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K O SSUTH  LAJOS
A magyar nemzet világtörténelmi nagy :il;tk j;t. a szabadsajt. egyenlőség. testvériség lánglelkll 

apostola, Magyarország ujjáalkotója: Kossuth l,ajo.. befejezte földi életének dicső pályafutását.
Halála gyászba boritá az országot, s a fájdalom és kegyelet megnyilatkozása oly fönséges 

és magasztos, oly páratlan és nagyszerű, hogy bámulatba ejti az egész művelt világot, mely hódoló 
részvéttel osztozik a magyar nemzet mély és igaz bánatában, amelylye! hazánk legnagyobb fiának 
elhunyta fölött kesereg.

Ki volt Kossuth és mit vesztettünk benne : azt tudja, érzi minden magyar ember és az idők 
végéig  hirdetni fogja a történelem.

Ks ha elhunyta fölött a nemzet millióinak könnye hull s paloták és guuyhók egyaránt 
gyászt öltenek a megmérhetlen veszteség fölötti fájdalom jelképezésére: mennyivel inkább szomorú 
kötelessége résztvenni e gyászban a magyar hírlapirodalom minden közlönyének, minden munkássá- 
nak, mert hisz Kossuth volt a szabadsajtó halhatatlan emlékű apostola s a legnagyobb magyar hír
lapíró. aki világszerte ismertté és dicsővé tette a magyar nevet.

Xines oly tere. nincs oly ága a közéletnek, ahol () úttörő, kezdeményező ne lett volna.
Mint a világ legnagyobb áljamférfininak egyike, s mint törvényalkotó és népvezér, örök

becsű és nagyszabású alkotásaival Ő vetette meg alapját a nemzeti föllendülésnek és közállapotaink
mai felvirágzásának. .

Felszabadította a földet és népét, eltörölte az ösiséget és jobbágyságot, s nemcsak politikai 
téren, de a közgazdászat terén is uj eszmékkel, uj kezdeményezésekkel, uj irányzással lépett fel, 
amelyek által modern alapokra fekteté a magjai- nemzetgazdászatot is.

Mindenen meglátszik az ö munkás kezeinek áldott nyoma, az ö nagy szellemének termé
kenyítő hatása s hogy ma Magyarország és a magyar nemzet az, ami: azt mindenek felett legelső
sorban Kossuthnak köszönheti. . , , •• , . , , ..

Óh mennyi bála, mennyi szeretet, mennyi dicsőség lenne méltó az O halhatatlan érdemeihez,
aki nemzetétől nem kért és nem fogadott el soha semmit életében, s akinek az általa uj életre 
keltett háza nem adhat egyebet, mint siri ny.igheljet az édes anya földben. . . .  -

A nagv szellem, a legnemesebb lélek visszaszáll! az örökkévalóság honába s miként O 
eevkor a dicső napokban .leborult a nemzet nagysága előtt:- úgy borul le most a nemzet, mint 
egv szent oltárnál, az Ó drága hamvainak ezernyi koszorúval borított, milliók könnyeivel áztatott

<it||b 'i'\VU(r0,iji nyugodj békén, holtan hazajött édes apánk!
Miként áldott poraidat a főváros, az ország szive magába fogadja: úgy zárja szívébe neve

det és emlékedet a hazának minden hú gyermeke s örök dicsőség és áldás fog virasztani sirod fölött!

M ai a zém u n k  B o ld a l.
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A melegágy gondozása.
Múlt számunk első czikkét azzal vé

geztük, hogy a palánták fejlődésének 
szentháromsága: a napfény, melegség és 
nedvesség.

Ez a három kellék ugyan minden más 
növény éltető erejének is a legfőbb fel
tétele. — de egyetlen növény sincs ezekre 
oly fölötte nagy mérvben rászorulva, mint 
a dohánypalánta.

Más egyéb növények, amelyek palánta 
alakban lesznek kiültetve, ha nevelés köz
ben .lémi hiányt szenvednek s valami kel
lékben pontosan és elegendőleg nem ré
szesülnek : ezt ugyan ezek is mindenesetre 
megsinylik, de kedvező idő fordultával 
azonnal helyre jönnek s a jó időjárás eze
ket úgy ki birja gyógyítani, mintha soha 
semmi bajuk nem lett volna; —  de a do
hány palánta nem ilyen, — mert ez any- 
nyira finnyás növény, hogy ha zsenge ko
rában bármily csekélység folytán előállt 
sinylődést szenved: ezt — bárminő ked
vező körülményekben részesül is később
— soha többé nem képes tökéletesen 
helyre hozni.

Azt mondtuk, hogy a palánták fejlő
désének három főkelléke: a napfény, me
legség és nedvesség. — ezekhez azonban 
még egy nevezetes tényező is járul : a le
vegő, — és ez a negyedik kellék.

Sokan talán azt fogják kérdezni, hogy 
miért említem a napfényt és a meleget 
egyenként, egymástól elkülönítve V — hát 
nem egy  a z : — nem a nap árasztja-e a 
fényt és az éltető meleget ? — Ez igaz : —  
de a napnak nemcsak a melegere. hanem 
annak sugarára, fényére is feltétlen szük
sége van az egész növényvilágnak, de kü
lönösen a dohánypalántának, — mert a 
napsugár s annak világos fénye, egyik leg
jobb nevelője a gyönge növényeknek, a 
melyeknek fejlődésére csodálatos nagy ha
tást gyakorol. —  Újabb időben a villanyos 
fénynyel tétettek ez irányban kísérletek és 
pedig igen rzép és érdekes eredménynyel,
—  amire ugyan még bizonyíték se kell.

A dohánypalánta nevelésénél nemcsak 
a nap világára, fényére van szükség, de a 
hirtelen fejlődés előidézése végett szükség 
van az alsó meleg és nedvességre is. — 
A z  alsó meleg fokozását legczélszerübben 
úgy érjük el, ha a melegágy öntözését 
rendszeresen eszközöljük.

A  helyesen készült melegágyakban — 
melyek különböző, el nem évült trágyák
ból készítendők — az egyenletes hőfok 
megtartása csak is a rendszeres öntözés

T Á R C Z A .

Kossuth mint dohányzó.
Kossuth egyike volt a legerősebb dohá

nyosoknak. Alig szíttá ki egyik czigarettjét, 
már másikát csavart s gyújtott rá. Mikor Író
asztalánál dolgozott, rendszerint csak annyit 
szünetelt, míg újabb czigarettre gyújtott.

O maga így beszélte el kilenczvenedik 
születésnapja alkalmából, hogvan kezdte meg 
a dohányzást apai engedelemmel :

„Tizenhét éves voltam, mikor édesatvám 
vakációra haza vitt. Útközben a kocsin elő
vettem pipámat s kérdeztem :

—  Édes apám, szabad rágvujtani ?
—  Hat mar pipázol: — kérdé jó atyám.

Igen.
— Akkor hat g\ ujts ra !
És én szívom azó»a. Ha jól emlékszem, 

— monda mosolyogva — Voltaire írja vala
hol. hogy a dohánvzás méreg. Lehet, hogy 
igaza van. de én ugv veszem észre, hogv na
gyon is lassú méreg. — De csakugyan van 
az én pipazásomnak története. — Az lH3f>-iki 
országgyűlésen „divatba jöttem**. Tetszik tudni, 
ezen a világon mindennek divatba kell jönni.

által érhető e l ; — erre tehát igen nagy 
gondot kell fordítani és pontosan teljesí
teni, mert ez is egyik főtényezője a palánta 
jó sikerének.

Összegezve a dolgot, a dohánypalánta 
gyors fejlődésére és biztos sikerére nél
külözhetetlenül szükséges : a napsugár, me
leg, világosság, levegő és nedvesség.

H ogy mindezen kellékekben részesül
jön, ügyelnünk kell, hogy mihelyt a pa
lánta kikelt és fagyok nincsenek: a meleg
ágy ne legyen betakarva, csak az esetben, 
ha nagyon hideg szelek járnak. — sőt még 
olyankor is — habár csak rövid időre — 
okvetlen ki kell takarni, hogy a palánták 
kellő levegőben részesüljenek.

H ideg időjárásban az öntözéssel is 
óvatosan kell eljárni; ilyenkor mindig lan
gyos, de kevés vízzel, s inkább gyakrab
ban kell az öntözést végezni. — Tudvalevő 
dolog, s azért nem is tartom szükségesnek 
itt bővebben fejtegetni, hogy az öntözésre 
használandó viz jó minőségű, lehetőleg 
folyó, vagy álló. tó viz legyen. — mert 
rém mivel sem lehet a palántát könnyeb
ben elrontani, mint alkalmatlan, rossz víz
zel való öntözés által, nevezetesen szikes, 
vagy salétromos, kemény, rossz kutvi- 
zekkel.

Mihelyt a palánta kikelt és az öntö
zés szükségessé v á lt : a vizet, az öntözés 
alkalmával langyos állapotban kell készen 
tartani, és igen ajánlatos az öntöző edénybe 
egy kevés trágyalevet és alkalmas mű
trágyát. legtöbb esetben kénsavas-kálit, 
egy kis részben feloldani és jól felkeverni, 
ami nemcsak éltető erőt kölcsönöz a pa
lántáknak, de a rovarok netaláni támadá
sát is némileg korlátozza és minden te
kintetben csak hasznára válik a palánták 
nevelésének.

Némely évben különösen sokat szen
vednek a gyönge palánták a rovaroktól s 
ha ezek kiirtására már más egyéb mód 
nem használ, az esetben még egy mód
szert kell igénybe venni, amely nem egyéb, 
mint — az utóbbi időben már országszerte 
elterjedt, s a kertészek és a gazdaközön
ség által e legjobbnak elismert rovarirtó 
szer: —  a dohánylug viz, vagyis a „ Tha- 
naton* név alatt ismeretes sürü folyadék, 
amely bő langyos vízben feloldandó és 
ezen gyönge minőségű oldattal öntözendők 
a féreg által fenyegetett dohánymelegágyak, 
ép úgy, amint egyébként szokás, sürü ros- 
télyu bádog locsoló kannából, a dohány
palántákat a melegágyban locsolni.

A z t hiszem ugyan, hogy ezzel a szer

Ugv voltam akkor én, — divatba jöttem. Mint 
ilyen divatba jött embernek azután, csinálta
tott minden vármegye követe egy-egv pipát, 
melyre rá volt vésve : Deák Ferenc/ Kossuth 
Lajosnak. Bezerédv István Kossuth Lajosnak. 
Fáv András Kossuth Lajosnak és tovább az 
összes megyék követei.

Mikor azután az osztrák kormánv engem 
kosztjára fogott, összes irományaimat lefog
lalták, holmimat elkobozták és szétszórták. 
Ekkor kallódtak el pipáim is. mert mikor 
kijöttem a fogságból, nem volt meg belólök 
egy sem. Pedig az igazán szép kollekció volt.

A  mikor engem az „Isten szeménél** 
Budán elfogtak — hej, nem jól őrzött meg en
gem az a szem ! — éu lehoztak onnan, hát pipa 
voit a számban s nem tiltottak el a dohány
zást. Szívtam is teljessen zavartalanul, a inig 
egyszer eszembe nem jutott, hogv szivart 
hozassak.

Az örparancsnoknak, gondolom Sebesnek 
hívtak, magyar ember volt. adtam cg\ ezüst 
húszast s kértem, hozasson szivart.

Rám néz, visszaadja a húszast s nagy fon
toskodó fejcsóvalassal monda :

—  Hja! uram, az nem lehet!
Kérdém, miért nem.

rel a dohánypalánták öntözésére nézve 
még ez ideig aligha lett valahol kísérlet 
téve; — de én igenis tettem már kicsiny
ben kísérletet vele. annyiban hogy — erős 
nikotin tartalmánál fogva — váljon nem 
teszi-e tönkre a gyönge dohánypalántát ? 
— e czélból tehát egy  kis szivarládában 
termeltem nehány szál palántát, aztán a 
Thanatont langyos vízben felolvasztottam 
és gyönge oldattal megöntöztem a palán
tákat, melyek nemhogy megsínylették volna 
ezt az öntözést, sőt azután még sokkal 
szebben kizöldültek. Azért merem aján
lani, hogy a palántákat pusztító rovarok 
ellen, ezen szer alkalmazásával okvetlenül 
kísérletet kell tenni.

M egjegyzem  még itt. hogy bármivel 
öntözzük is a palántákat: a locsolót sohasem 
szabad magasra tartani, nehogy a viz ro
hamos esése által a gyönge növények ki- 
mosattassanak, vagy legalább is a gyökér 
mellől a föld elúsztassák ; — de a magas
ról való Öntözés még a melegágy földé
nek is megárt, mert ez által a felülete 
megkeményedik és azután meg szokott 
cserepesedni, a mi a palánták fejlődésének 
mindenesetre nagy ártalmára van.

Miként a melegágygyal : éppen úgy 
kell elbánni a hidegágyakkal is. Ezeket is 
folyvást fedve kell tartani, és csak enyhe 
időben kitakarni, mert ezekben a palánták 
nem fejlődnek és nem is fejlődhetnek oly 
hirtelen, mint a melegágyakban, amelyek 
alclról is kapják a meleget, mig ezek 
csakis külsőleg kaphatnak enyheséget. — 
és csak akkor kezdenek jobban gyarapodni, 
mikor — az idő előhaladtával —  már a 
föld is megkapja a természetes meleget.

Azért tehát a hidegágyakat is a le
hető legjobb gondozásban kell részesíteni, 

ami nem állhat egyébből, mint hogy 
jó l betakarva kell tartani, —  alkalmas 
trágya oldatu langyos folyadékkal gya
korta öntözni. —  kikelés után azonnal és 
folyvást a gyomtól tisztán tartani és ha 
sorba lettek vetve, az esetben a palántá
kat valami keskeny kis kézi eszközzel meg 
is kell kapálgatni, hogy annál gyorsabban 
fejlődhessenek, úgy hogy ezen erős fajta 
palántákat is még czélszerüen felhasznál
hassuk.

Darórzi Vilmos.

— Tetszik tudni azt, hogy én katona 
ember vagyok. Nekem a rendelethez kell ma
gamat tartanom. Az ur dohányozhat, de nem 
szivarozhat.

Ritkán jöttem életemben méregre kicsiny 
okok miatt, de akkor nagyon dühös lettem. 
Megmagyaráztam a parancsnoknak töviről-he- 
gvire, hogy ha édesanyámtól küldenek szivart, 
vagv én bizonyos helvről akarok hozatni, ezt 
megtilthatja, ehhez joga van. De már ahhoz 
nincs joga, hogy ha én arra kérem, hozasson

1 ő nekem szivart s vétesse azt tetszés szerint 
bármely boltban, ezt a kérésemet nincs neki 
joga megtagadni. De hat nem lehetett kapa- 
czitalm.

—  No hát nem adnak szivart ? kérdém. 
Nem ! — Neszlek hat ez is ! és ezzel falhoz vág
tam a pipát is. I la nem adtok szivart, hát 
dohányozni sem fogok. Es nem dohanvoztam 
két és fél évig.

Mikor Ausztria megunt fogva tartani s 
kieresztett es én haza mentem az én édes ió 
utivamhoz, az. első kérésen az volt: Az isten 
áldjon meg, adjatok egy szivart ! Es azóta 
dohányzóm megszakítás nélkül — pedig mar 
ennek is elmúlt egy félszázada.

Ez az én dohányzásom története.
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A bagózás és a bagó.
irta: Kazay Héttő.

Valószínű, kogy a bagózás sokkal előbb 
szokásban volt, mint akár a burnótozás, a 
pipából való dohányzás, avagy a szivarozás. 
S ezen, nem valami ízléses szokásnak elterje
dése nem csupán utánzáson alapszik, hanem 
inkább bizonyos körülmények által van okada- 
tolva ; mert vessünk csak egy pillantást azon 
vidékre, ahol ezen szokás uralkodik, azt ta
pasztaljuk, hogy főleg az északi rideg partvi
dékeken, a meleg éghajlat egészségtelen mo
csaras tájain és ott van oda haza, a hol azt 
a táplálkozás módja megkívánja és a hol a 
gyomornak ingerre van szüksége. Minden
esetre elötalálható oly országokban is, ahol 
a mondott körülmények nincsennek meg; de 
ezekben valószínűleg a ridegebb vidékekről 
oda települt vándorlók utódjai szokásként tar
tották meg. Nálunk a bagózásnak legprimi
tívebb módját csak a népesség legalsóbb ré
tegei kultiválják, u. m. a cselédek, béresek, 
cziganyok és némely hegyvidéki lakók. Ame
rikában az Egyesült-Államokban annvira el 
van terjedve s oly mértéktelenül űzetik, hogy 
itt már alig lehet friss, rózsás arczot látni, 
hanem csak sáppadt képű bagozó embereket, 
kik a bagótól felfújódva járnak kelnek.

A bagó gyártásának különbözősége, az 
ahhoz használt dohánvnemek megválasztása, 
az ó-világban (Európa, Ázsia, Afrika) való 
korai általános elterjedése, valamint annak 
Chinából való rég tenálló kivitele (1616) oly 
tények, melyek azt bizonyítják, kogv a ba
gózás szokása már 1492 előtt el volt terjedve. 
Amerikaiak, ázsiaiak és afrikaiak nem ismerik 
a bagódohánynak azon nemét, melvet az 
európaiak már régi idő óta használnak ; miért 
is néni gondolható, hogv annak gyártása 
Amerikából jött volna át. vagy hogv azt az 
azsiaiak és afrikaiak az európaiaktól tanulták 
volna. Az amerikaiak a bagót golyócskák alak
jában készítik, s hozzá épen ugv mint az 
azsiaiak és afrikaiak, kagvlómeszet kevernek. 
Európában tábla, cső és egyéb alakokban ál
lítják elő; Chínában mongol módra a dohány- 
le' elet finom szeletekre vágjak. Afrikában egv 
sajátságos, máshol ismeretlen alakja divik a 
bagónak, az úgynevezett burnót-bagó.

Nem érdektelen tudnunk, hogy mily vál
tozatos módon van elterjedve a bagózás az 
egyes világrészekben. Vegyük először Amerikát.

A bagózás Amerika nagv részében el 
volt terjedve már régen. A mexikóiak, Her- 
nandes és Monardes szerint, nagvon kedvel
ték a bagót s ugv készítették, hogy tiz rész 
megnedvesitett dohánvhoz egv rész kagvló
meszet kevertek s ezen keverékből borsónagv- 
sagú pilulákat csináltak s árnyékban megszá
molták és eltették. A floridaiak épen igv ké
szítették a bagót, csakhogy mogvoró nagyság
ban s miként Zedler (1740) megjegyzi, min
den vásáron árultak kukoricza levélbe gön- 
gyölgetett dohánvpilulákat. Peruban Lopez de 
Gomara szerint csupán a dohánylevelet bagózták.

Páter Gili szerint az alsó Oronokó törzsei 
nem ismerték a bagózást; Humboldt azonban 
hallotta, hogy a serkuk urnák dohányt nyel
nek. Mar Vespucci talált az Úrira folyó mel
lett népeket, kik folyton egy zöld nÖvénvt 
rágták, gipszhez hasonló fehér porral keverve 
s erre a czélra egy kis pálezikát használtak ; 
a fehér por ezeknél sem lehetett egyéb, mint 
gvöngy- vagy osztriga-kagvlók elégetése foly
tán nyert mész. Gujanában Schomburg csak 
az arekuna-törzsnél találta elő a bagózást, 
hol is erre a czélra a dohányt nem szántják 
meg, hanem friss zöld állapotban finomra 
vagdalják s egy fekete, salétrom tartalmú 
földdel tésztává gyúrják, melyből azután apró 
golyócskákat formálnak. Vespucci és Monardes 
ezen szokásnak alapját abban vélik feltalál
hatni, hogy a dohánynövénynek (főleg az igy 
készített bagó alakban) olyan hatása volna, 
melv a zord pusztaságokon vándorlót 3— 4 
napi éhség és szomjúság elviselésére képesí
tené. Annyi tény, hogy szegény bagozó em
berektől itthon is hallottam már, hogy bagó
val szájokban akár 2 nap is kibírják étlenszomjan.

A payagua törzs, különösen annak női 
része erősen bagózik s a bagót az alsó ajak 
és a fogak közé teszi. A z  abipónok Dobritz- 
hofer szerint, gyermekkoruktól kezdve bagóz
tak, s a bagót sóval és vén asszonyok nyál- 
kájával keverték (a fiatalokét rosznak tartot
ták) s belőle kenőcs kinézésű anyagot gyúr
tak. S mivel országukban só nem volt, a 
spanyoloktól vidrierá-nak nevezett cserjét éget
ték s ennek hamuját használták fel só gya
nánt. Más törzsek ismét a pálmafa hamuját 
használták só helyett. Lima minden rangú és 
osztályú női lakosságánál szokásban van a 
„limpionw-nak, vagyis egy kis dohánytekercs
nek bagózása; ezen tekercs 4U hosszú és 9*“  
vastag s fehér pita-rosttal van átkötve; sőt a 
szegényeeb perui nők l xJtu vastag ily teker
cseket is tartogatnak szájukban (néha Havana 

• dohányból készítve, melyet Panamán át kap
nak), melyek nagyságra nézve versenyeznek a 

| Sunda-szigetek női lakosainál divatos óriási 
bagótekercsekkel. Amerika sarki lakói között 
nincs egyetlen törzs sem. melv a bagózásban 
sanyarú életének némi élvezését nem találná; 
így az eszkimók, az aleuták s Alaska lakói 
nemi különbség nélkül szenvedélyes követői 
a bagózásnak.

A  tropikus, valamint a szomszédos Ázsi
ában, a szigeteken, Siómban, Chínában és 
Hindostanban esaknem általánosan el van 
terjedve a bagózás mindkét nembeli lakosok
nál. A bagót mészszel, földdel különféle mag
vakkal és levelekkel készítik, de a főalkatrész 
mindig dohány. Ezen szokás annyira elismeri, 
hogy a még a braminok magasabb osztálya
inál is egészen rendes dolog mészszel kevert 
dohánylevelet bagózni. Hindostanban férfiak 
és nők egyaránt bagóznak s főleg azok, kik
nek vallásuk a dohányzást meg nem engedi; 
egv fajtája a bagónak „sakhaM-nak neveztetik, 
a mi azonban nem szárazát jelent, mert min
den itteni dohány száraz.

Nagyon kedvelt bagó-dohányok a Tra- 
wankore és Suniatra s ugv látszik, hogy az 
ázsiaiak épen ugv, ha nem jobban értik mint 
az európaiak, hogy melv fajta dohányokat 
kell választani bagóhoz. Chínában és Japánban 
inkább csak a tengerparti lakósok bagóznak ; 
ellenben északi Ázsia számos törzsei, mint a 
kurilok, tschuktschok, szamojédok szenvedé- 
Ives bagózók.

Miként egv régi hollandi leírásban olvas
suk, Ázsiában még a fejedelmek is bagóztak 
s Ifiifi évben, a mikor Schouten, Java szige
tét meglátogatta, ott a khinai bagót tartották 
a legjobbnak. S mivel a javaiak és siamiak 
saját belföldi bagójok mongol módon vékony 
szeletekre van vagva, következtetni lehet, hogy 
a khinai is igy volt előállítva.

Mily mennyiségben bagózzák a dohányt 
Javva szigetén, elgondolhatjuk ama 10 millió 
fontnvi termésből, mely csupán bagónak hasz
náltaik fel; egy Surabayában megjelent s a 
jávai dohánytermelést tárgyaló műnek névte
len szerzője a követnezöket mondja : „a vá
gott dohány főleg csak bagónak használtaik 
el, s főalkatrészét képezi a siri-(betel) bagózás
nak.u Tegyük fel, hogy a több, mint 15 mil
lió létekből álló lakosság ezen vágott dohányt 
egyik vagy másik, leggyakrabban mindkét mó
don (bagózás és dohányzás) fogyasztja, s ezen
kívül még jelentékeny mennyiség ki is vitetik, 
akkor az előállított gyártmányt legalább is oly 
nagy, ha nem nagyobb mennyiségre számít
hatjuk, mint a kivitelre szánt mennyiség, mely 
pedig az utóbbi években mintegy 20 millió 
fontot ért el.

Ázsia azon részeiben, a hol mohamedán 
vallásu lakosok vannak, ritkán találni bagózót; 
mert a mohamedánok semmiért sem venné
nek szájukba olyan bagót, melyről felteszik, 
hogv tisztátlan kezek által tisztátlan anyagból 
készíttetett.

Nézzük most a bagózást Európában.
A régi iratokban sehol sem lehet nyomát 

találni annak, hogy miként és mikor tanulták 
el az európaiak a bagózást. Ha azt vélnök, 
hogv ezen szokás Amerikából jött át hozzánk, 
akkor feltehető az is, hogy a bagót az euro-

| paiak is legelőször golyócskák alakjában és 
pedig mészszel készítették ; s ha ez valóban 
igy lett volna, nehezen feltételezhető, hogy 
ezen szokásnak némi nyomai ne maradtak 
volna fel.

A z  egyetlen Magnen (1648) emlékezik 
meg ilyesféle bagó-golócskákról és pedig, mi
dőn Valencia ostromáról beszél, hol is állító
lag egy katona ilyen golyócskák (globulus 
tabaci) használata által egy héten át fentar- 
totta magát minden táplálkozás nélkül. Euró
pában, s különösen Angol- és Francziaország- 
ban, Hollandiában csak a betel használtatott 
bagózásra, a mely már régi idők óta nagyban 
gyártatott is; s hogy a 17-ik század közepén 
mennyire el vol terjedve a bagózás, kitűnik 
Magnen szavaiból : „usus est celeberrimus
tabaci, quem dicunt vulgo „assumere folia“ , 
quae őre detineant, vei masticentu . . .  Mag
nen itt csak dohánylevélről beszél, de hogy 
milyen fajta bagó dohánya volt Északeuropá- 
nak, azt ő épugy nem tudta, mint nem tudja 
a legtöbb német, hogy az angolok, svédek 
stb. jelenleg mit dohányoznak.

Európában leginkább a rideg, ködös és 
mocsaras Észak (Oroszország, keleti tenger
part, stb.) lakói hódolnak a bagózás szokásá
nak. Regnard különösen a lappokról emléke
zik meg. Svédországban és Norvégiában töb
bet bagóznak, mint dohányoznak és burnótoz- 
nak, és pedig Svédországban inkább dohány
levelet, mig Norvégiában inkább erősen sajtolt 
bagó-táblácskákat, melyeket itt skro dohánynak 
neveznek.

Már a harminezéves háború előtt a své
dek javíthatatlan bagezók voltak ; mert midőn 
1630-ban svéd katonák marsiroztak Meissen 
városán keresztül, a bagózó katonák olyan 
csodálkozást keltettek a lakosságban, hogy 
ezek nem tudták mire vélni a dolgot. (Csak 
később tudták meg, hogy ezen a vidéken nem 
bagóznak —  mint tudjuk még most sem). A 
svédek már régi idők óta mint a legerősebb 
bagózók voltak ismeretesek s innen van ama 
példabeszéd is, hogy „úgy bagózik, mint egy 
svéd4*. A  dánok nem sokkal állnak mögöttük 
s ezek épen úgy, mint a hannoveraiak és 
braunschvájgiak, különböző vastagságú fonott 
és préselt bagót használnak, hasonlít az ir 
„small tobacco“ -hoz. Jüttlandi parasztok a pi
pából kivert maradékot bagózzák, mely szo
kás a cziganyok és izlandiak pipalé ivására emlé
keztet. Déli és közép Németországban, a hegyi 
lakók kivételével, a bagózás kevésbé van el
terjedve ; ellenben Ausztriában, főleg Salzburg
ban, Tirolban, valamint Csehország jó részé
ben, Oroszországban s a tengerparti lakóknál, 
és a hajósoknál általános szokássá vált a ba
gózás. A litvánok, különösen a tengerparti la
kók, saját készítette ujjnyi vastag pictelt (do
hánylevélből csavart bagó) bagóznak. A porosz 
tartományokban és Oldenburgban ,schag“ 
vagy „schrimpelu neve a bagónak. Bréma 
környékén pedig a chocolade táblácskákhoz ha
sonló hosszúkás szeletkék képezik a divatos 
bagót, melyet „figu-nek neveznek ; Westfáliá- 
ban ellenhen rúdalaku bagót használnak s ezt 
ügyetlen nagyságú pléh-dobozokban hordják. 
De leginkább bagózzák Németországban a pic
telt, melynek Sleswig-Holsteinban „smal tabak** 
a neve, vékonyabb és édesebb, mint az ren
desen lenni szokott. Hannoverben 3 fajta 
bagót is használnak. Ha Fairholtnak hinni 
lehet, ugv a franciák a 17-ik században még 
dohány-szárat is bagóztak. Angolországban 
már a 16-ik században el volt terjedve a ba
gózás, még pedig a magasabb rangúknál is; 
mert Ben Jonson 1599 ben humoros leírásai
ban erről is megemlékszik. Londonban a régi
ségtárban van egy kis burnót szelencze I. Ja
kab király idejéből, melyre egy bagózó ur 
van lefestve, a mini az előtte álló kis csészébe 
köpdös.

A restauratió idejéből említik fel, hogy 
maga Monk tábornok is bagózott. A  brittek 
jelenleg többféle bagót élveznek u. m. plug, 
pictel, tíg, stb, melyeknek azonban főleg azon 
tulajdonsággal kell birniok, hogy keserűek ne 
legyenek.
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Félszázaddal ezelőtti dohány-árszabás. |
Szinnyey József úr, a magyar nemzeti t 

múzeumi hirlap-könyvtár őre. aki lapunk | 
iránti lekötelező figyelmének már több íz
ben adta jelét, az által, hogy a fáradhat- 
lan könyvészeti kutatásai közben tett s 
a dohányügyet érdeklő felfedezéseit min
dig sietett velünk közölni, most egy ujabbi

kedves meglepetésben volt kegyes bennün
ket részesíteni, amelyért midőn a kitűnő 
szaktudósnak e helyt is hálás köszönetün- 
ket nyilvánitjuk, a rendkívül érdekes lele
tet sietünk t olvasóinknak ezennel bemu
tatni.

Ez. egy teljesen jó állapotban levő, 
nagy alakú fél Íves hivatalos nyomtatvány,

mely fele részén magyarul, s egy vonal
lal elválasztott másik fele részén német 
nyelven, az 1844. évre — tehát épen 50 
évvel ezelőtt — megállapított dohánybe
váltási árakat és szabályokat tartalmazza.

A  magyar szövegnek — az akkori 
helyesírási és nyomtatási alak megtartásá
val — hű másolata itt látható:

L e  v e le s - d o h  á n  v - á r s z a b á s ,
melly a fömltgú cs. kir. kincstár 1844dik Május 6-kán szám alatt költ k. rendel- 
mény szerint a' Festi, Debreczeni, Szegedi, és Tolnai cs. kir. leveles dohány-bészedési- 
biztosságoknál az 1814-ik esztendei Május 1-sőjétöl Junius utolsó napjáig fizettetik.

KI só á r : Második á r : | Hanna lik á v :

1Ez. 1>- b. v. Ez p. b. v. Ez p. b. v.
D e b re c z e n b e n

Debreczeni . . . 5 f. 45 kr. 14 f. 22‘ , kr. 4 f. 45 kr. — 11 f. 521 kr. 2 f 52'/, kr. — 7 f i i  7, kr.
5 f. •.'V kr. — 13 f. 30 kr. 4 f. 21 kr. -  1 1 f. — kr. o f. 42 kr. —  fi f. 45 kr.

S zeg ed en  ........................ :> f. kr. — 13 f. 30 kr. 4 f. 24 kr. — 11 f. -- 2 f. 42 kr. —  0 f. 45 kr.
T o ln á n  ............................. 5 f. 24 kr. — 13 f. H0 kr. 4 f. 24 kr. —  1 1 f. — 2 f 42 kr. — 0 f. 45 kr.
P e s t e n

Debreczeni. Debroi és VAczi 0 f. 45 kr. — 1(1 r. 52' , kr. 5 f. 45 kr. — 14 f. 22‘ . kr. : 3 f. 52‘ , kr. — 9 f. 41' t kr.
X. Károlyi ................... 0 f. 24 kr. — 10 f. — f. 2 4 kr. — 13 f 30 kr. 3 f. 42 kr. — 9 f. 15 kr.

A’ többi levelek úgy mint más állomásokban.

Az ár csak oltván levelekor! lizcttetik, mellycknek mintegy liannaila jobb, kiszemelt (A n s l l i d ) )  le-
veleklml áll. ős egészen tisztái) csomózva vagyon.

A' másodi k ár az ollyan közönséges levelekre vagyon szabva, mellyekben egy barmadánál kevesebb 
kiszemelt levelek vágynak.

A' harmadi k  ár szabás  szerint vétetödnek. a' lógó levelek és a’ morzsa, továbbá a' jégveretett leve
lek is, ha azok használhatóknak találtatnak

Költ Pesten Április 22kén 1844
A ’ Magyarországi

Cs. kir. levelea-doliány-bőszedési biztosság elöljárósága.
Ferenc/, városban -lik szám alatt.

Ezen érdekes közleményből kitűnik: 
hogy a cs. kir. kincstár részére, a magyar- 
országi leveles-dohány beváltó bizottság 
elnöksége. Pesten, a Ferenc/ város 4. szám 
alatt de melyik utczában ?) működött s a 
beváltás — Pesten kivül — még Debre- 
czenben. Szegeden és Tolnán történt.

A  leveles dohányok három osztály, 
illetve ár szerint vétettek át.

A  félszázad előtti fenti rár-szabás“ 
után. álljanak itt összehasonlításul az ugyan 
azon fajta dohányokra nézve megszabott 
mai beváltási árak, u. ni.

Közönséges — tiszai, szegedi, debre
czeni, szuloki és közönséges kerti levelek. 
100 klgrmonként:
váló. atott a., osztály 32 frt —  kr.

* * b., „ 30 . --------

i. osztály 24 ,  50
ii. r> 18 * 5°

Hl. 13
kihányás
csomózailan és hulladék

8
r, _

Végül megjegyezzük, hogy —  ugyan
csak Szinnyey József ur szives figyelm ez
tetése folytán —  régi dohánytermelésünk
nek ismét egy érdekes emlékét fogjuk 
már legközelebb bemutatni.

Beváltási eredmények.
v.

A jászberényi kir dohánybeváltó kör
zetben. az 1893. évi dohánytermés bevál 
tási eredménye községenként a következő 
v o lt :

Termelő község

Egy kalauzt, hold * j i  a
átlagos jövedelme * ■*

-  = s
dohányb. pénzben -
kilogram frt kr. frt kr.

Jászárokszállás 655 105 65 16 12
Jászberény 708 106 96 15 09
Jászdósa 410 58 07 14 . 14
Jász-F.-Sit-György 602 108 U? 15 ♦10
Jászfényszaru 428 71 24 16 62
Jászjákóhalma 901 142 64 15 83
Jászmonostor 733 112 10 15 27
Puszta-Kerekudvar 068 121 95 1- 21
Tárná-Eörs 587 82 29 13 77
Visznek 1603 102 31 19 16

Fenti kimutatás szerint — a jászbe
rényi dohánybeváltási körzetben, egy katr. 
hold átlagos jövedelme a legnagyobb volt 
Viszneken. ahol dohányban 1003 klgrm, 
pénzben pedig 192 frt 31 kr-, ellenben a 
legkisebb volt Jászdósán, ahol dohányban 
410 klgrm, pénzben pedig 58 frt 07 kr. 
az átlagos jövedelem katasztr. holdan
ként.

I

I

A tisza-roff kir dohánybeváltóhivatali 
körzetben, az 1893. évi dohánytermés be
váltási eredménye községenként a követ
kező volt:

Termelő község

Egy kataszt. hold 
átlagos jövedelme

dohányh. péuzheu 

kilogram frt | kr

I I  s
< i s

f r t j k r .

Taskony puszta 857 152 4 .  I 17 78
Nagy-Kun Madaras 945 131 16 13 88
Tisza-Szt -Imre 853 148 09 1 17 36
Tisza- Perzs 947 158 33 16 72
Tisza Köti 793 129 08 |t» 28
Fegyvernek 1123 199 36 ' 17 75
Tisza Bura 837 139 7* 16 7 o

Kakat-I'uszta 902 156 77 17 04
Kenderes 787 132 11 16 78
Tiaza-Szalók 897 141 45 15 77
Tisza- M»ád 768 125 17 16 2 9

Tisza-Beö 986 166 99 16 73
Kunhegyes 756 117 84 15 59
Kunhalom puszta 978 185 49 18 96
Karczag 971 163 96 16 8*
Tisza-FUred 811 159 62 17 03
Kócs-I'uszta 888 148 19 16 46
Tisza-Szóllós 9^6 160 87 17 39
Kis- Küte 1059 1*2 14 17 2o
Tisza-Igar 9*9 175 92 17 79
Tisza-Örs 882 162 83 1* 46
Tisaa Órvécy 1912 169 37 16 73

Fenti kimutatás szerint: a tisza-roffi

| dohánybeváltóhivatali körzetben, egy  katr 
hold átlagos jövedelme a legnagyobb v o lt : 
Fegyverneken. ahol dohányban 1123 klgrm, 
pénzben pedig 199 frt 30 kr-, ellenben a  
legkisebb volt Kunhegyesen, ahol dohány
ban 750 klgrm, pénzben pedig 117 frt 84 
kr. volt az átlagos jövedelem katasztr. hol
danként.

VII.
A jász kisen kir. dohánybeváltóhivatali 

körzetben, az 1893. évi dohánytermés be
váltási eredménye községenként a követ
kező volt:

Termelő község

Egy kát ászt. hold 
Átlagos jövedelme

dohányb. pénzben

p

3 l

P3
5

kilogram frt kr. frtjkr.

Jász-Szent- András 609 90' 40 15 15
Jászkisér 761 116 87 15 79
Jász Apáti 775 110 95 14 17
Alattyán 752 115 29 i5 41
.1 Asz- a .-S zt.-György 692 95 76 13 92
Jáuoshida 977 185 38 19 —

Tisza-SUly 760 134 29 17 76

Fenti kimutatás szerint: a jaszkiséri 
dohánybeváltóhivatali körzetben, egy  katr. 
hold átlagos jövedelme a legnagyobb v o lt : 
Jánoshidán. ahol dohányban 977 kgrm, 
pénzben pedig 185 frt 38 kr-, ellenben a
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a legkisebb volt : Jász-Szent-Andráson, ahol 
dohányban 609 klgrm, pénzben pedig 90 
frt 40 kr. volt az átlagos jövedelem katasztr. 
holdanként.

Műtrágyát a dohánynak.
Most az ideje, hogy ott, ahol szükség

van rá. a műtrágyát igénybe vegyük ; __
a dohánytermeléshez pedig —  azt hiszem
— bárhol termeljünk is : a műtrágyának 
kisebb mennyiségben való alkalmazása 
mindenütt helyén van.

Ahol a dohánytermelés még minden 
experimentálás nélkül, úgy minőség mint 
mennyiségre nézve jósikerrel űzhető: még 
ott is elkel a műtrágya használata, —  mert 
erre is áll a közmondás, h o gy : nincs olyan 
rakott szekér, amelyre még valamicske rá 
ne f*rne.

S épen most az ideje, a műtrágya 
bármily módon és alakban való felhaszná
lásának.

Ha a szórási mód szeri alkalmazzuk, 
leghelyesebben járunk el, ha most, midőn 
a dohányföldet felszántottuk, porhanyóra 
boronáltuk vagy hengereztük, e közben 
szórjuk el a műtrágyát, szórógéppel, vagy 
más készülékkel, esetleg puszta kézzel is;
— mindig úgy kell azonban alkalmazni, 
hogy az igénybe vett műtrágya-anyag 
fennyedén be legyen fedve, borona, vagy 
más takaró eszközzel, sőt legjobb, ha ezen 
felül még le is hengerezzük.

A z  én igénytelen véleményem szerint
—  amint ezt már igen sokszor ki is jelen
tettem —  leghelyesebb és legczélszerübb 
a dohánytermeléshez való műtrágyát az 
ültetés alkalmával, feloldott állapotban al
kalmazni. — Én kísérletet tettem ezzel 
kicsinyben és határozottan kijelenthetem, 
hogy ezen módszer minden kétséget kizá
rólag kitünően sikerült, — és sikerülni is 
kell annak, bárhol fogják is alkalmazni, 
amint ez józan észszel könnyen felfogható.
—  Különben nemcsak én, de máso'< is tet
tek már ezzel nagyban is próbát, — igy 
a többek közt Ácséi Péter őrsz. gyűl. kép
viselő ur is. aki szintén a legjobb ered
ményt érte el ily formán, — miként erről 
annak idején lapunkban is megemlékez* 
tünk.

A  kénsavas-kálinak oldott állapotban, 
a palánta ültetés alkalmával való felhasz
nálásával tett kísérlet azt eredményezte, 
hogy a palánta folyvást üde zöld volt, jól 
nevelkedett és szemlátomást jobban és 
hamarább fejlődött a szomszéd palántáknál, 
amelyek ilyetén műtrágya nélkül lettek 
ültetve, — letörés és beszáradás után, a 
műtrágyában részesült levelek kitünően 
égtek és minden tekintetben jól sikerültek,
— mig ugyanakkor, ugyanazon földben, 
a régi szokás szerint —  műtrágyázatlanul
—  termelt dohány satnya és rossz égésű 
maradt.

Már a melegágy öntözésére is nagyon 
jó hatással alkalmazható a műtrágya ve- 
gyülék, -  még pedig oly formán, hogy a 
palánták öntözésére készen tartott és meg
előzőleg már némi trágyalével is vegyitett 
alkalmas állott vízbe, minden 3— 4 száz 
literre 1 klgrm kénsavas-káli port kell belé 
vegyíteni s jól összekeverni és ezen oldat
tal, a használni szokott sűrű bádog locsoló 
kannából, legalább is kétszer hetenként 
Kell a melegágyat megöntözni, úgy, amint 
ezt előző czikkünkben is tárgyaljuk.

H ogy minő műtrágyák és mily mérv
ben használandók a dohánytermeléshez : az 
mindenesetre a helyi viszonyoktól, illetve 
a talaj vegytartalmának minőségétől fü g g ;
—  erre nézve különben a legjobb felvilá
gosítással és útbaigazítással szolgálnak 
azok a kis füzetek, amelyeket e tárgyban 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 
továbbá Szávoszt Alphons udvari ^szállító, 
úgyszintén Sátori Miksa és Mór műtrágya

gyárosok. a gazda közönség tájékozására 
kiadtak és a nevezettek — egyszerű m eg
keresésre — bárkinek is szívesen megkül
denek.

Duróczi Vilmos.

A dohánytermelés Magyarországon.
A magyar statisztikai közlemények VI. 

kötete, a hazai dohánytermelésre vonatkozólag 
a következő adatokat közli I

A gazdasági fejlődéstől függetlenül alakult 
a dohánytermelés hazánkban. A monopóliumot 
megelőző időkben, mkor a termelés engedély
hez még nem volt kötve s a lakosság nagy 
része csak pipázott, de még szivarban is job
bára csak hazai dohányt szitt, a termelés a 
mostaninál —  daczára a kisebb népességnek
— mindenesetre kiterjedetiebb volt; a dohány- 
monopolium behozatala, a külföldi dohanv 
versenye s a közönség ízlésének megváltozása 
folytán a viszonyok egészen mások tettek ; a 
szivar és a c/.iguretta-gvartashoz jobbára ten
gerentúli dohány lévén szükséges, a belföldi 
dohány utáni kereslet csökkent; a termelés 
engedélyhez, a termelő egvetlen fogyasztóra, 
az állami kincstára léven utalva, a jövedelem

i kisebb lett; végül mivel az egvedárusagnak a 
í pipazás mind szükebb körre szorulásával év- 

ről-évre kisebb hazai dohanymennviségre volt 
szüksége, az engedélyezett dohány terület foly
tonosan csökkent; mindezek folytan dohány
termelésünk lényeges hanyatlást mutat fel, — 
legalább területileg — Különösen azokon a vi
dékeken. a melyek a rosszabb minőségű do
hányt termesztvén, ott a dohánytermelési enge
dély megadá a megszorittatott vagv beszün- 
tettetett.

Aratási statisztikánk szerint a dohányter
melés kiterjedése tetemes hullámzást tüntet fe l; 
e szerint 1869-ben, hazai aratási statisztikánk 
gyermekévében, 48,654 hektáron termeltetett 
dohány, de ez a terület 1871-ben 37,525 
hektárra szállott alá, attól kezdve emelftedett 
egész 1878 ig, a mikor 68,956 hektárral a 
maximumot érte el, ez évtől kis megszakítás- 

I tál, ismét a hanyatló irányzat került túlsúlyra 
s a terület lassanként leszállott 40.475 hek
tárra, 1892 ben; valószínű, hogy itt »  csök
kenés még nem állapodik meg, részben mert
— mint már említettük —  az egvedáruság 
hazai dohányszükséglete mind inkább kisebb 
lesz, részben meg —  mint a kivitelre való 
termés — kereslet hiányában mind szükebb 
térre szorul.

A Dráván túl dohánytermelése alig szám- 
bavehető; 1885-ben még 401, 1891-ben 156, 
1892-ben azonban már csak 62 hektáron ter
meltetett és pedig Pozsegaban 32, Verőcze- 
megyében 20, Varasdban 10 hektáron, míg a 
többi megye dohánytermeléssel egyáltalában 
nem foglalkozott.

Az anyaország utolsó 12 évi dohányter
melését az alábbi táblázat tünteti fe l:

Év
Learatott 

terület hek
tár

Az összes Termett átlag 
learatott összesen, 1 hekt. 
terület

százaléka métermázsa

Mapyar ország:
a) Dnna balpartja

1881 — 1885 109 0-01 998 V«16
1886-1890 70 002 813 10 29
1891 . . . 227 002 3.128 l3-7r
1892 . . . 105 0-01 1091 10-39

b) Unna jobb partja :
1881 1885 8.111 0.20 41.303 12.14
1886— 1890 2.155 0.11 22.847 10 60
1891 . . . 1.806 0.09 23.830 13.19
1892 . . . 4762 0.09 22.251 12.63

e) Dnua-Tisza köze:
1881 -  l '* 5 20.500 1.18 218.825 10.67
1886— 1890 18.996 1.07 189 878 10.00
1891 . . . 15.378 0.85 2 <0.714 15.00
1892 . . . 14.119 0.76 174.094 12.33

d) Tisza jobb partja:
1881 -1885 1.581 0.20 15 169 960
1886— 1890 1.880 0.22 24.001 12.77
1891 . . . 2.046 0.24 38.726 16.49
1892 . . . 2.115 0.23 26.298 12.43

e) Tisza bal partja :

1881— 1885 19.908 1.57 208.551 15.83
1886-1890 17.859 1.81 185.701 10.63
1891 . . . 16.114 1.15 266.711 16.38
1892 . . . 16.180 1.11 211,533 18.09

f) Tisza-Maros szöge ;

1881-1885 13.908 0.97 128.170 9.21
1886-1890 9.859 0.65 97.789 9.92
1891 . . . 7.114 0.44 107.163 15.06
1892 . . . 6.180 0.81 100.137 16.20

g ) Erdély
1881— 1885 483 0.04 8.033 18.56
1886-1890 229 0.02 4.480 19.56
1881 . . . 46 0.00 684 12.70
1892 . . . 39 0.00 553 14.18

Magyarország összesen :
1881 — 1885 . . 59.543 0.66 621.149 10.43
1886— 1890 . . 50.830 0.53 525.509 10.34
1 8 9 1 ............... 0.44 665.856 15.52
1892 ............... 40 475 0 40 585.942 23.24

A  Tisza jobb partjának kivételével,
melynek területén igen jó pipadohányok te
remnek, igy a verpeléti, a gálocsi sfb., a do 
hánvterület apad, az abszolút és relatív terü
leti csöhkenés szembetűnő, igv Erdélyben az 
amugv is csekélv terjedelmű dohánytermelés 
mondhatni hogv egészen megszűnt, á Tissza- 
Maros szögében több mint felével, a Duna 
jobb partján csaknem felével csökkent; e 
csökkenésben, habár kisebb aránvban, a többi 
országrész is részi vesz; Erdélyben 1892-ben 
már csak négy megyében: Alsó-Fehér, Kolozs, 
Szolnok-Doboka és Fogaras, összesen 39 hek
táron termesztettek dohányt, továbbá a Duna 
balpartján is, a hol tizenegy vármegye közül 
csak kettőben, Hont és Nógrádban termesz
tették. a Dunán túl Gvőr, Moson. Sopron, 
Vas, Zemplénben és Zalában egyáltalán nem, 
Baranya és Fejérben nem is száz hektáron, a 
Tisza jobb partján Szepes, Sáros, a balparton 
Ugocsában és a Tisza-Maros^szögében, Krassó- 
SzÖrénymegyébeu szintén nem volt dohanv- 
ültetvénv az utolsó esztendőben; az egész 
ország 63 vármegyéje közül esak 24-ben na
gyobb a dohányterület 100 hektárnál.

Legnagyobb területen termelt dohányt hektáron 

1882-ben 1891 ben 1892-ben

Szabolcs 9.800 8.634 8.817
Pest-P.-S- K.-K. 6 166 5.593 6.010
J,-N.*K.-Szolnok 6.673 4.297 4.147
Heves 4.508 4 035 3.348
Csatiad 4.098 2.554 2.468
Bihar 3.592 2.340 2252
Békés 3.845 2.296 2.086
Arad 3.899 2.174 1.956

Legnagyobb területen termelt dohányt, az összes
learatott terület %-ában

1882 ben 1891-ben 1692-ben
8zabolcs 4 77 3.59 8.47
Heves 3.44 2.64 2.16
Csanád 8.13 1.80 1.80
J.-N.-K.-Szóin. 2.35 1.47 1.28
Hajdn 1.47 1.00 1.11
Pe't-P.-S. -K.-K 1.23 1.09 0 94
Békés 1.52 0.95 0.84
Arad 1.50 0 95 0.81

Az abszolút és relatív számok is nagy
mérvű hanyatlásról tanúskodnak, kivétel nél
kül minden vármegyénél; meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy ez a hanyatlás csakis pénz
ügyi intézkedésekre vezetendő vissza.

Az utolsó két év dohánytermései a leg
kedvezőbbe* közé tartoznak; m ndkét évi a 
maximális termés volt, adatgyűjtésünk megkez
dése óta.
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Dohány javítási kísérletek 

Németországban.

A z  Alsó-Elzászban megejtett dohány- 
műtrágyázási kísérletek — melyeknél káli
trágyaként : kénsavas káli (őszszel, külön
böző mennyiségben adva) és kálisalétrom,
—  légenytartalmu műtrágyaként: szintén 
kálisalétrom, valamint chilisalétrom és kén- 
savas-amonniák, —  villanysavas műtrágya
ként pedig Thomasliszt lett kipróbálva — 
azon eredményre vezettek, hogy a tavaszi 
trágyázásnál a kénsavas-ammoniák, az őszi 
trágyázásnál pedig a kénsavas-káli és 
Thomasliszt a legjobban égő dohányt adták.
—  ezek után pedig a kálisalétromos mű
trágyában részesült dohány volt a legsike
rültebb.

A  kísérleteket 4 különböző helyen, 
évek során át folytatták, hogy minél szé
lesebb kísérletezési alapról vonhassanak 
következtetéseket. Azonkívül összehasonlító 
kísérletek tétettek a kénsavas-káli és a 
szénsavas-káli-mágnézia, mint káliműtrá
gyák között.

M ielőtt azonban ezen kísérletekből a 
dohány minőségére legjobb befolyással 
biró műtrágyázásnak mikénti módja hatá
rozottan megáliapittatnék, kívánatos volt 
megtudni, hogy váljon nem lehetne-e a 
kálisónak, a dohány égésére nézve legked
vezőbbnek elismert hatását, valamely más. 
gyorsabb és hathatósabb módon kihasz
nálni.

Ezen kísérlet először is úgy ejtetett 
meg, hogy rossz égésű dohányok, 24 órán 
át kilúgoztattak fél és egy százalékos 
eczetsavas, illetve salétromsavas-káli oldat
ban, melyben a dohányok egyidejűleg 
inpregnáltattak.

És csakugyan, ezen eljárással, a dohá
nyok közép égési-tartama 13 másodpercz- 
ről 40— 60 másodperezre emelkedett. De 
ezen eljárással szemben jogosan tehető azon 
ellenvetés, hogy a dohányoknak ilyetén 
oldatban való 24 órai fekvésénél mintegy 
20— 25"/, sulyveszteség keletkezik, és a 
dohánynak nemcsak hátrányos alkatrészei, 
de nemesebb jellege és értékesebb tulaj
donságai is kilúgoztatnak.

Ezért újabban másfajta javítási kísér
letek is eszközöltettek, oly formán, hogy a 
dohányok nem lúgoztattak ki, hanem csak 
megnedvesittettek 2— 4 százalékos eczet- 
savas-káli oldattal, melyben a levelek át- 
húzattak és aztán a levegőn ismét meg- 
szárittattak.

Ezen utóbbi eljárásnál sem sulyvesz
teség. sem a dohány jellegének elválto
zása nem észleltetett, és mégis a dohány 
közép égési-tartama háromszorosra emel
kedett.

A  jelzett eljárással legközelebb külön
böző rosszégésü dohányoknál nagyobb mér
tékben fognak gyakorlati kísérleteket tenni.

Egyszersmind az is bebizonyult, hogy 
a kainit, mint műtrágyaszer, magasfoku 
klór (konyhasó) tartalma miatt, a dohány
nál egyáltalán nem használható.

Miként termelik 
a világhírű dohányokat.

Gyakorta és bőven volt már fejte
getve lapunkban, hogy a tengerentúl: 
Sumatra, Deli és Jáva szigetén, miként 
termelik azokat a világhírű dohányokat, 
melyeknek jósága felülmúlhatatlan, s foly
vást emelkedő drágaságuk daczára is világ
szerte nagy keresletnek és kelendőségnek 
örvendenek.

A z  ottani éghajlati és talajviszonyok 
ugyan a termelésnek egész más módszerét 
igénylik, mint nálunk. — de azért nem
csak érdekes, hanem egyszersmind hasznos 
és tanulságos is, ha termelőink ezt újra 
meg újra tanulmányozzák s apróra megis
merkednek a tengerentúli dohányok ter
melési viszonyaival, amelyek azt bizonyít
ják, hogy azok a világhírű dohányok sem 
a természet ingyen adományai, hanem 
óriási erőfeszítés, rendkívül fáradságos és 
szünet nélküli munka és a legaprólékosabb 
körülményekre is kiterjedő gondos ügyelem 

I mellett érhetők el az ottani bámulatos ered- 
| mények.

Vessünk tehát újra egy rövid pillan
tást a Deli-i dohánytermelésre s a Szumatra 
és Jáva szigetén uralgó időjárási és gaz
dálkodási viszonyokra.

A  dohányültetvényeknek szánt helye
ken. már januárban kezdetét veszi a mun- 

| ka. A z  erdő kivágatik, a fatörzsek, gályák, 
i kiirtott törzsek és gyökerek elégettetnek 

és a föld többször felszántatik.

Különös figyelem fordittatik a viz le- 
csapolására, mert a földeken a viztócsák 
képződését lehetőleg kerülni kell.

Február hóban elkészíttetnek a meleg
ágyak s erre mintegy 40 nap múlva kö- 

j vetkezik az ültetés, oly formán végezve,
I hogy I hektár területre körülbelől 20.000 

palánta jusson.
A z ültetési munka 1'/,—3 havi időt 

vesz igénybe, különben is, ajánlatos ezzel 
nem igen sietni, hogy legalább a palánták 
egy részének, fejlődési feltételei, az esőzé
sekre való tekintettel, kedvezők legyenek. 
— Mert ha a termelési időszak alatt esnék 
is az eső : az ültetvények egy része lega
lább mindig oly fejlődési stádiumban 
van, hogy az esőzés csak kívánatos lehet 
rájok.

A z ültetés első napjaiban, a palánták, 
ferdén elhelyezett deszkácskákkal óvatnak, 
árnyékoltatnak a nap heve ellen, később 
pedig többször lesznek leltöltögetve, — a 
palánta az ültetés után mintegy 30 napra 
hajt levelet, melyből jó  talajban 22, ke- 
vésbbé jóban pedig 14 levelet hagynak.

A  kacsozás (az oldalhajtások letörése) 
naponként szorgalmasan eszközöltetik, —  
s ép úgy ügyelnek reggelenként a harmat 
eltűnése után, hogy a gyökerek tisztán és 
védve legyenek a napsugaraktól; szorgal
masan űzik továbbá a növénypusztitó ro
varok (hernyó, féreg, sáska, kukacz) elleni 
harezot is.

60 napi növés után a palánták érettek.
A z  aratás — levélszedés —  julius és 

augusztusban történik és az esőzési időszak 
beállta előtt befejezendő.

A  levelek szárítása és erjesztése —

fermentálása — szintén nagy gonddal vé
geztetik.

A  száritóházak falai szelelő lyukakkal 
vannak ellátva s nagyon nedves időjárás 
alkalmával a padlózaton kisebb tüzek gyuj- 
tatnak. A szárítási folyamat, mely körül
belől 3 hetet vesz igénybe, legczélszerűb- 
ben a világosság kizárásával eszközöltetik, 
mert különben a levelek nagyon megvörö- 
södnek. A fermentálás tartama körülbelől 
egy hóra terjed.

A levelek (úgy mint Európában, de 
az amerikai eljárástól eltérőleg) halmokba 
rakatnak, s maximal-hőmérő alkalmazása 
mellett, gondosan ügyelnek, hogy a halom 
közepén 65° C.-nál magasabb hőfok ne le
gyen. Végül a szállításra képes levelek 16 
osztályba soroztatnak.

A  dohány fejlődésére fölötte nagy be
folyást gyakorolnak a Sumatrán és Jáván 
uralkodó éghajlati és csapadék — esőzési 
— viszonyok.

D eli tartomány ebben a tekintetben 
is előnyös helyzetnek örvend. Deli part
vidéke egyik oldalról a Sumatra közepén 
vég ig  húzódó sürü erdő hegylánczolat s a 
másik oldalról a tenger által határoltatik, 
mely azonban éjszak felé a malaccai fél
sziget hegylánczolata által van elzárva.

Ezen kiválóan kedvező helyi viszo
nyok, dús és gyakori esőzéseket eredmé
nyeznek. Ennélfogva igen valószínű, hogy 
a dohány ültetvények, még a kritikus idő
szakban sem nélkülözik az esőt.

Jáva szigetén már sokkal kedvezőtle
nebbek a viszonyok, s ennek okát nagy
részt az országban nagymérvben eszközölt 
erdőirtásokra lehet visszavezetni.

40— 70 napi eső nem tartozik a ritka
ságok közé, és így a szárazságnak inkább 
kitett helyeken levő ültetvényeken a rósz 

| termés csaknem biztosra vehető.
Deliben az esőzési viszonyoknak ked- 

I vezőtlenebbé változása, a növekedő erdő
irtások daczára is kevésbbé várható, mert 
a tengerpart melletti risopho-erdő érintet
lenül marad, mig a tartomány belsejében, 
a magas hegység a termelésnek amúgy is 
határt szab.

H ogy  Deli bizonyos talajnemei a do
hánytermelésre oly előnyösök : az a talajne
mek különös physikai alkotásában találja 
magyarázatát.

Deli-i és jávai értelmesebb dohányter- 
m élők nézete szerint: az itteni dohányter
melés, kitűnő eredményének főfeltétele és 
biztosítéka a kiirtott erdő után maradó tele- 
vény — humus — fold laza alkotása.

A talajra lépve, annak ruganyosságá
ból már következtetni lehet, a földnek do
hánytermelési czélra való hasznavehetősé- 
gére. —  A televénytartalom lefelé való 
vastagsága, földbe dugott pálczával mére
tik meg. s erre nézve 20— 40 etrm mélység 
kívántatik.

Azon kérdés meghatározásánál, hogy 
a dohánynövénynek milyen igényei vannak 
a talajjal szemben, első sorban ezen növény 
sajátságos fejlődése veendő tekintetbe.

A növény élete rövid, párolgási szer
vezete rendkívül kifejlett, a levelek erős 
anyagcserét kívánnak, s ehhez járul még, 
hogy gyökerei nem nyúlnak le mélyen a
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földbe és a legcsekélyebb hátrányokat is 
kikerülik.

Ezen kivánalmaknak a szelíd és laza 
alkotásu erdőtelevény kiválóan megfelel és 
ezen tulajdonságok csökkenése okozza az 
aratott dohány jóságának sülyedését.

A  talaj növényi tápanyagának kime
rültségéről, az elemző vizsgálatok bizony
sága szerint, szó sem lehet, s az aratás 
eredmenye csakis a dohánylevél jósága és 
nem a nagysága tekintetében ki nem 
elégítő.

Addig, amig szűz erdőtalaj áll rendel
kezésre, a mostani művelési eljárás mellett, 
bizonyos mennyiségű kifogástalan dohány 
nyerhető, —  de hogy mikép lehetne az 
egyszer vagy többször használt földnek 
eredeti termékenységét visszaadni, vagy 
jobban mondva —  azt megtartani: ez a 
kérdés ott is évről-évre égetőbb lesz.

I R O D A L O M
„A kassai m. kir. gazdasági tanintézet 

évkönyve, az 1893-ik évre*4 Szerkesztette: 
Kovácsy Béla igazgató tanár. — A  14f> ol
dalra terjedő évkönyv, hü képét adja a 
derék gazd. tanint. múlt évi beléletének 
és e mellett a gazda közönségre nézve is 
több közérdekű közleményt tartalmaz. — 
A z  intézeten, az igazgatón kívül, 4 rendes
2 réndkivüli-, és 2 segéd tanár, 1 intéző,
1 főkertész 1 intéző segéd és 1 ösztöndí
jas gazd. segéd működött —  A  hallgatók 
száma a múlt tanévben 95, s az intézet 
IS évi fennállása óta összesen 1034 volt, 
akik közül 205 nyert végbizonyítványt. 
A z  első évben kötelező a hallgatókra a 
konviktusban való benlakás. A  hallgatók 
nagyobb tanulmányi utakat tettek Aradra, 
Mnzőhegyesre és Szegedre és több Ízben 
kirándultak Kassa város nevezetesebb 
ipartelepeihez. — A  hallgatók előmenete
lét a következő arányszámok tüntetik fe l : 
kitűnő volt 6.5#/0, — jeles 17.s°/0* — jó 
35.„°/#. — kieiégitó 34.5% , —  nem kielé
gítő 5.*°/0| —  a mi elismerésre méltó jó 
eredménynek mondható. — Az intézet kí
sérleti telkén burgonyával, durrával, takar
mányrépával, czikoriával tétettek terme
lési kísérletek, malaczokkal pedig etetési 
kísérleteket végeztek, —  ezenkívül az in
tézet mezőgazdasági szeszgyárának üzemét 
is egy  pár érdekes közlemény ismerteti. 
— A  tartalmas évkönyvet az intézet igaz
gatósága 10 kros levélbélyeg beküldése 
mellett, ingyen küldi meg az érdeklődőknek.

Világnapló. Érdekes vállalatot indított 
meg a „Telefon Hírmondó** szerkesztője 
J. V irág Béla hírlapíró. „Világnapló** czi- 
men oly hetilap jelenik meg szerkesztésé 
ben, mely eddig páratlanul áll a maga ne
mében. A  hirek lexikonja lesz ez, vagyis 
hetenkint összegyűjti a hét folyamán a vi
lágsajtóban megjelent összes érdekes híre
ket és czikkeket. A  rendkívül érdekes he
tilap előfizetési ára egy évre fi frt, félévre
3 frt, negyedévre 1 írt 50 kr. A pénz a 
„Világnapló*4 kiadó-hivatalának küldendő: 
Budapest. IX .. Rákos-utcza 2.

i
T A R T A L O M :  í  Kossuth Lajos. — A melegágy 

gondozása Darócit Vilmostól. — A bagózás és 
a bagó. Irta : Kunig líezső. Félszázaddal ezelőtti 
dohány-árszabás. — Heváhási eredmények : V. a 
jászberényi-, VI a tisza roíű , VII a jászkiséri 
beváltóhivatali körzetbeu. — Műtrágyát a do
hánynak. D a roa i Vilmostól. A dohányterme
lés Magyarországon. — Pohányjavitáai kísérle
tek Németországban. — Miként termelik a világ
hírű dohányokat. — Irodalom. — Vegyesek. — 
Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések.

T  Á  R  C Z A : Kossuth rniut dohányzó

V E G Y E S E K
Mindazon tisztelt előfizetőinket, akik lejárt 

előfizetésüket még eddig nem rendezték a kiket a 

lejárat Idejéről külön levelezőlapon részint már 

eddig la értesítettünk, részint a napokban egyen

ként értesíteni fogunk, e helyt le újólag tiszte

lettel felkérjük, hogy az előfizetést ezlveekedje- 

nek most már mielőbb megújítani; —  ha pedig 

esetleg a lapot tovább Járatni nem kívánnák : 

akkor —  mihez tartásunk végett —  méltéztas- 

sanak a becses czlmúkre érkező lappéldányt 

azonnal visszaküldeni, hogy így legalább a to

vábbi felesleges költségektől megklméltessünk, —  

minthogy előfizetőink iránti figyelemből, a lap 

küldését mi csak az esetben szoktuk beszüntetni, 

ha ez Iránt határozott értesítést kapunk.______

—  Király József pénzügyi tanácsos úr, 
a múlt hó 28-án ünnepelte érdemteljes szol
gálati idejének 40.-dik évfordulóját, mely alka
lommal ürjenzenstein Béla miniszteri tanácsos 
úr meleghangú üdvözlő szavak kíséretében 
nvujtá át az ünnepeltnek a jövedék összes 
tisztviselői által aláirt díszes emlékalbumot. A 
köztisztelet és szerétéiben álló érdemes jubiláns 
tiszteletére, a jövedék összes tisztviselői ban
kettet is rendeznek, mely azonban a közbejött 
nemzeti gyász miatt későbbre halasztatott.

—  Buday József nagybirtokos, Debre- 
czen vidékének jeles dohánytermelője, múlt hó 
15-én szivszélhüdé'ben meghalt. A boldogult 
egész szenvedélvlvel csüggött a dohányterme
lésen, s mint törekvő, ambicziózus termelő, 
ugv minőségileg mint mennyiségileg, évrŐl- 
évre fokozatosan emelkedő bámulatos szép 
eredményt produkált. — Javakorában hirtelen 
bekövetkezett halála, mindenesetre vesztesége 
h*zai okszerű dohánytermelésünknek. Nyugod
jék békével !

—  Az egri dohánygyár ügye a megvaló
sulás stádiumában van. Mint a „Pesti Napló* 
közli: a pénzügyminiszter a Korona-épületet 
tanfolyam helyiségre alkalmasnak látja és 
felhatalmazta az allamépitészeti hivatalt az át
alakítás költségeinek fedezésére, 4200 forint 
erejéig.

—  A szumatrai levelek drágasága. A z
amerikai gyárosok ugvancsak panaszkodnak, a 
finomabbfajta szivarokhoz használt szumatrai 
fedólevelek folytonos áremelkedése miatt. Majd
nem lehetetlen, az ily fedőlevelekkel készült 
szivarokat az eddigi árak mellett adni, de ép 
oly lehetetlen, ezekhez csekélyebb minőségű 
fedőleveleket alkalmazni. Egy csomag szumatrai 
dohány csaknem annyi aranynyal ér fel, de 
az arany ma már Amerikában is ritka s a 
kisebb gyárosok csak a legnagyobb erőfeszí
téssel képesek a szükségelt mennyiség árát 
előteremteni. Egy szivargyáros, akinek gyárt
mányai Wheelingben nagy keresletnek örven

denek, kijelenté, hogy mihelyt a meglevő kész
lete kifogy, azontúl felhágy a szumatrai fedő- 
levelekkel. S midőn kérdezték, hogy mit fog 
ezek helyett alkalmazni, kesernyésen azt vá
laszolta, hogy az ő nickeles szivarjait arany
lemezekkel fedi be, miután ez —  kevesebbe 
kerül.

—  Öngyuladó szivarka. Egy mexikói szi- 
vargyáros, öngyuladó szivarkákat hozott nem
rég forgalomba. Ezen szivarkák vége egy 
közömbös ízű vegyülékbe mártatik, s az igy 
preparált szivarka, a dobozához való dörzsö
léskor azonnal meggyulad. A találmányt egy 
társaság vásárolta meg, amely már is 125 
leányt foglalkoztat, akik naponta 150.000 drb. 
ily fajta szivarkákat készítenek s most azon 
működnek, hogy a naponkénti gyártási képes
séget 250.000 drbra emeljék. Az uj gyártmány 
olcsóbb, mint a közönséges szivarka, s e mel
lett még gyufára sincs szükség, mert az anyag 
a legnagyobb szélben is beválik. —  Mintegy 
10 év előtt, New-Yorkban, egy szivargyáros
nak volt már ehhez hasonló találmánya, de 
azok a szivarkák sem tudták a közönség ízlé
sét meghóditni.

—  Kameruni szivarok. A németországi 
piaczokon megjelentek az első próbaszivarok, 
melyeket a kameruni gyarmatokon aratott do
hánylevelekből készítettek. A z  uj szivarok bo- 
ritéklupja ugvnevezett bibundi dohányból ké
szült. Egy hamburgi társaság vetette el a 
bibundi kerületben az első havannai dohány
magot. A palánták igen jól sikerültek és azok, 
kik megkóstolták az afrikai szivarokat, dicsé
rik azok kitűnő aromáját. A  szivarokat négy
féle nagyságban gyártják és ismert nevű német 
Afrikai utazók nevéről: Graveureuth, Nachti- 
gal, Wiszmann és Z-ntgraf szivaroknak keresz
telték el.

Szerkenztói üzenetek.
A  telcts• beváltási felügyelő és beváUőhi- 

vatali kezelő urakat tisztelettel felkérjük. hogy 
a körzetükben 1893. évi termés beváltási ered
ményét feltüntető — minél részletesebb —  
adatokat, lapunkban leendő közlés végett, be
küldeni szíveskedjenek.

Kazay Rezső urnák. Budapest. Az igen érdtket 
közleményt nagyon köszönjük'és folytatását kérjük . 
Személyesen, vagy magán levélben legköz *lebb bő
vebben.

M kir. gazd. tanint. Igazgatóságaink. (Kassán
Az évkönyv beküldését köszörűk. Gazdag tartalmát 
örömmel ismertettük.

Baloflhy József urnák, Miakoloz. Becses válaszát 
köszönjük. A szükségletet időközben sikerült másfe
lől beszereznünk.

Fáy László urnák, Budapest. Rég beküldött be
cses tárczaczikkét, mai számnnkban azért nem kö
zöltük, mert a nemzeti gyász nagy napján, nem akar- 
tnuk lapnukba humoros haugot vegyíteni. Jövő szá
munkban mindenesetre jönni fog.

Klller Nándor urunk, Hajdu-Dorog Becses sorait 
vettük, szives készségét nagyon köszönjük.

Flelaeber Fereaez urnák, T.-Pelgir. A  kapado
hánytermelés eredményéről szóló s becses levelében 
kilátásba helyezett szives tudósítását mielőbb kérjük.

________________________________ ____________ L

Kitűnő minőségű, teljesen megbízható

eredeti szamosháti dohánymag
jutányos áron kapható.

Hol? — megmondja a lap kiadóhivatala.
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Frommer A Herrman utóda
Pó'iiziet: m a g , és  n ö v é n y k e re sk e d é se .  Fióküzlet:

V., T ükör-u tca  5. B u d a p e s t .  Wl-, A n d rássy -u t I.

M agasan concentrált m űtrágya egyedüli főraktára. 
Minden magrendelményhez ingyen melléklet. ,2_*4

D o h á n y n á l
meglepő kitűnő eredméuynyel kipróbált ....- =-=:

ritka magas százalékban koncentrált

foszforsavas és salétromsavas kálium, valamint
kénsavas kálium,

úgy egyéb műtrágyák is, jutányos áron kaphatók R 8

SÁTORI MIKSA és MÓR Mtráfyagyíríta, Budapest, IX., Dudár-utcu 25.

SZÁVOSZT MFBONS
c sász. és k i r á l y i  u dva r i  szá l l i tó

m agkeresk ed és és  g a zd a sá g i czikkek üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-utcza 11-ik szám
ajánl -/.aratóit in inóségii

r* Gazdasági, konyhakerti és virágm agvakat,
kerti szerszámokat,

t ; é  |*« » 1 »  J *  *
ap oltár ia 1. uifQÚri&

a a l t aka rók .
I .

á 11 e * <*)•

Vevő vagyok mindennemű gazdasági m agvakra.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve 12-24

>>«■• l á r k m  Samunál. HndapaNlan. Ü yapja-atcga H.
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