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A DOHANYTERMELEST ES DOHANYKERESKEDÉST FELKAROLÓ GAZDASÁGI SZAKLAP
A melegágyakról.

Múlt számunkban a melegágyak el
készítéséről szóltunk, most hadd beszél
jünk a mag megválasztásáról

Az idén is igen sok helyen tapasz
talhattuk, hogy milyen hibás eljárás az, 
ha bizonzonyos magvakat ott haszná
lunk, a hol azok a talajhoz nem illenek.

0 s a n á d m e g y é b e n  láttam leg
utóbb dohányt, mely annyi nedvességet 
tartalmazott, a mennyit e nemes föld
ben termett vékony levél meg emészteni 
nem bír, és elromlik. De leginkább ki
tűnt egy doliányfaj, melyen a vízióitok 
jobban látszottak, s a moly hamarább 
indult enyészetnek. E faj az úgynevezett 
vörös virágú rózsa dohány, mely sokkal 
gyengébb é« érzékenyebb minden más 
fajla dohánynál.

B é k é s  m e g y é b e n  ugyanezt a 
jelenséget tapasztaltam, mivel az idén 
ott is igen sok nedves dohány fordult 
elő. s pedig jobbadán az éretlenség, és 
a rossz faj meghonosítása miatt. Itt is 
csak a valódi szamosháti dohánymag 
bizonyult a legjobbnak, már csak azért 
is, mert korábban érik, erősebb a ter
mészete és nincs meg benne annyira a 
nedvtartalomnak hajlandósága.

S z a b o l c s  m e g y  é b e n valósá
gos járvány pusztított a dohányok közt. 
melyek oly érzékenyek lettek, hogy ha 
már valamennyire meg is értek nem 
birták meg a legparányibb nedvességet 
som és tönkre mentek. Az ilyen dohány 
meg nem tűri hogy csak egy perezre 
is harmat vagy hó t< tejére tegyék, mert 
azonnal magába szedi a halál csiráit. 
Igaz hogy a talaj is hozzájárul e jelen
ségek előidézéséhez, de a legnagyobb 
Inba mégis a magban rejlik. Az általam 
már igen gyakran jelzett agot fajra, 
mely hazánk talajához sehogy sem illik, 
Szabolcsmegyében mindenütt rá lehet ta
lálni. Ez a szerencsétlen faj az egész 
megye dohány termelését megmételyezte, 
mert már nemcsak a valódi agót mely
nek rosszaságával már tisztába vannak, 
de már a másik jobb fajok is megrom
lottak, és igy ott nem alkalmas már a 
termelésre a jó dohány mag sem, minő 
az úgynevezett barna nyíri levél magva.

Ezeknél fogva figyelmeztetem Sza- 
bolcsmegyének mindama termelőit, kik 
nincsenek meggyőződve dohánymagjok 
tisztátalanságaról és elfajulásáról: sze
rezzenek tökéletesen tiszta szamosháti 
magot és no tegyék ki magukat an
nak a bizonyosan ismétlődő vesze
delemnek, hogy jövőbeli termésüknél 
ismét káit valljanak. Én részemről, tö

kéletesen meg vagyok arról győződve, 
hogy ott a mag legnagyobb részben el 
van korcsosodva, és nincs más mód, 
mint bizonyos helyről valódi szamosháti 
magot szerezni, és a meglevő magvakat 
elpusztítani.

Jó eleve ügyel meztetem a dohány
termelőket arra is, hogy ha a magok 
kellően meg lesznek választva, a szélen 
jól megrostálva, ne engedjék azokat csí
ráztatni. Én határozottan ellensége va
gyok minden magcsiráztatásnak. A csi- 
rásan elvetett dohánymag a földdel való 
összevegyülés által igen megsérül, szen
vedővé válik, csak tespedten kél ki és | 
lassan gyarapszik, holott az egészséges 
jó mag sértetlen, egész erejével kél ki a 
melegágyban, és akadálytalanul fejlődik.

I Csak nagy késedelem esetén kell a ma- í 
| got trágyalében megpuhitani, és a leg- 
j rosszabb esetben engedjük kipattogzani. I 
| Erről különben majd a vetés előtt bö- 
j ven lesz alkalmunk szölani, a mennyi

ben az elvetés csak a jövő hóban tör- 
i ténik.

Most tehát még esak az előzetes ! 
melegágy elkészítéséről kell egyet-mást 

I elmondanom. Ha a melegágy alapja már 
! le van téve, teszünk reá a hó vége felé j 

annyi trágyát a mennyit csak megki- 
; ván. Az eddig letett a'apra egy sor igen 
jó trágyát rakunk, aztán ismét egy sor 

1 szalmatöredéket, s igy folytatjuk mind- i 
addig, mig a föld-zinétől számítva mint
egy 80 ccntiméteit elér. de mindig úgy. 
hogy egyenlő vastagságban legyen. Csak 
igy érhetjük el azt, hogy a melegágy 
éppen a kellő hőmérsékletet adja. mig 
ha ezt nem ily rendszeresen csináljuk, ! 
vagy nem szolgáltatjuk a kellő hőséget, í 
vagy pedtg oly mértékben adja, hogy 
annak idején a palánta leég róla, és a 
levegöcsinálással tönkre tesszük a me- | 
legágyat.

8 ezért tulajdon érdekükben kérem 
a termelőket, hogy a dohánytermelésnek 
ezt az alapját ne vegyék közönyösen, j 

|  hanem fordítsanak reá minél nagyobb j 
gondot.

Dohánypalánták nevelése.
A dohánypalánta nevelésének egyik 

legfontosabb tényezője mindenesetre az időjá
rás. Minden dohány termelő tudja, bugy lm a 
dohánymag elvetésétől a dohányszedésig szük
séges eső és melegség nem hiányzott, igen 
kiUöuböző talajban és kevésbé gondos ápolás 
után is sok és jó dohányt nyerhetni. Csak
hogy azok az esztendők, melyekben a dohány- 
termés minden körülmények közt jó sikerül, 
a  kivételesek közé tartoznak és u szabály az, 
hogy majd abban az időszakban a dohány- 
fejlődésére kedvezőtlen időjárás áll be. Majd

arról panaszkodnak a dohánytermelők, hogy a 
palánták nem jól sikerültek, vagy hogy a ki
ültetett palánták csak lassan és tökéletlenül 
fejlődnek, vagy hogy nyáron nagy hőség, vagy 
néha hideg által akadályoztatnak növésükben. 
Az időjárást ugyan senki sem változtathatja 
meg, de azt mégis miden dohánytermelő tudja, 
hogy valamint a kedvező körülményeket kiak
názhatja úgy, az időjárás káros hatását is a 
növényre nézve kevéssé eshetővé teheti.

A dohánytermelőnek mindig oda kell tö
rekedni, hogy a növények úgy a tért, mint az 
időt tekintve lehetőleg egyenlően fejlődjenek. 
Ha az egyik növény rosszul nö, a másik an
nál bujábban fog fejlődni, mert bizonyára több 
levegő és világosság éri mint amazt, minél
fogva gyakran ugyan azon a teréleten igen 
gyönge és ig«*n erős dohány növényeket lehet 
látni. Ha a növények gyengék vagy egvenöt- 
lenek, ugv átültetés által kedvező időjárás 
mellett a gyöngék növését is elő lehet moz
dítani ; de ha erős szelek, hideg vagy száraz
ság uralkodnék, a gyönge növények tönkre 
mennek, vagy legalább satnyák maradnak. A 
termelők tehát első sorban jó, erős és lehető
leg egyenlő palántákról kelj gondoskodnia. A 
mód, melyen ilyen növényeket előállíthatni, s 
a melyet különösen Hollandban követnek, a 
következő :

A melegágyak készítésénél napos fekvést 
választunk, oly helyet, melyre fökép a reg
geli napsugarak escek, s a szelek ellen lehető
leg védve van. A melegágyak mindenesetre a 
nap felé legyenek fordítva, oldalai kiemelked
jenek, a hátulsó fal 80 centiméter magas le
het, az első 15 centiméter. Miután a földet 80 
centiméter mélyen kiástuk, a feneket deszka- 
darabokkal rakjuk ki. A kiásott földet még 
ősszel összekeverjük trágyával, rakásra hány
juk, s a télen át gyakrabban megforgatjuk. A 
vetésre márczius közepén készítjük elő az 
ágyakat. A hideg ágyakba szorosan egymás 
mellé rövid dohánytörzsüket rakunk a gyöke
rekkel felfelé, ezekre földet hányunk, a földre 
pedig 15 centiméter vastag jól betaposott ló- 
trágyát, erre ismét néhány centiméter vastag 
földréteget teszünk, melyet azonban előbb ho
mokrostán meg kellett rostálni.

A melegágyak, milyent óvatosságból min
dig kellene egyet-kettőt arra az esetre készí
teni, ha a hideg ágyakba vetett mag vagy 
későn vagy rosszul kelne ki. szintén ugv ké
szíttetnek mint amaz >k, esak hogy a dohány- 
törzsek helyett kórót, erre kevés földet, több 
lótrágyát és végül rostált földet teszünk. Az 
ágy-szekrényeket papirrámákkal födjük be. A 
rámák vékony léczekböl készülnek, melyek 
úgy vannak keresztbe fektetve, hogy kis négy
szögeket képeznek, melyeket papirossal be le 
hessen vonni. A papirost kevés enyves vízzel 
hígított keményítő ragasszal ragasztják a ke
retekre, s miután jól odaszáradt, lenmagolajjal 
kenik be, miáltal átlátszóvá válik. Az olajos 
papirossal bevont keretek mindenesetre sokkul 
előnyösebbek a szalma, vagy más át nem lát
szó takaróknál, mert a növény fejlődéséhez ok
vetlenül szükséges világosság esak résiben tar
tat! k vissza.

A magvetésre különös gondot kell fordí
tani. A fiatal növények leveleinek inkább víz
szintesen kell szétterjedni, de lm a magot na
gyon sűrűn vetjük, a levelek inkább felfelé 
irányulnak, gyengék maradnak s aránylag 
hosszabbak lesznek, mint kívánatos.
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Minthogy a dohánymag igen apró, ha 
egymagában vetjük, lehetetlen, hogy több öaíze 
ne essék; de tőiddel vagy homokkal való tel
jesen egyenlő keverése sem lehetséges, mert 
úgy a fold mind a homok nehezebb a dohány- 
magnál. Finom, szitált korpával azonban köny- 
nyen összekeverhetjük a dohánymagot, mert 
mindkettő meglehetősen egyenlő nehéz. Ilyen 
keveréket egyenletesebben is lehet elvetni, mert 
a magot a tőidtől könnyebben meg lehet kü
lönböztetni.

A dohány ágvak gondozásánál a nedves
ségre és elegendői levegőre különös gondot kell 
fordítani; a túlságos nedvesség azonban ép olv 
káros, mint ha az ágyakat kiszáradni enged 
jük, s ha kedvező időben a kereteket le nem 
emeljük és az ágyak szellőztetését elmulaszt
juk, a növények gyengék maradnak, s kiültet- 
tetvén igen érzékenyek lesznek.

A fiatal növények kiemelése és átültetése 
azok további fejlődésére igen fontos. Nem sza
bad azonban azt hinni, hogy a dohánynövény 
a nedvet úgy szivjá fel a tőidből mint a lám
pabél az olajat s hogy a növény mindenesetre 
tovább fog fejlődni, ha csak egy gyökér is be 
jutott a tőidbe. A kultúrnövények általában 
nem teremnek vizenyős, honéin nedves tőid
ben. A nedves told nem tartalmaz folyóvizet, 
legalább nem annyit, hogy az erős nyomásra 
kilolyna belőle. Ha egy vizbedobott követ ki 
veszünk, a rátapadt víznek legnagyobb része 
ismét lefolyik róla s a kövön csak egy vékony 
vizréteg marad, melyet puszta nyomással nem 
lehet onnan eltávolítani. így van ez a tőiddel 
is ; esős időben megtelhetik vízzel, de a jó ta
lajú tőidről a víznek bizonyos idő múlva le 
kell folynia, vagy mélyen le kell szivárognia, 
úgy, hogy a kis földrészek csak vékony viz- 
réteggel maradnak bevonva, melyet a növény 
gyökerei ezek tőlületéröl szívnak magukba.

Ha egy fiatal dohány palán tát a földből 
igen óvatosan kihúzunk, a finom kis gyökere
ken igen sok apró földrész marad. Nagyitó 
üveggel vizsgálva a gyökereket, azt találjuk, 
hogy azok legnagyobb része a földdel össze 
van nőve s azt némely nelyen mintegy behá
lózzák. K finom gyökerek a vizet a földrészek 
tőlületéröl képesek felszíni, minélfogva, ha a 
palántákat a földből igen gondosan kiemeljük 
és rázkódástól valamint kiszáradástól megóv
juk a földekre való kitöltetés után, ba csak 
más elemi csapás nem éri azokat, vígan foly
tatják növésüket, mivel az első időben a gyö
kerekben tapadt meleg- vagy liidegágyi töld 
is hozzájárul táplálkozásukhoz.

Ha azonban a palántákat minden elüvi- 
gyázat nélkül vesszük ki a földből, a legtöbb
nél ama finom, a táplálékot közvetítő alsó gyö
kerek leszakadoznak s esak a vastagabbak, 
vagy a felsőbbek felületükön részint már el
halt gyökerek maradnak meg, melyek a nö
vényt nem képesek eléggé táplálni.

Ha a fiatal növényeket ide-oda dobáljuk, 
vagy kiszáradni hagyjuk, első sorban a finom 
és igen fontos alsó gyökerek mennek tönkre, 
s újabbak csak az esetben fejlődhetnek ismét, 
lm az átültetés után igen kedvező az időjárás; 
de ha hideg és nedves idő következik a kiül
tetésre, a növény többé vagy éppen nem, vagv 
esak igen lassan bajt újra ilyen finom gyöke
reket, a levelekből több viz párolog el, mint 
a mennyit a meglevő gyökerek felszívhatnak 
és a leveleknek közvetíthetnek, minek követ
keztében a növény a helyett, hogy szépen crö- 
södvék és fejlődnek, visszamarad.

Tekintve nyáron az egymás mellett fekvő 
dohány földeket, gyakran igen szembetűnő kü
lönbségit tapasztalhatunk a növények fejlődé
sét ; s ba a dohányosoktól ennek okát kérdezzük, 
nem ritkán azt nyerünk válaszul, hogy a tulaj
donos. kinek dohánya visszamaradt, valamivel 
korábban vagy későbben ültetett, s az idő 
nem kedvezett ültetvényének. Minél jobbak 
azonban a palánták és minél gondosabban 
ültették ki azokat, annál kevesebbet árthat 
nekik a kedvezőtlen időjárás.

Meggondolva, hogy a nagy növények ki
fejlődéséhez körülbelül száz nap kell, könnyű 
belátni, hogy tizennégy napi késedelem is igen 
karos lehet u növény fejlődésére és pedig au-

nál inkább, minél kedvezőtlenebb nyáron az 
időjárás

A termő feladata tehát, hogy minél erő
sebb és minél egészségesebb palántákat nevel
jen az e czélra készített ágyakban, azokat úgy 
ápolia és alkalmas időben ültesse ki, h 'gy ked
vezőtlen időjárásban is minél gyorsabban és 
lehetőleg egyenlően folytassák növésüket.

MAGYAR DOHÁNYUJSÁG

A dohány koraisága.
A mire a dohánytermelők egy át alá bán a

legkevesebb figyelemmel voltak, ez a dohány
növény rövidebb — korai vagy hosszabb — 
késői érése, még pedig táji természeténél 
fogva.

A növények e természetes tulajdonságára* 
vagyis a növények fejlődésének időtartamára 
akarjuk figyelmeztetni a magyar dohány terme, 
löket, a mire eddig a legügyesebb, nemcsak 
európai, hanem még amerikai (tehát a dohány 
őshazájabeli) termesztők sem ügyelnek kel-
Meg-

Látjuk és tudjuk, hogy vannak korai, 
nyári, őszi, téli almák, körték ; — van őszi és 
tavaszi búza : korai (hónapos) és nyári retek, 
szainócza, burgonya, káposzta, dinnye; de ki
vált korai és későn ért kuKoricza, mely szin
tén amerikai eredetű. A koraiság alatt tehát 
azt értjük, hogy az egyik növény alkatrészei 
és gyümölcse kevesebb idő alatt érnek meg, 
(korai), a másik növény hosszabb tcjlödésü és 
életű, vagyis késönérü.

Ilyen természetes különbség van az egyik 
fajta dohánynövény és a másik között, de a 
mint a kertészek nem ügyelnek az alma, 
körte, szőlő, dinnye nemesítésénél, erre a sa
játságra s ezrekre menő korcsokban bővelked
nek. melyek a termelő czéljainak nem telel 
meg, úgy történik ez a dohány művelésnél is,

Erre a természetes sajátságra már a do
hánymag nyerésénél s aztán a termesztésnél 
is kell figyelemmel lenni. Nem elég az, hogy 
ez a dohány faj ilyen finom illatú, hanem szük
séges, hogy ilyent folytonosan termeszthessünk 
és ne hagyjuk elkorcsosulni. Ez pedig csak 
fajtiszta mag nyerése és fajtiszta dohány ter
mesztése által érhető el.

Azt mondják, hogy a dohány elváltozik s 
ezért magját újítani kell. Megengedem, hogy 
a talajnak és éghajlatnak befolyása van a do- 
hánynövény elváltozására, de ba kevés jóféle 
magot vetünk, kelesztcttük, s aztán a rossz- 
fajtájú táblába a jóféle plántákat kiültettük : 
virágzáskor a szél a jóféle dohány virágjait a 
rossztajuak biinporával úgy ellepi, hogy alig 
lesz néhány magocska jóféle, a többi clkor- 
csosul. Ha már most a korcsmagvakat elvet
jük s a vegyülés újból esik, a harmadik év. 
ben alig van nyoma a jóféleségnek.

De ki fogná magát uj meg uj jóféle do
hány maggal h o I d szá  m ra  ellátni, mikor a 
dohány mag oly méregdrága. Vegyük kezünkbe 
a magkereskedök árjegyzékét: 1 adag 40—50 
k r; 20 gramm 2 írt; tehát 1 kiló 100 forint* 
Már pedig van olyan dohánytermelő, a kinek 
1 kiló magra szüksége van, de 100 írtja nin
csen, vagy ha van is, bizony száz egyéb 
másra szükségesebb s elveti a meglevő magot*

Hallottam ugyan, hogy a minisztérium 
osztogat is jóféle doliánymagot, de az egész 
országot és minden évben folytonosan csak 
nem láthat ja cl doháuynyal. Ezt a dohányki- 
sérleti állomások sem tehetnék folytonosan, 
ha a termelők egymás segítségére nem lenné
nek ; de fiidolog lenne, hogy a kísérleti állo-

másokon is a d o h á n y f a j t á k  k o r a i s á- 
g á r a  tüzetes figyelemmel legyenek.

A budapesti magkereskedök árjegyzékei
ben olvasom például: „Grant tábornok" l e g 
k o r á b b i  dohány, vagy „Cuban secd leof," 
a cubai és virginiai dohánykercsztezés mé
ternyi hosszú és félméteryi széles levelekkel* 
— ez tehát k é s ö n  é r ő ,  — vagy „Tabuk 
d’or“ — a persu sak dohánya, vagy „dzson- 
ghingham" ibolya-dohány. Már most melyikből 
vegyek V Gazdag ember vehet mindenik faj
tából két adagot, elveti s kap jóféle vegyes 
dohányt, de a jövő évben csak azt az adagot 
vesse el, a mely a földjén legjobban sikerült. 
De ezt ne vesse ám a dohánytáblába, a hová 
mindeuféle keverék jutott, hanem távol a töb
bitől, külön magnak, s kezelje úgy, a mint a 
magnak való d. virágoknál szokás.

így elkülönítve kell aztán a korai és ké
sőn érő dohányokat nemcsak magnak, hanem 
nagyban is termeszteni, mert minden növény 
csakis fajának fentartására és magjának érle
lésére dolgozik és ha a korai dohány virágát 
egy későn érőnek a himpora megterméke
nyíti, annak a magja koraiságáhól már vesz
teni fog s clkorcsosul.

Miért szoktuk hazánkban a dohánymagot 
melegágyakba vetni V Azért, hogy a dohány 
bosszú érésének idejét a mclcgágyi plántanö
vesztéssel megelőzzük. Tehát ez a műveletünk 
is a koraiság művelete, hogy a hosszú csirá- 
zásu magból kikelt lassú fejlödésü kis növény 
megerősödjék, mielőtt a hideg tőidbe kiültet* 
tetik s a tőidnek annyi melege lett, a mennyi 
a dohánynövény további fejlődésére szük
séges.

A melegágyi kezelésnél a legnagyobb 
hiba abban áll, hogy a meleg trágya a tel- 
szinti földréteget kiszárítja, ekkor mi u hideg 
levegőben jövünk a hideg vízzel s lelocsoljuk 
a zsenge rászákat.

A jövő ezikkhen a dohány locsolásáról 
fogunk szóluui, addig arra kérem a termelő, 
két, hogy melegágyaikban a dohánymagot elég 
széles sorokba vessék.

Kaczuíiiif Nándor.

Az idei dohánybeváltás.
Igen sok gazda volt az országban, kinek 

az idei rossz termés és alacsony gabnaárak 
után, egyedüli reményét még a dohánybevál
tás eredménye képezte, azonban a dohánybe
váltás körüli ez icíei eljárás a gazdák nagy
részének eme számításán is keresztet lmzott, 
mert nem csak hogy a lioldankinti átlag ter
més a legtöbb helyen jóval alantabb maradt a 
tavalyinál, hanem a beváltási hivatalok is, úgy 
látszik, felsőbb meghagyás folytán,a dohányo
kat oly alant osztályozták, hogy sok gazdánál 
alig ütött az átlag 12—13 írtra.

S hogy a dohány minél alantabb osztá
lyokba való szorítására valóban felülről kellett 
kiadva lenni az utasításnak, mutatja az, hogv 
az e miatt, nehány gazdaküldöttség által, fel
sőbb helyen tett remonstrácziö után, a mint 
ezt biztosan tudjuk, az osztályzásnál azonnal 
szelidebb eljárás lépett életbe, minek követ
keztében azon gazdák, a kiknek dohánya ké
sőbb került beváltásra, azután jóval magasabb 
átlag árakat is értek el.

De mutatja azt, hogy a dohány minél 
alantabb osztályzására az utasításnak felülről 
kellett kiadva fenni az is, hogy az e miatt 
panaszkodó gazdáknak a dohánybeváltó hiva
talnokok egyenesen azzal feleltek, hogy ha 
nincsenek az eredményűvel megelégedve, ne 
tcrmeszszeuck dohányt. Ezen minőségen aluli 
osztályzásnak és igy értéken aluli beváltásnak 
tehát a czélja, a mint látszik, a gazdáknak a 
dohány termeszt éstöli vis»zariasztá*a volt. Mely 
eljárást ini a legnagyobb igazságtalanságnak
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tartjuk, inért ha még oly gazdákat akar ii a 
kormány ily elbánással a dohánytermesztéstől 
visszariasztani, kiknek birtokainak talaja nem 
alkalmas a dohánytermesztésre, az ily birto
kokra tudtunkkal is igen sok dohánytermesz
tési engedély lett különböző protekeziók utján 
kiadva, ily elbánás még eme gazdákkal szem
ben is igen nagy igazságtalanság marad, mivel 
megnyervén a dohánytermesztési engedélyt, s 
berendezvén magukat a dohánytermesztésre, 
ha a dohánytermesztéssel felhagyni kénytele
nek, a dohánytermesztés czéliábol történt be
rendezésbe fektetett tőkéjük, ha talán nem 
teljesen is, de bizonyára legnagyobb részben 
elveszett. 8 azt hisszük, hogy az a kormány 
előtt is igen ismeretes, hogy a magyar gaz
dáknak általában nem sok elvesztegetni való 
tőkéjük vau.

Véleményünk szerint tehát a kormány 
részéről az lett volna a helyes eljárás: egy
általában nem adni ki dohánvtermesztési en
gedélyt oly birtokokra, melyeknek talaja a 
dohánytermesztésre nem alkalmas, ha pedig 
ily birtokokra dohánytermesztést engedélyek 
akármiféle protekezió alapján is kiadattak, ne 
ily elbánással igyekezzék a kormány elköve
tett hibáját helyrehozni, — mert, hogy ily 
birtokokra is adattak dohánytermesztési en
gedélyek, az mindenesetre a kormány hibája, 
mert a dohánytermesztési engedélyeket ö adja 
ki, — melylyel könnyen megeshetik, hogy az 
illető gazdát egyenesen tönkre teszi, hanem 
jelentse ki, hogy ily birtokoktól a dohányter
mesztési engedélyek 3, 4, vagy 5 év leforgása 
a 'att fokozatosan vissza fognak vétetni, mi
alatt elég ideje lesz az illető birtokosnak bir
toka jövedelme tő képességének minden meg
rázkódtatása nélkül más termesztési ágra térni 
át, — addig azonban az igazság azt követeli, 
hogy az ily birtokokon előállított dohányok 
is ne minőségükön alul osztályoztassanak s 
ne értékükön alul váltassanak be, vagyis más 
szóval ne a már úgyis elég csapást szenvedett 
gazdák büntetessenek a kormány által elkö
vetett hibákért.

Kzzel csakis egy uj sebhelyére kívántunk 
a  dohánytermesztés engedélyezési és beváltási 
ügynek odamutatni, mely ezenkívül még igen 
sok sebhelylyel bir, még pedig olyanokkal, 
melyek sokkal delikátabb természetűek, sem
hogy azok nyilvános tárgyalásába ez alkalom
mal belébocsátkozni kívánnánk, annyit azon
ban legyen szabad figyelmébe ajánlanunk a 
magas pénzügyminisztériumnak, hogy miután 
a dohány termesztés egyikét képezi azon utak
nak s módoknak, melyek a mai gazdasági 
válság által a gazdákat ért csanást enyhíteni 
hivatva vannak, nemcsak a gazda’., hanem az 
ország érdeke is követeli, hogy úgy a dohány
termesztési, mint a dohány beváltási ügy is 
■oly módon rendoztessek, hogy a dohányter
mesztés, mint egyike az ország legfontosabb 
termelési ágainak, úgy a gazdák, mint az ál
lam részére is minél nagyobb és biztosabb 
jövedelmi forrássá váljék, amit mi részünkről 
azáltal hiszünk elérhetni, ha először is a do- . 
hánytermcsztési engedélyek kiosztása, nem ; 
minden tekintet nélkül a termesztői birtoka ; 
talajának minőségére, nagyrészben kortcsszol- | 
gálatok jutalmazására használtaik fel s má
sodszor, ha a dohány beváltása oly ellenőrzés 
mellett fog végbemenni, mely egyenlően ki
zárja egyeseknek úgy elnyomathatását, vala
mint nártfogoltatását is.

Valamint nem hagyhatjuk említés nélkül 
azt sem, hogy a magas pénzügyminisztérium
nak véleményünk szerint töbliet kellene tenni 
az okszerű dohánvtermesztés terjesztése érde
kében is. „P. N.“

A m. kir. dohányjövedék 1867— 1884-ig.
Vi*s/.a|tillantá*!*nl a jövedék elő tti ko rszakra .'

I r ta :  K S E N )  K e z f tö .
(10-ik fo ly taié* .! [rtém iy v u iá*  illő*.)

A fentebb idézett törvényezikk, a meny
nyire csekély intézkedést foglal magában a 
dohányjövedéket illetőleg, oly annyira ütkö
zött nehézségekbe annak meghozatala.

A kiegyezés létrejöttével a szabad do

hánytermelés és gyártás barátai — milyenek 
pedig az összes dnhánytermelök volta — el
érkezettnek látták az időt mindent megmoz
dítandó, hogy a dohány egye dáruság Magyar- 
országon eltörültessék. Egymást érték a röp- 
é8 emlékiratok s számos hírlapi közlemény
ben, bár nem minden felületesség nélkül, fej
tegetve lett az egyedáru8ág eltörlésének hasz
nossága. Magában a képviselöházban a képvi
selők háromnegyed része a mellett volt és 
agitált, hogy az egyedáruság eltörültessék, mi 
ekkor meg is történt volna, ha valaki határo
zott javaslattal lépett volna fel, hogy mi mó
don s az államkincstárnak minő biztosítása 
mellett lehetne a dohány jövedéket megszün
tetni. A dohányügyet azonban ezen időben 
még igen kevesen tanulmányozták; még ke
vesebben bírtak pozitív adatokkal más álla
mok dohányügyét illetőleg. így történt, hogy 
a dohányegyedáruság egyelőre megliagyatott s 
az idézett törvényezikk 1. Jj-a szerint a pénz
ügyminisztérium felhatalmaztatott, hogy min
den a dohányjövedékre vonatkozó szabályokat, 
az 18(57. előtt vagy után hozott határozatokat 
18(59. deczember 31-ig érvényben tarthassa, a 
mikorra is reménylendö volt, hogy az egyed
áruság sorsa el fog dőlni véglegesen.

Nevezetesen a képvisclönáznak 1868. évi 
június 22-én tartott ülésében hozott határoza
tával meghizatott a minisztérium: „hogy a 
dohányegyedáruság ininélelöbbi megszünteté
sének lehetőségét törvényesen előkészítse, ál
lítson össze minden e tárgyra vonatkozó ada
tokat, hívjon össze a pénzügyi bizottság köz
reműködésével szakértőket, s ezek meghallga
tása után pontosan megtartva az 18(57. évi 
XVI. törvényezikknek rendeletét, készítsen 
javaslatot aziránt, hogy miképen s mikor le
hetne a dohányegyedáruságot az állam szük
ségeinek igazságos, méltányos és biztos fede
zete mellett megszüntetni." (B. Pongrácz E. 
„A pénzügyminisztérium n évi működése 
1867.— |H72.U)

A pénzügyminisztérium ennek folytán 
össze is gyűjtött számtalan sok adatot, s be
kérte sokaknak véleményét s midiin mindez 
együtt volt, 18(59. márczius havában egy szak
bizottságot hivott össze, melynek a meglevő 
adatok rendelkezésére bocsáttattak, s mely 
bizottság, hogy a kiilállamok dohányügyeivel 
a helyszínén megismerkedjék, körutat is tett 
Európában, moly utazásról naplót szerkesztett 
8 ezt egy terjedelmes munkálat kíséretében a 
pénzügyminiszternek átAdta, ki is azt 1870. 
május 21-én nyújtotta he a képviselöháznak.

Ezen munkálat nagy szorgalommal van 
összeállítva s roppant anyagot foglal magában 
s ma is, midiin már az egyedáruság sorsa el- 
düntöttnek mondható ezen munkálatot minden 
a dohányügy iránt érdeklődő egyén élvezettel 
olvashatja s nem mulaszthatom el, hogy né
mely, a mai viszonyokra is alkalmazható sorait 
c helyütt idézzem.

Megemlékezik ugyanis ezen munkálat a 
magyar dohány hiányairól s talán nem lesz 
felesleges munka azokat dohánytermelőink 
emlékezetébe felidézni.

A magyar dohány, illetőleg termelés 
hiányai tehát a következők:

1. A magyar dohánytermelők igvekezete 
kevés kivétellel oda irányul, hogy lehetőleg 
terjedelmes tért ültessenek he doliánynyal s 
hogy maguknak bizonyos jövedelmet nem 
annyira a termény minősége, mint inkább an
nak mennyisége által biztosítsanak.

Nevezetesen az egyes fele* kertészeknek 
sokkal nagyobb termelési tér adatik ki, mint
sem hogy azok képesek lennének a dohány
termesztéssel járó sokféle munkát saját ere
jükkel kellően és idöszerüleg megtenni.

2. Kellően érett, jószinü és zamatu dohány 
előállitásához okvetlenül uicgkivántatik, hogy 
a dohánypalánták korán kiiiltettessenek és 
hogy augusztus hó folyamában tökéletesen ki-

l fejlődjenek és megéljenek.
Á korai kiültetés, melynek május havá

ban s legfeljebb június hó közepéig kellene 
megtörténnie, többnyire a melegágvak késői 
készítése s azoknak, valamint a palánták ápo
lása s külbefolyások elleni védelme elhanya
goltaik.

3. Mint dohánytermelésünk egyik n a g y  
hiányát kell felemlíteni a dohánynemek sok
féleségét ugyanazon kerületben.

Már a magtenyésztö növények kiváloga
tásánál nem járnak el szakismerettel és olö- 
vigyázattal.

Többnyire különböző dohányfajok hagyat
nak a virágok termékenyítésére.

Ezáltal nemcsak nagyon elágaz/) különfé- 
leségck támadnak az egyes termelők dohányai 
között, hanem egy és ugyanazon ültetvényben 
is a növények nagyon eltérő kifejlettséggel s 
különböző levélalakkal birnak.

Ezáltal sokat szenved a dohány jellege s 
mivel a különböző fajú dohánynövények nem 
érik el egyszerre az érettség fokát, a levelek 
pedig egyszerre szedetnek le és egymás közé 
kevertetnek, ennélfogva az egyes dohányrész- 
letek, sőt egyes csomók is különböző ulaku, 
jó és rossz minőségű levelek vegyülékét tar
talmazzák.

4. A dohánynövény, hogy kellően kifej
lődhessék, igen televényes vagy czélszeríien 
trágyázott, de mindenesetre jól müveit földet 
igényel.

Nálunk ellenben nem ritkáu a leggyen
gébb földek használtatnak dohánytermelésre, 
hogy általa javuljanak. Sok vidéken a trágyá
zás egészen elhanyagoltaik.

A lapályos fekvésű elsatnyult földeken 
durva s rendesen rosszégésü dohány terem, 
föleg ha ezen földek őszkor kellően meg nem 
száutatván, télen át elporladásnak kitéve nem 
lettek. Finom és johbégésü leveleket csak 
porhanyós laza földben hdiet termeszteni s 
szükséges, hogy ezen föld legalább háromszor 
felszántva legyen.

5. Az is a hiányok közé számitandó, 
hogy a növények nem a kellő távolságban ül- 
tettetnek egymástól s kellő időben meg nem 
kapáltatnak, nem fejeztetnek s nem kacsol- 
tatnak.

6. Különösen a kerti leveleket illetőleg, 
melyek rendesen finom pipadohányok előállí
tására használtatnak, gyakran észrevehető, 
hogy ezeknek termesztésére könnyű kerti föl
dek helyett, nehéz külső szántóföldek fordit- 
tatnak s ez^k jól meg is trágyáztatnak, hogy 
a minőség >vására nagy súly állittassék elő.

Hogy az ilyen kerti dohánylevelek finom 
zamatot nyerjenek, szükséges lenne a növényt 
magasra növeszteni s a virágzásig le nem fe
jezni.

A termelők ellenben a virágbimbókat a 
növénynek még alacsony állásában leszedik, 
hogy nagy és súlyos leveleket nyerjenek, mi
által azonban a minőség tetemesen szenved.

(F o ly t köv.)

Vidékről.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Sietek legnagyobb örömömet s egyúttal 
elismerésemet kifejezni ama népszerű és ma
gasztos vállalatáért, melyet becses lapjában, 
a „ Magyar Dohány újságában maga elé tűzött. 
— Bizony, a legfőbb ideje már, hogy a ma
gyar dohány irodalmi ügyét is kezébe vette 
egy tapintatos szakember.

Hazánkban már mindenfélének volt s 
van újságja, irodalma, egyedül a magyar do
hány volt eddig mostoha gyermeke a hazának 
• a nagy közönségnek. Mintha csak lapulevél 
lenne az a jó — magyar dohány, úgy el volt 
eddig feledve; mintha nem táplálna ezer és 
ezer családot, mintha nem jövedelmezne a  ma
gyar hazának millió és millió forintokat! 
Szegény magyar dohány, nz elfüstölésen kívül 
eddig vajmi kevésre becsülték 1 No, de se haj, 
inegvirradt valahára a te napod is, s fel fog 
tűnni jobb jövőd.

A „Magyar Dohányujság" előtt nagy és 
dicső feladat lebeg, a magyar hazának ma
gyar földmi velő népét oktatni, tanítani, ta
nácsosai támogatni a dohánytermelés és keze
lés tág mezején, a hol annyi kivánni, tenni, 
újítani és tanulni való van, hogy szinte zug 
bele fejünk, ha rá gondolunk; s ép azért a 
„MagyarDohányujsag^ot u n n d e n  d o h á n y 
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t e r m e l ő n e k  olvasni kellene, mint az ima 
könyvet.

De hiába, ilyen a magyar nép, ami ja 
vára válik, azt nem igen szereli, inkább po
litizál; inkább szereti tudni azt, hogy mit csi
nál Bismarck, vagy Gordon generális? Pedig 
e fontos (?) kérdésekből egy batka hasznuk 
sincs. Azért megtörtént velem, midőn ezen jó 
újságot ajánlottam, ilyeténfonna választ is 
kaptam : „Tudunk mi már csomózni, nem kell 
nekünk azt újságból tanulni"?!

Nem oda Buda, kedves atyafi! Még a 
tojás és tojás közt is van különbség, hát még 
a csomózás közt ? Csomózni és — csomózni 
nem egy, hanem kettő. Azért vagyunk mi 
olyan szegények, mert nem akarjuk a rövid 
igaz tanácsot elfogadni; hanem a ki sokat 
Ígér — s keveset ad. az hamarabb talál párt
fogóra,. Csak egy példát mondok. A múlt esz
tendőben egy, különben jó újság jelent meg, 
8 ükölnyi betűkkel, czifra képekkel hirdette, 
hogy ezt meg szt fog adni, s néhány nap alatt 
26 előfizetője lett. Lám, hogy csakugyan poli
tikus — de nem praktikus — naczió vagyunk. 
No, de ez is majd máskép lesz! Csak kitar
tás ! Ha t. Szerkesztő ur szívesen veszi, gyak
ran be fogok kopogtatni ujságcsináló szobá
jába, mert sok mondani valóm van, és sok 
tanácsit is fogok kérni. * **))

Elsőben is hát egy kérdéssel járulok a 
t. Szerkesztő úrhoz.

Kisorosz szerződéses község lévén, meg
alapítása óta kiváltképen dohány ültetéssel 
foglalkozok, s foglalkozik. Jó talajban megle
hetős minőségű és mennyiségű dohány terem, 
de a dohányplánta n e m  terem meg, miért is 
kénytelenek a termelők a 16*1 kméter távolra 
fekvő N.-Kikindán kerteket bérelni s ott a pa
lántát nevelni.

Már most tessék t. Szerkesztői ur elgon
dolni, 700—0000 holdra való palántát idegen 
városban nevelni, s azt onnan ültetésre haza 
szállítani, mily költség s mily óriási fáradságba 
kerül ez népünknek ? Először is drága pénzen 
kerteket kell bérelni, azután ezekbe csőszöket 
és locsolókat, s harmadszor mennyi idöpazar- 
lásba s mennyi jószág kínzásba, emberi erőbe 
és álmatlanságba kerül a palántáknak,, haza
szállítása ? Isten a megmondhatója! Ültetés 
idején népünk többet van az utón és Kikin- 
dán, mint otthon; sem éjjele som nappala, s 
mire az áldott nap feljö, ember s állat el vau 
fáradva, s igy nem csoda, ha a munka nem 
úgy megy, a hogy kellene.

Ugyan mi m ó d o n  l e h e t n e  e z e n  a 
b a j o n  s e g í t e n i ?

Tájékozásul megjegyzem, hogy Kisorosz 
és Kikinda határos községek, egyenlő fekete 
agyagos földdel. A termelők azt állítják, hogy 
vizünk salétromos, de én azt tapasztaltam, 
hogy Kikindán is épen olyan salétromos a 
víz. Miben rejlik tehát a nsgy ok ? a ki ne
künk ezt földerítené, nagy jót tenne egy sze
gény magvar községgel.

Munkájára s vállalatára Isten áldását 
kérve maradtam Kisszoroson, Torontálmegye 
február hóban hazafias tisztelettel A m b r u s  
József plébános.

*) M indenkor a legnapvohb örömmel fogadjuk.
**) Legközelebb m egtesszük jav asla tu n k a t. Saerk

V e g y e s .

A budapesti országos kiállításra már ja
vában küldik a bejelentett tárgyakat. A napok
ban Sanghajból és Smyrnáboí érkeztek külde
mények. Daczái-a a Klímában most uralkodó 
gazdasági válságnak és politikai bonyodalmak
nak, ottani tőkonzulunk fáradozásainak sikerült 
egy kliinai terményekből álló. nagy és igen ér
dekes gyűjteményt összeállítani. mely azért is 
kiváló figyelmet érdemel, mert a küldött és a 
ehinai birodalom legkülönbözőbb tartományaiból 
származó növény magvak közt sok olyan is van. 
melynek termesztését alkalmasint nálunk s si
kerrel lehetne megkísérlem. A küldemény múlt 
év deczemberében indíttatott utuak Honkongon 
át a „Titánirt’* nevű Lloyd-hajóval. Mind az 
oszt rák-magyar Lloyd, mind a déli vasút díjta
lanul eszközölték a szállítást. A csomagok fel
iratai ehinai írásjegyekkel a tartomány nevét, 
melyből származnak, a tárgy használatát, árát 
stb. jelzik s az egész küldemény, mely 24 lá
dát tesz, nem csupán eredetiségénél, hanem 
minélfogva is kiváló érdekű, mert a ehinai me
zőgazdaságnak. mely tudvalevőleg a fejlődés igen 
magas fokán áll, elég hű képét nyújtja. — A 
smyrniai küldemény, mely 64 különféle tárgyat 
foglal magában. Kis-Azsia mezőgazdasági ter
ményeinek mintagyüjteménye.

Az időjárásról h ivatalos heti jelentése a 
budapesti központi időjelző állomásnak 1885. 
febr. 14-én. Európában a közelebb múlt héten 
a szárazabb és hidegebb nagy légnyomás Orosz 
ország felől lassan, csaknem folytonosan tartott, 
a kontinens középtáján keresztül le Spanyolor
szág felé s általa a nedvesebb és melegebb de
pressziók egyfelől Skóczia. másfelől pedig déli 
Olasz- és Görögország közelében lettek a konti
nensről nmry részben visszatartva. Esőit volt a 
kontinens nagy része változó felhőzet mellett 
többnyire száraz, itt-ott kevés csapadékkal, mely 
csak a délkeleti részekben volt többszörös s egy 
Ízben a német- és franczia földeken mutatkozott 
kis«é jelen teke pyebben. A szelek a depressziók 
közelében az Északi tengeren és Angl a körül, 
valamint déli Olasz- és Görögország mellett vol
tak viharosabbak. A hőmérséklet Oroszország 
középtáján, valamint az Atpesek és a Kárpátok 
körül is fagyos, a kontin- ns középtáján több- 
nvire fagypont körül enyhébb, Angliában és a 
délnyugati széleken pedig fagyponton fölül me
legebb maradt. Hazánkban többnyire nagy lég
nyomás alatt északias, a hét középtáján keleties 
szelek mellett az idő eleinte a délnyugati na
gyobb léiben esővel változó, enyhe, északkelé 
ten száraz, éjjel fagyos volt: a hét vége felé 
pedig az északkeleti nagyobb félben lett hava
zással változó és keleten kissé enyhébb. A hét 
középrésze átalában szárazabb, éjjel hideg volt. 
Az időjárási tényezők jelen állásában a jö\ö 
hétre, ennek elején és végefelé szárazabb, éjjel 
többnyire fagyos időt várhatni, mely a hét kö- 
zéptáján esapadékokkal változó, enyhébb és sze
lesebb lesz.

—  „Nádudvari uram vasárnapi beszélge
tései ’. E czim alatt, a magyar papoknak és ta
nítóknak ajánlva, hasznos könyvet bocsátott 
közre T o r m a i  Béla hogy a nép a mezőgazda
ság terén el van maradva, vagyis hogy rosszul

szánt, kevés takarmányt termeszt, trágyáját 
gondtalanul kezeli, marháját rosszul tirtja. stb. 
azt. a ki a nép gazdálkodását ismeri, sajnosán 
tapasztalja. Nagyon is helyén van tehát annak 
a sürgetése, hogy a kormány megfelelő számú 
földmivelés-iskolák felállítása által nyújtson al
kalmat a nép fiainak, ti szükséges gazdasági is
meretek eUsjásitására.

Azonban ez csak a jövő nemzedéknek 
szól, pedig a jelen nemzedék gazdasági ismere
teinek fejlesztése, legalább is bir ugyanannyi, 
ha nem nagyobb fontossággal, mert hiszen, a 
jelen nemzedéknek kell a jövő nemzedék szá
mára megtartani a tőidet, melynek megtartha- 
tását a beköszöntött mezőgazdasági válság any- 
nyira kétségessé tette. Nagyon is életkérdéssé 
vált tehát, a jelen nemzedék gazdasági ismere- 
teinek fejlesztéséről is, minél inkább s minél 
előbb gondoskodni. Ez véleményünk szerint, két 
utón történhetik.

Vándor-tanári előadások, s népies nyelven 
Írott gazdasági olvasó könyvek által. A vándor 
tanári előadások szervezésébe a foldinivelési 
minisztérium úgy lát szik sehogy sem akar bele
bocsátkozni, hogy miért, nem tudjuk, s mert ez 
a jelzett irányban okvetlenül a legnagyobb 
borderével bírna, nem is értjük. — De épen 
ezért annál nagyobb fontossággal bírnak a nép 
szamára népies nyelven, s a nép felfogásának 
megfelelő modorban Írott gazdasági olvasó 
könyvek, melyekből eddig szintén vajmi keve
set bírunk, a milyen az előttünk fekvő, Nád
udvari uram vasárnapi beszélgetései is, melynek 
átolvasása után. elmondhatjuk, hogy azzal Írója 
úgy a műnek népies nyelvezetét, mint könnyen 
érthető előadási modorát illetőleg is, oly művel 
gazdagította a népies gazdasági irodalmat, 
melvlyel mindazokat, akiknek csak a gazdasáiri 
ismereteknek a nép közötti terjesztése szivükön 
fekszik, elismerésre kötelezte, annál is inkább 
hasznos szolgálatot téve az ügynek c mű közre
bocsátása által, mivel benne anélkül, hogy az a 
nép felfogását meghaladó szisztematikus mű 
lenne, úgy a talaj helyes megmunkálásáról, s a 
trágya okszerű kezeléséről, valamint a takar
mány termesztésről, nemkülönben az állatok ok
szerű tartása és tenyésztéséről is alapos s a nép 
ebbeli ismereteit tekintve, teljesen elegendő út
mutatást szolgáltat arra. hogy aki tanácsait meg
fogadja. az va óban meg lesz nyerve a mezőgaz
daság teréni haladásnak. Es igy a ki a nemes 
és egyszersmind nemzeties ügynek. — mei. 
hiszen a nép anyagi boldogságának előmozdí
tásáról van tzó. — szolgálatot akar tenni, a 
legnagyobb szolgálatot teszi nz<al. ha az olvasó
könyvet a nép között, minél szélesebb körben 
terjeszteni törekszik. Kiválólag felhívjuk pedig 
erre főleg azoknak, kiknek a mű ajánlva van,, 
t. i. a magyar papoknak és tanítóknak figyel
mét. a ki nek az a legjobb kézikönyvet nyújtja 
arra. hogy feladatukhoz képest a mezőgazdaság 
fejlesztése körül is szóval és tettel minél áldá
sosabban működjenek a nép között. A művet, 
melynek terjedelme 10 nyomatott ivet teszen. az 
Athaeneum könyvnyomda iífen csinosan és ke- 
ménykö’ésben állította ki.

Felelős szerkesztő ős kiadó-tulajdonos ;
D a r ó c i } *  V i l n iu s .
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