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Dohánytermelés és az érdekek képviselete Magyarországon 1911-1920 között 

 

 

 

A dohánytermesztés számokban, 1911-1920. években 

 

 

Amíg az évtized első felében megközelítőleg kiegyenlített volt Magyarország dohánytermő 

területeinek nagysága, addig az évtized második felében folyamatos csökkenés következett be.  

A termőterületek alakulását 6. ábra szemlélteti. 

 

 

6. ábra 
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A terület csökkenés természetesen kihatással volt a termés mennyiségekre is - 7-8 ábrák. A 

dohány mennyiségek visszaesése már 1914-ben megkezdődött, vagyis már ez az év sem volt 

kedvezőnek mondható, de az ezt követő években ettől is nagyobb termés kiesés következett be.  

 

1915-re a termőterületek 40 százalékkal csökkentek, majd 1918-ra a terület - 1910-hez képest 

- alig közelítette meg az 50 százalékot. Végül az évtized végére a terület visszaesés már 50% 

feletti volt. 

 

A csökkenő területek csökkenő termés mennyiséggel jártak természetesen, de nagyon sok más 

tényező is közrejátszott az egyre kevesebb értékesített termés alakulásában. Amíg az 1911. 

évi dohány mennyiséghez képest némi javulás volt tapasztalható 1912 évben, addig az 1913. 

évi dohánytermés alakulását kedvezőtlenül befolyásolta az a körülmény, hogy az ország 

nagyobb termelő körzeteiben az árvíz és ennek következtében jelentkezett talajvizek, 

számottevő területen a dohány ültetvényeket részben vagy teljesen elpusztították. 

 

1914. évben a dohánytermesztés kedvezőnek mutatkozott, az összes jelentések majdnem 

egybehangzóan ezt hangsúlyozták, eltekintve néhány vidéktől, ahol a bagolypille lárva 

pusztítása a dohánypalánták egy részét tönkretette.  

 

 

A jelentős csökkenése a termés mennyiségnek két okra vezethető vissza:  

 

 

1. a dohánytermelők jelentős része hadba vonult és az otthon maradt munkaerő nem 

értett a dohánytermesztéshez, annak szárításához, válogatásához, csomózásához.  

 

2. a beváltás kedvezőtlen eredményének a november, december és január hónapokban 

uralkodott rendkívüli ködös, nedves időjárás is oka lehetett, amelyet száraz fagyok 

nem igen szakítottak meg. Ennek folytán a dohány már a pajtákban lógó füzéreken 

igen sok nyirkosságot vett magába, amely a hozzáértő személyzet hiányában szét mált, 

tönkrement. 

 

 

Gyakorlatilag minden évre lehet valamilyen kedvezőtlen időjárási tényezőt említeni, amellyel 

némileg magyarázható lenne a csökkenő termés mennyiség, de a korabeli dokumentumok 

szerint itt nem erről volt szó elsősorban, hanem a háborúról, a forradalomról, a román 

megszállásról és arról, hogy szétesett az ország. 

 

A termés mennyiségek folyamatos csökkenése nagyon kedvezőtlenül hatott az ország 

bevételeire, hisz a jövedéki bevétel és annak mértéke már ebben az időben is igen jelentős 

szerepet játszott a kormányok életében. Ezek a csökkenések részben magyarázhatóak az 1914–

18 között zajló első Világháborúval, majd a forradalommal, mert a háborúzás, jelentős 

munkaerőt vont el a dohánymunkától, és ez oka lehetett a terület csökkenésének. Mind amellett 

a nem szakszerű, nem alapos művelésnek is nagy jelentősége volt az értékesített dohány 

mennyiségeknél. De vajon mindezen kedvezőtlen hatások okolhatóak-e az ilyen mértékű 

kiesésért? 

 

A csökkenő átlagtermések is visszavezethetőek a nem megfelelő és elegendő munkaerő 

rendelkezésre állására, de miután 1917-ben a dohánytermelés intenzívebbé tétele érdekében 

történt dohánytermelő katonai szabadságolásai sem segítettek a termelés zuhanásának 
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megállítása terén, ezért az okok inkább a jövedelmezőség hiányában, kedvezőtlen időjárási 

körülményekben, nem megfelelő technológia és fajták használatában továbbá a feketézésben  

keresendőek.  

 

 

8. ábra 

 

 

 
 

 

 

 

 

9. ábra 
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10. ábra 

 

 

 
 

 

A szerződő termelői létszám 6-12000 között – 9-10. ábra - változott ebben az évtizedben, míg 

a dohánytermeléssel foglalkozó falvak száma 600-1000 között. 

 

A létszám csökkenés valóban lehet összefüggésben a háborús évekkel, de nagy 

valószínűséggel a kedvezőtlen jövedelmi viszonyok nem segítették a termelés stabilizálását.  

 

Erre a kérdésre keresi a választ a Dohánytermelésünk válsága című írásával Székács Elemér is, 

aki szerint a háború és az azt követő forradalom az ország dohánytermelését is válságba sodorta. 

 

 

  

A dohánytermesztés és az érdekek érvényesítése 1911-1920 között Magyarországon 

 

 

 

Székács Elemér az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönyének 30. 

évfolyam, 7 és 8 számában tette közzé a dohánytermeléssel kapcsolatos véleményét, amely 

1920. február 14-én és 21-én jelent meg. 

 

Székács szerint már a háború alatt jelentékenyen megcsökkent a dohánnyal beültetett 

területünk, részben a munkáshiány, s talán még inkább a dohányárak elégtelensége 

következtében. A háborút követő forradalom teljes anarchiát hozott a dohánytermelés terén, 

amit a termelő gazdák, és a jövedék egyaránt megéreztek.  

 

A dohánylopás és csempészés országszerte ijesztő mértékben elhatalmasodott, a feles 

dohánykertészek a dohány legnagyobb részét ellopták, szabad kézből értékesítették s a 

pénzügyőrség képtelen volt őket meggátolni ebben, s így a termelők érdekei a jövedék 

illetékesei részéről semminemű védelemben nem részesültek. 
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A próba mázsálási és a beváltási súly között mutatkozó nagy különbözeteket a beváltó hivatalok 

egyszerűen az „ellopatott" rovat alatt számolták el anélkül, hogy ezért a termelőt vagy a 

dohánykertészeket felelősségre vonták volna.  

 

Székács szerint minél többet gondolkozunk erről a kérdésről, annál inkább előtérbe jut az a 

meggyőződés, hogy dohánytermelésünk válsága s az ezzel kapcsolatos „dohány ínség 

megoldásának akadálya maga a dohányjövedék rendszere.” 

 

„Kétségtelen, hogy a mai állapotok előidézésében jelentős szerepe van a háborús éveknek s a 

forradalomnak, de a kialakult helyzet bár későbben, de feltétlenül bekövetkezett volna az 

említett események nélkül is”. 

 

Negyedszázadot meghaladó termelői múlttal, tehát saját tapasztalatai révén ismerte a 

dohánytermelés bajait, és meggyőződése volt, hogy dohánytermelésünk nem fejlődött olyan 

mértékben, mint amilyen fejlődést, láthattunk egyéb gazdasági és ipari növényeink 

termelésénél. 

 

„Ennek pedig egyedül a jövedék maradisága és bürokratikus gondolkodása az oka, mely kisebb, 

inkább jelentéktelenebb újításoktól eltekintve, ma is ugyan úgy jár el a termelés körül, mint 

évtizedekkel ezelőtt s a legszürkébb bürokratikus szempontból bírálja el a termelést.” 

 

„ Bármennyit tárgyaltunk és cikkeztünk róla, ma is olyan vidékeken és területeken termelnek 

például dohányt, ahonnan nagyon gyenge minőségű anyag kerül a beváltó hivatalok raktáraiba 

és azokon a vidékeken, ahol hajdan a legkiválóbb minőségű dohányokat termelték, ma már 

hiába keressük a dohányföldeket. „ 

 

„A földművelésügyi tárca keretében működő állami Dohánykísérleti Állomás nagy 

apparátussal és szakmabeli készséggel foglalkozik a dohánytermelés megjavításának 

kérdéseivel, alig volt azonban arra eset, hogy az állomáson elért tudományos munkálkodások 

eredményei a jövedéknél kellő visszhangra találva, dohánytermelésünk országos ügyét előbbre 

vihették volna. „ 

  

„Itt van a fajták s a dohány nemesítésének kérdése is. Míg a többi kultúrnövényeinknél új fajták 

s nemesített törzseknek kipróbálása az utóbbi évtizedekben állandóan foglalkoztatta a többet és 

jobbat termelni óhajtó gazdaközönséget, addig a dohányjövedék kezdeményezéséből alig 

történt valami ezen a téren, s így esett meg azután, hogy a fajta és vetőmag kérdése kellő 

felkarolásának hiányában a fajták országszerte annyira összekeveredtek, hogy ma már alig 

ismerünk rá ezekre.” 

 

„ Sajnos, a hajdan igen kiváló fajták úgy eltűntek, mint a bölény az erdőségeinkből. „ 

 

A dohánybeváltási árak emelésének kérdése minden időben kényes és nehéz probléma volt.  

A mérsékelt áremelések életbe lépése mellet, sokkal nagyobb mértékben tapasztalhatóak 

voltak, az egyes beváltási osztályokkal szembeni fokozottabb követelmények bevezetése. Talán 

máskor is tapasztalható volt az ipar történetében ilyen eljárási mód. 

 

„A jövedék nem egyéb, mint az államnak egy haszonhajtásra alapított vállalata, eszerint 

érdekében állana a közönség igényeit kielégíteni, a fogyasztást mindenáron és minden eszköz  

révén fokozni, tehát a jövedék érdeke, hogy minél több dohányt adhasson el a közönségnek és 

ne dohányjegyet adjon dohány helyett” fogalmaz Székács Elemér.  
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„Ha közönségünk a dohánycsempésznek képes a tiltott utakon beszerzett dohányért nagy árakat 

megfizetni, megfizetné s talán sokkal szívesebben ezeket az árakat a jövedéknek is. A múltban 

el tudtuk látni Ausztriát is dohányanyaggal, mi a legfényesebben igazolja azt, hogy a belföldi 

szükséglet ellátása terén ily nehézségeknek nem szabadna fennforogniuk. Meg vagyok 

győződve róla, hogy hazai dohánytermelésünk helyes irányítás mellett s megfelelő alapokra 

fektetve, a belföldi szükséglet ellátásán kívül hivatva volna gazdasági boldogulásunk egyik 

tényezőjévé válni.” 

 

Szakács nem kímélte a dohánymonopólium működését írásának további részében sem: 

 

„Minden monopóliumnak az a célja, hogy abból az államnak jövedelme legyen. Ha a 

monopólium kellő hasznot nem hoz s rendszere a monopólium létalapját képező termelést 

megbénítja, úgy nyilvánvaló dolog, hogy nagy bajok vannak a jövedéki gazdálkodás körül s 

elsőrendű feladat az államra nézve az, hogy egészségesebb s biztosabb alapokra helyezze ezt 

az állami vállalkozást s keressen módot arra, hogy a monopólium révén előirányzott 

államjövedelmet megfelelőbb rendszer alapján hajtsa be a fogyasztó közönségen. „ 

 

Székács egyértelműen megfogalmazza, hogy a gazdák nem hajlandóak, nem tudják és nem is 

akarják egyedül viselni a terheket.  

 

Végső csapásként a jövedék elsöprését javasolja: „ha csak a jövedék teljes mértékben nem 

honorálja, a termelők kívánságait s a legnagyobb gyorsasággal nem igyekszik kiküszöbölni 

azokat a hibákat, melyekről előbb szóltunk, s amelyek csaknem kizárólag okozói a mai 

válságnak, alig látszik más megoldási mód, épp az államjövedelem szempontjából, mintha a 

dohánytermelést, gyártást és kereskedelmet szabaddá tesszük. „ 

 

Véleménye szerint a termelés szabaddá tételével verseny alakulhat ki a termelés, a gyártás, a 

kereskedelem területén. A szabad verseny következtében fejlődik a termelés, amely minőségi 

változáson fog átmenni, ami a jövedék rendszerében csak terv, papíron maradt terv volt.  

 

A termelők ott fognak dohányt termelni ahol a talaj, az éghajlat erre a legalkalmasabb.  

 

Hasznosítva lesznek azok a területek, amelyek dohánytermesztésre kiválóak lennének, de nem 

termelnek most rajta a jövedelmezőség miatt. A növekvő termelés következtében képes lesz az 

ország az import mentes – speciális eseteket kivéve – útra térni, amely hasznot fog 

eredményezni a kormánynak, a dohánnyal foglalkozó munkásoknak, megélhetést biztosítva 

ezzel családjuknak. 

 

„Új fajták kipróbálása, honosítása, a dohánynemesítés országosan fellendülhet, olyan fajták 

keletkeznek, melyek a hazai viszonyok között mennyiség és minőség tekintetében a legnagyobb 

s legmegfelelőbb termést adják s egyben a mindenkori ízléshez és divathoz idomulva állnak a 

dohányzó közönség rendelkezésére. „ 

 

„Képesek leszünk a legrövidebb idő alatt külföldi import nélkül is megszüntetni a dohány- 

ínséget. Érdemessé és hasznot hajtóvá válik a dohánytermelés úgy a termelőre, mint a 

dohánnyal foglalkozó munkásokra (feles kertészek) nézve is, az átvevő gyáraknak jobban kell 

honorálni a minőségi termelést. „ 

 

Javaslatival megoldást lát a csempészet, a lopás megszűnésére is. 
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Végül a gyárakat sem kímélte írása befejező részében, ahol nyíltan kimondja:  

 

„Szinte hallom továbbá az ellenvetést: „Eddig legalább tudtuk, hogy mit szívünk, ha megvettük 

a magunk portrikóját vagy hölgy-cigarettáját."  

 

„Megnyugtathatom a kételkedőket e tekintetben is. Tévedés azt hinni, hogy a külsőleg hasonló 

megjelenésű jövedéki gyártmányok belső érték szempontjából is hasonlók, egyöntetűek 

volnának. Ezt minden nagyobb dohányos igen jól tudja. Míg a jelenleg Budapesten 

dohányjegyre kapható rövid-szivar ellen lényeges kifogást alig emelhetünk, addig pl. a szegedi 

rövid, bár hasonló mezben jelenik meg, szíthatatlan.” 

 

Székács kemény bírálata nem csak a termelői körökben indított el gondolkodást, hanem az 

dohánytermesztéshez valamilyen szinten kapcsolódó értelmiséget is gondolkodásra késztette. 

 

Szilassy Zoltán az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatója válaszolt Székács 

közleményére, amely az OMGE Közlönyének a Köztelek 12 számában 1920. március 20-ám 

p.195-196 és a 13 számában március 27. p. 215-216 jelent meg. 

 

Szilassy szerint a közlemény nagyos sok igazságot tartalmaz, már ami a termesztés 

elmaradottságának okait taglalja, ugyanis neki is az a véleménye, hogy a dohányjövedék 

vezetősége egészen a legutóbbi időkig kevés érzéket tanúsított a minőségi termelés 

fejlesztésének és annak kérdéseinek megoldása területén. 

 

Félénk és fél megoldások jellemezték az intézkedéseket, amelyek nem is hozták meg a várt 

eredményt. Tagadhatatlan – véleménye szerint – az is, hogy a hosszú háború által minden 

termelőmunka terén bekövetkezett züllés a dohánytermesztést sem kerülte el. 

 

„Dohánytermesztésünk jelentősége azonban a jövőben nemcsak a mezőgazdaság, hanem még 

inkább az államgazdaság szempontjából kétszeresen emelkedni fog, mert hivatva van a külföldi 

behozataltól jórészt mentesíteni, sőt jelentékeny kivitelt teremtve, valutánk javításához 

jelentékeny mértékben hozzájárulni” fogalmaz Szilassy.  

 

Véleménye szerint nincs olyan megoldás, amely mindenre gyógyír volna, mert nagyon összetett 

a helyzet. 

 

„A jelenlegi nagy gazdasági válság, melyben minden előbbi hiba hatványozott mértékben 

jelentkezik, nem lokális, hanem általános világgazdasági jelenség. Ennek következményei a 

gazdasági élet minden ágazatában jelentkeznek és így a dohányjövedéki üzem sem kerülhette 

ki annak nyomasztó hatását, ámbár éppen a dohányjövedéki üzem volt az országban fennálló 

összes nagyobb üzemek között az, amely úgy a háború, valamint a forradalom és a román 

megszállás súlyos következményei elől a legsimábban megmenekült.” 

 

„A belföldi dohánytermés kellő értékesítése, a termelés irányítása és fejlesztése, a 

dohánytermelés folytonosságának biztosítása csakis egységes vezetés mellett lehetséges, amely 

gondoskodik a hiányok pótlásáról, a fölöslegek elvezetéséről, vagy megszüntetéséről és a 

fogyasztás megfelelő ellátásáról. A dohánykivitel meg éppenséggel megkívánja az egységes 

vezetést, mert csak céltudatos irányítás mellett lehet a külföldi igényeket mindenkor kellő 

mértékben kielégíteni azzal a dohányanyaggal, amelyre a hazai fogyasztásnak szüksége nincs, 

hogy helyette a nálunk nem termelt, de fogyasztóink által igényelt külföldi anyag beszerezhető 

és behozható legyen.” 
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Osztja Székács véleményét mely szerint a jövedék sokszor bürokratikus és ezért nehézkes 

szervezete jelentékeny akadálya volt dohánytermelésünk fejlődésének, az elmaradottságot 

azonban igazságtalan volna szerinte egyedül a dohányjövedék nyakába varrni.  

 

„Innen-onnan harminc éve foglalkozom, mint a dohánytermesztési bizottság előadója, a 

legbehatóbban dohánytermesztésünk ügyeivel. Sok javaslatot képviseltem a jövedéknél és bár 

nem dicsekedhetem azzal, hogy valamennyi megvalósult, azt azonban el kell ismerni, hogy 

különösen a legutóbbi tíz év alatt, a jövedéknél mindenkor megértésre és a legnagyobb 

jóakaratra találtunk és állandóan láttuk a törekvést a magyar dohány minőségének javítására.” 

 

„De ha a szívünkre tesszük a kezünket, be kell vallanunk, hogy a termelők is, de különösen a 

dohánykertészek makacssága és konzervativizmusa sok részben oka, hogy sokszor üdvös 

kezdeményezések eredménytelenek maradtak. Úgy gondolom, különösen azért, mert sok 

termelő a dohány termesztését teljesen a kertészeire bízta, maga keveset törődvén vele. „ 

 

„Meggyőződésem, hogy a termelés szabaddá tétele által éppen a jelenlegi viszonyok mellett 

megkülönböztetett fontossággal bíró dohánytermelés teljesen tönkre tétetnék és a cikkíróval 

teljesen ellentétben azt a nézetet vallom, hogy soha nem volt szükségesebb, hogy a 

dohánytermelés egységes vezetés alatt álljon, mint éppen a jelen időpontban,” 

 

A dohánytermelés mélypontján volt, szinte nem volt olyan területe az ágazatnak, amelynek 

működését ne lehetett volna kritizálni és ne találtak volna változtatni, jobbítani valót az egyes 

szereplők tevékenységében. 

 

Mind ezek mellett az érdekeik érvényesítésének módját keresték a termelők, féltve 

megélhetésüket, miközben a jövedék pedig az állami bevételek növelésében volt érdekelt. 

Forrongott tehát az ipar és bár az érdekek érvényesítése látszólag és a valóságban is távolította 

egymástól a szereplőket, akadt azonban egy közös érdek, amely nem engedte a teljes 

eltávolodást, ez pedig a termelés fenntartása és ennek eredményeként a megélhetés biztosítása. 

 

A Dohánytermesztési Bizottság gyűlésén, 1915. tavaszán Dessewffy Aurél gróf elnök 

megnyitójában felelevenítette a dohánytermelőkre nehezedő gondokat, melyek közül a 

legégetőbb a munkáshiány, a napszámbérek roppant emelkedése és az a körülmény, hogy a 

dohánykertészek legjavát katonai szolgálatra hívták be.  

 

Bármily jóindulatot is tanúsít a pénzügyminiszter a dohánytermelés iránt, e bajokat a 

dohánytermelők eléggé megsínylik, és édes keveset segít rajtuk a beváltási árakban kilátásba 

helyezett, javítás, ami nem gátolhatja meg a dohánytermelés visszaesését. 

 

Az ülésen ismertették a pénzügyminiszter levelét az 1915. évi dohánybeváltási árának 

pótlékáról. megtárgyalták a 1914. évi dohánytermés beváltási adatokat, illetve javaslatot 

terjesztettek elő az 1916—1918. évi dohánybeváltási ciklusok dohánybeváltási áraira. 

 

1916. novemberében ismét csak a dohánybeváltási árak kerültek terítékre, mert igen jelentős 

mértékben visszafejlődött a dohány kultúra termesztése annak ellenére, hogy a 

pénzügyminiszter engedélyezett 50%-os áremelést, ami nem elégítette ki a dohánytermelőket.  

 

Az OMGE. Dohánytermesztési Bizottságának legutóbbi gyűlése küldöttséget menesztett a 

pénzügyminiszterhez ebben a tárgyban. A pénzügyminiszter bizonyos jóakaratot mutatott 
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ugyan a dohánytermelő gazdák kívánalmainak teljesítése iránt, azonban biztosítékokat kívánt 

a tekintetben, hogy a mai termelési terület fenn fog maradni.  

 

Végül 1917. kora tavaszán megjelent a pénzügyminiszter rendelete, amelyben megemelte a 

felvásárlási árakat. Mindezen intézkedések ellenére1917. őszén már látszott, hogy a pénzügyi 

kormány dohánytermeléssel kapcsolatos politikája teljesen csődbe jutott. A megtermelt 

dohány mennyisége, már a hadsereg igényeinek a kielégítésére sem volt elegendő. Egyes 

vélemények szerint az árakat 100 %-kal kell emelni, ahhoz hogy megérje termelni. 

 

1918. szeptembere a dohány hiány olyan méreteket öltött, hogy egy csomag dohányért 

2—3 tojást adnak. Egy 50 csomagból álló 14 filléres dohányért Kolozsvár mellett 20 csirkét 

és 1 tojó tyúkot is adtak. De hogy milyen nagy volt a dohány iránti kereslet, mutatja, hogy a 

dohánylopás a szántóföldeken épp olyan mindennaposak voltak, mint a pajtafeltörések. Az 

igények kielégítésére szakosodott csempészek sem tudtak lépést tartani a kereslettel. A 

megoldást változatlanul a felvásárlási árak emelésében látták a termelők, illetve az érdekeiket 

képviselő Dohánytermesztési Bizottság tagjai is. 

 

1919-re az ország pénzügyi helyzete rendkívül rossz képet mutatott és a magyar korona és a 

külföldi pénznemek között is kedvezőtlen volt a helyzet. A kilátások nagyon szomorúak 

voltak, a kilábalás csak az új érték előállítása segítségével volt elképzelhető, amit ebben a 

helyzetben csak a mezőgazdaság volt képes előállítani.  

 

Ebben az időben a búza, a bor és a dohány volt csak piacképes. A dohánytermesztés viszont 

mélypontján volt, fejleszteni, színvonalát javítani kellett volna ahhoz, hogy egyáltalán legyen 

és az piacképes is legyen.  

 

A dohánytermelők sok áldozatot hoztak az elmúlt években és áldozatokat ebben a helyzetben 

is készek voltak hozni, de a kormánynak előbb meg kellett érteni, hogy a dohánytermelés 

fenntartása és színvonalának emelése azon múlik, hogy jövedelmező-e az vagy sem. 

 

A dohánytermelés viszont nem rentábilis, mert az akkori beváltási árak mellett a nagylevelű 

dohányoknál elérhető kat. holdankénti 1200 K.-s és a kislevelű dohányoknál elérhető 

1750 K.-s bruttó bevétel még a termelők kiadásait sem fedezi.  

 

Válságba került országunk és válságba került a dohánytermesztésünk is. 
 




