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ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET.

HIVATALOS RÉSZ

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 
15.808/1928. V. B-4. szám.

S ---- - község határát átszelő ___ folyó halá
szati joga ügyében f. évi február hó 13-án 2633/ 
1928. sz. a. felterjesztett iratokat oly értesítéssel küldöm 
le Alispán úrnak, hogy 1928. évi 497. sz. alatt hozott 
másodfokú véghatározatát, mely szerint az elsőfokú
véghatározat helybenhagyásával S ..........  községet a
.,7.-ban való halászati jog megállapítása iránti kérelmé
vel elutasította, S ......... község részéről benyújtott
felülvizsgálati kérelem folytán felülvizsgálat alá vettem, 
s annak eredményéhez képest a véghatározatot feloldom, 
S .. —  község elöljáróságát pedig vélt halászati jogá
nak megállapítása iránti kérelmével a bírósághoz uta
sítom.

Intézkedésem megokolása a következő:
Az első- és másodfokú hatóság túllépte hatáskörét 

akkor, amikor a . . . .  halászati joga tekintetében a m. 
kir. kincstár, a .............. uradalom és S .........  köz
ség között támadt vitás ügyet véghatározattal dön
tötte el, mert a halászati jog ingatlan vagyon tartozé

kára vonatkozó dologi jog lévén, az erre vonatkozó 
kérdések eldöntése a bíróság elé tartozik. Épen ezért a 
halászatról szóló 1888 : XIX. és az 1926 : XLIII. t. cik
kek nem tartalmaznak a halászati jogosultság körül 
támadt vitás ügyek elintézésére vonatkozólag semmiféle 
intézkedést.

Ez okból az alsófokú határozatokat fel kellett
oldanom, viszont S ......... községnek a halászati jog
megállapítása iránti kérelmét sem teljesíthettem, mert 
arra a bíróság illetékes.

Felhívom Alispán Urat, hogy erről...

A miniszter helyett:
Prónay s. k. 
államtitkár.

A balatoni hallisztgyártásról.
Irta: Dr, Unger Emil.

A „Halászat“ jubiláns számában (XXV. évfolyam, 
17—18. sz. 59. oldal 1924.) ismertettük először a Balaton 
Halászati R. T. által 1924. év június havában Siófokon 
üzembehelyezett hallisztgyárat, mely főként abból a cél
ból létesült, hogy a silány keszeg-félék és gardák olykor 
nagy tömegei is veszteség nélkül értékesíthetők legyenek.
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Első ismertetésünk idején ez az új és nemcsak hazánk
ban, de egész Közép-Európában máig is egyedül álló 
halászati feldolgozó üzem még csak három hónapja dol
gozott. Azóta, az időközben szerzett tapasztalatok és a 
célszerűség úgy kívánták, hogy az üzem nagyobb, meg
felelőbb helyiségekbe és a Balatonpart olyan részébe 
helyeztessék át, amely a részvénytársaság összes hal- 
gyüjtő telepeihez viszonyítva, mintegy középpontban fek
szik. Ez a hely Fonyód. A hallisztgyár 1926. év április 
havában itt nyert végleges elhelyezést.

1. kép. Fonyódi halásztelep épülete, ahol a hallisztgyár 
végleges elhelyezést nyert.

A hallisztté való feldolgozásra szánt halak azóta 
a Balaton minden halásztelepéről a lehető legrövidebb 
idő alatt juthatnak a hallisztgyárba, amely körülmény 
különösen a nyári időszakban fontos, mert így az összes 
halak mindig egészen friss állapotban kerülnek feldol
gozásra.

Ez a körülmény a balatoni hallisztet minőség dol
gában a legtöbb külföldi és tengeri, tehát sótartalmú 
halakat feldolgozó üzem gyártmányai fölé helyezi, mert 
ez utóbbiak többnyire olyan halakat is dolgoznak fel lisztté, 
melyek semmi egyébre nem lennének már alkalmasak. 
Másrészt azonban ugyanez a körülmény a balatoni hal
lisztgyártást a laikus nagyközönség előtt szinte érthe
tetlenné teszi. A napisajtóban is olvastunk cikket, mely 
az emberi táplálékul feltétlenül mindig alkalmas friss halak
nak ilyetén feldolgozását a Balatonon kifogásolta, azért, 
mert _ elvon'atnak az emberi táplálékul való felhasználás 
elől. Ámde ez a kifogásolás csak a viszonyok nemismerésé
vel magyarázható. Hallisztté Fonyódon valóban mindig friss 
halak dolgoztatnak fel, de csak az a minőség és azok 
a fajok, amelyek nyershal-állapotban egy-két napon 
belül értékesíthetők nem voltak és régente is a halhasítóba 
kerültek és mint sózott,'szárított halak kerültek piacra.

Ez az értékesítési mód Trianon miatt vált lehetet
lenné. A sózott, szárított hal piacai ugyanis délkeleti 
Magyarország főleg román-lakta vidékein és más nem
zetiségi vidékeken voltak. A balatoni sózott halat tehát 
a mai viszonyok között exportálni kellene, ezt pedig ez 
az olcsó áru manapság nem bírja meg, nem konkurrálhat 
a román és jugoszláv hasonló áruval, melyet ott vám és 
drága vasúti fuvar nem terhel. A sózott-hal piacok ilyetén 
elvesztése ejtette gondolkozóba a Balaton Halászati R. T. 
vezetőségét, hogy a nagytömegben fogásra kerülő és 
nálunk egyáltalán nem kelendő silány keszeg és garda

halat miképen értékesíthetné. Árra a meggyőződésre jutot
tak, hogy a jelenlegi viszonyok mellett ez egyedül a 
hallisztté való feldolgozás útján érhető el. A részvény- 
társaság ügyvezető igazgatóját kiküldte Németországba 
a hallisztgyártás tanulmányozására. Az erre szolgáló 
legmodernebb gyári berendezésnek ugyancsak Német
országból való beszerzése és felszerelése után az 
üzem megkezdte működését, amint azt annak idején 
a „Halászat“ közölte.

A magyar hallisztgyár üzembehelyezése óta azon
ban már négy és fél év telt el, s erre való tekintettel 
szükségesnek tartjuk, hogy olvasóközönségünket tájékoz
tassuk ezen üzem produktumának végleg kialakult kiváló 
minőségéről, a termelés mennyiségéről és ennek elhelyező- 
déséről, takarmányként való felhasználásáról.

A balatoni halliszt vegyi összetételét dr.
István, m. kir. kísérlet ügyi főigazgató, az állatélettani 
és takarmányozási kísérleti állomás vezetője és dr. Zaitschek 
Artúr kísérletügyi igazgató állapították meg és tették 
közzé különböző szakfolyóiratokban.* Az elemzések adatai 
szerint a balatoni halliszt víztartalma 6—8%; foszforsav- 
tartalmú hamutartalma 12—15%; zsírtartalma 10—16%; 
nyersproteintartalma 60—66% között ingadozik. Emészt
hető proteint 53—60%-ot találtak benne.

Nagyfokú emészthetősége a tökéletes gyártási eljárás
nak köszönhető, mert a főző és szárító kazán belső 
hőmérséletét az alkalmazott légritkítás (vákuum) 50—55% 
C-nál magasabbra emelkedni nem engedi.

2. kép. A fonyódi hallisztgyár főzőkazánja. 
Befogadóképessége 12-5 métermázsa hal, melyből vákuum 
alatt vízgőzzel főzve és szárítva, folytonos forgatás közben 

8 óra alatt kb. három métermázsa halliszt készül.

A mindig friss halanyag s a tökéletes gyártási 
berendezés folytán a balatoni halliszt világossárga színű 
s csaknem szagtalan.

A gyártás gépberendezése, s a gyártmány minősége 
a Fonyódra való áthelyezés után nem változott, a trichlor- 
etilénnel való zsírtalanítást azonban, már évek óta alig 
alkalmazzák, mert ez az eljárás — tekintve a keszegek 
és gardák csekély zsírtartalmát — egészen feleslegesnek 
bizonyult. A balatoni halliszt fentebb közölt eredeti zsír- 
tartalma szakértők véleménye szerint a gyártmányra 
előnyös és eltarthatóságát sem befolyásolja károsan. A

* Állattenyésztők Lapja 1925. 7. sz. 124. old. és Köztelek 
1925. ápr. 12-i számában.
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végzett kísérletek szerint a gyártmány egy évig is eltart
ható, ha a használatra váró készletet hetenkint egyszer 
átlapátolással megforgatjuk. Hosszú ideig való raktározásra 
azonban a gyakorlatban alig kerülhet sor, mert a gyár
tott évi mennyiség mindössze öt-hat vágón.

A fonyódi halliszt iránt az elmúlt években igen 
élénk kereslet alakult ki az állattakarmányozással foglal
kozó gazdák körében, amely kereslet már teljesen ki 
sem elégíthető, mert a nyersanyagot az emberi táplálék
ként nem kelendő silány keszeg-félék fogása adja, ez 
pedig az egyes években tapasztalat szerint nincsen 
túlságos ingadozásnak alávetve, s lényegesen már aligha . 
fokozódik.

3. kép. A halliszlgyár gépháza.

Ez a korlátozott gyártási lehetőség az oka annak, 
hogy a balatoni hallisztet leginkább baromfitenyésztő- 
telepek vásárolják, amelyeknek egyenként aránylag kis 
mennyiségekre van csak szükségük, s így keresletüket 
az üzem ki tudja elégíteni. A tojó tyúkoknak ugyanis 
darabonként és naponként egyszer kb. 5—6 gramm 
hallisztet kevernek a lágy eleségük közé, mely főtt bur
gonyából, büzakorpából, esetleg étel- és kenyérmaradé
kokból áll, vízzel vagy lefölözött tejjel meglehetős kemény 
péppé gyúrva. A tojáshozam — tapasztalat szerint — már 
egy héttel a halliszt adagolása után feltűnően, mintegy 
25%-kal fokozódik. Tapasztalták, hogy mikor az adagolást 
hallisztkészlet hiányában meg kellett szüntetni, a tyúkok 
tojóképessége ugyanebben a mértékben csökkent, tehát 
bizonyosan a hallisztnek volt köszönhető annak foko
zódása.

Kiváló hatása van a balatoni hallisztnek a növen
dék-baromfiak fejlődésére is. Ezek lágy eleségébe kb. 
10—12 gramm hallisztet tesznek tíz darabonként, a 
lágy eleség pedig forró vízzel leöntött árpa- vagy kuko
ricadarából és lefölözött (szeparált) tejjel leforrázott haj
dinadarából áll.

A balatoni hallisztgyár mindössze négy és fél éve 
van üzemben, és ma úgyszólván nincsen hazánkban 
olyan nagyobb baromfitenyésztő-telep, ahol gyártmányát 
ne használnák. Egyik legnagyobb ilyen telep maga közel 
egy vágón hallisztet, tehát a gyártott mennyiségnek 
csaknem egy hatodát fogyasztja állandóan.

A baromfitenyésztőkön kívül főleg a hússertéste
nyésztők vásárolják a balatoni hallisztet. A tenyészállat- 
vásárokon díjakat nyert hússertés-tenyésztők legtöbbje 
ájjandó vevője a balatoni ballisztnek, amelynek haszná

latával elért jó eredményekről sokan küldtek spontán 
elismerő leveleket a termelő részvénytársaságnak.

Tudunk olyan uradalmakról, ahol ürük etetésére 
is használják igen jó eredménnyel, sőt egy Balaton 
melleti gazdaságban fejős teheneknek is szép eredménnyel 
adagolták.

4. kép. A halliszt elszállítása a fonyódi gyártelepről.

Haempel Oszkár a pontyos tógazdaságoknak is 
figyelmébe ajánlja a hallisztet, az ivadék és a második 
nyaras halanyag etetésére, növényi takarmánnyal megfelelő 
arányban keverve.* Ugyanő az utóbbi időben balatoni 
halliszttel is folytat takarmányozási kísérleteket, amelyek 
eredményéről lapunk egy későbbi számában lesz alkal
munk ismertetést közölni.

* L. a Halászat 1928. évi januári számában.

Horgászversenyek.
Irta: báró Szurmay Sándor, ny. honv. min., gyal. tábornok.

Mint a legtöbb sportnál, a horgászatnál sem hiányzik 
a verseny, bár a horgász sportjának gyakorlásánál leg
szívesebben remetéskedik. Nem szereti ilyenkor sem a 
társaságot, még kevésbbé a nézőt. Kétféle versenyt ren
deznek a horgászok. Az egyik a legnagyobb fogási ered
ményt elérőnek biztosítja a pálmát, míg a másik ügyességi 
verseny a horog kidobásánál a műlegyes és az orsós-pergős 
készséggel, részint adott célra, részint minél nagyobb 
távolságra. Az előbbi verseny tehát gyakorlati horgászat, 
melyet rendesen az egyes horgászegyesületek saját vizeiken 
rendeznék és afféle majálismulatsággal fejeznek be, míg
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az utóbbi versenyeket nemcsak az egyesületeken belül, 
hanem országosan, sőt nemzetközileg is rendezik kül
földön. Ezeknek jellege hasonlít a céllövő versenyekhez. 
Nálunk Judtunkkal ilyen versenyeket nem rendeztek, de 
külföldön sem vett részt eddig magyar sporthorgász mint 
versenyző.

A horgász szívesen megy el mindezekre a verse
nyekre, ha nem is mint résztvevő. Jól elszórakozik mint 
néző is, mert sokat lát és tanul. Ott találkozik sok horgász- 
szál, de az ezeken megjelenő horgászati cikkeket előállító 
gyárosokkal is mindég vannak eszmecseréi a horgászó
készség tökéletesítése, no meg új eszmék megvalósítása 
tekintetében. De más gyakorlati értéke is van a versenynek; 
ott mutatják be rendesen gyakorlatilag a vizen az újabb 
találmányokat és újításokat és azok használhatóságát is 
és legfőképen ott látják az összes jelenlévő horgászok a 
horgászókészség kezelésében technikailag is magas fokon 
álló társaikat munkában. Ott látják azokat a fogásokat 
és mozdulatokat, melyek szükségesek nagyobb teljesít
mények elérésére.

Általában az összes dobási versenyek széniorok és 
juniorok közt folynak. Ezekre vannak nemzetközi szabályok 
is, melyeket néhol megfelelően módosítanak. Ezen ver
senyek rendesen a következőképen folynak le:

1. kép. Célbadobás horoggal.

A célbadobási versenyeknél ismert távolságokra 
vízszintesen fektetett, körökkel ellátott céltáblákra dobnak 
külön műlegyes és külön pergős készséggel. De rendezik 
a versenyt nehezebb feltételek mellett is nem ismert 
távolságokra, amidőn a táblát csak a verseny kezdete 
előtt fektetik le; ezeknél tehát a versenyzőnek a távol
ságot is meg kell becsülnie épúgy, mint a valóságban 
horgászat közben majdnem mindég. Ez a verseny teljesen 
azonos módon folyik le, mint a céllövő-versenyek. Ponto
zással állapítják meg az eredményt egyénenként a verseny- 
szabályok szerint 3—5 dobással elért összpontok száma 
után. A legyes verseny mindég vizen folyik és a cél
táblát 8 - 1 2  méterre fektetik le. A műlegyet a zsineg 
végére kötik, de horgának hegyét letörik.

A pergős készséggel célba rendesen gyepen 3—3-at 
vagy 5—5-öt dobnak 7 S, 15 és 30 grammos súlyú villantót 
helyettesítő súllyal a horogín végén. A céltábla távolsága 
15—20, 20—25 és 25—30 méter a különböző súlyoknál.

A messzedobási versenyeknél rendesen a legrhesz- 
szebb dobás (néha az átlag) számít. A dobási területet 
oldalt két vonal határolja, melyek a versenyző állás
pontjától kiágazólag egy 20 foknyi szög két szárát képezik.

Németországban az eddig elért legjobb eredmény

a műlegyes horognál 24 méter volt, míg a pergős kész
séggel a legjobb dobás 1927-ben a

7 ‘/a gramm súlynál 42'5 m (Bécsben 48-4)
15 „ „ 60 „ ( „ 63-6)
30 „ „ 89 „ ..(. „ 58-6)

megjegyezvén, hogy a bécsi eredmény 1928-ra vonatkozik.
Ezen dobási versenyek leírása a nem horgász, 

laikus előtt, épúgy, mint a horgászat maga is, talán nem 
azt a benyomást kelti, amelyet méltán megérdemel. Az 
emberek nagy többsége, különösen hazánkban, a víz 
partján ülő horgászban ismeri csak e sport képviselőjét 
és nem tudja azt, hogy ez a fogási mód csak a leg
kezdetlegesebb formája a horgászatnak, mely körülbelül 
megfelel a lesbenülésnek a vadásznál. Nem ismerünk 
vadászembert, akit a les egyedül kielégítene. Elmegy ő 
is reggel és este kacsa-, liba-, szalonka- stb. húzásra, 
leül a nagyvad váltójára vagy a vaddisznó etetőhelyéhez 
közel, ha cserkelve nem tud hozzáférkőzni és lövéshez 
jutni, de tevékenysége ebben sohasem merül ki. A sport
horgászt sem elégíti ki az egyhelyt való horgászat, mert 
ennek is sokkal élvezetesebb formái vannak, amint azt 
más helyen még bővebben kifejtjük. Ezekhez szükséges 
az ügyes dobás egy pontra, vagy nagy távolságra, mert 
másként nem tudja elérni azokat a helyeket, ahol tudja, 
esetleg látja a fogandó halat. Ezek a helyek pedig nagyobb 
vizeknél 30—40, sőt több méternyi távolságra is: vannak 
és csónak nélkül csak igen ügyes dobással érhetők el. 
De nagy ügyesség kell ahhoz is, hogy a parton levő fák, 
bokrok, hidak stb. alá hozhassa horgát a nélkül, hogy az 
beleakadjon valamely ágba vagy oszlopba. Sok gyakorlattal 
és tréninggel hihetetlen tökélyre lehet á pontos ésamessze- 
dobást vinni és épenséggel nem tartjuk kizártnak azt, hogy 
egyik-másik ügyes dobó a húzó kacsa- vagy libacsapatból 
egyet-egyet — a dobás kis kezdősebessége dacára is — le 
tud húzni oly módon, hogy a zsineg végén levő kis ólom a 
sebesen húzó állat nyaka vagy szárnya körül csavarodik és 
megakasztja röpülésében.

A legjobb fogási eiedményért folyó leginkább házi 
verseny, az illető egyesület saját vizein, némely helyen 
olykép folyik, hogy a víz partját beosztják néhány lépésnyi 
szakaszokra, ezeket számozott karókkal megjelölik és a 
résztvevő tagok között kisorsolják. Nem pisztrángos vizek
nél rendszerint előkészítik a verseny vízterületét beetetéssel. 
Ezeknél fenekes és úszószerszámmal folyik a verseny és 
pedig mindegyik pontosan megállapított néhány órai idő
tartammal. A kifogott halaknak súly szerinti eredményét 
díjazzák, azonkívül külön díjat kap az, aki a legnagyobb 
halat fogta (halászkirály). Másutt a helyviszonyokhoz 
képest, különösen ott, ahol a vízben pisztráng és egyéb 
ragadozó is van, az egésznapi eredményről számolnak be 
a versenyzők, akik szabadon mozognak a víz partján és 
mindenüvé elmehetnek hajnaltól estig. Ilyeneknél persze 
jobb az eredmény, mert az esteli „Strecke“-n szép számmal 
látják a pisztrángokat, pénzespért, csukát stb.-t is.

Németországban, ahol az egyesületi élet úgy ki van 
fejlődve, mint talán sehol másutt, ez a verseny rendesen 
„Halásznap“ néven délelőtt folyik, míg délután nyári 
mulatságot rendeznek a családokkal és vendégekkel. 
Annak folyamán a múlt évi „halászkirály“ leköszönése 
és utódjának ünnepélyes trónralépése, a koronázási jel
vények (kalap és díszes nyaklánc), valamint a „fenség“ pím 
felvétele. Azután halsütés a szabadban, gyermekek szá
mára külön szórakoztatás, végül este lampionos menet 
és tánc. Az egésznek a jövedelmét a halállomány növelésére 
fordítják. Az 1926. évi memmingeni „Fischertagon“ a 
halászkirályi méltóságot egy 1 kg 400 grammos pisztráng
nak köszönhette a szerencsés horgász, míg az előző évben
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a legnagyobb 2 Vj kilót nyomott, Ott is, ahol egész nap 
folyik a versenyhorgászás, sem marad el este a mulatság 
és a tánc.

A versenyeknél kiosztott díjak a szokásos vándor
díjakon kívül elsősorban horgászati cikkek és felszerelési 
tárgyak (horognyelek, motollák, zsinegek, stb.), melyeket 
rendesen az előállító gyárak és üzletek adományoznak 
és ezzel egyúttal gyártmányaiknak reklámot is csinálnak. 
De díjak lehetnének jó szakirodalmi művek is. A gyárak 
tulajdonosai közül is nem egy áll a versenyzők között és 
erős tréning, valamint sok gyakorlat után a díjazottak 
közé is belekerül, saját gyártmányú készségével, ami ismét 
jó reklám.

Közelfekvő egyébként, hogy ezek az ügyességi ver
senyek a horgászok körén kívül is találnak híveket, miként 
a lövészegyesületek tagjai is távolról sem szükségképen 
vadászok is a valóságban és a tagok jó része vadat egy
általában sohasem lőtt. Amerikában a dobási versenyek 
már öncéllal kultiváltatnak, teljesen különválva a gyakor
lati horgászattól és kétségtelen, hogy ez a sport több 
gyakorlatot és ügyességet kíván, mint a lövés a lőtéren, 
melynél a legnagyobb szerep mégis talán elsősorban a 
jó szemnek és a nyugodt kéznek jut. Németországban 
és Ausztriában (Bécs) a nemzetközi versenyek egy-egy 
nap alatt befejeztetnek, míg Párizsban öt napig tartanak

Érdekes verseny vagy talán jobban mondva erő- 
és ügyességi verseny az, amidőn gyakorlott és kitartó 
úszó a horgásszal küzd. Az úszót vagy egy, a fejére 
húzott sapka búbján erősítik a horogínhoz, vagy egy 
derekán levő övre és a horgász vagy a parton van 
pergős készségével, vagy pedig ladikban ül. A feladat 
az, hogy a horgász az úszót folytonos ellenállásával 
kifárasztva a parthoz hozza, a nélkül, hogy horgászó
készségén kár essék. A küzdelem lényege ugyanaz, mint 
a horgászatnál, amidőn a horgász kifárasztja a meg
akasztott nagy halat, hogy végre szárazra hozza. Itt is 
az a törekvése, hogy a horgászókészség erejének mérvében 
az úszónak minél nehezebbé tegye az úszást. Enged 
neki, amikor szükséges, jelesen, amikor erősen neki
lendül, hogy lankadásával ő is csökkentse az ellenállást.

2. kép. A horgász küzdelme az úszó emberrel.

Az úszó mindenképen kénytelen a kölöncöt húzni és 
minden úszó tudja azt, hogy egy ily teher végül is 
elfogyasztja erejét és kénytelen feladni a harcot. Az ember 
bár testsúlyából a vízben annyit veszít, mint amily 
nehéz az általa kiszorított víz, mégis mindenképen nehe
zebben úszik, mint az egyenlő súlyú hal, mely elemé
ben van és már testalkatánál fogva is fürgébben mozog. 
Az egyenlő súlyú halat tehát sokkal nehezebb szárazra 
hozni, mint az embert és a küzdő horgásznak is nehe

zebb egy derékon megkötött ember kihúzása, mintha fejére 
van erősítve a zsineg.

A versenyeket valamely versenyre alkalmas uszo
dában vagy szabad állóvízben szokták megtartani.

Angliában 1925. szeptember havában egy Howes 
nevű sporthorgász abbeli felhívására, hogy minden úszó 
embert közönséges lazac-pergőkészségével 20 perc alatt 
szárazra hoz, egy többszörösen díjazott mesterúszó jelent
kezett. Sisakszerű fövegére erősített zsineggel 50 méter 
térelőnnyel kezdődött a küzdelem, melynél a horgász 
lehorgonyzóit csónakban ült. Az úszó a küzdő hal mene
külési kísérleteit úszással és a víz alá bukással utánozta 
és arra törekedett, hogy lehetőleg az első rohamnál az 
ellenfél egész zsinegét levegye a motolláról és ezzel 
harcon kívül helyezze. A horgásznak mégis sikerült 18 
perc alatt a teljesen kimerült emberhalat a csónak oldalá
hoz húzni. De a horgász is épúgy ki volt merülve, mint 
ellenfele, úgy hogy egy második úszó ajánlatát elutasította. 
A helyébe lépő barátja azonban vállalkozott erre és 9 
perc alatt leküzdötte a második emberhalat.

Az 1927. május 28-án Berlinben óriási érdeklődés 
mellett az estig tartó dobási verseny végén egy új taláf- 
mányú tömlőcsónakot mutattak be és egy ily csónakról 
folyt a küzdelem egy igen kitünően úszó hölggyel, vékony 
csukazsineg és könnyű pergős horognyéllel. A hölgy 50 
méter térelőnyt kapott és a horgásznak őt a partra kel
let hoznia, ami 14 perc alatt sikerült, a nélkül, hogy a 
könnyű készségen a nehéz munkának bármely nyoma 
látszott volna. A csónakot természetesen más vezette, 
akinek ügyessége lényegesen megkönnyítette a horgász 
feladatát.

Mindezen versenyek — ha a mulatságot szolgáló 
részt kikapcsoljuk — ügyes rendezés mellett nemcsak 
a horgászoknak szolgálnak tanulságul, nemcsak fokoz
zák a horgászás technikáját és a sportszerű teljesítő- 
képességét, hanem a köztudatban is felébresztik az érdek
lődést a művészi horgászás sportértéke és lényege iránt, 
de kapcsolatot teremtenek az érdekelt ipar és a horgá
szok közt és e tekintetben azt a végcélt szolgálják, hogy 
a horgászati készséget egyes részeiben és összeségében 
megjavítsák és tökéletesítsék.

IRODALOM—KÖNYVISMERTETÉS
„A halászati törvények és a rájuk vonatkozó rendeletek“

című munka december hó folyamán fog megjelenni Fischer Frigyes, 
min. osztálytanácsos, az 0. H. E. ügyvezető titkárának tollából.

Az 1888 : XIX. t.-c., az ezt módosító és kiegészítő 1925: 
XLÍÍÍ. t.-c., valamint e két törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
9500/1926. sz. földmívelésügyi miniszteri rendelet bőséges magya
rázatokkal követik egymást a könyvben, s kiegészítik ezeket az 
eddig megjelent fontosabb miniszteri rendeletek, elvi határozatok 
és döntvények.

A gyűjtemény mindenesetre igen meg fogja könnyíteni a ha
lászati törvényekkel dolgozó hatóságok és magánosok munkáját, 
mert együtt található a műben mindaz, amit csak nehéz keresgélés 
után lehetne összeszedni, de haszonnal lapozgathatja majd a könyvet 
mindenki, akinek a halászati igazgatással dolga van, vagy aki a 
halászat iránt érdeklődik. A mű ára fűzve 6 P, megrendelhető a 
szerzőnél Budapesten, V. földmív. minisztérium.

INTENZÍV TÓGAZDASÁGOKBAN 
SZERZETT HOSSZABB GYAKORLATTAL

TÓGAZDASÁGI  INTÉZŐ
TAVASZI BELÉPÉSSEL ÁLLÁST KERES. 

„TÓGAZDA“ JELIGÉS MEGKERESÉST 
A KIADÓHIVATAL TOVÁBBÍT.
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„Sporthorgászati tapasztalatok.“ Irta: Ungár 
István, Mohács, 1928. Kiadta Fridrich Oszkár könyv
nyomdája. 126 oldal. Ára: 3 pengő 60 fillér.

Sporthorgászati irodalmunkat magyaros, közvetlen 
stílussal, igen jól megírt munkával gyarapította e könyv 
kitűnő szerzője, aki egyébként ráctöttösi főjegyző. A 
könyv gyakorlati, mellőz minden fölösleges dolgot, de 
alaposan, érdekfeszítően tárgyalja leginkább a szerző 
saját, gazdag tapasztalataira támaszkodva mindazt, 
amire a hazai vizekben horgászónak szüksége lehet.

A horogkészség kiválasztását, részeinek minőségét, 
kezelési módjait, a különféle hazai halak fogási lehető
ségeit a legegyszerűbb eszközökkel, jó rajzokkal illuszt
rálva oly vonzóan és részletesen tárgyalja, hogy a munka 
olvasása a még nem horgászban is kedvet ébreszt ez 
egészséges, nemes sport megpróbálásárá s megvagyunk 
róla győződve, hogy az ilyen próba eredménnyel jár 
ha könyv útmutatásait követi az olvasó. Az is kétség
telen azonban, hogy a haladó sporthorgász is talál e 
műben sok olyan dolgot, leírást, amelyeket érdeklődéssel 
fog végig olvasni.

A mű első lapján egyébként legkiválóbb sporthorgá
szaink: gróf Teleki József, báró Szurmay Sándor és Csörgey 
Titusz meleghangú elismerő és ajánló sorait találjuk.

Szerzőjéneke helyütt örömmel, őszinén gratulálunk!
— I.

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.

Kérdés Mit jelent a Luxusbedarf tógazdasági műszó, 
s mi ennek helyes magyar neve?

Dr. H. Budapest.
Felelet: Der Luxus =  fényűzés, pazar pompa, Der 

Bedarf — szükséglet. Der Luxusbedarf tehát szószerinti 
fordításban fényűző, a túlzó pazarlásig terjedő szükség
letet, túlságos nagy igényt jelent.

A kifejezés több más műszóval együtt (1. Halászat, 
1928. szept. 81. lap.) Dr. Walter Emil, a wielenbachi 
tógazdasági kísérleti telep vezetőjétől ered, s a halastavak 
népesítésével kapcsolatos biológiai problémák egyiké
nek megvilágítására alkalmas, amint ez a következőkből 
azonnal megérthető:

A legnagyobb darabonkénti növekedést a lehető 
legrövidebb idő alatt csak úgy érhetjük el a halastóban, 
ha a terület egységre kevés pontyot (vagy más halat) 
helyezünk ki, vagyis ha igen ritkán népesítünk. Ilyenkor 
a tó természetes haltáplálék-produkciója a benne levő 
fogyasztókhoz t. i. a halakhoz viszonyítva igen nagy, 
miért is ez utóbbiak dúskálnak a táplálékban és növe
kedőképességük maximumra emelkedik.

Ámde ez a maximális növekedés túlságos pazarlás
sal jár együtt, ( =  Luxusbedarf) mert a tó természetes 
táplálékának oly nagy viszonylagos bőségét tételezi fel, 
hogy az alsórendü flóra és fauna nagyrésze kihaszná
latlanul marad és elpusztul a tóban, a nélkül, hogy a 
halak megennék.

Mégrosszabb a helyzet, ha etetéssel, vagy trágyá
zással, vagy mind a kettővel kombinálódik a ritka népesítés, 
mert így a természetes tápláléknak még nagyobb része 
marad kihasználatlanul, a „pazarló szükséglet“ növekedik 
anélkül, hogy a halhús-termelés emelkedhetnék. Hozzájárul 
most a veszteséghez még az etetés, a trágyázás anyag- és 
munkaköltsége is.

Dr. U. E.

VEGYESEK.
Gyászeset. Szomorúan értesültünk, hogy Panda 

Ágoston, egyik leghíresebb halászcsalád sarja, f. é. 
november hó 13-án, hatvan éves korában elhunyt.

A boldogult régi, céhbeli halászmester és egykori 
tulajdonosa volt a nagyatyja által százhúsz évvel ezelőtt, 
1808-ban alapított hírneves halkereskedő cégnek, melyet 
ő édesatyjától Fanda Jánostól vett át és vezetett tovább, 
a család régi tradíciói szerint. A céget azután — épen 
megalapításának centennáriuma idején — 1908-ban vette át 
id\ Zimmer Ferenc tagtársunk, aki azt saját cégével egye
sítette.

Fanda volt az, aki a régi halász-céh ládáját és 
egyéb ereklye-számba menő tárgyait megőrizte és azo
kat az Országos Halászati Egyesületnek adományozta. 
Ezek a tárgyak Egyesületünk régebbi határozata értelmé
ben a Nemzeti Múzeumban nyernek majd elhelyezést.

Id. Zimmer Ferenc tagtársunk az elhunytban sógo
rát és volt céhbeli halászmester-társát gyászolja. Emlé
két kegyelettel őrizzük.

Ízelítő a jövő halászati technikájából. A nagy képzelő- 
erejű angol regényíró jövőbelátásaira gondolunk, mikor azokról a 
külföldi próbálkozásokról olvasunk, amelyekkel a halászati ter
melés módszereit a villamosság és repülőgép századának tech
nikájával akarják összhangzásba hozni. Másrészt a mi szintén 
költői vénával megáldott nagy etnográfusunk, Hermán Ottó is 
es?ünkbe jut, akinek képzelőereje inkább a népek régmúlt száza
daiból, halászó-vadászó eleink ősi életviszonyaiból merített ihle
tet. Ami Hermán Ottónk az ő klasszikussá vált nagy művében 
mesterien rajzolja a halászatnak, ennek a valódi, tősgyökeres 
ősfoglalkozásnak századok során át alig változott szeszélyjárását, 
és szinte elégtétellel állapítja meg a halászati eljárásokban min
den világtájon egyképen kiütköző hagyományos uniformitást. 
Valóságos apoteózisa ez a köryv a százados mesterfogások örök- 
letességén alapuló, csupán kézi-szerszám erővel folytatott vizi 
őstermelésnek, melyben a magyarságnak, az ő bőven termő halas 
vizeivel, igen jelentős szerep jutott.

A „Magyar halászat könyvéinek megjelenése óta eltelt 
negyven esztendő azonban erősen kikezdte ezt a konzervatív szel
lemű egyöntetűséget a nyílt vizek halászati művelésében. Igaz, 
hogv a mezőgazdasági őstermelésbe is azóta vonulta* be nagy 
zenebonával a különféle stabil és mobil gépek, a mindent tudó 
nyersolajos traktorok stb., valóságos forradalmat okozva a falusi 
lakosság patriarchális szokásaiban,

Nem csekély feltűnést keltett már az is mindenfelé, és 
nagy haladásnak is volt útjelzője a halászati termelésben, ami
kor a Balatonon, Európa legnagyobb egységesen kezelt halgaz
dasági üzemében, közel egy emberöltővel ezelőtt e’őször vették 
használatba a vontatógőzösöket a halászóhelyek felkeresésére. 
Azóta a Balatonon már motorokkal vontatott háló is működik, 
külföldön pedig itt-ott már a villamoság, a világító technika, sőt 
a repülőgép is készül bevonulni a halászati termelés szolgálatába.

A villamosságról, mint halászó eszközről, a „Halászat“ 
júliusi számában már részletesebben megemlékeztünk, ezúttal a 
világító eljárásról, meg a repülőgépnek, mint halászati segéd
eszköznek szerepéről ejtünk pár szót egy külföldi szaklap egyelőre 
inkább kuriózumkép közölt adatai alapján.

Azt a többször megfigyelt jelenséget, hogy a halak az erős 
fényhatásra, mint vonzóerőre reagálnak, az Adrián, meg talán 
más tengereken dolgozó halászok állítólag — magunknak erről 
nincs közvetlen ismeretünk — már régebben hasznukra fordítják, 
olykép, hogy hajóikra, a vízszín alatt, világító testeket alkal
maznak, amelyek a halak bizonyos csoportját odacsábítják és 
így a megfelelően elhelyezett hálóba hajtják. Még közismertebb 
azonban az a tapasztalat, hogy a bogárság ellenállhatatlanul 
vonzódik a fényforrások felé, és ezt a gyengéjét az alsóbbrendű, 
haltápláléknak igen alkalmas állatvilágnak használják ki újabban, 
Amerikában, a halak táplálására. Egyelőre nem halászati, hanem 
villamossági szakfolyóirat beszámolóját közölhetjük e témáról és 
nincs is bővebb adatunk, hogy mennyire terjedt el ott ez a pró
bálkozásnak tekinthető takarmányozási módszer. A General Elec
tric Company folyóirata ad hírt róla, hogy az Indiana állambeli 
Fort Wayne nagy park közepén fekvő tavában különböző színű 
villamos lámpákat süllyesztettek a víz alá, amelyekről eleinte azt 
hitték a környékbeliek, hogy velük a vadregényes park természeti
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szépségeit akarták növelni. Igazi oka azonban ennek a szokatlan 
világításnak az volt, hogy a tó haltenyésztési célokat szolgál, 
még pedig elsősorban rovarevő halakat tenyésztenek benne. (A 
laikus cikkíró adós maradt a halak közelebbi meghatározásával.) 
Kellett tehát arról gondoskodni, hogy minél több rovart gyűjt- 
senek össze a tóban. így jöttek arra a gondolatra, hogy ezeket 
az állatkákat erősfényü lámpákkal csalogassák a tó vízébe, s ez 
a terv állítólag kitűnően sikerült. A rovarok nagy tömegei merül
tek a vízbe a lámpák irányába és a halaknak nem kellett még 
felszökdösni sem értük, hanem egész kényelmesen, a vízb?n 
fogyaszthatták kedvenc táplálékukat.

így első olvasásra elég amerikai ízű a híradás, az ottani 
viszonyok mellett talán nagyobb elterjedésre is számíthat, de 
minálunk, akár tógazdaságokban, akár nyílt vizekben való alkal
mazására egyelőre kevés a kilátás. Szúnyogirtásra olyan helyeken, 
ahol sokan üdülnek és hol a fürdőtelep mögötti tógazdaságra 
főleg szunyogtermelő mivolta miatt néznek ros z szemmel, s ahol 
a villamos áram sem volna aránytalanul drága, még talán fel 
lehetne használni, de a tógazdaságok legnagyobb részének olyan 
költséges volna ez idő szerint úgy a világító testek, mint a veze
ték beszerzése s e mellett a takarmányhozam is olyan imponde- 
ribilis mennyiség, hogy aligha teszik ezt az amerikai eljárást 
nálunk komoly kalkuláció tárgyává.

Komolyabb eredményekről, jobban általánosítható újítás
ról ad számot az a tudósítás, mely a repülőgépnek a halászatban 
való használhatóságáról szól. .Angliában és Németországban 
eddigelé csekélyebb, de Amerika Csendes-tengeri partjain számot
tevő eredményeket értek el a repülőgéppel halvonulások felkuta
tása tekintetében.

Németország Északi-tengeri partvidékén a háború alatt 
sűrűn volt alkalmuk a repülőknek olyan megfigyeléseket tenni 
a heringek, továbbá a spratt és makréla nevek alatt ismert 
tömeghalak rajokban való vonulásáról, amely megfigyeléseket a 
halászok elég jól hasznosíthattak. Sőt módot nyújtottak ezek a 
megfigyelések az osztrigapadoknak a német partok közelében 
való pontos kartográfiai felvétel íré is.

A háború után, már 1919-ben, a német kormány bizonyos 
összeget bocsátott a hamburgi halászati igazgatóság rendelkezé
sére egy kísérleti repülőszolgálat megszervezésére, hogy felkutas
sák és megfigyeljék azokat a tömeghal-rajokat (hering és spratt), 
melyek főleg december és április között az Elbe, Weser és 
Jade torkolata körül jelentkezni szoktak. A halászati igazgató
ság a warnemündei repülőgépműveket és a II. tengeri repülőosz
tályt kérte fel a megfigyelő-re ülések végrehajtására. Az első 
kísérletek eredményei nem feleitek meg a várakozásoknak; ennek 
a sikertelenségnek azonban a hiányos megszervezésben, illetve 
abban keresték a főokát, hogy a repülőgépek nem álltak teljesen 
és állandóan a halászkikötők közelségében rendelkezésre, és 
nem voltak a pilóták mellett halászatban jártas kísérők, akik 
pontosan ismerik a tömeghal-vonulások jeleit és kísérőjelenségeit 
(sirályok, tengeri kutyák csapatos jelentkezése és több efféle). 
Emellett az entente-beli ellenőrző bizottságok is zavarták a szol
gálatot ép abban az időszakban, mikor a megfigyelésekre halászati 
szempontból legalkalmasabbak voltak a körülmények.

A megfigyelő-repüléseket azóta sem ismételték meg, részint 
mert nem volt erre anyagi fedezet, részint mert azóta a hering- 
és sprattrajok minden évben elég nagy tömegekben és szabályos 
időközökben jelentkeztek. De ezek a kísérletek is meggyőzték 
az illetékes köröket, hogy technikai és meteorologiai szempontból 
kedvező körülmények között a repülőgép a halászinak is értékes 
szolgálatokat tehet.

Ez a legmodernebb halászati segédeszköz újra Hermán 
Ottót juttatja eszünkbe. A magyar tengeren ő írta le először 
ilyen szemléletesen, sajátkezű illusztrációval, azt az ősi módját a 
tömeghal-vonulás magasból való megfigyelésének, melyet Tihany
ban már századok óta gyakoroltak a balatoni hering, a garda 
rajainak felkeresésére. A tihanyi hegyenjáró a tihanyi hét csúcs
ról vizsgálta a vizet, leste a gardarajt jelző sötét foltnak a meg
jelenését és subájával, meg kifejező testmozdulatokkal dirigálta 
a vízen járó halászbokrot. Evvel az ősi, bevált módszerrel — 
hacsak ködbe nem burkolóznak a tihanyi csúcsok, pedig a garda 
ép az őszutó ködös időszakban szeret csomósodni — bizonyára 
legalább oly jó drótnélküli érintkezés létesült a hegyen és 
a vízen járó halász között, mint amilyent a repülőgép szikratá- 
virásza és a tengerparti halászvállalkozók között már talán a közel
jövőben intézményesen fognak megszervezni.

A tógazdaságokban a lehalászások mint értesülünk, 
sokhelyütt már be is fejeztettek. A késő őszi szokatlanul 
meleg időjárás, helyenkint a csekély vízmennyiség, nem nagyon 
kedvezett e fontos munkálatokra. A tavak leeresztett, sekély vize 
a napos időben erősen felmelegszik, s könnyen előfordulhat azu

tán, hogy a telelők vize vagy ä szálíítóvíz jóval hidegebb s 
a halak ebbe áthelyezve meghűlnek. Fokozatos lehűtés, hőmérő 
használata ajánlatos!

Hogy mennyire nem fölösleges ez az óvatosság, erre jó 
példa a neudammi Fischerei Zeitung idei 45. számában (846. lap.) 
olvasható eset. A lehalászott 170 darab eladásra szánt ponty víz- 
vez.tékkel táplált haltartóba helyeztetett, s mindjárt az áthelyezés 
után közülük negyven darab elpusztult, minden valószínűség 
szerint a nagy hőmérsékleti különbség következtében. Ha ez a 
különbség nem is mindig oly jelentékeny, mint ez esetben lehetett, 
azért mégis káros, még akkor is, ha hirtelen pusztulást nem 
okoz. Bőrbetegség, elpenészesedés és más ragályos betegség 
lehet a következménye.

U .

Csillagfürt-központ Németországban. A német mezőgaz
dasági társaság (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft) takar- 
mányosztáíya a társaság kötelékébe tartozó tógazdák kezdemé
nyezésére központ szervezésére tesz lépéseket, melynek az lenne 
a feladata, hogy a csillagfürt vételét és eladását a takarmány
termelők és a tógazdák közös érdekében szabályozza.

Ettől a központtól remélik, hogy működése meg fogja 
oldani a jövőben a tógazdaságoknak jó minőségű német csillag
fürttel való ellátását, másrészről pedig biztosítani fogja a csille g- 
fürtöt termelő gazdák termésének megfelelő értékesítését. E cél 
gyakorlati elérése érdekében szükséges, hogy az egyes haltenyész
tők az átvételre, a termelők pedig a szállításra kötelezzék magu
kat. Az érdekelt haltenyésztőkhöz és mezőgazdákhoz ezen ügyben 
a következő két kérdésre várnak feleletet:

1. Mely évszakban milyen mennyiségű csillagfürtre van 
szüksége; illetve

2. milyen mennyiségű csillagfürtöt képes pontosabban meg
jelölendő időben szállítani.

E kérdésre való felelet adásakor meggondolandó a csillag- 
fürt-í érmés bizonytalansága, miért is a várható termés hektáron
ként hat métermázsánál magasabbra nem becsülendő.

A német mezőgazdasági egyesület e felhívás eredményétől, 
a beérkező feleletek számától teszi függővé, hogy a tervbevett 
központ rm galakulása, illetve rendszeres működésének megkezdése 
érdemes-e vagy sem. (Fischerei Ztg, 1928. Nr. 37., p. 740.)

Olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja ez a németország1 
dolog, annál inkább, mert a csillagfürt jelentősége hazánkban is 
állandóan növekvőben van, s valószínűnek tartjuk, hogy hazai tó
gazdaságaink fokozatosan nagyobb és nagyobb mennyiségeket 
fognak alkalmazni ebből a kitűnően értékesülő haltakarmányból, 
főleg tengeri helyett, mely utóbbinak alkalmazása egyrészt tán 
nem is eléggé indokolható magas ára, másrészt túlságosan zsír
képző hatása miatt sem megfelelelő. Nálunk a csillagfürt előnyös 
áron való beszerzése szintén nem tartozik a legegyszerűbb fel
adatok közé. Ára tavasszal erősen emelkedni szokott, a szükség
letről tehát jó, ha mielőbb gondoskodunk! Nincs kizárva, hogy a 
kereslet emelkedésével hazánkban csillagfürt-hiány fog beállani, s 
a gazdáknak ezt a takarmánymagot nagyobb mennyiségben lesz 
érdemes termelni.

Observator.

Hasznos-e vagy káros a béka a halastóban ? A kecske
béka lárvái, az ebihalak olykor hihetetlen tömegben lepik el a 
halastavakat. Ezek mindenesetre károsak, de kártételük csak köz
vetett, amennyiben növényi táplálóanyagokat (algákat és hal
takarmányt) fogyasztanak.

Irtásuk P. Vögel szerint (Neues Korrespondenzblatt für 
Teichwirtschaft, 1928. 239. 1.) akként történhet, hogy az etető
helyeken az összesereglett békaporontyok fölött porrátört égetett 
meszet szórunk, mely a vízbehullva a porontyokat megöli. Ezeket 
azután a pontyok megeszik, az eleven békaporontyokat azonban 
nem igen tudják megfogni.

A kifejlett béka, mely hazai tapasztalataink szerint is gyom
rában gyakran rejt egész csomó apró pontyot (3—5 cm. hosszú 
ivadékot), szemmellátható közvetlen kárt okoz a halastóban.

P. Vogel szerint ugyan mégis inkább hasznos, mint káros, 
mert „nincs még bizonyítva, hogy az egészséges halacskákat nyeli 
el". Bizonyos azonban, hogy „a hátonúszó vizipoloska által 
megtámadott pontyívadék, melyet a rovar megszúrva élve elereszt, 
szédülten úszkál ide-oda, mielőtt elpusztul, s ilyen állapotban 
esik áldozatul a békának," Idézett szerző véleménye szerint a 
béka a káros rovarlárvák irtásával több hasznot hajt, mint amennyi 
kárt esetleg okozhat.

Dr. U. E.
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