
Dohánytermelés helyzete, válságai és felemelkedései, a termeléshez kapcsolódó 
foglalkoztatás, a termelői érdekképviselet szemszögéből 1900 – 1940 között 

 
 
 
 
Dohánytermelés és az érdekek képviselete Magyarországon 1900-1910 között 
 
 
A dohánytermesztés számokban 1900-1910 években 
 
 
A dohánytermesztés Magyarországon 1900-1910 között már igen nagy jelentőséggel bírt 
miután jelentős bevételt biztosított nem csak a termelők részére, hanem a kormány számára is. 
Nem volt véletlen tehát, hogy ez a kultúra állandóan napirenden volt. 
 
Az 1. ábra a magyarországi dohányterületek alakulását szemlélteti az 1900-1910. években. 
Viszonylag kiegyenlítenek, és inkább növekvőnek tűnik a termelésbe bevont területek 
nagysága, amely 40-50000, ha között változott a vizsgált időszakban.  
 
A növekedés az évtized második felére volt jellemző inkább. Az egyébként engedélyhez 
kötött termesztés nagyságát – feltehetőleg piaci alapon – a jövedék szabályozta. A termelésbe 
bevont tájegységeknél a termesztési feltételeken túl a rendelkezésre álló munkaerő is 
befolyásolta a beültethető terület nagyságát, hiszen a dohánytermesztés mindig is a nagy 
munkaerő foglalkoztatása miatt megélhetési, szociális kérdésnek számított. 
 
 
1. ábra 

 
 
 
A megtermelt dohány mennyiségeket a 2. ábra, míg az elért átlagterméseket a 3. ábra 
szemlélteti.  
 
Az évtized második felében bekövetkezett területnövekedéshez – nyílván nagyon sok 
mindenen túl – az is hozzájárulhatott, hogy 1902, 1904 és 1905. években jelentősen csökkent 
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a megtermelt mennyiség, amely ismét sok tényezőre vezethető vissza ugyan, de egy biztos, az 
időjárás befolyásolta a termesztést már akkor is, hiszen igen változatos képet mutatott az 
időjárás, ebben az évtizedben.  
 
Amíg 1902-ben a kiültetés időszakában kedvezőtlenül hűvös volt az időjárás nehezítette a 
termelés megindulását, addig az épp, hogy fejlődésnek induló palánták időszakában 
abnormális hőség és szárazság uralkodott. Ez a kedvezőtlen időjárás következménye volt 
aztán, hogy a növények visszamaradtak a fejlődésben. A visszamaradt fejlődés következtében 
a dohány érése is későbben következelt be, de ez egy kedvező ősz mellett nem lett volna 
olyan nagy baj, csakhogy szeptember hónap igen hűvös idő volt, sőt több vidéken fagy is volt.  
Ami aztán a minőségnek sem kedvezett, hiszen a termelők féltve dohányukat a fagytól 
érettségtől függetlenül letörték azt. 
 
 
 
 
 
2. ábra 

 
 
 
 

1904-ben pedig a nagy szárazság mindenféle termény megfelelő kifejlődését hátráltatta, így a 
dohányét is, amely aztán sem a mennyiségnek, sem a minőségnek nem kedvezett. 
 
Ebben az évtizedben talán az 1906 és 1908. évek voltak a kedvezőek egyedül 
dohánytermesztés szempontjából, amely igen csak megmutatkozott az elért eredményekben 
is.  
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3. ábra 

 
 
 
 
A dohányos falvak és a dohánytermelők számát a 4. és az 5. ábrák szemléltetik. Az évtized 
második felében bekövetkezett területnövekedés újabb falvak bevonásával és természetesen 
ezzel együtt újabb termelők bevonásával járt együtt. 
 
 
 
4. ábra 
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5. ábra 
 

 
 

 
 
 
A dohánytermesztés és az érdekek érvényesítése 1900-1910 között Magyarországon 

 
 

Hogy milyen is volt dohánytermelésünk az 1900-1910 közötti évekbe, annak is az első 
felében? Azt leginkább Székács Elemér néhány észrevétel dohánytermelésünk mai állapotára 
című írása alapján tudjuk megítélni.  
 
Székács Elemér 1900 januárjában a Köztelek lapban megjelent cikkében a következőket írja:   
 
„Ismeretes mindnyájunk előtt a dohánytermelés két iránya, amit legegyszerűbben 
mennyiségre, illetőleg minőségre való termelésnek szoktak nevezni. Ha dohánytermelőinket 
őszintén megkérdezzük, melyik iránynak hívei, úgy sajnos, legtöbb esetben azt nyerjük 
feleletül, hogy többet ér a sok kevésbé jó, — mint a kevés jobb minőségű termés, — 
egyszóval inkább a mázsának termelnek, mint a dohányt fogyasztó közönségnek.” 
 
„Hogy ez a termelési irány mily káros különösen a legutóbbi években eléggé fellendült 
dohány-exportunkra nézve, bővebb fejtegetésre nem szorul. Dohány-jövedékünknek első 
sorban is jó égő, rendesen kezelt s kifogástalanul válogatott dohányra volna szüksége, mert 
mettől több használható anyagot kap a belföldről, annál kevesebb importra szorul s ez esetben 
sokkal inkább lehetséges az, hogy a belföldön termelt dohányt jobban megfizesse.” 
 
„ A dohányjövedék, mint pedig a földművelési kormányunk a dohánytermelésnek a 
minőségre való fejlesztésére nézve dicséretre méltón igyekeznek a termelők érdekeit 
előmozdítani, egyrészt a magasabb dohány-osztályok árának a múlt évben történt felemelése, 
másrészt a dohány kísérleti ügy felkarolása által.  
 
Ugyancsak nagy horderejű dolognak tarthatjuk a feles dohány-kertészeknek a tulajdonoshoz 
való viszonyainak szabályozását is. 
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Örökös vándorlásban élő nép a feles kertész, ha egyik termelőnél nem üt be a termés, megy a 
másikhoz szerencsét próbálni s bizony igen kevés kertész munkájában lehet feltétlenül 
megbízni.” 
 
Székács szerint „minden dohányos tulajdonképpen reásüti a saját énjének bélyegét a 
dohányára, amit főképpen a válogatás és csomózásnál van alkalmunk tapasztalni. Legtöbben 
ezt a nagyon fontos munkát úgy végzik, hogy néhány jobb levél elvisz néhány rosszabb 
levelet. Sokuk tudatában sincs azzal, hogy mit is csinálnak és azt, amit csinálnak, azt hogyan 
is kellene csinálni.  
 
Fontos volna, hogy azok, akik a jövedéknél dolgoznak a dohány mintacsomókat az egyes 
termelőknél helyben állítanák össze, nem pedig a termelők által előzetesen összeállított 
mintákból készítenék mintáikat. Ezzel segíthetnék a minőségi munkára való törekvést, mert a 
válogatók jelen lehetnének a mintacsomó készítésénél, a jövedék emberei közvetíthetnék 
azokat a piaci igényeket, amelyek a korábbi évektől eltérő. A termelők minden más esetben 
végtelenül csekély érdeklődést mutatnak a mintacsomók kérdésében. 
 
Székács megfogalmazása szerint „hogy midőn a gazda a jövedék részére termel, elsőrendű 
fontossággal bír reá nézve az, hogy körülményesen ismerje a jövedék igényeit.” 
 
 
Dohánytermelési Bizottság 1900 februári ülésén gróf Dessewffy Aurél elnöklete mellett a 
hagyományoknak megfelelően a Magyar Királyi dohányjövedék igazgatósága Szilassy Zoltán 
személyében beszámolt a termelés, beváltás és gyártásra vonatkozó statisztikájáról. 
 
Az ülés második részében Szapáry Gyula gróf szólalt fel. 
 
Szapáry egyetért azzal, hogy a jövedéknek közgazdaságilag és pénzügyi szempontból arra 
kellene törekednie, hogy a minőségi jobb termelést előmozdítsa, és hogy a beváltási eljárást 
méltányosan szabja meg.   
 
De véleménye szerint „a beváltási eljárást túl szigorúnak, nem méltányosnak és nem is 
igazságosnak tartja, mert gyakran előfordul, hogy napok és termelők szerint változnak a 
beváltási árak és megtörténik nem egyszer, hogy egy termelő ugyanazon dohánytermékből az 
egyik napon jobb árt ér el, mint a másik napon. Ez azt igazolja, hogy az eljárás nem egyenlő 
és nem igazságos.” 
 
„Ezen eljárás eredménye az a felfogás, — ami sajnos nagyon el van terjedve a gazdák és 
kertészek között, — hogy a főcélt nem a minőségi termelésre fektetik, hanem a mennyiségre 
helyeznek súlyt”  
 
„Káros, ha a beváltási eljárásnál alkalmaztatnak oly közegek, melyek a dohánykezeléshez 
nem értenek.” 
 
Szapáry szerint: „a polgári biztosok alkalmazása a célnak nem felel meg. Erre a tisztre 
alkalmaztatnak a dohánytermeléshez nem értő oly megyei egyének, kik különben is el vannak 
foglalva egyéb közigazgatási teendőkkel s megtörténik, hogy a beváltásnál sokszor nincsenek 
ott és így kinevezésük céltalan. Odajönnek, ha esetleg egy-egy termelő dohányának 
átvételénél érdekelve vannak, vagy amikor egyes termelők részére nagyobb árakat kívánnak 



elérni, amely árakat azután más termelők nem kapnak meg. A polgári biztosok kiküldetése 
céltévesztett. „ 
 
„Sokkal helyesebb volna, hogy ha oly egyének alkalmaztatnának, esetleg a gazdasági egyletek 
kijelölése alapján, kik a termelők érdekében működnének közre a beváltásnál.” 
 
„De a beváltásnál alkalmazandó nyilvánosság is nagyon kívánatos volna. Erre nézve szóló 
néhány évvel ezelőtt tett javaslatokat, melyekben kifejtette, hogy a beváltó hivatalnál a 
nagyobb termelőknél egyenként, a kisebbeknél pedig községenként közzétett beváltási 
eredmény nagy igazságtalanságoknak vetne véget és a visszaélések orvoslására hathatós 
eszköz lenne.” 
 
Szapáry gróf észrevételeit írásba is foglalta és azt átadta a bizottságnak azzal, hogy terjessze 
fel a bizottság az OMGE elé. 
 
Az elnöklő Dessewffy Aurél gróf, - több hozzászólás után - határozatként kimondja, hogy „a 
bizottság gróf Szapáry Gyula által beadott javaslatát elfogadja és annak értelmében a 
felterjesztés intézését elhatározza.”  
 
Még ebben az évben Dohánytermelők és kertészek viszonyának szabályozására is sor került, 
amit a termelők már évek óta mind hangosabban sürgettek. Az OMGE. dohánytermelési 
szakosztálya több ízben foglalkozott ezzel a kérdéssel és ismételten intézett fölterjesztéseket a 
kormányhoz.  
 
Majd 1900 decemberében az 1900. évi beváltási szabályokat közölte a jövedék, amely nagy 
tetszést tartalma miatt sem arathatott, miután 1901. februárjában a Dohánytermesztési 
Bizottság határozatban rögzítette, hogy a dohányjövedék részére termesztendő és 
beszállítandó dohánylevelekre az 1901—1902. és 1903-dik évekre megállapítandó 
dohánybeváltási szabályzat és árak tekintetében dolgozzon ki javaslatokat - amit a 
pénzügyminiszterhez fognak eljuttatni - így aztán végképp nem tetszett a termelőknek a 
jövedék beváltási szabályzata. 
 
Az OMGE Pénzügyi Bizottsága is foglakozott a dohány kérdésével, 1902. év elején tartott 
ülésükön, amelyen Scitovszky János az OMGE. igazgató választmányi tagja fölhívta a 
pénzügyminiszter figyelmét arra, hogy a dohánytermesztők majdnem kivétel nélkül 
elégedetlenek a dohánybeváltás jelenlegi szabályzatával és áraival különösen azért, mert a 
termelőknek a minőségre való törekvése semmiféle jutalmazásban nem részesül. 
 
A pénzügyminiszter válasza nem sokáig váratott magára, de válasz bírálatát sem hagyták szó 
nélkül az érintettek. A Köztelek 1902. februári száma - A pénzügyminiszter és a 
dohányjövedék - című cikkét az alábbiakkal nyitja: 
  
„ Scitovszky János képviselőnek a dohánytermesztők érdekében tett kérdéseire adott 
válaszával, amely válasz nemcsak, hogy egyetlen egy dohánytermesztőt ki nem elégíthet, 
hanem egyenesen megdöbbentő világot vet a pénzügyminiszter gondolkodására, amidőn az 
„0MGE"-nek a dohánytermesztés emelése és tökéletesítése, tehát egy nagy közgazdasági 
termesztési ág magán- és állami jövedelmének emelése érdekében alapos és körültekintő 
tanulmányok alapján tett javaslatait, kívánságait és kérelmeit a méltán megillető 
tanulmányozás, tárgyalás és kellő bírálat helyett egyszerűen helyt nem állónak jelenti ki és 
ezzel azoknak bármi részben való figyelembe vételét megtagadja.” 



 
A téma hosszas taglalása és érvek felsorolása után az alábbiakkal zárul a cikk: 
 
„Az elmondottak csak egy részét képezik azoknak a bajoknak, melyekben a magyar 
dohánytermesztés senyved. Az OMGE. legjobb tudomása szerint igyekezett emlékiratában a 
bajokat föltárni és orvosszereiket megjelölni. Ezért nem gáncsot, hanem dicséretet érdemel és 
meg vagyunk győződve, hogy a dohánytermesztő gazdaközönség elismerését kiérdemelte. Ha 
eredményeket elérni e téren nem tudott, az nem az ő hibája, hanem azoké, akiknek kezébe a 
dohányjövedék összes ügyei letéve vannak.” 
 
A pénzügyminiszter kioktató és lekezelő stílusa már nem a dohánytermelőket sértette 
elsősorban, hanem az OMGE vezetését, annak hozzáértését és egyáltalán annak létét 
kérdőjelezte meg. Így aztán a dohányügy a képviselőházig jutott el, ahol 1903 évben a 
pénzügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalásánál Rubinek Gyula képviselő az OMGE. 
ügyvezető titkára fölszólalásában behatóan foglalkozott a magyar dohánytermesztés 
fejlesztésének kérdésével. A képviselő kiemelte, hogy „képviselői tisztéhez tartozónak veszi 
az OMGE. évtizedes tárgyalásai eredményét az ország színe előtt a kormányzat figyelmébe 
ajánlani” 
 
Rubinek beszédét követő általános tetszésnyilvánítás élénken bizonyítja, hogy ebben a 
kérdésben pártkülönbség nélkül csak az az egyetlen nézet uralkodik, hogy a dohánytermesztés 
irányítása terén az eddigivel szemben új és jobb irányzat bekövetkezése szükséges. 
 
1904. októberében a Dohánytermesztési Bizottság által tartott ülésen Szilassy Zoltán 
előadásában ismét a beváltásával foglalkozott, igaz most nem annak hibáit említette meg, 
hanem, a nagy szárazság és a minősítés összefüggését elemezte. A megyei Egyesületek 
kérték, hogy foglalkozzon a bizottság ezzel a témával és járjon közbe, hogy a mintacsomók 
összeállításánál ezt is vegyék figyelembe a jövedéknél. 
 
 
A Dohánytermesztési Bizottság 1905 áprilisában ülésezett ismét. Az elnök az ülés 
megnyitását, követően felkérte Szilassy Zoltán előadót, hogy tegye meg, az előterjesztését a 
pénzügyminiszternek az OMGE. által hozzáintézett emlékiratára érkezett leirata tárgyában. 
 
Szilassy Zoltán előadó ismertette a 1900. évi kiindulási helyzetet, amikor levélben fordultak a 
pénzügyminiszterhez a dohánytermesztés néhány kérdésével. A képviselőházig eljutó levélre 
a pénzügyminiszter három évi várakozás után válaszolt az egyesület memorandumára, igaz 
közben némi változás bekövetkezett a beváltásban. 
 
A pénzügyminiszter leirata hangsúlyozza, hogy az egyesület nagyon sötét színben látja a 
dohánytermesztők helyzetét és a dohánytermesztés állapotát és nem kell attól félni, hogy a 
dohánytermesztés a termesztők elkedvetlenedése miatt csökkeni fog.  
 
A minőség sem hanyatlott, amit az átlagárak emelkedése bizonyít.  
 
Azt azonban a miniszter is elismeri, hogy a minőségi termesztés nem fejlődött oly mértékben, 
amint azt várni lehetett volna. Az árakra és a beváltásra vonatkozó javaslatok közül a 
miniszter egyeseket elfogadott. 
 



A leirattal kapcsolatos kialakult heves vitát Dessewffy Aurél gróf elnök azzal zárta le, hogy az 
időközben bekövetkezett változások tanulmányozása után ismét foglalkozzon a bizottság a 
leirattal és akkor válaszoljanak majd rá. 
 
A Földművelési és növénytermesztési szakosztály keretén belül működő Dohánytermesztési 
Bizottság 1906. novemberében újra választotta magát az alábbiak szerint: 
Elnök: Dessewffy Aurél gróf, tagok: Almássy Imre gróf, Cserháti Sándor, Czobor Gyula, 
Dessewffy Emil gróf, Förster Aurél, Haracsek László, Kállay András, Kerpely Kálmán, ifj. 
Kintzig János, Kosutány Tamás dr., Löherer Andor, Madarassy Gábor, dr. Nátorp Tivadar 
báró, Propper Samu, Riedl Kálmán, Reusz Henrik, ifj. Szabó László, Váczy Ambrus, Wekerle 
Sándor dr. Előadó: Szilassy Zoltán. 
 
A Dohánytermesztési Bizottság a következő ülését 1907. februárjában tartotta Dessewffy 
Aurél gróf elnök a második napirendként kéri Szilassy Zoltán előadót, hogy olvassa fel a 
miniszter úrnak a bizottsághoz beérkezett levelét. 
 
Szilassy Zoltán előadó az alábbiakban tesz eleget az elnök kérésének Wekerle Sándor Magyar 
Királyi pénzügyminiszternek egyesületünk elnökségéhez intézett leirata: „A dohányjövedék 
érdeke azt kívánja, hogy a dohánytermesztő gazdaközönség a dohánybeváltás igazságos és 
méltányos, az előirt szabályoknak megfelelő keresztülvitele tekintetében teljesen meg legyen 
nyugtatva. Habár a dohányjövedéki igazgatóság kiküldöttjei által a beváltást ellenőrizteti, 
mégis a termesztő gazdaközönség megnyugtatása érdekében célszerűnek látná, ha úgy a most 
folyamatban levő, valamint általában a későbbi dohánybeváltás is az OMGE. 
dohánytermesztési bizottsága által is figyelemmel kísértetnék. A miniszter ezért felkéri az 
egyesületet, hogy szakértő kiküldöttjeivel a dohánybeváltás menetéről győződjék meg s 
egyúttal a kiküldöttek felmerülendő költségeinek fedezésére 2000 koronát utalványoz.” 
 
Dessewffy Aurél gróf elnök a bizottság nevében is örvendetesnek tartotta a levelet tudomásul 
veszi, hogy a dohányjövedék igazgatósága a dohánytermesztőknek bizonyos befolyást akar 
biztosítani a dohánybeváltásra, s kéri a tagokat, hogy ennek módjára vonatkozólag 
nyilvánítsák véleményeiket.  
 
Több hozzá szólás után az alábbi esemény zajlott a teremben az egyik jelentkező felszólalóval 
kapcsolatban: „Miután az elnök űr Őnagyméltósága azt a kérdést intézte hozzám, hogy milyen 
minőségben jelentem meg, először is vagyok bátor jelenteni, hogy a jogcímet a megjelenésre 
az adja, miszerint ennek a bizottságnak sajnos immár legrégibb tagja vagyok. Ha 
végigtekintek a bizottság megjelent tagjain, azt látom, hogy ezelőtt 20-25 esztendővel nem 
igen volt szerencsém közülük valakit üdvözölhetni.” 
 
„Az itt felmerült vita azt teszi feladatommá, hogy nem csak, mint bizottsági tag szólaljak fel, 
hanem mint pénzügyminiszter is s röviden ismertessem azokat a feladatokat, amelyeket 
magam elé tűztem s egyúttal azokat a kereteket, amelyben azokat megoldhatóknak tartom. 
És itt bocsássanak meg, ha az érdekképviseletnek a maga zsebére irányuló egyszerű kérdésén 
túl, talán e bizottság feladatához képest kissé magasabb szempontra is helyezkedem, mint ami 
a termesztő érdeke.”  
 
A felszólaló Wekerle Sándor pénzügyminiszter volt, aki hosszasan elemezte bevezetője után a 
Dohánytermesztési Bizottság levelét és az abban felvetett kérdések megoldási lehetőségeit. 
Mondandójának a végén külön kérte, hogy a beváltással kapcsolatos javaslataikat idejében 
juttassák el hozzá, hogy legalább a jövő évi beváltást kezdhesse a jövedék azzal a tudattal, 



hogy a gazdaközönség méltányos érdekei nem fognak kielégítetlenül maradni.  (Általános 
éljenzés és taps.) 
 
Dessewffy Aurél gróf elnök az alábbiakkal válaszolt: „Azt hiszem, hogy mindnyájunk 
nevében mély köszönetemet kell kifejeznem a pénzügyminiszter és miniszterelnök úr 
Őexcellenciája iránt, aki e kérdést oly behatóan ecsetelte. Méltóztassanak hozzájárulni, hogy 
határozatilag kimondhassam, miszerint köszönettel vesszük az átiratot, amely tehát lehetővé 
teszi, hogy a dohánybeváltási eljárásra nézve szakszerű véleményt nyilvánítsunk, és a 
dohánybeváltásnál érdekeinket kiküldött szakértőink által megvédhessük.” 
 
A dohánybeváltás rendszerét működtetők már érezték ennek a helyzetnek a visszásságait és 
azzal igyekeztek rajta segíteni, hogy a termelők érdekeinek képviseletére a politikai biztosi 
intézményt alkották meg. Ennek a politikai biztosnak hivatása lett volna a dohánybeváltásnál 
a termelők és a dohánybeváltó tisztviselők között esetleg felmerülő ellentéteknek 
megvizsgálása, kiegyenlítése és a termelők érdekeinek érvényesítése. Ámde egész 
határozottan állíthatjuk az évtizedes tapasztalat alapján, hogy a politikai biztosok a maguk 
hivatásának egyáltalában meg nem feleltek és a működésükhöz fűzött reményeket 
egyáltalában be nem váltották. 
 
1907 szeptemberében megjelent a Szabályrendelet. a termelők érdekeinek képviseletével 
megbízott szakértők működési köre tárgyában, amely szabályozta sok egyéb mellett a 
mintacsómok elkészítésének, valamint a dohány osztályozása ellen emelt kifogások 
elintézésének módját is. 
 
Az ígéretes pénzügyminiszteri mondatok, szavak mintha nem jutottak volna el minden 
jövedéki dolgozóhoz, alkalmazotthoz. Egyre több panasz már-már panaszáradat lepte el az 
OMGE újságját, ahol nyíltan támadták a beváltó tiszteket, a jövedék alkalmazottjait és 
termelői tömörülést emlegetve szabályos bojkottra szólítottak fel. 
 
A Dohánytermesztési Bizottság sem maradhatott csendben, ebben az ügyben. 1908. 
márciusában tartott ülésükön - a panaszok sora miatt - a miniszter levelét olvasták fel szóról-
szóra és jelentést tettek arról a feladatról illetve annak teljesítéséről is, amelynek a célja az 
információ szerzés volt a dohánybeváltások helyszínéről. 
 
Az OMGE. Dohánytermesztési Bizottságának 1909. február hó 26. ülésére Szilassy Zoltán 
bizottsági előadó a dohánytermelő térségek véleményeinek és javaslatainak 
figyelembevételével egy a dohánybeváltási szabályok és árak módosítása vonatkozó javaslatot 
állított össze.  
 
A hosszú és részletes vita után a módosításokkal elfogadta a bizottság az előterjesztést. Végül 
Dessewffy Aurél gróf elnök köszönetet mondott a Magyar Királyi Dohányjövedék 
igazgatóságának a termesztőkkel szemben tanúsított méltányosságáért s azt kéri, hogy ezt a 
méltányosságot az új három évi ciklusban az árak emelésével is kifejezésre juttatni 
szíveskedjenek. 
 
Egyes vélemények és főképp egyes gazdasági egyesületek megállapítása szerint, a 
dohánytermesztésünk pang vagy legalábbis válság előtt áll. Mások szerint sem pangásról, sem 
válságról nem beszélhetünk. Egy biztos nem ép zökkenőmentes tíz év következett ezután.  
 
 


