartja a szi
varjai, s hu a szivarja nem ízlik : nyugodt lé
lekkel azt mondja : „Most beteg vagvok !u Leg
jobban ízlik a dohányzás egy-egy nagyszabású 
kirándulás után; a választmányi ülések után

dóságukban foglalkoztatják őket ezen időben 
szüleik. A néptanítók pedig nem mennek el 
vakatiözni;  hanem inkább gazdálkodnak ők is, 
hogy legyen télen harapni valójuk. Ha már 
most a néptanítóknak - természetesen csak 
is a dohánytermelő vidékeken és községek
ben -  kötelességévé lesz téve, hogy legalább 
800 Q  Ölnyi, vagy egy holdon dohányt 
termeljeneK ; ezt könnyen beilleszthetik gaz
dálkodásukba és februártól májusig meg- 
megtanitják a gyerekeket az okszerű dohány- 
palántás ágyak készitésére és rásza neve
lésre. meg kiültetésre; dohányt törni és 
fűzni segíteni pedig úgy is elfognak jönni 
nekik julius augusztus és szeptemberben is 
szívesen egy nap egyik része, másnap másik 
része — tehát nagyrészük — a gyerekek
nek és igy megtanulják azt is ! Azután 
pedig, ha már októbertől kezdve iskolába 
járnak, ismét megtanulják az utószáritást 
és szabályszerű simítást és csomózást és 
bálozást is. A kapálást töltögetést és ka
csozást pedig nem is kell az iskolákban 
tanulniok ; mert ezt gyakorolják dohány- 
termelő vagy feleskertész szüleiknél, kik 
ezen munkát csak nagyon kevés kivétellel 
nem végzik okszerűen ; sőt tapasztalatból 
állíthatjuk, hogy általában, — mit el kell 
ismernünk a vándortanitás sikeres eredmé
nyének — helyesen és jól végzik.

Ezek előre bocsájtása után tehát azt 
bátorkodunk indítványozni, mint azt már 
előzőleg is említettük, hogy a dohánytermelő 
vidékeken és községekben általában minden köz
ségi és tanyai népiskolában rendeltessék el kö- 
telezőleg a  dohánytermelés oktatási czélra éOO 0  
öl. vagy egy hold területen oly formán, hogy 
ezen oktatási czélra szolgáló dohánytermelés 
berendezési és mivelési költségeit a  dohányjöve
dék fedezze Közösen a  dohánytermelő közsé
gekkel vagy jmsztákkal akként hogy a beren
dezési költségekre előlegezzen a jövedék 
2<i<)—400 frtot. a község pedig tartozzék 
az okszerű palántás ágyakat, száritó pajtá
kat és száritó eszközöket elkészítetni fel- 
épittetni és beszerezni. A  község elöljáró
ság pedig valamint az állandóan alkalma- 
zandolt m. k. dohánytermelési vándortanitó és 
az illetékes dohánybeváltó hivatal felügyelni 
arra, hogy mind ez a termelendő dohányfaj
nak megfelelőleg okszerűen eszközöltessék. 
A dohánytermelést pedig az erre kijelölt nép
tanító személyes felelősség terhe mellett legyen

is jól esik rágyújtani ; tessék csak megnézni, 
hogy a színházi előadások után mar ajtó kü
szöbön miiven mohón gyűlt ra a dohányos 
ember arra a szivarra, melyet az utolsó (elvo
nás 'égén jó előre előkészített: alvas előtt
egv lagvan megtömött csibuk szép szálas tö
rök dohánnyal, mely csak úgy dagad ki a 
csibuk ból ! Milyen észrevétlenül nehezíti meg 
pilláinkat s altat el bennünket: Játékközben, 
vagy a kálvhamegetti beszélgetésnél (elváltva 
szívjuk az erőset a gyengével i t t -ot t  egy 
könnyű cigarettával fűszerezhetjük egyébbként 
is ilvenkor kellemes állapotunkat; maga a 
szivarka sodrása is némi élvezet; de élvezet 
legven az is, hogv ha a társaságbeli tagok 
egyikét megkínáljuk egy szivarral; mondom 
ez is élvezet legven s ne kegyelem vagy jóté
konyság. Abból, hogy m i k é n t  adunk vala
kinek egy szivart: igen sokat — gyakran sok 
roszat — lehet kiolvasnunk. Egyáltalában —  
s ezt kérem tessék el is hmm — valakit egy 
szivarral megkínálni tudni*: művészet! S mint
hogy minden művészetnek meg van a maga 
v i r t o u z a mellett a k o c z a m ü v é s z  is, a 
d i l e t t á n s a  is no meg pt u s e r e  is: ennél 
fogva ne csodálkozzunk azon, ha valaki szi
varral való megkinálás művészetében a felso
roltak alaptokán áll : mert szomorú valóság, 
hogy a világ nem áll csupa művészetiből s 
egy-egy igazi művészre annyi dilettáns c sia , 
hogy ahhoz képest Xerxes tábora csak egy 
kis kompániává törpül. A „megvendégeltetés*4- 
nek épugy megvan a maga művészete, mint

köteles okszerűen eszközölni és a  dohánytermést 
a  kincstári raktárakba az illetékes dohány be
váltó hivatalhoz beszállitni. A  dohánytermés 
beváltási árából azután első sorban a mű
velési költségek lesznek fedezendők. mi 
a holdpénz és zsinórpénz előlegből kike
rül ; a  tisztajövedelemnek fele illesse azután a  
tanitót ; fele pedig fordittassék a  berendezési 
költségek törlesztésére, mi a tőke törlesztés
sel együtt a befektetett tőkének kereken 
6"/#-ot tenne ki, vagyis 200 forint után 
évenkint 12 frtot, 400 forint után 24 
frtot, pedig ez ha csak 50 frtra vesszük is 
egy hold dohánytermék tiszta jövedelmét: 
abból mind kikerülne biztosan, mert az 
1889-ik évi statistikai kimutatás is átlag 
113 forint és 77 krra teszi egy kath. hold 
bruttó jövedelmét, miből felét művelési 
költségekre leszámítva maradna tiszta jöv e
delem 56 frt 881/2 kr ez pedig a 7°/0 tör
lesztést is felleli felében is. Tehát a beren
dezési költségek ilyenformán mindenesetre 
visszatérülnének a jövedéknek 30— 32 év 
alatt, illetve, ha esetleg a magyar földhi
telintézet vagy más pénzintézet előlegezne 
állami jótállás mellett ezen beruházási tő
kéket úgy azoknál törlesztethetnék azt biz
tosan le. Ezen beruházások költségei tehát 
voltakép nem is terhelnék i yformán a do
hány jövedéket esetleg csak a jótállással, 
minélfogva ezen oktatási czélu dohány 
termelésnek a népiskoláknál való szerve
zése pénzügyi szempontból akadályba 
nem ütköztetik és azokat három év alatt 
vagyis 1891 1893 években fokozatosan egész
ben be is lehetne rendezni.

Azonban, ha elvileg elfogadjuk az ok
szerű dohánytermelésnek általános megho
nosítására egyedül vezető oktatási módot: leg
először a  néptanítók ebben való gyakorlati ki
képzésükről is kell gondoskodnunk. Ezt úgy 
véljük elérhetőnek, hogy a néptanítók lát
tassanak el egy az okszerű dohánytermelésről 
szóló népszerű tankönyvvel, minek „Dr. Nyáry 
Ferencz, a  dohánytermi lés és kezelés kézikönyve 
a  magyar gazdaközönség szám árau átdolgozva 
megfelelne és a  „M agyar Dohónyujságu min
den dohánytermelő község által járatandó volna 
a néptanítók részére. A néptanítók pedig 
köteleztessenek kétéven át minden naptári 
év márcziustól november esetleg deczem
ber végéig havonként kétszer csütörtökön 
a legközelebbi dohánybeváltó hivatali min-

a „mulattatásnak**, mint a „levelezésnek, az 
„elbeszélésnek** stb. S ha a megvendégeltetés- 
ból hiányzik a művészi rész, az ép akkora 
hiba, mint amekkora öröm az, ha abban él
vezhetjük a művészi részt is. — A fölött 
ugyan sokat lehet disputáim, vájjon illő-e, sza
bad-e más embernek a szivarját szívni ? Nagv 
sérelem volna az, ha valakinek egyszerre csak 
az jutna eszébe valamely társaságban, hogv 
polgártársát igv szólítaná meg : „Szokott kérem 
harisnyát viselni ?“ Vagy: „Szolgálhatok egy 
finom zsebkendővel ?** Azon ma már senki sem 
ütközik meg. ha polgártársunktól azt kérd
jük ; „Szokott, kérem szivarozni ?* Vagy : „Szol
gálhatok, kérem, egy jó szivarral ?“

Valóban, csodálatos dolog az, hogy mi
lyen hevesen értenek ahhoz, mikép kell vala
kit ,.művésziesen'* megkínálni: a legtöbb eset
ben az adománvozó azzal a szivarral elrontja a 
szegény elfogadónak minden kedvét előre, még 
mielőtt ez csak rá is gyújthatna ! Az ilyen „adni 
nem tudó*4 ízléstelen ember rendesen érezteti 
barátjával vagy épen azzal, akit megkínál, hogy 
ez e l f o g a d  ajándékot s aztán igyekszik is 
az ajándék értékét ennek a haszontalan tárgygvá 
vált dolognak lehetőleg fokozott állapotban 
feltűntetni. S mintha csak egyébb szándéka 
sem volna, mint épensé, gél e szerencsétlen
nek életét az adomány által a lehető legjob
ban elkeserítem : még a megkinálási megelő
zőleg is körülbelül ilyen szavakkal bosszantja: 
„Szolgálhatok valami k ü l ö n ö s e n  finom 
szivarral ?“ E közben nagy grácziával nyúl
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tatelepet vagy fÖldmives iskolát gyakor
lati szakoktatás nyerése végett megláto
gatni Hogy pedig ezt tehessék adjon ne
kik a dohánytermeld község ingyen fuvart 
a jövedék pedig I frt 50 kr napi dijjat 
vagy tagdijjat minden megjelenésükért, mi 
hivatalosan lesz igazolandó és ennek alap
ján minden hónapban a dohánybeváltási 
pénztárból felveendő. — Ez nem terhelné 
nagyon meg a dohányjövedéket, mert Ma
gyarországon van mintegy 300 dohányter
melő község és igy ugyanannyi néptanító
nak véve fel havonként. 3 frt napidijjat 
vagyis 10 hóra 30 fftot. ez kitenne kereken 
350 tanítót véve fel, mert több tanyai tanító 
is van. 10.500 frt egy évre, mit sokszorosan 
fedezne a fenn kitüntetett felügyeled illeték 
felesleg! De ennek voltakép csak egy 
harmada kellene ; mert be lehetne osztani 
a néptanítók gyakorlati kiképzését hat 
évre. minden két évben másokat véve igy 
tehát ezek kiképzése csak kereken mintegy 
3200 frtba kerülne a  <1 ohányjövedéknek, mit 
nem is érezhet 2.500.000  (nettó tiszta hevet el 
azért, hogy jövőben csak :?6.0<»tUMH) 5 —0 
év múlva pedig 30.000.0iH) csak lehessen !

Az igy gyakorlati szakoktatásban ré
szesült néptanítóknak azután a két év el
teltével, ha oktatási dohánytermelésük is 
jó eredményt — va-jy legalább haladó ered
ményt fog mutatni; mint dohár.ytermelési 
szakoktatóknak a dohánybeváltóhivatalok 
javaslatára a dohánybeváltó felügyelőségek 
által „Bizonyítvány** lesz kiállítandó Az 
ilyen néptanítók ezután okszerű dohány
kertészeket és termelőket fognak nevelni; 
már csak azért is, mert a népiskolák do
hánytermelését szívesen [megfogják vasár- 
naponkint vagy máskor is nézni úgy a 
községi dohánytermelők, mint az ottani do 
hánykertészek is ; mert beszélni fognak ne
kik erről gyermekeik . és elmondják, 
hogy csinálják ezt az iskolában ; minek 
alapján azután az öregebbek is megpróbál
ják  a jobb mivelési módot és kezelést, és 
meggyőződvén annak helyességéről: gya
korolni is fogják az okszerű dohány műve
lést és kezelést!

De hiszen ezt az eszmét már megtes
tesítve látjuk, ha nem egészen is igen 
helyes alakban a m. k földmivelési minis- 
terium azon intézkedései által, hogy a mé
hészeti selyemtenyésztési stb. vándortanitók

mind a néptanítókhoz fordulnak első sor
ban, és azokat oktatják népszerű útmutató
nak muukák kiosztása és gyakorlati útmu
tatások által szakmáik okszerű mivelésébe 
be, és ezen betanított néptanítók azután 
oktatják tovább a népet és gyerekeket és 
igy teljed tovább és tovább az okszerű mi- 
velés ezen gazdasági iparágakban is még 
pedig mindinkább feltűnően dús eredmény- 
nyel.

Ilyen állandó vándor tanárokat még pedig 
legalább négyet és egy fővándortanart kellene 
tartania a  dohányjövedéknek is, kik az ok
szerű szakoktatást azután berendezzék m eg
felelően a népiskolákban és a földmives 
iskolákban De ezeknek azután a főbb el
vekre nézve egyöntetű eljárást kellene kö
vetni, mi csakis a helyi viszonyokhoz volna 
alkalmva módosítandó és pedig úgy, hogy a 
jónak dohányfajok vidékenként való meg 
honosítását mivelési és kezelési módo
kat. melyeknek megállapitására kísérletezés 
alapján első sorban a gazdasági tanintéze
tek, másodsorban pedig a dohánybeváltó 
hivatali mintatelepek vannak hivatva, és 
legyenek utasítva; a fővándor-tanár veze
tése és ellenőrzése mellett, ki a dohány
jövedéki központi igazgatóság fótisztvise- 
lője és a dohánytermelési és beváltási osz
tályának műszaki tanácsosit legyen, ki a 
szakoktatásra nézve, mind a jövedék mind 
a termelők közös legfőbb érdeke elérésé
nek t. i. jó  minőségű dohánytermelés
nek — tekintetében legjobb szakszerű be
látása szerént mindenütt intézkedhessék, és 
korlátlan ellenőrzési hatalommal bírjon az 
e tekintetbeni utasítások végrehajtathatá- 
sára nézve. Mert az eddigi vándortanitók 
csak inkább hittéritők voltak, kiknek ál
dást hozó tanításai csak ott mutattak ered
ményt, hol megakarták érteni és befogad
ták a termelők és feles kertészek szakok
tatásaikat : mert csak ajánlottak és ha tanai
kat követendik üdvösséget helyeztek — a 
dohánytermelés nagyobb hasznában ki
látásba ; de az okszerű mivelés és kezelés meg
állapított kétségtelenül legjobb elveinek és mód
ja in ak  végrehajtását nem követelhették sehol, 
minek folytán oktatásaik legfőbb helyen, 
„a pusztában nyom nélkül elhangzó kiáltá
sok*4 voltak vagy csak „Írott mulasztók44 
maradtak ; mit e téren a csigaléptekkel 
való haladás — habár haladás constatál-

ható — bizonyít; mert a  legszebb és légiid- 
vösebb törvény sem ér semmit ha nincs az 
pontosan végrehajtva, és ez az okszerű dohány- 
termelés terén azért nem volt; mert kötelezett 
végrehajtói eddig nem voltak ; a fennti javas
latunk megvalósítása esetén azonban lesz
nek minden községben a néptanítók, kik 
azután terjesztői, mintaképei és ha fel
fogják fogni nemes hivatásukat és saját 
anyagi érdeküket is mind megannyi apos
tolaivá lehetnek rövid időn az okszerű do
hánytermelés mivelés és kezelésnek, mire 
az körülöttük mindinkább fog terjedni, és 
rövid időn általánossá fog lehetni az egész 
országban; mert a néptanító tud a nép 
nyelvén csak igazán beszélni és azt a nép
nek legnagyobb része meg is hallg atja ; 
mert hiszen * ő reá hallgatott gyerekkora 
óta és igy ezt megszokta, a „szokás pedig 
második termezetté válik44 es csakis ez biztosit ja  
az eredményt az okszerű dohánytermelés, mivelés 
és kezelés általánossá tételére; következményei
ben pedig a magyar dohány j ó  hírnevének 
visszaszerzésére és j ó  pénzeredményeiben do
hánytermelőink általuk pedig kedves hazánk  
vagyonosodasát! Azonban ez csak úgy fog 
bekövetkezni, ha agy a  dohánytermelők mint 
a dohányjövedék is a „do ut desu jól ma
gyarul : „segíts magadon az Isten is segitni 
fog44 arany elvét tartja be minden tekintetben.

Gyulafalva község és dohánytermelése
A jövedék működése feliratú közle

mény, mely a „Magyar Dohány Ú jsá g 44 
czimü szaklap 23-ik számában megjelent, 
azon gondolatra vezetett, hogy ezen való
ban érdekes czikket még egy pár adattal 
kibővitsem Igaz, hogy a magyar jövedék 
egyedüli törekvése a dohánytermelés ok
szerűségét hazánkban mennél jobban kiter
jeszteni, de e kiválóan fontos feladata mel
lett éber figyelemmel kiséri egyes közsé
gek életviszonyait s ott a hol lehet hatha
tós támogatással törekszik arra, hogy a 
dohánytermelő községek lakóit gazdálko
dásukban elősegítse sokét nemes versenyre 
felserkentve, jólétüket előmozdítsa. Daróczy 
Vilmos tisztelt szerkesztő ur szakavatott 
tollal és nagy lelkiismeretességgel emelte 
ki a magyar dohányjövedéknek a dohány 
okszerűsége mel'ett kifejtett fáradozásait, 
szabadjon tehát nekem a dohánytermelő

szivartarczáia után s idót enged a kmpadra 
▼ ont vendégnek gondolkozni a fölött, hogv 
ugvun minő is lehet egv ,,különösen** finom 
szivar? „Egvedüli4* gvönvörüiégemet abban 
találom, hogy s p e c i á l i s  minőségű szivaro- 
ka f élvezzek** — folytatja emberünk, miköz
ben végre kinyitja szivartárczajat s oda tartja 
a szegény vendég orra ala A vendég mar ki- 
▼eit egy szivart s mielőtt rágvujt még egy 
gyengéd oldalbökést kap ilyenformán: „Ha
nem kérem, tessék jól lovagni s gondosan 
meggyujtam !u A szerencsétlen áldozat már 
a gyufát tartja a kezében, de a megkínáló 
nem mulasztja el az alkalmat, hogy még egv 
gvtikos döfést ne mérjen boldogtalan áldoza
tára e szavakkal; „De kérem ezt á h í t a t t a l  
szívja, am, mert nem m i n d e n n a p i ! * 4 Így I 
keseríti el az illető a szegénv ember életét, 
mintha csak mondaná neki: ,,Ilyen finom szi
varra nem vagy méltó, hisz g o n d o s a n  nieg 
sem tudod gyújtani s nincs érzéked egy ilven 
k ü l ö n ö s e n  finom szivar á h i t a t o s elszí
vására ! nem jutsz te m i n d e n  n a p o n  ilyen 
szerencséhez minőhöz ma én téged juttatni 
elég bőkezű vagyok !“ — No meg azután 
azok a barátságosaknak látszó, voltaképen pe
dig a neveletlenség bélyegét magánviselő mo
solygások, melyeknek kíséretében az ilyen be
szédek megesnek! Mintha bizony annak a 
szivarnak elszívására szellemi képességeinket a 
legmagasabb hatványra kellene emelnünk. A 
művelt embernek a világért se jutna eszébe, 
hogy Eötvös „Karthausi“-át e szavakkal nyúj

tsa at az olvasónak I, Hanem, kérem olvassa 
ésszel áhítattal !*‘ Hanem az, aki bennünket 
esetleg egv röviden égó s hosszan büdösló 
kurtával megkínál, nemcsak, hogv megenged
hetőnek. de szükségesnek is tart|a azt, hogy 
eszünkre és ahitatossagunkra apelláljon. Az 
ilven embereknek fogalmuk sincsen arról, ho
gyan kell az embert megkínálni. Mikor ki
nyitja előttem a szivar tárcsáját s latom, hogv 
a szivarok abban fejeikkel kifelé ailanak : mar 
nem kérek belőle; látszik, hogy az ilyen do
hányos érzéke nem elégga finom s nincs te
kintettel arra, hogy az ember nem szívesen 
veszi ajkai közé a szivart ott, a hol más már 
az ujjaival babrált. Az egyiknél esetleg azért 
nem, mert ismerjük ujjainak a tisztaság iránti 
viszonvat, a másiknál meg épen azért nem, 
mert nem ismerjük azt. Hat még, ha az em
ber olyan firmákra akad, a kik így beszélnek : 
„Tudja kérem, mennyibe kerül ez a szivar?" 
— „Talalja kiru — Mit gondol, mi az ara 
ennek a szivarnak ?" A*kérdezett természetesen 
igyekszik lehetőleg magas értéket mondani 
s mire a kérdező elfintorítja az orrát s „az 
igazat megvallva" — kétakkorát mond. Tény
leg pedig egy manheimi dohánvgyár káposz
talevelei közül való praeparalt szivar, mely
nek igazi ára : 3 darab — 10 kr.

Az ízléstelen ember, ha már raegkinozta 
áldozatát a szivarkinálás előtti otromba kér
déseivel figyelmeztetéseivel: még nincsen meg
elégedve. Az áldozat rágyújtott, itt az ’deje, 
rontsuk el még azt a kis Örömét is, mely

megmaradhatott. Némán, várakozólag nézi a 
szivarozó vendéget; aztan müértóleg maga felé 
legyint a jobbik kezével, hogy egy kis füstöt 
hozhasson a maga orra alá is; végre mintegy 
biztatólsg egv kitünó kritika elmondására, föl
veti a kérdést: „Nos, mit szól hozzá?u — 
Ezzel aztán meg is rabolta egyúttal a saját 
adománvat ennek teljes értékétől.

Vannak továbbá olyan szivark inálók is, 
kik jóval mielőtt megkínálnának valakit, előre 
reklámot csinálnak az esetleg igazán reklámra 
szoruló szivarjaiknak. Mint valami nagv ese
ményt, rendkívüli töiténendőt, már ebéd előtt 
mondja: „Aztán egv p o m p á s  szivart szí
vunk!" Vagy: „A fekete után egy n a g y 
s z e r ű  szivar következik!44 Vagv : „Maid a 
feketéhez kapun.:" v a I a m 11 szívni! Ilyenkor 
ez a „Valami" egy bizonyos jelentőségteljes 
szemöldökrengés mellett van mondva ; a „pom
pás" szó egy egy sajátszerü — delicattcsét 
kifejezni akaró —  c»ettentéssel van kiejtve s a 
„nagyszerű" szó nem .,nagyszerű*4, hanem 
„naszszszerű !"

Tény, hogy valakit szivarral szépen meg
kínálni tudni: művészet; azonban ez oly egy
szerű, mint minden művészet, melynek föczéíja 
a természetességet lehetőleg megközelíteni; az 
ilyen művész a legjobb szivarjával igyekszik 
szolgálhatni s örvend, ha vendégének örömet 
szerezhet. Ez az, amit sokan nem tudnak meg
érteni.

(Befejesé közlemény következik).
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községek jóléte érdekében kifejtett műkö
désének egyes mozzanatait, e lap tisztelt 
olvasóinak tudomására hoznom.

A magas kormány, mely hazánk pol
gárainak sorsát melegen szivén hordja, To- 
rontál megyéből átvándorolt szegény, de 
igen szorgalmas magyar ajkú népnek, Bács- 
Bodrog megyében Zombor városától 22 
kilométernyi távolságra uj otthont alapitott.

A nyomor, az árvizek romboló hatalma 
vándorbotot nyomott e szegény, munkás 
nép kezébe s a magyar kormány gondos
kodása uj tűzhelyt biztosított a sors vi- 
szontagsugai által annyira sújtott népnek. 
Zombor városától nem messze 1884 évben 
uj község alakíttatott, melynek neve Gyula
falva lett

Gyulafalva község telepeseinek 500 
telep osztatott ki. de ezen telepektől ele
inte 442 vétetett igénybe, miután kezdet
ben csak 412 család települt Gyulafalván 
le. később 1886 évben a települt családok 
száma 837-re apadt. De 1888. évben jelen
tette már a m kir. pénzügyminiszter, a 
képviselőház elé terjesztett jelentésében azt, 
hogy Gyulafalva község telepítési ügye 
teljes befejezést nyert, az összes telep föl
dek a telepeseknek átadattak s nevezett 
község lakosságával az adásvételi szerződés 
megköttetett. S itt kiemelendőnek találom, 
hogy a kalocsai ersek-bibornok Ö Eminen- 
tiája Gyulafalva községben népiskolát ala- 
pi ott s ugyanott templomot emelni szándé
kozik.

Gyulafalva község még más kedvez
ményekben is részesült a kormány részéről, 
igy például a telep erősbitése czéljából 
megengedtetett, hogy a felső gyulafalvi 
teleppel az alsó puszta kulai további tele
pítés beszüntettessék s azjalsó Gyulafal- 
vára szánt területek egy része, mintegy 
200 hold bérleti föld meghatározott ha
szonbér esetleg megváltási ár mellett a te
lepülőknek átengedtessék, továbbá, hogy 
nevezett községnek *>no hold legelő adas
sák s hogy téglavető helyül váltság ár 
mellett 8 holdnyi terület kihasittassék. 1884 
évben még csak 266 család birt rendes 
kis házikójával, most már minden egyes 
család saját othonával rendelkezik, minden 
egyes család szerény, de valóban ízléssel 
épült házikót nevezhet a magáénak. De a 
kormánynak atyai gondoskodása még más 
irányban is nyilvánult, törekedet arra, hogy 
ezen szegény népnek otthonon kívül még 
jólétet is biztosítson, iparkodott azon lenni, 
hogy Gyulafalva népének munkát s jövedel
met adjon, hogy ezen népnek munkásság 
és szorgalom által a jövőben jobb megél
hetési módot nyújtson. S igy történt az, 
hogy Gyulafalva község lakossága a kincs
tár számára való dohánytermelési enge
déllyel láttatott el. Igaz, hogy ezen 
községnek engedélyezése eleinte igen sok 
nehézségbe ütközött, miután Gyulafalva a 
már feloszlatott palánkai doh. bev. hivatal 
körzetébe lett volna beosztandó, hol a do
hánycsempészet óriási mérvt en elharapód
zott s mert Gyulafalva határán, hol eddig 
dohánytermeléssel nem foglalkoztak, azt a 
dohánytermelést meghonosítani, a jövedék 
érdekében nem állott.

De különben is minden egyes telepit- 
vényes csak 4 holdnyi külsőséggel bir, s 
igy mint pusztán a földművelésből élő 
egyének, az élet fenntartására szükséges 
különféle termények előállítása mellett, a 
dohánytermelésre csak nagyon kis terüle
tet szentelhetnének, mely egy holdat sem 
érne el, holott a kérdéses vidéken egy 
holdnyi minimális terület van megállapítva. 
Engedélyeztetésük más különben még azon 
okból sem mutatkozott czélszerünek, mert 
Gyulafalva fekvése, jövedéki szempontból 
igen kedvezőtlen, miután egész napi járá
sokra dohánytermelés nem létezik, s ily 
más dohánytermelő vidékektől elszigetelt

dohányültetvényben a csempészkedésre igen 
tág tér nyílnék.

Mindezen nehézségek majdnem lehe
tetlenné tették Gyulafalva községnek a 
dohánytermelési engedélylyel való ellátá
sát, mindazonáltal 1885 ik évben a jöve
dék ezen akadályokat legyőzé s tekin
tettel azon kincstári telepes község való
ban nehéz életviszonyaira, a nagy méltó
ságú pénzügyminisztérium magas felhatal
mazás folytán, Gyulafáivá község lakossá
gának 100 holdnyi területen leendő dohány- 
termelésre az engedélyt tényleg megadta.
A szegedi doh. bev. felügyelőségnek 1886 
évben bemutatott jelentése szerint a Gyu
lafalva dohánykezelése csakugyan gyakor
lott kezekre vallott, miután a lakosság nagy 
része más vidékeken dohánytermeléssel 
már foglalkozott. Okszerű kezelése azon
ban ott tekintettel a valóban szegény nép 
szegényes beruházáséira, még tzámitani 
nem lehetett.

A beváltott anyag csak közönséges 
szegedi I., II. oszt. jó égésű boríték illetve 
burok tartalmú levelet képviselt, nagyobb 
fele azonban csak szivarból és vágó do
hányból állott. Jövedéki szemponthói tehát 
nem vala előnyös nevezett telepitvényes 
község határán a dohánytermelést folytatni. 
Miután azonban e szegény, tisztán magyar 
ajkú, szorgalmatos igyekvő nép a dohány- 
termelés nélkül elpusztulna, jónak látta 
mégis a jövedék — sorsukon segíteni óhajt
ván. — ugyanott a dohánytermelést kiter
jeszteni a 249 jelentkező lakosnak egy-egy 
holdra szegedi közönséges levelek dohány 
termelésére az engedélyt megadni. Így tör- I 
tént tehát, hogy nevezett községben a 
a kincstár számára való dohánytermelés 
végleg meghonosult s a lakosság las
san ugyan, de biztosan halad azon irány- ! 
bán. mely a nyugodtabb megélhetés felé 
vezet. A dohánytermelés e vidékről évről- 
évre emelkedett s már az 1890. évben 466 
termelő 495 holdon bir dohánytermelési 
engedélylyel.

S itt nem hagyhatom érintetlenül a 
magyar jövedéknek azon intézkedését, mely 
Gyulafalva dohánytermelő népének jólétét 
minden esetre emelni fogja. Intézkedett 
ugyanis a doh. jöv közp. igazgatóság, 
miszerint Gyulafalva községbe vándortani- 
tónak a szegedi doh. bev. hivatal egyik 
tisztviselője oly utasítással küldessék ki, 
hogy a termelőket az egymás után követ
kező s a dohánytermelésnél szükséges me
zei munkákra, úgymint kapálásra, töltöge- 
tésre és kacsozásra oktassa, továbbá elren
delte, hogy nevezett tisztviselő 1890. évi 
julius hó 15-től Gyulafal vára újból vonul
jon ki s ezen időtől fogva a simítás befe- 
jeztéig állandóan is a termelők között tar
tózkodjék, őket folytonosan oktassa és 
iparkodjék odahatni hogy mennél jobb do
hány anyag állíttassák elő.

Gyulafalva község termelői az igaz
gatóság ezen intézkédését nagy örömmel 
fogadták s mondhatni önfeláldozó buzga
lommal törekedtek arra, hogy vándortani- 
tójuk minden utasításának a legnagyobb 
lelkiismeretességgel feleljek meg. Sajnos 
a doh. jöv. közp. azonban, az igazgatóság 
ezen üdvös intézkedése a folyó évben tel
jes sikerre nem vezetett, mert a folyó év
ben uralkodott nagy szárazság, a dohány 
palántáknak késői kiültetése, valamint az 
iszonyú módon pusztító féreg az ültetvé
nyek legnagyobb részét majdnem teljesen 
tönkre tette, úgy, átlagos számítással csak 
4 —5 métermázsányi lesz az átlagos ered
mény, melyet holdankint e szorgalmas 
község munkás népe a dohánybeváltáshoz 
szállítani képes leend.

Mint azt épen most előadni szeren
csém vala, a késői kiültetés nagy rész
ben oka vala annak, hogy Gyulafalva do 
hánytermelői a folyó é v b e n  sikert fel nem 
mutathatnak. Nehogy te h á t  eze n  te rm e lő k

a jövőben hasonlóképen sujtassanak, jónak 
látta a magyar dohányiövedék intézkedni, 
hogy jövő 1891. év marczius hó első felé
ben egy szakavatott tisztviselő Gyulafal- 
vára kirendeltessék, aki a dohány termelő
ket a melegágyaknak saját költségükön 
leendő elkészítésére oktatandja. s ily mó
don alkalmat nyujtand nekik a dohány- 
termelésre döntő befolyással biró, egyik 
legfontosabb részével megismerkedni. Ha 
Gyulafalva község dohánytermelői, a korai 
kiültetés előnyeit látva, jövőben oktatójuk 
tanácsait fogadni s dohánypalántáikat ko
rán kiültetni fogják, akkor dohánytermelé
sük, okszerű kezelés mellett, emelkedend 

! s nevezettek jövőben igen szép anyagot 
| fognak a dohánybeváltáshoz szállítani, mert 

a község talaja a dohánytermelésre igen 
alkalmas, hullámos, magas fekvésű porha- 
nyos és könnyű müveletü.

Midőn igazgatóságom magas megha
gyása folytán Gyulafalva határát beutazni 

' szerencsém vala, szinte csodálkoztam ez 
uj telepitvényes községnek rendezettségén 
és tisztaságán; a házak, az udvarok oly 
csinosait, a nép annyira jóakaratu és szor
galmas, hogy a legszebb benyomásokkal 
eltelten búcsúzhattam e községtől. Igaz, 
hogy termelésük a folyó évben sikerültnek 
épen nem mondható, de ennek oka nem a 
nép munkátlanságában vagy szorgalom 
hiányában keresendő, hanem igenis kere
sendő azon elemi csapásokban, mik a folyó 
évben majdnem minden dohánytermelési 
körzetet részben sújtották Adja az ég, 
hogy hazánk dohánytermelői a jövőben 
elemi csapásoktól megovassanak, s hogy 
az okszerű dohánytermelés gyümölcsei tér 
melő közönségünk által mennél nagyobb 
mérvben élveztessenek.

E kis czikkemmel azon czélt akartam 
elérni, hogy tisztelt olvasóink figyelmét a 
dohányjövedék azon nemzetgazdasági mű
ködésére vonatkozik, mely a dohánytermelő 
községek jólétének emelésére törekszik, ha 
czélomat elértem úgy tiszta szívből örülök 
neki.

Dr. Keömley Nándor.

OohánykivitelUnk pangása.
A nagy jelentőséggel biró dohánykivite

lünk oly nagv megcsökkenésének több oka van.
A dohány egyedárusággal biró államok

ban u. m. Franczia-, Olaszországban, Romá
niában és Szerbiában majdnem teljesen meg
szűnt dohánvvásarlásnak okai külömbözők és 
részint agrár részint más politikai viszonyokra 
vezethető vissza.

Igen nagy szerepet játszik az a körül
mény is, hogy a külföldre adott dohány olyan 
is volt már, hogy olyant ók is állíthatnak elő. 
— De főkép két igen fontos ok az, hogy a 
mi áltálunk eladandó világosabb minőségű do
hányok igen drágák, és nem b rják a versenyt 
a tengerentúli és más államokban termelt silá
nyabb rósz minőségű dohányokkal, habárazok 
azt hiszem, ami ilyen osztályzatú dohányiank- 
nál nem jobbak, de felette olcsók.

Dohányunk minőségében fekszik unnak 
oka, hogy a nagv Britanniának olyan dohányt 
nem adhatunk, a milyent ők szívesen venné
nek tőlünk, nevezetesen olyan természetű do
hányt, mely sok viz felfogási képességgel bir, 
és olyan dohányt sem, mely egészen sárga, 
jóllehet mindkét nem szorgalmas és gondos 
kezelés mellett egyes vidékeken clóállithatók.

A Németalföld és Elzász Lotringia roha
mosan haladnak most a jobb minőségű do
hán) termelésében és igy néküok is követnünk 
kell a# jó példát.

Általánosan véve a jobb minőségű do
hánynak most is volna kelendősége és akadna 
vevője; ez azonban annyira kevés, hogy hazai 
gyártásunk szükségleten sem nem bírja fe
dezni; de ezek hiányában ezeket külföldi do
hánynyal kell pótolni.



6  Maoyab Dohántujbáo.

A dohány alkatánál fogva is nagy Ürtar- < 
talmat adnak ét úgy a szállítási magas dijjak I 
it képezik kis részben a kivitel megnehezí
tését.

Tehát sok bajon kellene segíteni: rósz 
dohányokat olcsóbban adni, jó és olyan do
hányokat előállítani, a melyek hazai gyártá
sunknak és a külföldre való szállításra alkal- 
masak, önként következik, hogy ha a terme* 
lésünk okszerűen fog történni, a legnagyobb 
mennyiséget a jobb minőség fogja képezni, és 
akkor a silányabb minőség sokkal kevesebb 
lesz mint most, de mert még az is jobb lesz, 
akadni fog vevőre; természetesen, hogy azt 
is olcsón kell adni.

Égető szükség van tehát arra, hogy a 
megkezdett mozgalom a jobb minőségű do
hányok termelését lehetőleg előbbre vigye.

A kereskedésnek szabad folyvást és le
hető támogatást kell nyújtani. Á jelen rósz 
viszonyokban is lehetőleg oda kell müködni.hogy j 
a kereskedelmet a jobb idők bekövetkezéséig 
folyamatba tarthassuk — mert voltak már ta
lán ilyen rósz kereskedelmi viszonyok a do
hánynál több ízben, de mindég jobbra változ
tak, nincs kizárva, hogy most is hirtelen vá
ratlan esemény következtében ismét jobbra 
változhatik, és virágzásnak indul; nem szabad 
ezen dolgot könnyedén minden orvoslás kísér
letezés nélkül hagyni; mert ha csakugyan 
véglegesen megszűnnék, még reményünk sem 
maradha na még annak visszahódiihatására 
még a kedvezőbb idők beálltával sem.

Első sorban a termelőkön van a sor min
dent elkövetni, hogy lehető jó minőségű do
hányt állítsanak elő.

A  dohányjövedéknek minden működése 
oda van irányítva segédkezeket nyújtani min
den tekintetbe a termelőknek, hogy lehetőleg 
haszonnal folytathassák a dohánytermelést, és 
sok üdvös cselekmény tétetik és tetetett a jö
vedék részéről, melyek arra vannak hivatva, 
hogy a dohányminőség mentül elterjedettebb 
helyen termeltessék.

Működésének az a legutóbbi elhatáro
zása, hogy az országnak bar minő alkalmas 
részében arra adatott alkalom, hogy kerti, és 
szivartakaró leveleket termelhessenek, a hol 
talaj és éghajlati viszonyok megengedik.

A kapadohány terjesztése is kívánatos, 
hogy a jó minőségben előállittassék. mert en
nek a szükséglete sincs meg egészen fedezve. 
S így ebben és so k  más fajú dohányok terme
lésében tág tér nyiit, meg kell ragadni tehat 
az alkalmat, hogy a magunk javát és a ke
reskedelem felelevenítését és virágzását előmoz
dítsuk. D aróiti Vilmos.

Gazdasági tanintézetek.
Lapunkban gyakran tétetik említés azon 

működésekről, melyek az utóbbi időben a 
magyar-óvári és kolozs-monostori gazdasági 
tanintézetekben tétetnek a dohánytermelés terén, 
habár ezen tanintézeteknek nem a legmegfele
lőbb dohánytermelésre alkalmas talaj áll ren
delkezésökre. De különösen azon eredményes 
kísérletezésekről, melyek a magyaróvár: gaz
dasági tanintézetekben tétettek, ugv a ter
melés, mint az összehasonlítás terén, légszári- 
tás, mesterséges szárítás, stbben történnek.

Az eddig ottan tett működésnek már is 
nagy eredményt lehet tulajdonítani és vajha az 
országban levő több gazdasági tanintézetek is 
követnék ezen példát.

De főképpen van egy általam ismert jeles 
gazdasági tanintézet, melynek kitűnő talaja és 
vidéke van és rrra határozottan ki merem mon
dani, hogy az összes magyarországi fennálló 
gazdasági tanintézetek talajainak egyike sem 
annyira a czélnak megfelelő, mint ez az álta
lam jelzett; azt hiszem, mindenki ki fogja ta
lálni, hogy ez a d e b r e c z e n i  gazdasági tan

intézet, melynek a kitűnő kövér homokja a 
doháoy termelésre egyike a legalkalmasabb
nak az országban, éghajlata és talaja kitűnő, 
palánta előállításához a legjobb alkalom, közel 
van a tanintézethez az erdő, fában bővelked- 
hetik, a meleg ágyakhoz jó erdő, föld áll ren
delkezésre, szóval minden kellék, mely a dohány- 
termelés okszerű kezeléséhez szükségeltetik, tel
jes birtokában van, és sehol se lehetne ilyen 
kitönő eredményeket elérni, mint éppen ott.

A  mint tudom, termeltetik is ott kis 
részben dohány, avagy eddig termeltetett, bár 
azt biztonsággal nem tudom; meg volt ugyan 
ígérve egy időben a nevezett tanintézettől e 
lapok szerkesztőjének, hogy a dohányterme
lés eredményéről értesíteni fogják, de a meny
nyiben értesítve nem lett, fel kell tennünk, 
hogy az intézetben nem tartották érdemesnek 
a dohánytermeléssel foglalkozni.

Ha ez igv volna, ez nagv hiba volna, 
egy olyan halyen, m nt a debreczeni taninté
zet, me'vnek az országban nincs párja do
hánytermelés, minta és kísérleti települ — és 
a hol olvan jeles szak férfiak állanak az inté
zet élén, mint épen a debreczeni gazdasági 
tanintézet jeles igazgatósaga és tanársága, 
mondom, ott én hibának tartom, hogy épen 
a dohánytermelés, mely nemzetgazdaságunk
ban oly kiváló szerepre van hivatva és melv- 
mindig, fontos termelési ág volt, de tóképen 
manapsag igen nagy jelentőséggel bir, hogy épen 
ezen termelvénvi ágat nem tanulmányozzak.

Én tehát a magam részéről a legmelegeb
ben ajánlom a debreczeni gazdasági taninté
zetnek, hogy ezen fontos ágat, melynek leg
nagyobb hivatása van, hogy többi eredmenvdus 
és áldásos működésükhöz a dohánytermelés 
nagyobb mérvű kísérletezését is csatolják és 
azt is virágoztassák fel úgy, mint azt egyébb 
termelési ágakkal már eddig tették.

D V.

A dohánygyári személyzet.
Lapunk múlt számában tettük az ígére

tet, hogy a magyar kir. dohánvbeváltási és 
gyártási számvevőosztalyok által összeállított 
és a dohányegyedaruságot illető statisztikát 
ismertetni fogjuk. Ezen ígéret részben való 
teljesítését már a jelen számban e czikkben 
megkezdjük.

Tesszük ezt annál inkább, mert jól tud
juk, hogy a statisztika a leghúbb képe az ál
lapotoknak ; ettől lehet leginkább következ
tetni úgy a termelés, mint a gyártás eredmé
nyére, s ennek folytán okulni is, hogy a mun
kát mily módozatban hajtsuk végre.

De másrészt az általános áttekintése is 
könnyebb a folyamatnak, mely a termelés és 
feldolgozásra vonatkozik, a mié szakmával fog
lalkozók előtt nem lehet érdektelen.

E czikkben a gyári munkásokkal fogunk 
foglalkozni, közölni fogjuk a személyzeti lét
számot, s azon humánus egyletek működési 
állapotját, melyek a munkások sorsának javí
tását czélozzák. Egyszersmind ismertetjük a 
kimutatást is, mely az ezek közt előforduló 
megbetegedés- és elhalálozási eseteket tartal
mazza, nagyon természetes viszonyba állítva az 
egész létszámhoz.

A lefolyt évben a dohánygyári munkáson 
száma a magvar szent korona országainak 
területén 12,484 volt. s pedig 920 férfi. 11.338 
nő, és 226 gyermek. A női személyzet leg
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nagyobb része (9797) szivar- és szivarkagyár- 
tással foglalkozott, mig a férfiaké (755) a többi 
gyártási ágakkal. A gyermekek négy kivételé
vel szivarka és szivargyártásnál voltak alkal
mazva. Nem tartjuk érdektelennek megjegyezni 
hogy a gyermekek számának legnagyobb ré
szét vidéki gyárak foglalkoztatják: s pedig 
Fiume 115, Temesvár 95, Szomolnok 11, 
mig a Budapest- Ferenczvárosiban esak 1, a 
Budapest- Erzsébetvárosiban pedig egy sem 
volt alkalmazva. Ha a humánus oldalát néz
zük a dolognak s még tekintetbe vesszük a 
népnevelés követelményeit is, ez utóbbit he
lyeselnünk kell.

A személyzet legnagyobb része u. m 
10.184 szivar- és szivarka gyártással foglal
kozott.

A dohánygyári munkás- betegsegéiyzö 
egyletek évi bevétel következőkép csopor
tosítható: Fiume 1666S frt. 591 t kr., Temes
vár 16396 frt 25 kr., Budapest Ferenczvaros 
16704 frt, 11 kr., Kass. 12740 frt. 751/, kr., 
Kolozsvár 6881 frt. 06., Budapeat-Erzsébet- 
varos 10797 frt 46 kr.. Pozsony 5414 frt. 
29 kr„ Selniecz 7155 frt. 26 kr., Szomolnok 
4505 frt. 75 kr., Zágráb 5859 frt, 94 kr., 
Szeged 25o3 frí. 48 kr., és végül Debreczen 
2673 frt. 21 kr. Sokkal érdekesebb azonban 
a kimutatás azon része, mely a kiadások hová 
fordítását tünteti ki. E szerint csak kórpénzre 
fordutatott: Fiume 5652 frt. 90 kr., Temes
vár 8768 frt. 92 kr., Budapest-Ferenczváros 
3737 frt. 20 kr., Kassa 4486 frt. 80 kr., Ko
lozsvár 2568 frt. 16.. Budapest-Erzsébetváros 
2984 írt.. Pozsony 249b frt. 86 kr., Selmecz 
7155 frt. 26 kr., Szomolnok 4505 frt. 75 kr., 
Zágiáb 5859 frt. 94 kr.. Szeged 2503 frt. 48 
kr., Debreczen 2678 frt. 21 kr. Hasonló szép 
arányban fordítottak pénzt egyébb humánus 
czélokra, u. m. betegápolók bérére, gyógysze
rekre, fürdők s egyébb gyógyeszközökre, or
vosi segély és kórházi költségre, segélvsze- 
rekre stb.

Az egyleti kezelési költség dicsérendő ke
vés összegbe került. Mindezekből kitűnik az, 
hogy az egylet nemes czéljának megfelel; s 
hogy azok, kik annak élén állnak, igenis tu
datába vannak kötelességüknek, hivatásuknak.

Az elöltünk fekvő statisztikai adatok sze
rint gyárankint következő arányokban fordul
tak elő megbetegedési esetek: Fiume l6*/#,
Temesvár 82°/«, Budapest-Ferenczváros 39"/0, 
Kassa 46*/„, Kolozsvár 64°/®. Budapest-Erzsé- 
betvaros 36"/#, Pozsony 51#/0» Selmecz 45*/,„ 
Szomolnok 45"/,„ Zágráb 59°/0> Szeged 32#/0. 
Debreczen 60°/#. E sötét számok sok Kai vilá
gosabb színben tűnnek fel, ha a másik kimu
tatást is elolvassuk, mely a betegségnek napok 
után való átlagos tartalmára vonatkozik, mely 
06"/o e* 2h*/# közt váltakozott. A halálozás 
pedig a tagokhoz viszonyítva 0.4"/„ és 2.48*/* 
közt ingadozva fordult elő.

Ez utóbbi számokat biztos czáfolatául te
kinthetjük annak, hogy a dohánvgyártással 
való foglalkozás a halálos betegség csiráit tar
talmazza.

A dohánytenyésztés javítása Elsass 
Lothringiában.

Elsass Lothnngia nemzet-gazdászati ta
nácsának értésére hozatott a dohánytenyész
tésnek a Németbirodalom tartományaiban való 
emelése czéljából teremtett rendszabályok je-
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lentése. Ezen jelentét értelmében 1889-ik év
ben és egyúttal a folyó évben it folytatódtak a 
legnagyobb buzgalommal és nem minden 
eredmény nélkül azon törekvések, melyek a 
dohánvmagoknak egyenesen tengerentúli or
szágokból való behozatalára és a dohányter
melők részéröl eddig ugyan alkalmazásban ré
szesült, de a dohánvra nézve kártékony trá- 
gvázó szerek további használatának megszün
tetésére irányultak. Mig 1888 bán csak 24 
termelő tett kísérletet Stras»burgból nyert 
Maryland-maggal a kölcsönös megegyezés sze
rint trágyázott földeken dohányt termelni és 
26ár földön 2642 kg. dohány nveretett; ad
dig 1889-ben már 87 termelő vett részt 
azon kísérletben egyenesen tengerentul-ról 
hozatott Maryland- és Connecticut maggal 
egy előzetes megegyezés szerint trágyá
zott földeken dohányt termelni. — Ezek 
már 876 áron 20.942 kg. dohányt arattak.

Egy Ár (100 n»*) után 1888-ban átlag 14 
arattatott, a mi egy hektárra 48 mázsát 

tesz ki. Az 1889-ben aratott mennyiséget ille
tőleg az eredmény sokkal kedvezőbb volt, 
mint 1888-diki. E mellett mindenesetre te
kintetbe kell vennünk, hogy 1888-ban a pró
badohány egyrészét jégverés érte, és hogy az 
1888*ik aratás mennyiségre nézve csak '/tt-át 
szolgáltatta az 1889-iki aratásnak.

Azon 89 termelőn kívül, kik a dohánv- 
bizomanynval kötött szerződés értelmében 
vettek részt a dohánytermelés emelését ezélzó 
törekvésekben, a dohánytermelőknek nem épen 
jelentéktelen száma tett még kísérletet a Ma- 
riland- és Connecticut-dohánv meghonosításá
val. Mivel pedig az általuk aratott mennyiség 
nem maradt hátra a bentöldi dohányok szol
gáltatta mennyiségtől, ezen termelők kísérle
teik eredményeivel teljtsen meg vannak elé
gedve.

Az 1889-ki kísérleti dohányok, ép oly 
árért adattak el, mint 1888.-ek. Az illető 
termelőknek, a tényleg elszállított aljlevelekért 
azon legnagvobb Összeg fizettetett, melyet az 
illető községek a magukéival értek el, az el
szállított szindohánv pedig, akkor, ha a tény
leg elszállított aljíevele kel együtt az illető 
közs gben aratott dohány közép ill. átlagos 
mennviségét nem érte el, ezen mennyiségig 
szaporittatott, és az ilv módon elért quan- 
tűm a községben ezért legnagyobb árban fizet
tetett meg, és azonkívül métermázsánként 
még 2 márka jobbitás is éretett el.

Ily képen az 1889-iki próbadohányok a 
a dohányjövedéknek métermászánként 30 M. 
és 55 Pl-re kerültek; míg a többi dohány- 
fajokért, átlag csak 17 markát fizetett m-má- 
zsajánként 1888-ban a próbadohányok m-má- 
zsája 40 M. és 40 Pf-ra, a többi dohányfajoké 
pedig 20-M-ra rúgott.

Az évi aratás próbadohányai másképen 
fognak fizettetni; a valódi sulv métermázsán
ként 10 márkával jobban fog megfizettetni. 
Mivel pedig ezeknek súlya, mint a tapasztalás 
bebizonyította, a benföldi dohányokétól csak 
kevéssé van hátra, úgy ez elégséges kár
pótlás lesz az uj trágyázás kiadás-többleté ért.

A jelen évben történt törekvéseknél arra 
fektettetett a fösuly. hogy a termelőket a ten
gerentúli magok meghonosítására és magán- 
tenyésztésére serkentsék. Az összes dohány- 
termelők utasításokat nyertek a magágy el
helyezését, a maggal való eljárást, a belőle 
sarjadzó növénykéket, a dohányföldek elkészí
tését, és a növénykék kivételét illetőleg. Nagy
számú Termelőnek magot is juttattak. Azon
kívül több termelő magára vállalta az utasítás 
szerint elkészített magágyokon más község 
termelőinek is ily növényeket adni, és azért 
jutalom fejében minden 100 darab után az 
állampénztárból 30 Pf-t huzni ; és ezt megle
hetős sikeresen vitték keresztül.

Végtére ezen évben Strassburgban állam
költségén ismét ültettettek növényeket és ezeket 
szakértő termelők között ingyen osztották szét.

A tengerentúli magból termesztett do
hány ezer. évben átlag jól nőtt, habár az

augusztusban fellépett hideg éjjelek többet ár
tottak neki, mint a belföldi dohánynak.

A mi e próbadohányok minőségét illeti, 
be kell ismernünk, hogy ezek finom levelüek, és 
ízlésre nézve is kevésbé durvák. Jelenleg az 
ily módon trágyázott dohányföldek, habár 
nem trágváztatnak többé, a dohányra nézve 
oly kártékony, és eddig használt trágyázó sze
rekkel, mégis oly annyira nedvesek, hogy a 
rajtuk termesztett dohány még nem éghet 
úgy, mint a hogyan a dohánygyártásra alkal
mas dohánynak égnie kell.

Látjuk tehát, hogy a dohánytermelés eme
lésére irányuló törekvések föteladata abban áll, 
teljes bizonyossággal megtudni azt, mikép szá- 
rithatók meg a lavaszemét áltál teljesen el
romlott dohány földek, és melyek a dohányra 
nézve legelőnyösebb trágyázó anyagok.

A nemzetgazdászati egyesület ez évi ki
állítása alkalmával a badeni és pfalzi nemzet
gazdászati próbaállomások elöljárói, és a 
mancheimi dohányegyesület részéről ezen irány
ban közös eljárás határoztatott.

Utoljára még azt is akarjuk megemlíteni, 
hogy a kiállításba helyezett érmeken és egyéb 
jutalmakon kívül a dohány ipar érdekében 
magán részről is tétet'ek jutalomdijak. Az 
egyiket Hammerschlag ur tűzte ki, még pedig 
300 márkában. A jutalmazott munka az ala
pító birtokába megy át.

Egy másik ismeretlen ur pedig H. A. 
kezdő nevekkel, hasonlóképen 300 márkát 
ajándékozott a jutalmazó egyesületnek a vágó 
és szívásra szánt dohánygyártás legszebb pél- 
dánváért.

G. E.

Mű- és istállótrágyás földbe vetett 
gabonatermések összehasonlítása.*)

A gazdaközönség előnyére nagy meleg
séggel kínált s hirdetett műtrágyák lényegé
ről, hogy minő mérvben szárnyalja túl a mü- 
az istállótrágyát termőképesség s erőhatásában, 
meggvöződni akarván: lakai szupertoszfátot
(F. S )  szereztem be — jótállás mellett — 
10— 12#/# vilsav, ebben 5—6°/# oldható vilsav 
és 2— 3ü/# nitrogént rejtő szervesanyag tar
talommal.

Kísérleti települ a rákos csabai határ ho
mokföldjén ugyanegy táblán két 1200 négy
szögöles parczellát jelöltem ki. Az egvik hold 
földbe 350 kilogramm fentebb elősorolt alkat
részek birtokában levő műtrágyát, a másik 
darab földre istállótrágyából, a minek 80°/„ 
tehén. 15*/„ ló és 5%  sertéstrágya volt, 12 
szekérrel, czirka 8 5 - 9 0  méterroázsányit hor- 
dattam ki.

A műtrágya 1889. aug. 26-án délelőtt 
napfényes, viharcsendes időben, pontos szét
osztással kézzel lön elszórva s vasboronával 
legott elkeverve; a követő nap igen jó esőt 
hozott reá. Az istállótrágyás föld időnapelött 
alászántatván, rendszeres ugarláson ment ke
resztül s az ekként trágvajavitást nyert szántó
földekbe szeptember 14-én rozsot vettettem. 
A rendes munkába jutott vetőmag negyed- 
napra ismét megázott.

Ezekután az alábbiak észlelésére nyílt al
kalom :

A mütrágvás vetés 36 órával később bujt 
ki a földből, mint az épp akkor elvetett istálló
trágyázott föld vetőmagja *, kikelve rohamosabb 
fejlődés látszott rajta és sűrűbb állással bok
rosodon meg. Az uralkodó szeptember havi 
kedvező csapadékviszonyok, tudomás szerint a 
vegetácziót natalmas lökéssel tolták előre, 
mindamellett sajnosán vettem észre, hogy a 
mütrágvázott vetés sárgul, fonnyad, s a kive- 
szésre hajlamot érző állapota szakadatlanul 
terjeszkedik a parczellán. A másik vetésen sár- 
gulásnak nyoma sem volt, sőt teljes egészségre 
mutató sötétzöld színében kivált a többitől.

Október s november havában szarvas- 
marhák legelték a vetést. Deczember 1-től 1890

•) k „Gazdasági Lapokéból

márcz. 7-ig hóköpönyeg takarta a földet. Át 
telelve azon tapasztalati eredmény tárult elém, 
hogy az istállótrágyás vetés hasonlithatlaoul 
szebb kinézéssel húzta ki a telet, mint a mű- 
trágyáz.

A megejtett kísérletből levonva a kon- 
zekveneziát, az bevégzett tény, hogy az igaz
ság mérlege az istállótrágya javára hullott le, 
a következő aratási kijegyzés szerint ugyanis 
volt;

Szalmatermes.
Az istállótrágyával kevert föld adott 14 

kévével rakva 21 kereszt rozsot. A roütrá- 
gyázott pedig 18 keresztet és 9 kévét, szintén 
14 kévével számítva.

Szemtermés származott.
Az istállótrágya után keresz-

tenRint á t l a g ..................................  54.50 klg.
( *  11 mm. 44.50 klg.) tiszta szem.

A műtrágyás fizetett keresz-
tenkint á t l a g ...................................  47.73 »
( = 8  mm. 89.82 klgr.) tiszta szemet.

A felhasznált műtrágya métermázsánként 
4 frt 85 krba került Budapesten.

lvdnszky Jenő.

V E G Y E S E K .

Olvasőimhoi!
Hit íve már, hogy a Dohányujság meg

indult.
Hit íve annak, hogy az az eszme érleld- 

dött meg bennem, hogy egy dyen újság is 
szaporítsa az oly annyira megszaporodott hír
lapok és gazdasági közlönyök számát, melyek 
az utóbbi időben irodalmunk terít elárasz
tották.

A kétely, mely akkoriban bennem tá
madt, az volt, vájjon fog-e ezen szokatlan 
száraz nevű, minden ingert nélkülöző Dohány 
Újság olvasóra találni ? Ezen utóbbi aggodal
mam csakhamar eloszlott, mert várakozásomat 
felülmúlta azon szives pártolás, melyben la
pom csakhamar részesült.

Nem tudom, minek tulajdonítsam ezen 
minálunk szokatlan dolgot, hogy egy lap, 
mely mint jeleztem sovány s száraz jelleggel 
bír is. oly rövid idő alatt olyan hathatós pár
tolásra szert tehessen.

Szerénytelenség hibáját elkövetni nincs 
szándékomban, és nem is akarom igen cse
kély érdemeimet előtérbe tolni, mert az ered- 
ménv mindig az olvasótól és nem a lap 
szerkesztőjétől függ, mert bárminő jó és 
hasznos legyen egy lap, ha az a közönség 
részéről nem fog figyelemben részesülni, nem 
fognak az azokban lévő jó eszmék és tanácsok 
terjedni és érvényre emelkedni — mert nem 
mindig a tett dicséri a mesterét, hanem a 
mesterség terjesztésben van a legtöbb érdem, 
és így nsgyobb az érdeme az olvasóknak, 
mint az olvasmány szerkesztőjének.

De nagyrs oecsülendő itt az olvasónak 
érdeme azért is, mert ha rögtöni támogatást 
nem teljesiti, még csirájában veszett volna el 
e lap : mert be kell ismernem azon gyönge- 
séget, hogy kitartásomat csak ott lehetett pró
bára tenni, a hol az elismerésnek jelét láttam, 
ha ezt nem látom, valószínűleg annyi lelki 
erőm, melv engem erre a kitartásra bírt, nem 
lett volna.

Kedves olvasóimnaknem igen kell hosszasan 
elmonnani, hogy mily nehéz eredmény remény 
nélkül, hét éven át —  szavaimmal élve — 
száraz munkával foglalkozni, de mondom meg
adták szivet olvasóim az impulzust a kitar
tásra, és élesztették bennem a munkaerőt 
szzal a szives részvétellel, melyben lapomat 
az első percztól kezdve anyagilag és szellemi
leg támogatni kegyesek voltak. Igv tehát én 
ezen hét évi munkát oly könnyedén viseltem, 
el mintha csak pár napot képeztek volna.

Lapom hét évet korábán eszembe jut 
egy bibliai történet, a midőn Jákob hét évig 
szolgált Rakhel birhatásáért.
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Deczember 16.

A  hét évi szo lgá latáva l nem  érte u g y a n  
el a czélját egészben, de a szo lgá latának  n a gy  
eredm énye i vo ltak, s a m enn y iben  az  általa 
k itű zö tt  czél ked ve s vo lt előtte, daczára a 
szá m o s  éveknek o ly  k ö n n ye d é n  érezte m agát, 
m in tha  az csak pár napot tett vo lna  ki, ig y  
v a g y o k  én is az én hét évi m u n k á lk o d á so m * 
m a i —  ha nem  is b íro m  m ég ma az egész 
országnak irán tam  való elism erését, b iro m  azt 
az o rszág  nagy részében, és bi tos re m é n ye m  
van, h o g v  a másik hét év után, osztatlan ro- 
ko n szenvé t to gom  bírni az egész országnak.

Engem a termelőkkel olyan erős kapocs 
tart össze, melyet sem nekem, sem nekik, 
nincs okunk meglazítani; de mindkettőnk ér
dekében van, azt mentül szorosabbra össze
fűzni.

Az én eddigi törékvésem ha nem is tel
jesen, de mindenesetre fényesen meg lett 
jutalmazva, a jutalomnak abban a részében 
részesültem, melyet én a legnagyobbnak és 
legdragabbnak tartok ; és ez a jutalom az elis
merés, és ebben a jutalomban én pazarul része
sültem.

Igyekezni fogok tehát még hét éven, 
és ha lehet még másik hét éven át mindig 
ilyen odaadással a dohányügy felvirágzása ér
dekében müköcni, és a termelők érdekét egész 
erőmből fogom képviselni; ez ígéretemet azon
ban csak ugv leszek képes megtartani, ha az 
irántam eddig tanúsított jó indulatot a ré
szemre továbbra is megtartják, és ugv szellemi 
mint anyagi támogatásban részesíteni kegyes
kedni fognak.

Darócjti Vilmos.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Ib91. évi január 1-től uj előfizetést nyi

tunk lapunkra.
Azon t. előfizetőinket, a kiknek elő

fizetésük jelen számmal lejár, tisztelettel 
kérjük, szíveskedjenek előfizetéseiket mi
előbb megújítani.

Az előfizetések megkönnyebbítése vé
gett e számhoz postautalványt is csatoltunk.

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

Az előfizetések lapunk kiadóhivatalá
hoz, Budapest. V I. Podmaniczky-utcza 1. 
sz. intézendők.

A „Magyar Dohány újság*4 
kiadóhivatala.

—  Dohánykertész és gazda közti viszony 
rendezése. A mint halljuk, ezen általunk lapunk
ban oly soks7or megvitatott kérdés, végre vala- 
hara befejezéséhez közeleg. A bel- és pénz- 
Ügymmisteriumban élénken folynak ezen ügy
ben a befejezéshez közelgő munkák. Azt hiszem, 
hogy ezen igen fontos kérdés szerencsés befe
jezése a dohánytermelés sok nehézségét némi
leg megfogja könnyíteni, a kertésznek lesz gaz
dája és a gazdának lesz kertésze. A kertész 
nem fogja oly könnyedén venni a dolgát, mert 
ismerni fogja azon törvénves kötelességet, mely
nek alá lesz vetve. A kertész-ügy rendezését 
örvendetes eseménynek kell tekinteni, mert ez 
egy fölényegét képezi a jobb dohány minőség 
előállítására. A kertész régi rossz szokásait az 
által kényszerítve lesz elhagyni, mert a gazdá
nak is lesz beleszólása a czélszerÜ javítások 
behozatala által a kertész oktatásába és egyéb 
körülmények oda fognak irányulni, ezek jól 
képeztessenek, minek a végeredménye az lesz, 
hogy sok és jó dohányt fogunk előállítani.

Szerkesztő.

— Trágya iránti közöny- H o g y  meny
ny ire  k ö zö n y ö se k  a fő váro s i gazdák a legjobb 
t rágya  iránt, bizonyítja azon körülmény, h o g y  
több  1 00  métermázsát meghaladó dohánypor. 
mely a budapesti központi dohánybeváltó hiva
talnál Összegyűlt és melyei kínáltak minden
féle kertészeknek, de nem akadt senki, a 
ki ezen felerte értékes trágyát elfogadta volna. 
A raktárokban nagy helyei foglalt el és igy 
kényleien volt a dohánvbeváhó hivatal ezen 
igazán kitűnő tragya-nemet a várostól messze 
levő helyre elhordatni és ott elásatni, a mi még 
sok pénzbeli kiadásba is került. Hát bizony 
nagy szegénységi bizonyítvány a városhoz 
közelesö gazdak részéről, kik nem tudnak kapni 
az ilyen alkalmon, mert az ilyen tragya min
den kellékkel bir, hogv a legsoványabb talajt 
is tartós időre megjavítsa és mint rovarirtó 
szer is legjobbnak bizonyult. S ilyen trágya, a 
mi gazdáinknak még ingyen se kell !

—  Nyugatafrikai nemet gyarmatok do
hánytermelése. Mint a „Pf. Z.“-ban olvassuk, 
Westheim város polgármestere késznek nyi
latkozott volna Nvugatafrika német birtokára 
menni, hogy a dohánvtermelést személyesen 
vezesse. Havi fizetése 3 évi szerződés mellett
10.000 márka legyen. —

—  A havannai dohánygyarosok a maguk 
nevében képviselőt Küldtek Madridba, hogy uz 
ottani minisztérium előtt a gyárosoknál az uj 
amerikai vámtarifára vonatkozó kívánságait ki
fejezésre juttatta. Állítólag mar 40 gyár épült 
Havanában. Az ottani nere-kedelmi kamara 
elhatározta, hogy a tanfa-retorm elhalasztását 
az északamerikai államokkal kötendő kereske
delmi szerződés életbeléptetéséig és a kiviteli 
vám teljes megszüntetéséig követelendő

—  A dohány az egyesült államokban. 
Virginiában a múlt évi jelentéktelen ar és a 
munkásokban való hiány miatt kevesebb sötét 
dohanv termesztetett. mint a megelőző évben. 
A dohány növése idejében az idő kedvező volt 
és igv a dohanv állítólag sokkal jobb mint az 
ezelőtti években. Ugv Virginiában mint Észak- 
Karolinában több világos dohányt lermesztet- 
tek mint a múlt évben, az aratás mennyiségre 
nézve kitünően sikerült, csak a szín ellen sok 
a kifogás. Keleten az aratas későn ment végbe 
s délen jelentéktelen volt, csak a Burlev-do- 
hánvb< 1 értek el középaratast. A sötét Ken- 
tukv jó, a Burley és Mason-County dohányok 
színe épen nem kielégítő

T ő z s d e i m e g b íz á s o k  úgy tőkésítésre, mint
já ték ra  a  legjutányosubb feltételek mellett esz
közöltetnek.

P ÉNZELÖLEGEK i Jó-sziv. Bazilika, inagyur- 
nsztrák-olasz vörös-kereszt sorsjegyekre, úgy
mint mindennemű állam sorsjegyekre, részvények 
és értékpapírokra a legolcsóbb kamatok mellett; 
a kölcsön részletekben is törleszthetö.

y ÉTEL ÉS ELADÁS mindennemű sorsjegyek, 
értékpapírok, külföldi bankjegyek és érezpénzek- 
nek. Szelvények díjmentesen váltatnak be és ki
húzott sorsjegyek azonnali kifizetése.

A 7 ÜT 0fi üfÍHlVüDüMÜNV“ hiteles sorsolási„ a ó  u L o u  r u n i u n n i n u n i  tudósító egy évi
előfizetési ára bérm entesen házhoz küldve, csak 1 frt.

A  KABYAR K IRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZ1YAR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ÁLTALÁNOS FORGALOMBAN LKVft

mmmmmi
F Ő R A K T Á R A . .

ILIayer és Véri
Budapest, IV, Vícii-utcza.

Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosar 
és legnagyobb figyelemmel teljesítetnek . Csomagolási 

dij leginérsékeltebben számittatik.

Papirszipkák szivar és szivarkának.

L e g fin o m a b b  fra n c z ia  

Houhlon, Le (írifTon. Uoudrou, Ambré

szivarhüvelyek.
darab frt

Szopóka nélkül lWiO
100

— 80 
- . 0 8

Szopókával 1. sz 1000
K 0

3 -  
— .30

n 1* ,  SZ.
1000

100
3 .—

- . 3 0

„ 2. sz. íooo
100

3 -
— .30

„ 8 * K 00 
100

3.50
.40

-  4 „ 1000
100

6.— 
-  60

Szivarkahiively minták kívánatra bérmentve megkül
detnek.

Legegyszerűbb töltőgépek

az 1. l'/g, 2. és 3. szánni hüvelyhez . 35 kr.
a 4. számú hüvelyhez . . .  1 frt

T ajtp ipók.
K itű n ő  m inőségű, ezüst és chinaezüxt ku p akka l. 

Megrendelések ozimeres vagy inonogrammoa tajt- 
pinákra és szipkákra elfogadtatnak és jutányos áron 
tefjesittetn*>k.

Mindennemű és alakú tajtazlpkak. —  Török csibukok,
tökéletesen felszerelve. — A hlrea ErnhofTer-féle m egyja  
szivar- és sz ivarkasz ipkák . Mindenféle pipaazárak. -«- 
Borostyán azlvar- és azivarkaszipkák —  Valódi tö
rök caerépplpák. —  Valódi aelmeczi pipák. Ele

fántcsont azlvar éa azivarkaszipkák.
Kiváló ónom valódi franczia szivarkapapirok

„LE  GOUDRON",

La Brittan. Les Denderes Cartouches. ,.Le Houbloa* 
-Papier Ambre

A kedvelt k ö ra laku  O S IB U K P A P IR .

Legközelebbi húzáshoz!!
H écxvároH i ígérvények (  > r  .  . «  - s

F őn i/erm én n  2 0 0 .0 0 0  fr t  ( “  L '*• * "
JóUkonysigi állam sorsjtgytkj 2 . _______

Főnyerem ény 6 0 0 .0 0 0  fr t  / —
a  kettő  i O . T ő

Cserfatapló ea sebészi tapló Szivar és szivarka-tár 
czák. Penztározák. Dohányszelenczék Dohánytartók.

Valódi chlnai tea.

I egíinomabb C o n g o ............................. k lja  14 frt

helyett csak frt 5 . 3 5  kr.
2  d a rab  á llam -sorsjegy  f r t  3 .5 0  
5 „ * frt 8  6 0

10  „ * f r t  1 6 .5 0
2 0  * w f r t  3 2 .—

Győri Vilmos
bank- és viltouzlit §adaptst, gorottya-u. ti.
V idéki m egrendeléseknél csekély fog la ló  beküldését kérem.

Valódi r u m

Jamaika nagy üveg. 2.40 | Jamaika kis üveg. 1.80

V a l ó d i  f r a a o s i a  C o g n a c .
K trtell W. S 0 . P. n ,Kv . . . . . 12 frt f>0

V 8 . 0 . P. nuiíy . . . . . 7 50
«i „ k i s ................... . . 4 __
• * * *  n»W ........................ . . 5 50

kis ..................................
„ tine champagne nagy . . . . 3 • 50

Moaíloa * " *  nagy"
Franczia pezsgő nagy . . . .

.  . 5
•

50
Xjom . Márkás Hamnnal, Budapesten, Dorottya-átess 6. (Wurra-odvar.)
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