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Igen, nagyon messze van tőlünk Daróczi Vilmos, a
múlt század első felének szülötte, a Magyar Dohányúj-
ság megalapítója, laptulajdonosa, felelős szerkesztője, s
huszonkilenc éven át a lap dohánytermesztési szakcik-
kei mintegy nyolcvan százalékának írója. Személyes
életébe, múltjába vissza csak keskeny ösvény vezet.
Mindössze néhány, kurta személyi adat az, amit a ku-
tatás mai útján az időben visszamenve összeszedhet-
tünk. Nagyon keveset tudunk az életéről, mert ködbe
fullad az írásos emlékezet. De él a mű, Daróczi Vil-
mos életműve: a Magyar Dohányújság egykor megje-
-lent évfolyamai. Egyes szakkönyvtárak pótolhatatlan,
felbecsülhetetlen értékű kincsei. Bevezctőnk mottójául
akár azt az idézetet is választhattuk volna, hogy ,,Gon-
dolj merészet és nagyot, s tedd rá éltedet..." Daróczi
Vilmos merészet gondolt korának társadalmi közegében
és gazdasági viszonyai között, -- egy dohánytermesz-
tési szaklap megalapításával és évtizedeken át tartó
megjelentetésével. Tisztelet és elismerés adassék neki
az utókortól is a magyar dohányügy történetének je-
gyében. .

Ki. volt Daróczi Vilmos?
Daróczi Vilmos hírlapíró, közgazdasági publicista,

dohánytermesztési szakíró 1836. április ? napján szüle-
tett Király-Daróczon, Szatmár megyében, földművelő
zsidó szülőktől. Tizennyolc éves koráig a gazdaságban
foglalatoskodott, majd 1854-ben Prágába ment, ahol
dr. Balling Károly tanár vegytani előadásait hallgatta,
s a szesz-, cukor- és sörgyártásban képezte ki magát.
A három évi tanfolyamot 1857. július 31-én befejezve
hazatért és a szeszgyártást itthon folytatta. Atyja birto-
kán és más" bérlcteken Közép-Szolnok megyében és
egyebütt gazdálkodva, különösen a dohánytermesztést
tanulmányozta. A dohánykiviteli nagykereskedők unszo-
lására 1877. januárjában Budapestre költözött, hol a do-
hánytermelés előmozdításán és a kiviteli kereskedés fel-
lendítésén buzgólkodott. ._Evenként 20-25 ezer
métermázsa dohányt vásárolt és szállított be a keres-

- kedő-cég számára; azt a budapesti raktárakban kezelte,
s a válogatásnak minden eljárását maga is végezte a
gyakorlati ismeretek elsajátítása végett. Mint dohány!
nagykereskedő kiváló üzleti érzékét nem hagyta elsik-
kadni.

Daróczy Vilmos and the Hungarian Tobacco Journal
VARGA JÚLIA

n/Mily messze vagytok emberek,
Es én is mily távol vagyok,

(Juhász Gyula: Mily
messze vagytok...)

1884. február 16-án alapította meg a Magyar Do-
hányújság című országos szaklapot, mely úttörője volt
az okszerű dohánytermelés szakirodalmának, havonként
kétszeri, rendszeres megjelenésével. Folyóiratát egyedül
szerkesztette mintegy huszonkilenc éven át, mindamel-
lett, hogy a cikkek legnagyobb részét maga írta. Ezen-
kívül számos cikket és értekezést írt az Egyetértésbe,
Pesti Naplóba, Nemzetbe és a Pestet Lloydba a do-'
hánytermelés és kereskedés időszerű kérdéseiről.

Daróczi Vilmos az elmélet és a gyakorlat egységé-
re igen nagy súlyt helyezett. Már régen Pesten lakott

-
1877-től

-
de folyamatosan, személyesen végzett

dohánykísérleteket, a saját kis kísérleti telepén. Szemé-
lyes dohánykísérleteinek eremdényeit többször közzétet-
te szaklapjában, a Magyar Dohányújságban. Ime egy
kis közlemény az azonos témájú cikkeiből, az 1892.

július l-jén megjelent számból:

,,A Dohányújság szerkesztőjének kísérleti telepe"

,,Szerény és kisded telepet jelez ugyan az ily felira-
tú tábla s bizony a földjét se lehet a szamosháti vagy
a kékési ,,magyar Havanna" talajával összehasonlítani,
de azért hiszem, hogy tanulmányozás czéljából, ezen a
miniatur kísérleti telepen sok hasznos és érdekes dol-

got lehet majd megfigyelni.

-
Mult hó 20-dikán ül-

tettem ki palántáim másik részét: összesen 175 szál,
14 négyszögöl területen. A palánták közül még ez ide-
ig egy sem veszett ki, csak a hangyák

-
melyek azon

a földön nagy mennyiségben vannak

-
csipkedik

össze, de a vízben feloldott kénsavas kálival öntözés
folytán, ezek is bizonyára nagy részben kevesbbedni
fognak. A múlt hó 21-én ottielvonult jégeső erősen
megrongálta a palántákat, ugy hogy egy szál se ma-
radt épen közülük, de ezt" talán még majd csak kihe-
verik." A továbbiakban is beszámol Daróczi Vilmos kí-

1892.sérleteinek eredményeiről október 16-ával
bezárólag, még öt cikkben.

Ugyanebben az évfolyamban adta közre "Közlemé-
nyek tanulmányutamból" című cikksorozatát, folytatá-
sokban. A szaklap olvasói közül ,,Egy jeles szakférfiú"
aláírással, nevének közlése nélkül, a következő sorokat
küldte be Daróczi Vilmosnak: ,,Tanulmányutjából gaz-
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dag tapasztalatokkal való visszatérése alkalmából, fo-
gadja t. szerkesztő ur őszinte szerencsekívánataimat és
üdvözletemet. Mondhatom igazi lelki gyönyörűséggel
olvasom a tapasztalatai tárházából érdekesen előadott
dolgokat. Kitünö tiszteletem nyilvánítása mellett, stb."
Valóban. A világot járt Daróczinak minden cikkében
benne csillog elméletftudása, gyakorlati tapasztalatai,
kellemes írói stílusa, végtelen szerénysége és sokolda-

' lú egyénisége.
Méltán érte Daróczi Vilmost a megtiszteltetés, hogy

az Országos Gazdasági Egyesület őt kérte fel, hogy az
1889. évi párizsi világkiállítás alkalmából tartott nem-
zetközi gazdakongresszus számára írjon jelentést Ma-_
gyarország dohánytermeléséről. Kérhetett volna fel az
Egyesület más szerzőt is, de minden bizonnyal nem ok
nélkül esett rá a választás. Feltehetőleg úgy gondolta
az Egyesület, hogy az ő elméleti tudása, gyakorlati ter-
mesztői és nagykereskedői tapasztalatai a biztosítéka,
hogy megfelelően lesz bemutatva Magyarország dohány-
termesztése a külföld előtt. Vele szemben a többi do-
hányszakíró

-
ekkor még nem sok személy

-
do-

hánynagykereskedőí tapasztalatokkal nem rendelkezett.

HUNGARIAN TOBACCO JOURNAL

A hozzá fűzött elvárásnak, emberi és szakmai bizalom-
nak Daróczi Vilmos maradéktalanul megfelelt. ,,A do-
hány Magyarországon" című, felkérésre írt jelentését
folytatásokban közölte a szakmai nyilvánossággal, sa-
ját szaklapjában, a Magyar Dohányújságban 1889. de-
cember 1-től 1890. január 16-tal bezárólag. Ezt a mű-
vét önálló kiadványként is megjelentette, saját költségén,
1890-ben.

Daróczi Vilmos sok száz folyóiratcikke nincs szer-
be-számba szedve a különböző folyóiratokból. Irodalmi
munkásságának hozzávetőleges, elkápráztató mennyisé-
ge azt bizonyítja, hogy rendkívüli munkabírású, fegyel-
mezetten szorgalmas ember volt, aki 76 éves korában
bekövetkezett haláláig folyamatosan dolgozott. S min-
denre volt ideje! Kísérletezni, kutatni, üzletelni, tanul-
mányutakat tenni, szakcikkeket írni, folyóiratot szer-
keszteni stb. Hogy csinálta mindezt? Rejtély! Valóban
a hazai dohányügy hű napszámosa volt, ahogy magát
nevezte. ,,A dohány az ezredéves kiállításon" című,
20.7 oldalas, 1897-ben megjelent munkája a legnagyobb
szabású szakirodalmi műve, eddig ismert adataink sze-
rmt.

A Magyar Dohányújság keletkezése

Egyes szám első személyben elmondja nekünk a leg-
illetékesebb: Daróczi Vilmos laptulajdonos, saját folyó-
iratának hasábjain, 1912-ben, néhány hónappal halála
előtt; Visszaemlékezésével lép hozzánk közel a
mesi% múltból, életének másutt fel nem jegyzett né-
hány mozzanatát felvillantva. Ezt az emberközelséget
és nemes elkötelezettséget, amely élethivatásává vált,
nem tudná így visszaadni egy krónikaíró sem. Nem,
mert hiányozna belőle Daróczi Vilmos személyiségének
varázsa. .

,,Egészen járatlan úton, minden nyom nélkül, 1884.
február 16-án indult meg útjára a ,,Magyar Dohányúj-
ság" első száma.
Most, majdnem, harmincz esztendő után, szívesen

gondolok vissza azokra a küzdelmes időkre, amikor la-
pomat meginditottam. A körülmények egyáltalában nem
voltak biztatók rám nézve, de én belső sugallatomra
hallgatva, bizva magamban és az ügy igazában, meg-
kezdtem munkámat.
Már fiatal koromban, gazdálkodásom idején, a do-

hánytermelés volt egyik legnagyobb szenvedélyem és
passzióm; mint ilyennek alkalmam nyílt a dohányter-
melés minden csínját, bínját megismerni és így szer-
zett gyakorlati tudásomnak köszönhetem, hogy egy elő-
kelő dohánykiviteli cég tisztviselőjének hívott meg.
1877. január l-én foglaltam el ezt az állásomat és az-
óta a dohány kizárólagos és egyedüli tárgya munkás-
ságomnak. Allásomban csakhamar főnökeim teljes bi-
zalmát és megelégedését érdemeltem ki, úgy hogy
megbízásukból évről-évre bejártam az ország minden
dohánytermelő vidékét. Igy ismertem meg közvetlen
közelből legalaposabban, a saját tapasztalataim alapján
az akkori teljes tespedésnek indult magyar dohány-
ügyet. Fájó szívvel láttam a dohánytermelés fokozatos
visszaesését, valamint azt a gondatlan kezelést, melyet

általánosságban alkalmaztak és amely a kevés termelt
dohány minőségén is rontottgwtúgy tünt fel, mintha ez
a nagy czélra hivatott növény teljes elpusztulásnak néz-
ne elébe.

A nyolcvanas évek elején már igen nagy fokot ért
el ez a süllyedés, ugyannyira, hogya külföldre való
dohánykivitel is majdnem egészen megszűnt. Ezt a si-
ralmas állapotot láttam és mélyen átéreztem én akkor,
úgy hogy igazán elmondhatom Jeremiás prófétával, aki-
nek szeme előtt pusztult el Jeruzsálem: ,,én vagyok az,
aki láttam a- nyomort". .

Ezek a körülmények indítottak engem _arra, hogy a
,,Magyar Dohányújság"-ot megteremtsem. Eltem legjobb
korában voltam akkor, kedvező anyagi viszonyok kö-
zött éltem, tehát nem megélhetési forrásnak szántam a
lapot, sőt nagyon jól tudtam, hogy különösen eleinte
jelentékeny anyagi áldozatot is kell hoznom. Barátaim
óvtak és lebeszéltek vállalkozásomról, figyelmeztettek,
hogy az túlhaladja anyagi erőmet, de én csak az er-
kölcsi kötelességet éreztem és a nemes czélt, a magyar
dohánytermelés fellendítését láttam magam előtt. Sen-
kinek segítségére nem számíthattam. A magyar dohány-
jövedék akkori igazgatója Tricsinszky Gyula miniszte-
ri tanácsos élénken érdeklődött ugyan a tervezett lap
iránt, mert ő is nagyon jól látta a desparátus és tart-
hatatlan állapotot és nagyon szeretett volna segíteni
azon. En tulajdonképpen hozzá folyamodtam, hogy ő
indítsa meg a lapot, de rábeszélésére mégis csak ma-
gam vállalkoztam erre a nagy feladatra."

Tegyük hozzá, hogy jó szerencsével és sikerrel.
A dohányszaklap kéthetenkénti periodicitással, évti-

zedeken át folyamatosan jelent meg. Márkus Samu
nyomdájában készült Budapesten, Dorottya utca 6. szám
alatt, a Wurm-udvarban.
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A ,,Dohánytermelők zsebnaptára"

Szokványos dolog nemzetközileg, hogy a rangos fo-
lyóiratoknak, szaklapoknak kiegészítő periodikái jelen-
nek meg, valamely résztémakörben. Igy az egyes főla-
poknak vannak társlapjai, melléklapjai, olykor évkönyvei
stb. Ismerve korának irodalmi divatját, szokását, Da-
róczi Vilmos is megemelte szakfolyóiratának rangját az-
zal, hogy nagyon szellemesen, a gyakorlatiasság szem
előtt tartásával, naptár műfajú éves köteteket adott ki
főlapja kiegészítéséül.

Lovag Kleeberg Oswald szerkesztésében és a Ma-
gyar Dohányújság kiadásában, 1889-ben új kiadvány lá-
tott napvilágot. Mégpedig a ,,Dohánytermelők zsebnap-
tára" címen. A főlap kiegészítő kötete kézikönyvül
szolgálhatott a dohánytermelők számára. Me "elcnését
az tette időszerűvé, hogy a hazai dohányterme és előbb-
re vitele, s az állami dohányjövedék célszerűbb ki-
használása céljából alkotott dohányjövedéki törvény, az
1887., évi XLIV. te. teljes érvénybeléptetése küszöbön
állt. Igy nagyon idő- és alkalomszerű volt a termelők
részére egy olyan kézikönyv kiadása, amely által a te-
endőkre nézve minden tekintetben biztos tájékoztatást
és kellő útbaigazítást nyerjenek.

Az " álló tartalmú, de a főlap égisze alatt megjele-
nő mű zerkesztőjét társszerkesztőnek tekintette és ne-
vezte Daróczi Vilmos. Ezt a szerkesztői rangfokozatot
méltán megérdemelte Kleeberg Oswald. De minden fél-
reértés kizárására leszögezzük, hogy a társszerkesztői
tisztség a főlapra nem terjedt ki, kizárólag a zsebnap-
tár összeállítására vonatkozott.

PA naptár formában szerkesztett kiadvány mindazt ma-
gában foglalja, amit a termelőnek tudnia kellett, hogy
termelése a törvény és okszerűség követelményeinek
megfeleljentlme az első évfolyamú naptár tartalma,
azaz fejezetei: a beköszöntő előszó után, a szokásos bő
naptári rész, továbbá II. jelzéssel"Dohánytermelés" cí-
mű szakasz. -- Az okszerű dohánytennelés rendszere
dióhéjban.

-
Havi teendők a dohánytermelés körül.

-Statisztikai adatok hazai dohánytcrmelésünkről.

-
Do-

hányjövedéki törvények és szabályok. -- Dohányjöve-
déki ügyeket intéző kormányközegek és hivatalnokok,
úgymint pénzügyminisztérium, dohányjövedéki közpon-
ti igazgatóság, dohánybeváltó felügyelőségek, dohány-
beváltó hivatalok, dohánygyári igazatóságok, dohány-
raktárak, pénzügyőri bizottságok. Ezután "Közhasznú
tudnivalók" címen a közéletben és a gazdaságban igen

jól használható különféle táblázatok és kimutatások. Vé-
gül a törvényben előírt minőségű, s a következő évtől
kezdve már minden termelő által felállítani kötelezett
szárítőpajták és simitóházak tervrajzát mutatja e hat fa-
metszetben.

A szakértelemmel szerkesztett, s tetszetősen előállí-
tott vászonkötésű naptár ára l,- forint volt. Hogy az
l forint korabeli értékéről a mai olvasónak fogalma le-
gyen, szolgáljon támpontul, hogy a búza évi átlagára
a budapesti tőzsdén 1889-ben 8,- forint volt mázsán-
ként. A kézikönyv jellegű naptár megrendelhető volt a
szerzőnél Szolnokon, vagy a Magyar Dohányújság ki-
adóhivatalában, Budapest Podmaniczky utca l. szám
alatt. Ugyanott nyomtatták, ahol a főlapot.

Az l889-ben először megjelent ,,Dohánytermelők
zsebnaptárá"-t a korabeli laptárak rendre ismertették ol-
vasóikkal.

Hogy három példával szolgáljunk: az "Egyetértés" 1889.
december 17-én megjelent 347. számában, a "Gazdasági köz-
lemények" között. A ,,Pesti Napló" 1889. december l8-án meg-
jelent 348. száma a "Vegyes híre " közt. A "Budapesti Hír-
lap" 1889. december 19-én megjelent 349. számában. Bár
röviden, de általában elismerőleg szóltak a többi

-
magyar

és német nyelvű és kiadású

-
lapok is a szaktémájú naptár-

ról.
V

A terjedelmi korlátok miatt a méltató szövegek is-
mertetésétől el kell tekintenünk. Azt azonban megálla-
píthatjuk, hogy a Dohánytermelők Zsebnaptára a kora-
beli laptársak részéről általános helyesléssel és meleg
ajánlással fogadtatott, ami biztos jele volt a mű idő-
szerűségének, hasznavehctőségének, életrevalóságának
és így egyszersmind bízvást foglalóul szolgálhatott a
második és további évfolyamokra. Az új szakmai kiad-
vány útjára bocsátása és társadalmi sikere bizonyítja,
hogy Daróczi Vilmos a Magyar Dohányújság felelős
szerkesztője és laptulajdonos, valamint lovag Kleeberg
Oswald társszerkesztő felismerték a dohánytermelők
szakmai igényét egy minden évben megújuló adatokkal
megjelenő kézikönyvre. Ez a kézikönyv évenkénti meg-
jelenésével mintegy kiegészítette a Magyar Dohányúj-
ság című, a dohánytermelést és dohánykereskedést fel-
karoló szaklapot.

Á Magyar Dohányújság tízéves jubileuma

A Magyar Dohányújság fennállásának tízéves jubile-
umát ülte l894-ben. Tíz év talán nem is olyan nagy
idő reklámra alapított, reklámból élő lap életében sem-
mi esetre sem. De nagy idő és méltó a megünneplés-
re akkor, ha ezt az évfordulót egy

-
a kezdet ezer

nehézségével küzdő, száz meg száz félreismerésnek ki-
tett

-
szaklap éri meg.

Kultúmövényeink között fontosságban nagyon elől
áll a dohány, de szakszerű művelésben, megillető fi-
gyelemben nemige részesült a lap megindítása-
kor. -

Mikor Daróczi Vilmos megindította a Magyar Do-
hányújságot, kezdetben kevés elismeréssel találkozott.

Nehéz
év.

Mint fentebb láttuk, nem is anyagi haszonért fogott
Daróczi e szaklap szerkesztésébe, hanem az ügy sze-
retete bírta a nagy munkára. Szomorú viszonyok kö-
zött megindulva, lapja ezeknek a viszonyoknak a javí-
tását tüzte ki célul.

Tíz év elteltével büszkén mutathatott volna vissza
az elért eredményekre. azonban a tőle megszokott
szerénységgel és tényszerű tárgyilagossággal írta meg
lapjának egy évtizedes történetéta jubileumi szám (1894.
február 16.) vezércikkeként: A ,,Magyar Dohányújság"
10 éves jubileumára címen. Az ünnepi cikksorozat szer-

küzdés és fáradozás ideje volt az első tíz
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zői és cikkeik címei a jubileumi
számból: Daróczi Vilmos már em-
lített visszaemlékezése ; A mi ün-
nepünk című cikk Ambrus József
plébános tollából ; X. Y. betűjel-
lel Debrecenből: A mi kedves
lapunknak ; Szatmári Mór össze-
állításában: Jubileumi hangok.

-Udvözlő levelek. ; Feltehetőleg
szerkesztőségi összeállításban, szer-
ző megjelölése nélkül: A ,,Magyar
Dohány-újság" munkatársai című
közleményben 31 munkatárs rövid
bemutatása arcképpel.

Rendkívül becses az utókor szá-
mára a 31 külső munkatárs szöveges bemutatása, mertezekből a pár soros ismertetőkből tudhatjuk meg, hogykinek mi volt a foglalkozása. Vagyis ki milyen aspek-
tusból nézte a dohányt. E sokszempontúság pedig egyál-
talán nem közömbös egy szaklap szakírói palettáján.
Hiszen ők mint kültagok képviselték alkalmi cikkeik-
kel a magyar dohányügy részkérdéseit, összességükben

Daróczi Vilmos

pedig az egészét. Tehát mint külvilág jelentek meg aszerkesztőség mellett. Mindezek ellenére, nem ők írták
a cikkek túlnyomó részét, hanem Daróczi Vilmos, mint
azt már korábban említettük.

A jubiláló szaklapot a kortárs lapok tisztelettel és
elismeréssel köszöntötték. A rövidségre törekedve, itt
csak egy példával élünk. Noha az Ország-Világ szép-
irodalmi lap profiljától távol esett a dohánytéma, még-
is megemlékezett a laptárs tízéves jubileumáról, s kol-
legális üdvözlettel köszöntötte a Magyar Dohányújságot
az évforduló alkalmából. Az ország nyilvánossága előtt
elismerte, hogy az érdem a szerényen megindult szak-
lap felvirágoztatásában a megalapító szerkesztőt, Da-
róczi Vilmost illeti. A derék és kiváló szakembert, aki
fáradhatatlan munkásságával a magyar zsumalisztiká-
nak is előkelő tagja, s fényképét is bemutatta olvasói-
nak.

Ez a fénykép már tisztes középkorúnak ábrázolja
Daróczi Vilmost. Születési évét ismerve, s abból ki-
számítva életkorát, 1894-ben, a nyilvános ünneplés ide-
jén 58 éves volt a magyar dohányügy kiváló képvise-
lője.

A laptulajdonos anyagi gondjai és halála
A jubileumi ünnepség elmúltával a lap élete hétköz-

napi mederben folyt tovább. Megjelenésének időszakos-
sága, sokoldalú tematikája, szakmai színvonala nem vál-
tozott. Telt az idő, s elérkezett az 1912-es, gondoktól
terhelt, majd gyászossá vált esztendő.

A folyóirat immár előrehaladott életkorban lévő, be-
teg felelős szerkesztője, Daróczi Vilmos 1912. júliusá-ban hosszabb tartózkodásra Marillavölgy-fürdőre uta-
zott. Munkatársai remélték, hogy ezen a nagyszerű
gyógyhatású, gyönyörű fekvésű fürdőhelyen egészségét
teljesen visszanyeri és ősszel régi munkabírásával és
állandó lelkesedésével folytathatja fáradhatatlan mun-kásságát.

A nyaralásból hazatért főszerkesztő valóban energi-
kusan folytatta tovább szerkesztői és szakírói tevékeny-
ségét. A továbbiakban is kéthetenkéntjelentek meg cik-
kei lapjának hasábjain. Mindezekkel párhuzamosan
küzdött betegségével és aggódott lapjának jövőjéért,
mert anyagi gondjai miatt nem látta azt biztosítottnak.

j

Elhatározta, hogy a társadalomhoz fordul segítségért.
Megható az az emelkedettség, amellyel Daróczi Vil-

mos magas életkorának csúcsáról visszapillantvaa múlt-
ba, első lépésben csak feltárja anyagi gondjait, máso-
dik lépésként pedig az illetékesek anyagi segítségét
kéri. "Részletek dohánytermelésünk múltjáról és jelené-
ről" című, 1912. szeptember 16-án megjelent vezércik-
kében rövid visszapillantást nyújt arra vonatkozólag,
hogy részben személy szerint kik, s részben mely tes-tületek támogatták a lap megjelenését az eltelt közel
'29 év alatt. Köszönetet mond támogatásokért. Fcltárva
anyagi nehézségeit, kérte a pénzügyi és földművelés-
ügyi minisztériumokat, hogy az addiginál jobban támo-
gassák. Ugyanerre kérte a termelőket is. Nyílt színi ké-rését a következőkkel indokolta: ,,...hogy képes legyek
lapomat továbbra is magas nívón megtartani; hisz mais bátran kimondhatom, hogy lapom a világ ilyen ne-mű lapjaival a versenyt bátran kiállja. Ezt a lapot te-hát nem csak továbbra fenntartani van szükség, de foly-
vást tökéletesíteni, terjeszteni is kell, még pedig úgy,hogy lapommal az ügynek minél több szolgálatot ten-ni képes legyek."

Az idős ember még mindig tenni és szolgálni akart,
mint egész életében. Az anyagi támogatás reményében
így folytatta:

,,Ez alkalommal a kormány kegyéhez folyamodva is-
mételten el kell mondanom, hogy a megdrágult életvi-
szonyok mennyire megnehezítették helyzetemet, kérve
kérem tehát úgy a termelőket, mint a magas kormányt,
hogy támogatásukat tőlem meg ne vonják, azt a lehe-
tőségig javítsák, de úgy, hogy segíts Isten, de mind-
járt,

-
mert már két éve tartó betegségem óriási ki-

adásokra kényszerített és ezenkívül rendkívülien
emelkedtek a lapkiadások és egyéb szükségletek. Pana-
szom és kérésem e helyen való szokatlanságával azt
kívánom bebizonyítani, hogy milyen családias érzelem-
mel vagyok olvasóimmal szemben és hogy helyzetemet
ilyen nyíltan elmondom, erre az a tudat bátorított, hogy
az ügy iránt való igaz ragaszkodásom országszerte ál-
talánosan ismeretes és bátorított az a jóindulat, ame-lyet a fent jelzettek több ízben már személyem iránt
tanúsítottak; ez adott nekem jogot és bátorságot arra,hogy állapotom egész nyíltan elmondjam és úgy hi-
szem és remélem, hogy ezt rossz néven tőlem nemfogják venni."

Ez az S; O. S. kiáltás a dohány magyar szakfolyó-
iratának jövőjéért szinte az utolsó időben hangzott el
a legilletékesebbtől. Ugyanis Daróczi Vilmos 1912. no-vember ll-én Budapesten elhunyt.

A felejthetetlen emlékű laptulajdonos, felelős szer-kesztő elhunyta országszerte általános és mély részvé-
tet keltett. A magyar dohánytermelők jól tudták, hogy
nemcsak a magyar dohánytermelés legelső szakem-
berét, igaz barátjukat és nagy tudású tanítójukat vesz-tették el benne, hanem érdekeiknekt hűséges és önzet-
len támogatóját és előmozdítóját is. Az elhunyt
munkatársai, felesége és leánya a folyóirat 1912. de-
cember l-i számában fejezték ki köszönetüket mind-
azoknak, akik őket személyesen vagy írásban mély gyá-
szukban felkeresték.

Eddig Daróczi Vilmos és a Magyar Dohányújság élő,
eleven kapcsolata.



MAGYAR DOHÁNYÚJSÁG

Összegzés

A hazai szak- és napilapok egyértelműleg a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkoztak a Magyar Dohányúj-
ságról, amelyről a legtekintélyesebb földbirtokosok és
legjelesebb nagytermelők is oly gyakran mondták és
írták, hogy ez a lap valódi áldás és nélkülözhetetlen
minden dohányterrnelő részére. Szakcikkeivel segítve
a termelést. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
let korabeli elnöke, gróf Dessewffy Aurél nyílt levelé-
ben többek közt azt nyilatkozta, hogy a Magyar Do-
hányújság az okszerű termelésnek megalapítója és
úttörője.

Magyarország pénzügyminiszterei,államtitkárok, do-
hányjövedék igazgatók és jövedéki tisztek mindannyi-
an elismerték számtalan alkalommal a Magyar Dohány-
újság tényleges hasznosságát. Mindezekből kitűnik, hogy
a szakfolyóirat évtizedeken keresztül betöltötte hivatá-
sát. Különben ugyanez elmondható a folyóirat életének
későbbi évtizedeire is.

Daróczi Vilmos nem küzdött hiába. Bizonyítja az a
számtalan erkölcsi elismerés, melyben a legilletékesebb
tényezőktől, a gazdák legelőkelőbb vezérférfiaitól, a do-
hányjövedék mindenkori vezetőitől, számos ízben a kor-
mány tagjaitól, sőt legutóbb l. Ferenc József (1830-
1916) osztrák császár és magyar királytól a legmagasabb
kitüntetésben részesült. De legjobban bizonyítja küzdel-
me eredményességét az a nagy haladás, melyet a ma-
gyar dohányterrnelés megtett lapjának megalapítása után
folyamatosan. nem gazdagodott meg a lapkiadásból.
Sőt, élete végén anyagi nehézséggel küzdött.

Daróczi Vilmos szakíróí munkássága akkor lenne lát-
ványosan bemutatható, ha szakfolyóirata, valamint ko-
rának azok a periodikái repertorizálva lennének, ame-
lyekben cikkei jelentek meg. Ennek hiányában, csupán
vizuális szemlélődéssel felbecsülve hatalmas irodalmi
munkásságát, csak annyit mondhatunk, hogy a magyar
dohányügy hű napszámosaként, maga emelt magának
irodalmi emlékművet, amely előtt tisztelettel adózunk.

Alapos kutatást kívánna annak kiderítése, hogy Da-
róczi Vilmos S. O. S. támogatás kérése után kiknek a
segítségével, mi módon erősödöttmeg a folyóirat anya-
gi helyzete annyira, hogy 1944-ig megjelenhetett. Fel-
tehető, hogy ilyen nagy idők múltán az ilyen irányú
kutatás kudarcba fulladna. Tény az, hogy a Magyar
Dohányújság 1884-től 1944-ig, 61 éven át, folyamatos-
ságának megszakadása nélkül szolgálta a magyar dohá-
nyügyet. Nagy idő ez egy folyóirat életében! De ki-
váltképpen nagy. a nem szórakoztató jellegű
szaklapoknál.

Csak az utókornak van tetemes mulasztása abban,
hogy a Magyar Dohányújság eikkanyaga mindmáig nincs
repertorizálva. A magyar dohányszakma eléggé el nem
marasztalható adóssága ez, minden érdekelt szempont-
jából.

FORRÁSOK

DARÓCZI Vilmos: A dohány az ezredéves kiállításon. Bp. 1897, Már-
kus Soma könyvny. IV, 207 L-S-r. e

DARÓCZI Vilmos: A dohány Magyarországon. = Magyar Dohányúj-
ság. 1. Általános rész. 1889. december 1. 6. évf. 23. sz. 4-5. 1.

; Ua. (Folytatás.) 1889. december 16. 24. sz. 5-6. l. ; 2. Külö-
nös rész. A dohány termelése. 1890. január l. 7. évf. 1. sz. 4-5. l. ; Ua. (Befejező közlemény.) 1890. január l6. 7. évf. 2. sz.
7-8. l.

DARÓCZI Vilmos: A dohány Magyarországon. A párisi 1889. évi vi-
lágkiállítás alkalmával tartott nemzetközi gazdakongresszus számá-
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ra, a magyar országos gazdasági egyesület megbízásából írta

-
'

-. Bp. 1890, Szerző. 36 l.

-
k. 8-r.

DARÓCZI Vilmos: ,,A Dohányújság szerkesztőjének kísérleti telepe."

= Magyar Dohányújság. 1892. július 1. 9. évf. 13. sz. 7. l.
DARÓCZI Vilmos: A haszonnövények az emberiség szolgálatában. =

Í

Magyar Dohányújság. 1912. november l. 29. évf. 21. sz. (l). l.
DARÓCZI Vilmos: A hazai dohányügynek egyik hű napszámosa.

(A laptulajdonos szerkesztő bemutatkozik az olvasóknak.) = Ma-

gyar Dohányújság. 1892. december l6. 9. évf. 24. sz. (5) l. l
fénykép.

DARÓCZI Vilmos: A "Magyar Dohányújság" keletkezése. = Magyar
Dohányújság. 1912. június l. 29. évf. 11. sz. (l)-2. 1.

DARÓCZI Vilmos: A "Magyar Dohányújság" (tíz) lO éves jubileu-
mára. = Magyar Dohányújság. 1894. február l6. 11. évf. 4. sz.

l-7. l.
DARÓCZI Vilmos: Részletek dohánytermelésünk múltjáról és jelené- =

ről. = Magyar Dohányújság. 1912. szeptember l6. 29. évf. 18.

sz. (l). l. .

DARÓCZI Vilmos: Az én kis dohánytelepem. = Magyar Dohányűj- *

ság. 1892. október l. 9. évf. 19. sz. 6-7. l.
DARÓCZI Vilmos: Az én kis telepem. = Magyar Dohányújság. 1892,

október 16. 9. évf. 20. sz. 7. l. V

DARÓCZI Vilmos: Az én kísérleti telepern. = Magyar Dohányújság.
1892. augusztus l6. 9. évf. l6. sz. 6. l. ; Ua. 1892. szeptember

1

1. 17. sz. 7. 1. ; Ua. 1892. szeptember 16. 18. sz. 7. 1.
í:

DARÓCZI Vilmos (elhunytával a Magyar Dohányújság szerkesztősé-

ge megköszöni a részvétnyilvánításokat). = Magyar Dohányújság.
1912. december l. 29. évf. 23. sz. 5. l.

DARÓCZI Vilmos. In Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk. Kenyeres
Ágnes. 1. köt. A-K. Bp. 1967, Akad. Kiadó. 350. 1.

DARÓCZI Vilmos. In. Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886-1900.
l. köt. Bp. 1908. Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 133. l.

DARÓCZI Vilmos. In Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. -

2. köt. Caban-Exnei: Bp. 1893, Homyánszky Viktor.
A ,,Dohányterrnelők zsebnaptára". = Magyar Dohányújság. 1890. ja-

nuár l. 7. évf. l. sz. 7--8. l.
Jubiláló újság. (Magyar Dohányújság.) = Ország-Világ. 1894. június

17. 15. évf. 25. sz. 427. l.
Az "Ország-Világ" szépirodalmi hetilap (1894) f. é. június l7-én meg-

l

jelent 25. számában, lapunk szerkesztőjének (Daróczi Vilmos) jól
sikerült arczképét közli, a következő sorok kíséretében: Ma-

gyar Dohányújság. 1894. július l. ll. évf. 13. sz. 6. 1. Í

Szerkesztők nyaralása. (Daróczi Vilmos.) = Magyar Dohányújság.
1912. július l6. 29. évf. 14. sz. 6. l.

l

t

ÖSSZEFOGLALÓ

A szerző gazdag irodalmi feldolgozással emlékezik meg Daróczi
_

Vilmosról (1836-1912), a Magyar Dohányújság alapító szerkesztőjé-
ről, laptulajdonosáról, amely lap 1874-től 1944-ig 61 éven át kéthe- 3

tenként megjelent. Ezt a lapot tekintik ma olyan szakirodalmi hagya-
'

téknak, amihez érdemes visszatérni és a Dohányipar című
(1946-1988-ig megjelent) folyóiratot ezzel a címmel és az elismert
és méltatott szerkesztő Daróczi Vilmos szellemével megújítani.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor mit einer reiehen literarisehen Verarbeitung erinnert a

sich an Daróczi Vilmos, (1836-1912), den gründenden Redakteur
der Ungarischen Tabakzeítung, an den Besitzer der Zeitung.

l

Dicse Zeitung erschien vom 1874 bis zum Jahre 1944, wáhrend í

61 Jahren, zweiwöehentlich.
l

Dicse Zeitung ist heute fr eine solehe fachliterarische Erbschaft l

betrachtet, worauf ist es zweckmássig zurüekzukehren und die Zeitsch-
rift mit dem Titel "Tabakindustrie" (vom Jahre 1946- bis zum Jahre'



59.! ausgegeben), mit dieser Benennung und mit dcm Geist dcs ax.
vnnl/en und gewürdigtcn Rcdaktcurs Daróczi Vilmos zu emeucm.

SUMMARY

:-The aulhor remcmbers Vilmos Daróczí (1836-1912) in her articleprocessmg significam ljterary resources. I-Ie was the slaner, editor
w proprielor of lhc Hungarían Tobacco Ioumal. The jorunal appeared"ghtly from 1874 to 1944, for 61 years. This joumal is todaysidered as a sígnifícanl ímellectual heritage worthy of reverlingymd the joumal entitled "Tobacco Industry" (publíshed from 1946-11988) wil.l be rencwed and published under thc old lítle, in Lhe

owledged and apprccialed spiril of Vilmos Daróczi.
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PBSIOMB

ÁBTOp BCHOMMHaeT óoraroü ómónmorpadaeü o BMHbMOLUe Da-
pouv1(1836*1912). HTO s oaHoM nvsue HBHHHCH ocHoaareneM
mypHana ,,MaabHp Boxanbyümar" KOTOpbM óbm asyx HeLlB/"Ib-
Hb|l31 mypHan a nepmon 1874-1944 rr.
3ror mypHan paccMoTpMaaeTcH ceromm Hax TaHoe cneurm-

TepaTypHoe Hacneame H HoropoMy crow OÖpBTMTbCH, aame ne-
pewMeHoaaTb ero HbIHeLUHee waasaHwe ,_üoxaxabmnap" a npem-
Hee, m OÖHOBVITb ero xapamep sayxe FIDHZSHaHHOFO peaamopa,BMHbMOLUa Llapouw.


