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Adatok halaspíaczaínk szervezéséhez.
(Folyt, és vége.)

A vármegyék alispánjainak felhívására számos rende
zett tanácsú város és nagyközség is nyilatkozott a szó
ban forgó ügyben; az általuk szolgáltatott adatokból 
közöljük a következőket:

Bars vármegyében Újbánya város hajlandó baltenyész
tést berendezni, a mennyiben az ügy czélszerü meg
oldása végett szakértőt kap.

Bihar vármegyében Ánt, Árpád, Belényes, Rojt, Sarkad 
és Váncsod községek kérnek szakértőt az általuk meg
jelölt kisebb-nagyobb területeknek halászati czélokra 
leendő felhasználása érdekében szükséges tervek el
készítésére.

Brassó megyében a haltenyésztést és fogyasztást ille
tőleg csupán Brassó város jöhet figyelembe, hol a hal
szükségletet ez idő szerint aránylag olcsó árakon az 
ottani kereskedők elégítik ki. Évente mintegy 300 q. 
friss halat értékesítenek, a melyekből 100 q.-t Románia, 
200 q.-t pedig a környékbeli vizek szolgáltatnak.

Csanád vármegyéből MaTcó város nyilatkozott, jelezve, 
hogy jelenlegi halszükséglete drágább élőanyagban mint
egy 50 q., olcsóbb fajta friss halakban pedig 50—60 q.-ra 
tehető. Minden kis részben a Marosból, nagyobb részt 
azonban vidékről szállítva kerül piaczra. A halfogyasz
tás emelése és ezzel a folyton emelkedő húsárak ellen- 
súlyozása végett nagyobb szabású halasgazdaság léte
sítését a város kívánatosnak tartja s abban a vélemény
ben van, hogy azzal a halfogyasztást megtízszerezni 
lehetne.

Bács-Bodrogh vármegye területéről Zent a város azt 
közli, hogy piaczán az előző évben 47 q. keszeget és 
93 q. élő pontyot, harcsát, márnát, süllőt és kecsegét 
értékesítettek. Ama területeken, melyek haltenyésztésre 
alkalmasak, már is folyik ilyen üzem, a mennyiben 
azokat a Zentai halászati részvénytársaság 25 évre 
vette bérbe e czélból.

Zombor város tanácsa odanyilatkozik, hogy a hal
értékesítés dolgában felesleges minden lépés, a mennyi
ben a város szükségletét a szomszédos Apatin és 
Monostorszeg községek úgy elégítik ki, hogy hiány alig 
tapasztalható. Nagyobb kereslet csakis karácsony és 
húsvét ünnepek alkalmával mutatkozik, de a mikor a 
szállítás is megfelelő. A tisztelt tanács annyira meg 
van elégedve a helyzettel, hogy nagyobb készletek tar
tását egyáltalán nem kívánja. Megvalljuk, nem egészen 
osztjuk a város bölcseinek eme vélekedését, nem pedig 
azért, mért tapasztalásból állítjuk, hogy a szerb húsvéti 
ünnepek előtt másodrendű ponty 2 K 40 f-rel volt érté
kesíthető. Nos, a hol ezt az árút így fizetik, ott nem 
igen lehetnek bővében a halaknak!

Esztergom vármegye alispánja azt jelenti, hogy a 
várnregye járásait hallal a Duna folyó és Esztergom 
város látja el. Ez utóbbi annyiban, hogy a közel jövő
ben 218 kát. holdnyi területen rendszeres tógazdaságot 
állítanak.

Háromszéh vármegyében az általánosan tapasztalható 
halhiányt Brassóból és Romániából födözik olyan ma
gas árakon, hogy csak a vagyonosabb osztály juthat 
halhoz. E miatt Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásár- 
helyen lenne czélszerü haltenyésztést berendezni, előbbi 
határában mintegy 2 □  km. alkalmas völgy kínálkozik 
erre.

Máramarosszigeten a város halszükségletét állandó 
kereskedést folytató halárusok látják el olyan ered
ménynyel, hogy hatósági beavatkozásra szükség nincs.

Somogy vármegye alispánja azt jelenti, hogy amennyi
ben a vármegye területére esik a Balaton és a Dráva, 
másrészt pedig mert már is szép számmal létesültek 
tógazdaságok, a halnak behozatala nem képez köz- 
szükséget.

Oömör vármegyében Dobsina és Nagyrőcze óhajtanak 
haltenyésztést létesíteni, mint a hol a drágább fajta 
pisztrángok is rendes fogyasztási piaczra lelnek. Rima
szombat ellenben az olcsóbb fajta tömegárú termeié-
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sére és értékesítésére látszik alkalmasnak. Mindezt szak
férfiú lesz hivatva eldönteni.

Komárom vármegyében a mesterséges haltenyésztés 
ma is magas fokon áll, főleg az Eszterházy grófi ura
dalmakban, továbbá a primási birtokok egyikén és 
másikán. Ezeken kívül a Nyitra egyes holtágai s az 
ármentesítő társulat egynémely csatornái lennének még 
felhasználhatók.

Pestmegyéből Gzegléd város azt jelenti, hogy a város 
már régebben létesített halastavakat, ahol rendszeres 
pontyhizlalás folyik. A drágább halbóli szükséglet ily 
módon jó részében födözve van. De a város ártézi és 
csapadékvizekből képződött vízállásokat is halastavakká 
kívánja alakítani a köznép czéljaira szükséges olcsóbb 
halfajták kitermelésére. A város halszükséglete drágább 
fajtákból 25—30 q, olcsóbbakból pedig mintegy 40—50 q. 
Élőhalakat a város saját kezelésében is hajlandó érté
kesíteni.

Kiskunfélegyházán a 140 hold Péteri-tó, a jóval 
kisebb Füves-tó és az egészen kicsiny parkbeli tó alkal
masak haltermelésre. Drágább halfélékből a keddi és 
pénteki hetivásárokon ezidőszerint 2—2 q, az olcsóbb 
fajtákból pedig 4—4 q-t értékesítenek. Ha azonban a 
halárak valamennyire apaszthatok lennének, ennél 
sokkal nagyobb mennyiség is elkelne. Az értékesítésre 
vállalkozó akad, de sőt hogy a magánspekulácziónak 
útját állják, a város maga is hajlandó a közvetítést 
kezébe venni.

Kiskunhalas város határa bővelkedik kisebb-nagyobb 
tavakban és mocsarakban, a melyekben most is sok 
hal akad, kivált kárász. A nagy Sós- és Fehértóban 
pedig pontyok is szépen vannak, úgy hogy a haltenyész
tésnek bőven van tere. A halszükséglet mintegy 60—70 
q-ra tehető évenként.

Szentendre városnak mintegy 20 q-ra becsült halszük
ségletét a város halászbérlője akadálytalanul kielégíti.

IiazaeítÖFÍéneíek.
— A »Halászat« eredeti tárczája. —

I r t a : Jurán Vidor.

IV.
éső őszszel, mikor a Poprád gyepes partjait befehé- 
ritették a korai derek s a víz fölött nehéz ködök 
bontogatták szét ibolyás szárnyaikat, mikor fönt a 

magas égen vándorludak ékalakja messze tájakra vonult, 
hol a fény, a derű még hevíti a szíveket, akkor a 
folyó partjai megnépesültek a daróczba öltözött egyszerű 
emberekkel, kiket a lazacz násza lázba ejtett.

A lazaczívás volt a halászesztendő évfordulója.
S a mint észrevétlenül, szinte egyformán múltak az 

évek, az évfordulók is egyre szomorúbbak lettek.
A múlandóság szele megcsapta itt is a régi életet s 

vele egyszerre tünedezett a régi víz is.
A partokon egyre ritkultak a daróczba bujt egy

szerű alakok, a hullámokban egyre ritkábban vil'ant 
meg a tejes lazacz bíborszínű hasi oldala, a víz, az isten
adta szép fehértarajos víz pedig nem hányta többé fel
színre a kristályos hullámok gyöngyöző habját.

Ott fent, a folyó felső szakaszát mind sűrűbben pisz- 
kítottak a gyártelepek szennyes vizeivel, melyek meg- 
fertőztették a folyó tiszta árját.

A szomorú változást elsőnek a vérbéli halász vette 
észre.

Évek hosszú során át megszokta volt hallgatni a fehér
tarajos víznek azt a csodás zenéjű halk beszédét, mely 
a ringó hullámok összecsapódásából, mint lágy szimfónia

Vácz, a Duna mellett feküdvén, 120— 150 q. felerész
ben értékesebb és fele részben silányabb halakból álló 
szükségletét innen födözi. A halárak igen magasak, 
mi a fogyasztást jelentékenyen korlátolja. A halérté
kesítést hajlandó saját kezelésbe venni.

Pozsony vármegye területén fekvő 4 rendezett tanácsú 
város közül 3 hajlandó a haltenyésztés ügyét fölkarolni, 
mi e városok szerencsés helyzeti fekvésénél fogva az érté
kesítést felette megkönnyítené. Modor város már 18 év 
óta termel egy kisebb tóban pontyot s azt lakóinak 1 K 
áron adja el. A város eme tó felhasználásával kész az 
értékesítést saját kezelésében végezni. Szentgyörgy vá
ros ugyané czélra 17 holdnyi legelőt ajánl fel. Nagy
szombat város halszükségletét mintegy 100 q.-ra teszi 
kizárólag jobb minőségű árúban. A haltenyésztés foko
zását közélelmezési tekintetekből szükségesnek tartja. 
Raktárul a város kész megfelelő helyet adni, de az 
értékesítést és tenyésztést a szükséges szakismeret 
illetve alkalmas területek Irányában nem vállalhatja. 
A város a közvetlen vidék szükségletének kiélégítésére 
is alkalmas.

Vas vármegyében halfogyasztás tekintetében főleg 
Szombathely érdemel figyelmet. Halszükséglete heten- 
kint mintegy 480 kg. harcsa, ponty, csuka, süllő és fogas.

A város rendelkezik oly területtel, mely haltenyész
tésre alkalmas, valamint vízvezetékkel és élővízzel is. 
Czentrális fekvése mellett az egész vármegye halszük
ségletet itt lehetne raktározni, mihez képest a kérdés 
tanulmányozására szakértőre lenne elsősorban szükség.

Zala vármegyében Nagykanizsa városában a városi 
tanács jelentése szerint 180 — 200 q olcsóbb és 40—50 q 
drágább hal kerül piaczra. A várost két ottani keres
kedő látja el a Drávából és Murából halakkal, olyan 
olcsón, hogy azzal mesterségesen termelt hal nem 
versenyezhetne — a jelentés szerint. — Egyébként 
hely sincsen erre a czélra.

szállt föl a mederből; órákhosszat elgyönyörködött a 
verőfénynek azon tündéri csillogásán, mely mint óriási 
aranyfátyol terült a lankás hullámok tükrére.

És a zárkózott természetű, kevés szavú ember, a ki 
otthon szótlanul, csöndesen elvégezte mindennapi mun
káját, fölélénkült, ha a víz közelébe jutott. Mert hiszen 
nem is a falu zsúpfödeles házikói között, hanem a folyó 
fűzfabokros partján volt ő igazi elemében.

Ott kénye-kedve szerint elnézegette, hogy az ég át
tetsző kéksége zománczos verőfényben miként verődik 
vissza a napsugaras vízfenéken. Ott órákhosszat elhall
gatta az összecsapódó hűl ámok halk beszédét, a folyó
ból feltörő, végtelenül finom és soha nem hallott hangok 
különös keverékét, sajátságos búgását, melyet csak a 
lelke értett meg. Szemei elé tárult a vízi életnek csodá
latos nyüzsgése, ezernyi változatossága, mely tele van 
izgató, titokzatos sejtelemmel.

A vízi birodalom titkait természetes s józan megfigyelő 
tehetségével elemezte, szétbontotta s míg a többi ember 
küzködve, vergődve viaskodott a. mindennapi élet ezer 
bajaival, ő a víz partján nem ért rá saját gondjaival 
bibelődni, mert e csodás világ poézise megtöltötte szívét 
a megelégedés boldog, csöndes harmóniájával.

És mikor az éj szétterítette sötét palástját, mikor a 
természet édes álomban szendergett, akkor egyedül 
virrasztóit a folyó partján s leste a Poprád királyának 
kalandos utait.

A víz fölött lenge párák bontogatták szét szárnyaikat, 
az éj misztikus sejtelmei betöltötték a homályt, egy-egy 
felkerekedett szellőcske olykor föl is borzoíta a folyó 
csöndes tükrét. A levegő megtelt bús panaszszal, síró
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Zalaegerszegen ennek ellenében valódi áldás lehetne 
a haltenyésztés, mert a lakosság nagy része a köz- 
élelmezés drágasága miatt nagyon is küzd a megélhe
tésért. A város rendelkezik haltenyésztésre alkalmas 
területtel, valamint a táplálásukhoz megkívántató vízzel 
is. A szükséglet a drágább élőanyagban bátran tehető 
naponkint 50 kg.-ra, olcsóbb fajta friss halakban pedig 
100 kg.-ra.

A czelszerü vasúti összeköttetés mellett a termelés
nél még Szombathely, Kanizsa, sőt Sopron szükséglete 
is figyelembe vehető. Mindenekelőtt szakértőre lenne 
szükség, a részletek megállapítása végett.

Sáros vármegye területére eső Kisszeben város évi 
halszükséglete drágább élőhalakben 100 q, az olcsóbb 
fajta halakban pedig szintén ennyire tehető. Vállalkozó 
is akad, de a város is kész az értékesítést elvállalni 
s mivel erre alkalmasak viszonyai, valamint vasúti 
összeköttetése is, nincsen akadálya annak sem, hogy 
Eperjes, Héthárs és Nagysáros városok halszükséglete 
is innen elégíttessék ki.

Eperjesen az évi fogyasztás drágább halakból 40—50 
q-ra, olcsóbb fajtákból pedig 30—40 q-ra tehető. Halgaz
daság jövedelmezőségét nem ismerik, ennélfogva nincs 
is bizalom ilyen üzlethez. Halgazdaság létesítésére a 
város sem vállalkozik.

Ungmegyében Ungvár városban erősen érzik a hús
drágaságot, minélfogva a leginkább görög katholikus 
és zsidóságból álló lakosokra nézve a haltáplálék nagy 
jótétemény volna. Nagy keresletnek örvend e czikk ma 
is, csakhogy a kínálat oly csekély, hogy e miatt a majd
nem undorító benyomást keltő szállítmányoknak is bő
ven akad vevőjük. Ugyanez áll a város környékére 
nézve is. Ez okból rendszeres halterraelés valósággal 
hivatást töltene be Ungmegyében. Ungvár városnak 
magának is van erre alkalmas területe s közélelmezé
sének javítására maga is kész halgazdaságot létesíteni.

hangokkal és a merev tekintettel figyelő halász^előtt 
egyszerre megelevenedett a sokszor látott szomorú kép : 
a tömör, nehéz homályból halvány alakok bontakoztak 
ki. A kik az élet nehéz keresztje alatt összeroskadtak: 
a törött szivűek, a bukottak, kétségbeesettek, a nyomor
gók s a szerencsétlenek leikeinek sápadt árnyai elsuhan
tak mellette. Kínos jajdulással, bűnbánó vezekléssel vég
telen hosszú sorban követték egymást a hazajáró lelkek 
bolygó alakjai, kiket e folyó egykor magába fogadott s 
a kik az élet szenvedései elől itt keresték a megváltást, 
a halált.

Ä vérbéli halász ezért is szerette e határszéli vad 
folyót, e csöndes vízi temetőt, melyben megszámlálha
tatlan a jeltelen sír, melyek megtévedett és szerencsétlen 
embereket fogadtak magukba, kikről mindenki gyorsan 
megfeledkezik s a kiket senki sem akar ismerni.

Es aztán — megváltozott minden.
A fehértarajos víz tiszta fénye egyre tompult, valami 

sárgásszürke, átláthatatlan szín lepte el az ár tükrét. 
A hullámok siralmas jaj szóval verődtek egymáshoz, a 
folyóból elcsukló zokogás tört fel, mely kegyetlen rideg
séggel megmarkolta a halász szívét. A falvakat földre 
éhező be vándorló ttak lepték el, mire a partokon pusz
tult a nagy íűzes. A fejsze . . .  a kapa. . .  csodás gyor
sasággal végezte a gyilkos munkát.

És egyre szomorúbbak lettek a halászesztendők for
dulói, a hullámokban is egyre ritkábban villant meg a 
tejes lazacz biborszínű hasi oldala, mert a folyó királya 
az új vízzel nem barátkozott meg, elvándorolt a Duna- 
jeezbe, hol a régi életből egy piczulányi még van.

A halász csak akkor ocsúdott fel, mikor lábai alól

Szükségletének kielégítésére legalább heti 3—4 q halra 
van szüksége, mely heti átlag jóval nagyobb bojt és 
szüret idején. A szükségletnek 1/e-a drágább, 2/3-a 
ellenben olcsóbb anyagra vonatkozik.

Trencsén vármegyében Trencsén és Zsolna városok 
halszükséglete nevezetesebb. Előbbiben novembertől 
márcziusig havonként átlag 8—10 q fogy el, utóbbiban 
ennél is több, azonban pontos adatokat nem sikerült 
gyűjteni. Sem Trencsén, sem Zsolna város nem ren
delkezik olyan területtel, melyen haltenyésztést beren
dezhetne, van azonban Zsolna melletti községekben 
fekvő uradalmakban ilyen hely s azok közül eddig 
már is két tulajdonos kért terveket.

Nyitra vármegyében Nyitva városnak van nagyobb 
halszükséglete, melyet a város gazdasági bizottsága 
70 — 80 q-ra becsül. Ebből 2/5 rész drágább élőanyag, 
3/5 rész ellenben olcsóbb fajta halakból áll. A Nyitra 
folyó mentén akad haltenyésztésre alkalmas terület, 
minek megállapítására, valamint a részletek tisztázására 
szakértő kiküldése szükséges.

Szakoleza r. t. város évi halfogyasztása mintegy 
40—50 mázsára tehető kizárólag olcsóbb fajta halakból. 
A városi tulajdont képező halászat bérlői hajlandók 
haltenyésztést is berendezni, a mire akad alkalmas 
terület. Raktárhelyet a város kész átengedni.

Az erdélyi vármegyékből szintén érkeztek idevágó 
jelentések, a melyek érdekesebbjeit a következőkben 
ismertethetjük.

Alsó-Fehér megye területére eső Nagyenyed város 
jelenti, hogy a lakosság halszükségletét saját területén 
kívánja termelni. Gyulafehérvár 35—45 q halat kon
zulnál, kizárólag olyan halanyagból, mely olcsóbb a 
marhahúsnál. Tenyésztésre alkalmas területe nincs. 
Abrudbánya városnak nincsen sem alkalmas területe, sem 
halfogyasztó közönsége. Vízakna város sem bír megfelelő 
területtel. Csekély szükségletét Nagyszebenből fedezi.

kisiklott az a talaj, mely az ő különleges birodalma volt 
A partokon erre ritkultak a daróczos egyszerű emberek, 
az öregek oda vándoroltak a hegyoldal nyárfái tövébe, 
a fiatalok pedig elmentek az óczeánon túl új hazát ke
resni. ❖

Mikor az iskola porát lerázva az élet kemény útjára 
léptem, régi hazámban új világra s új emberekre akadtam.

Mint valamikor régen, a kapu előtt most is várt valaki.
János? az egykori öreg, jó halászmesterem, pipázgatva 

ott ült a ház előtti kőpadon s várta érkezésemet.
Kopott sapkája mélyen a szemére volt húzva, a ba

jusza, melyet ez alkalomra kifent, jobboldalt felkunko- 
rodott, baloldalt meg lelógott, fogai között régi kurta 
pipáját szorongatta, melyből a dohány karczos füstje 
apró foszlányokban szállingózott fölfelé. A haját meg
fehérítette a kor kemény dere, az egykori daliás 
alakja meggőrnyedt, réveteg tekintetéből pedig valami 
megnevezhetetlen, mély fájdalom sugárzott ki.

Megráztam a jobbját s a szeretet bizalmas hangján 
megszólítottam :

— Hogy van édes öregem?  ̂ -
János rám szögezte tekintetét, mely minden szónál 

többet beszélt, kezével gyöngén legyintett s ez a kéz
mozdulat volt a legszomorúbb felelet.

Letelepedtem a padra.
Szótlanul, síri csöndben sokáig üldögéltünk egymás 

mellett, a tekintetünk ott révedezett a távoli erdők pere
mén, gondolataink pedig ott kalandoztak az édes múlt
ban, mely tele van szőve napsugárral, verőfénynyel s 
felejthetetlen emlékekkel.
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Csíkmegyében Csíkszereda város elöljárósága azt je
lenti, hogy a városnak nincsen halaspiaeza, s a lakos
ság halszükségletet a vidéki árusítóktól szerzi. Halárú-, 
sításra vállalkozó nem akad s a város csak saját keze
lésében oldhatná meg úgy a termelést, mint az értéke
sítést, mire nézve megfelelő szakszerű útmutatás alap
ján esetleg vállalkozna is.

Fog arasmegy ében Fogaras nagyközségnek van mintegy 
70—80 q halszükséglete. Ennek ellátására ma vállal
kozó alig akad, de megfelelő anyagi támogatás mellett 
hajlandó a város arra vállalkozni. tTemo

A hal, mint a népek polgárosulásának 
és hatalmának alapja, 

ív.

Ä  csendes-tengeri lazacz legnevezetesebb válfaja a 
quinnat. Ennek ívási ideje nagyon különböző. A 
Mc. Cloud és Sacramento folyók forrásainál a nyári 

vándorok júliusban rakják le ikráikat, lentebb a víz 
medrében augusztus és szeptember között. Jön egy más 
raj is a folyón fölfelé őszszel, ezeknek ívási ideje 
november és deezember.

A lazacztábor előőrsei a Columbia folyót márczius- 
ban érik el s áprilisban és májusban már milliószámra 
kezdik meg a lazaczok vándorlásukat a folyó torkola
tán fölfelé. Májusban és júniusban Alaskáig jutnak el, 
s a Yukkon folyót rövidesen hagyják magok mögött.

Fókák és más tengeri ragadozók leselkednek azon
ban a folyók torkolataiban a lazaezokra, hogy meg
támadják őket. De a folyóban benn aránylag bizton
ságban vannak természetes ellenségeiktől, habár a 
vidrák és halászmadarak itt is sokszor fenyegetik 
életüket.

Aztán minden előzetes megállapodás nélkül fölkeltünk 
s elmentünk a Poprád partjához.

/Útközben megszólalt az öreg János. Halkan és sokat 
beszélt. A régi daliás idők véres csatáiról, a szabadság- 
harcz azon dicső 42 ütközetéről emlékezett meg, melyek
ben ő is keményen barczolt. Apró szeme megvillant, 
mikor Klapka nevét emlegette, a ki a szőnyi véres ütkö
zet után a csatatéren feltűzte János mellére a vitézségi 
érmet.

Áhítattal hallgattam beszédét. Diákkoromban, ha a 
nagy időket szóba hoztam, János mindig kitérően vála
szolt. Most már kérés nélkül elmondott mindent.

Egyszer a vízre tereltem a beszédet, az öreg, mintha 
nem is hallotta volna kérdésemet, fiatalos hévvel és 
szeretettel csak tovább regélt.

A nagy kanyarulatnál megálltunk.
János elhallgatott.
Némán ott álltunk egymás mellett és én egyszerre 

csak azt éreztem, hogy valami megnevezhetetlen érzés 
ránehezedik mellemre.

— Nézzen körül fiatal úr — szólalt meg az öreg.
A kép, mely szemeim elé tárult, lesújtó volt.
A nagy füzesnek, mely nem is oly régen e helyen 

díszelgett, se híre . . .  se hamva. .. Letarolták, kiirtották, 
a televényt pedig bevetették gabonával. A folyó e vál
tozást csöndesen tűrte, de mikor az emberek sikereik
nek javában örültek, egyet gondolt s egy merész fordu
lattal nekivágott a partnak. Lassan, de biztosan alámosta 
a laza földet s mire az örvendezők felocsúdtak, a sza
bályozatlan vad víz már az egykori füzes helyén höm- 
pölygette hullámait.

A lazacz-halászat egyike a legfontosabb halászati 
ágaknak. Sok mindenféle eszközzel fogják őket a folyón 
fölfelé vándorlásuk, közben hálókkal, varsákkal, kerék
gőzösökkel, mely utóbbiak a columbiai halászatot külö
nösen festőivé teszik.

Oly óriási tömegekben vándorol a lazacz költözkö- 
dési ideje alatt, hogy gyakran tonnaszámra fogják, 
akkép, hogy egyszerűen egy lapos fenekű, mély járatú 
keréklapáttal ellátott halászcsónakon rontanak közibük. 
A kerék lapátjai százszámra vetik fel a halat a vízből 
s dobják a hajó fedélzetére. Rögtön azután az egész 
fogást a dock-ok felé irányítják, a hol nehány perez 
múlva már a halak a hegyi források kristálytiszta 
vizében megtisztítva várják a forgalomnak való átadá
sukat. A ki valaha figyelemmel kísérte az egész eljá
rást, kénytelen bevallani, hogy tisztább, étvágygerjesz- 
tőbb kezelést élelmi iparban képzelni sem lehet.

Ha tudjuk, hogy a lazaczok különben egész Colum
biáig felhatolnának s Idaho és Kootenay hegységei 
közt pusztulnának el, akkor okos dolognak kell Ítél
nünk, hogy még vándorútjuk kezdetén ejtik őket zsák
mányul, a mikor húsúk még tömött.

Hogy milyen hatalmas üzleti vállalat a lazaczfogás 
Amerikában, mutatja a halászati bizottság 1906. évi 
jelentése, mely szerint a Csendes-tenger összes lazacz- 
fogása több mint tizenhét millió dollár értéket képviselt, 
melyből 13 millió dollár esik az Egyesült-Államok 
nyugati folyóira.

Az egyetlen hátrány a lazaczfogásnál a hal ivadé
kainak elpusztítása, minthogy ívóhelyeikre való ván
dorlásuk közben fogják őket. Némely nyugati állam 
ezért eltiltotta a hálóval való fogást, mint a mely 
pusztítja a folyón felfelé vándorló kis lazaczokat is. 
A kormány szakértői azonban rámutattak arra, hogy a 
folyón felúszó kis halak csupán fejlődésükben vissza
maradt him lazaczok, a melyek már elérték növésük

De láttam még* valamit!
Az egykori fehértarajos, édes beszédű kristályvíz 

helyett fénytelen íényű hullámok bús susogással ira
modtak el előttem. Eltűnt tehát a régi szép víz, helyét 
egy másik foglalta el.

— Talán már mehetünk — szólalt meg János, szemei
ben ott ragyogott két nehéz könnycsepp.

Búsan, szótlanul hazamentünk.
És két héten keresztül hiába kutattam át az egykori 

lazacztanyákat, a kis műhalacska érintetlenül került ki 
a vízből, mert eltűnt a vidékről a folyó királya i s . . .

Egy júliusi délutánon kertünkben a körtefa árnyéká
ban heverésztem. Ä fű s a vad virágok nehéz illata 
elkábított, a terebélyes fa ezernyi levelének halk suso- 
gása pedig édes álomba ringatott.

Egyszerre csak valaki nagy zajjal költöget:
— Hé, fiatal úr, keljen már fe l!
János térdelt mellettem s buzgón rázogatott :
— Mi baj van öregem?
— Fogja gyorsan a halászbotot és jöjjön.
— Hová ?
— Lazaczot hajszolni.
Mintha delejes áram érintett volna, úgy ugrottam fel 

a gyepről. Gyorsan összeszedtem halászszerszámaimat s 
vígan követtem az öreget.

— Beszéljen már — nógattam Jánost.
— A múlt héten Hobgártra tolonczoltam egy csavar

gót. Mikor a sehonnait a kisbíró átvette, egy kis be
szédbe elegyedtem vele. A többek között meséli, hogy 
két héten át itt lebzselt a határban egy rengeteg nagy 
lazacz. A ritka vendéget nap-nap mellett hajszolták,
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maximumát, ellenben sohasem vesznek részt a költöz
ködésben fiatal halak, azok közül pedig, melyek a háló* 
ból kimenekednek, sohasem kerül egy sem fogyasztásra. 
A szakértők kimutatták, hogy a törvényeket tehát úgy 
kell módosítani, hogy ezek a kicsiny növésű, serdült 
halak ne legyenek kizárva a fogás alól, miután a halá
szatnak mindenképen érdeke, hogy ne engedjék ezeket 
az ívóhelyekre vándorló csapatokhoz csatlakozni.

Érdekesnek tartjuk, mint úgy ipari, valamint tudo
mányos és sport szempontból rendkívül fontos és be
cses fejtegetést közölni az Egyesült-Államok halászati 
bizottsága véleményének idevágó részét.

„A lazaczhalászatot szabályozó állami törvények te
kintetében, — igy szól a szakértői vélemény — figye
lembe kell vennünk egy körülményt. A kicsiny hímek 
nem alkalmasak sem természetes, sem mesterséges 
tenyésztésre s nagy számuk következtében hátrányosak 
az állami halgazdaságra nézve. Megannyi kárbaveszett 
értékes tápanyagot jelentenek.

„A jelenleg érvényben levő törvény tiltja az oly 
hálók használatát, melyek ezeket felfogják s azért azt 
módosítani szükséges, mivel nincsenek apró nőstények, 
az aprószemü háló nem érinti a tenyész-állományt.

„ Az apró halak fogásának eltiltását czélzó törvény 
csak akkor bir értékkel, ha az apró halak, fejlődőben 
levő halak. De az oezeánból feljövő kis lazaczok nem 
fejlődő halak. Egyetlen lazacz sem tér vissza a sós 
vízbe. Egyedüli értékük, hogy annyi s annyi fonttal 
növelik a piacz készletét, vagy hogy az ívóhelyeken 
szaporítják fajukat.

„A nagy hal értékesebb a piaczon, mint a kis hal, 
de a nagyobb szarvasmarha is többet ér a piaczon a 
kicsinynél s azért még se jutna eszébe egy tenyésztő
nek se szebb marháit eladni s a hitványabbakat tar
tani meg tenyésztés czéljaira.

„Előnyösebb lenne a lazaczra, mint halfajra nézve

végre megúnta a piszkálódást, fölszedte a sátorfáját s 
eltűnt a határból. Hisz több sem kellett nekem ! Addig 
kerestem ő kelmét, míg ma délelőtt a lipniki patak tor
kolatánál rá nem akadtam. Ott van a tanyája, Hej, fiatal 
úr, akkora lazaczot még nem látott! Csakis olyan legény 
tud a kurcsini gáton átvergődni, mint ez a nagy hal. 
Kemény munkánk lesz, no de majd csak megbirkózunk 
vele.

Az örvendetes hír végtelenül fölvillanyozott, meggyor
sítottam lépteimet, de az öreg jóindulatúan marasztalt :

— Lassabban, a csikóim már leszoktak a futásról!
Egy ideig csak elballagtam mellette, de aztán szinte

észrevétlenül megelőztem az öreget, aki erre csöndesen 
dünnyögte:

— Türelem, fiatal ú r ! Kár lesz elhamarkodni a dolgot!
Megállt, a pipáját megbirizgálta, ez természetesen lassan

történt s így az öreget szépecskén meg kellett várni.
Csöndes poroszkálás után elértük a lipniki patakot. 

Az erős halászzsinórt, a háromszoros selyemféregbelet 
s a kis műhalacskát előkotorásztam, János mellettem 
állva nézte a készülődéseket. Egyszerre csak megszólalt :

— Gyönge ám ez a zsinór, elmén vele a nagy lazacz !
— Hát akkor duplázzuk meg!
Az öreg készségesen segédkezett. Mikor a fonással 

elkészültünk, megelégedetten bólintott a fejével.
János a patak torkolatánál útba igazított :
— Álljon a balparti magányos fűzbokor mögé, ez egé

szen eltakarja. A lazacz ott tanyázik a két víz össze
folyásánál a fenéken.

A műhalacskát a Poprád erős sodrába dobtam. Az ár 
elkapta s lesodorta az örvénybe. A halászzsinórt most a

s tehát előnyösebb a halászatra nézve is, ha a jelen
legi minimális hálószemeket max'málisokká tennék. 
Egy kisszemü háló nem fog annyi nagy halat, a mi 
lehetővé tenné, hogy a nagyobb példányok elérjék az 
ívási helyeket. A lazacz bizonyára romlani fog terje
delmében, ha a közepes és nagy terjedelmű halakat a 
piaczra viszik s csak a kisebbeket és kevés közepes 
nagyságút hagynak meg a tenyésztés czéljaira.“

Alazaczhalászat fontosságáról bővebben felesleges szól
ni. Minden táplálékul szolgáló friss hal között a lazacznak 
van legcsekélyebb csonthulladéka s húsa legnagyobb 
értékű az emberi táplálkozásra nézve. A „Perca lucio- 
perca“-nak például 46*8%-a csont s hőértéke fon
tonként 195 kalória. A 1 azaczból csak 5*2% a csont s 
kalóriája fontonként 1025. De a mi ezeknél fontosabb 
a halkedvelők szempontjából, az az, hogy húsa rend
kívül jó ízű. Azért nagyon el is terjedt a lazacz élve
zete az egész világon. Anglia és Németország nagy- 
mennyiségű lazaczot vásárol Amerikából. Az amerikai 
kivitel friss vagy feldolgozott állapotban évi 5—6 millió 
dollár értékű. Áz összes többi, kivitelre szánt halfajok 
jelentéktelen mennyiséget képviselnek a lazacz exportja 
mellett.

Különösen a fagyasztott lazacz iránti emelkedő európai 
kereslet lett fontos iparág megteremtőjévé Nyugot-Ame- 
rikában. Sok lazaczot oly folyamokban fognak, hol a 
meder nagysága nem alka-mas arra, hogy hűtő- és 
fagyasztó-raktárakat állítsanak fel a közelben. Azért 
hűtő-berendezésű hajók járnak a Csendes-tengeren, 
folyóról-folyóra, összegyűjtve a halfogásokat.

Mihelyt a lazaczot megfogták és jég közé csomagol
ták, hőmérsékét többé nem változtatják. A hajók hűtő- 
készülékeiről egyenesen refrigeratorokba rakják a vas
úti kocsikon s azokról ismét a hajók hűtőkészülékeibe 
az Atlanti-tengeren való átkelésre. Londonban vagy 
Berlinben az előkelő vendéglőkben California, Oregon

patak felé húztam. E pillanatban, mintha dinamitbomba 
robbant volna fel, óriási sugarakban fölvágódott a víz.

— Most — hangzott János szava.
A horognyelet fölrántottam. A zsinór megfeszült, a 

horgok valamin fönnakadtak.
Az öreg mellém ugrott s megragadta a zsineget, erre 

a botot félredobva, én is megmarkoltam az int.
— A patak felé ! A folyóból másképen nem húzzuk ki 

— hangzott ismét János figyelmeztetése.
A lábam bokáig süppedt a laza fövénybe, karomba a 

dupla halászzsinór mélyen bevágódott, János nyakán s 
homlokán ujjnyira megdagadtak az erek, arczát elöntötte 
a pir, szakadásig húztuk a íönnakadt terhet, mely csak 
nem akart egy helyből kimozdulni.

Pedig a rengeteg hal nem is vergődött valami nagyon. 
Csak a testét görbítette félkörré, a víz erős sodra beléje 
kapaszkodott s így ellentállt minden rántásnak.

Perczeken át tartott a meddő küzdelem.
— Húzza a fiatal úr — bíztatott János.
Teljes erőmből megrántottam a zsinórt, a következő 

pillanatban mind a ketten hanyatt vágódtunk. Fölugrottam.
Az óriási lazacz a folyó felszínén villámgyorsan leevezett 

s én szomorú szívvel megbámultam a rengeteg hal futását, 
Arczomat elfutotta a pir, mikor a víz árja elnyelte alakját.

A fövényen ott feküdt a kis műhalacska, hármas hor
gain pedig ott lógott a lazacz alsó állkapcsának a fele.

János fáradtan törülgette gyöngyöző homlokát.
— Elment.. . faképnél hagyott. . .  — dünnyögte aka

dozva az öreg.
Ez volt az utolsó lazacz, melyet a Poprádban láttam.

He
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vagy Alaska vizeiből fogott friss lazaczot ehetünk min
dennap s ez mulatja a modern halkereskedelem nagy 
arányait.

Ehhez képest Amerikában az értékes lazaczfaj mes
terséges tenyésztését is nagy eredménynyel űdk állami 
felügyelet alatt s annyira kitanulmányozták a fontos 
halfaj fejlődésének törvényeit, hogy fenyegető kipusz
tulásától nincs mit tartani. A I ormány által alkalmazott 
szakértő természettudósok Rutter vezetése alatt 50 mil
lió lazaczikrát költöttek ki egyetlen év alatt Kalifornia 
egyik halászati állomásán. A lazacz mesterséges tenyész
tése általában eredményesebbnek bizonyult a termé
szetes módszernél. Elsősorban a tudósoknak nincs 
kedvök az ikrákkal magas vízeséseken kelni át, hogy 
megnehezítsék ezzel az ivadéknak a tengerbe való 
visszasodortatását. Ahelyett a költetőállomások bő 
táplálékot szolgáltató vizekben vannak elhelyezve s oly 
pontokon, a honnan a Csendes-tengerbe való vissza
jutás a legcsekélyebb veszélylyel jár.

A lazaczikrákat a dolog természete szerint a szülők 
elhagyják s az ikráknak tündöklő iazacz-színe, ha ez
renként vannak felhalmozódva egy csomóban, már 
messziről megkülönböztethető. Gémek, vadlibák, darvak 
s más gázló-madarak, csukák és más halak egész fal- 
kait csalják ilyenkor ezek magokhoz, a melyek dúsan 
lakmároznak az ikrákon és ivadékokon. Különösen a 
mesterséges tenyésztésre szolgáló kísérleteknél meg
figyelték a természettudósok, hogy ezek a ragadozó halak 
oly falánkul esnek neki az ikráknak, hogy a szó szoros 
értelmében torkig eszik magokat s megfulladnak.

Ha a mesterséges költést előbb kezdették volna, akkor 
nem pusztult volna ki sok amerikai folyó, mely az 
Atlanti-tengerbe ömlik s mely azelőtt lazacz-folyó volt, 
holott ma már a lazacz régóta távol marad vizeitől. 
Pedig a keleti folyók lazaczainál nem állottak volna a 
tudósok ugyanazon probléma előtt, a lazacz védelmé-

íróasztalomban van egy kis fiók.
Egy erős selyem halászzsinór, egy háromszoros selyem- 

féregbél s egy miniatűr kis műhalacska aluszsza ott 
csöndes álmait.

Tanutlan éjjeleken, ha szemeimet kerüli az álom, e kis 
fiók mellett eltűnődöm a múlt nap sugaras álmán. Ilyen
kor szemeim előtt megelevenedik a határszéli vad folyó 
régi vize . . .  régi élete. . .  Es újból látom a Poprád egy
kori királyát: a lazaczot, a mint holdvilágos nyári éje
ken érdekes vadászatait ű z i. . .

Valaki mindig ott várt a házunk előtti kőpadon . . .
A sapkája kaezkiásan félre volt csapva, deres bajusza 

kikenve, fogai között kurta pipát szorongatott s boldo
gan fújta a szűz dohány bodor füstjét, mintha az övé 
lett volna ä széles szép h a tá r...

Most már nem vár rám ott senki !
A kérlelhetetlen kaszás egyszer nagyot suhintott, mire 

János kezéből is  kihullott a pipa . . . . Megsirattam az 
öreget, mint tulajdon apámat. Es sokan kérdezték :

— Mi van azon sírni való, hogy egy öreg ember 
meghalt ? !

Igazuk volt; nem tudták, hogy ki és mi volt nekem 
János.

Es elszakadtam én is szülőföldemtől, most a gyárvá
ros kőszénfüstös nehéz levegőjében szomorú szívvel 
eltűnődöm a múlton, azon a fényes álmon, mely tele van 
szőve napsugárral, verőfénynyel s felejthetetlen emlé
kekkel.

M vl/

ben, mint a nyugaton. Ugyanis különös, de igaz, hogy 
míg a Csendes-tengerbe ömlő folyók lazaczai rögtön a 
költés után elpusztulnak, eddig az Atlanti faj többször 
is költ. Egy további rejtély az, hogy a Csendes-ten
geri lazaca a keleti vizekbe helyezve át nem tenyészik. 
Történeti tény, hogy Uj-Anglia vizeit is hajdan sok 
lazacz népesítette, holott ma 5%-ra sem lehetne tenni 
a Penobseotban amaz ikrák számát, melyek természe
tes állapotban az oczeánt elérő lazaczukat szolgáltat
nak. Ellenben a haltenyésztés az ikrák 95°/0-át költeti 
ki s az ivadékok 75%-át juttatja egyéves korig. De a 
keleti lazaczok is sokat szenvedtek a fókáktól, melyek 
annyira szorongatják a lazaczokat, hogy Maine állam 
p. o. egy dollár díjat fizet minden fókabőrért. Újabban 
a varsás halászok czirkálni kénytelenek hálóik körül a 
Penobscot-öbölben, hogy távoltartsák a tenger e 
farkasait. F. S.

Az új bajor halászati törvény.
Amaz államok között, melyek a halászat és a hal- 

tenyésztés kultuszában vezetnek, joggal követel helyet 
magának Bajorország. A kormány, karöltve a társa
dalommal, mindent elkövet ezen termelési ág eme
lésére, Méltán érdekelhet tehát bennünket, minő eszkö
zöket állít a halászat szolgálatába a bajor törvényhozás. 
Ott is vajúdik a szakkörök által sürgetett törvénymódo
sítás eszméje s tudósok és szakértők ugyancsak fogyaszt
ják a tintát és papirost idevágó eszméik és nézeteik 
vitatásában.

Mint értesülünk, a bajor kir. belügyminisztérium ez 
irányban részletes javaslatot dolgoztatott ki s azt egy 
rövid indokolás kíséretében a mezőgazdasági tanács,

. országos halászati egyesület és valamennyi ipar- és 
kereskedelmi kamarának megküldte bírálat végett.

Bajorország tudvalevőleg bővelkedik olyan halasvizek
ben, a melyek úgv a nemes ragadozók, így a pisztráng, 
pérhal, galócza, szemling, tavipisztráng, süllő stb., vala
mint egyéb békés fajták, nevezetesen a ponty, czompó, 
márna és különböző keszegfajták tenyésztésére alkal
masak. Daczára ezen természetes előnyöknek, 3—4 év
tized óta a halászat jelentékenyen hanyatlott s ma már 
legfeljebb 5 millióm márkára becsülik a halászattal 
kapcsolatos évi jövedelmet. A javaslatot kísérő indoko
lás szerint a hanyatlás okait részben a kultúra, az ipar, 
a víziutak és a közegészség érdekében foganatosított 
állami tevékenységben, leginkább azonban a hivatásos 
halászok kíméletlen eljárásában keresik, a kik mit sem 
törődve megfelelő törzsállomány fenntartásával, kímélet 
nélkül űzték a halfogást.

A javaslat 8 szakaszra osztva foglalkozik a halászati 
törvény tárgyi és jogi részleteivel, valamint a halászat 
rendezett űzéséhez és a haltenyésztéshez; nemkülönben 
a halóváshoz megkivántató szabályokkal. Megállapítja 
nevezetesen a természetes és mesterséges folyómedrek
ben és árvizek kiöntéseiben űzhető halászati jog gya
korlását, hogy elejét vegye ama visszásságoknak, a me
lyek a szabad és a parti birtokosok részéről űzött hal
fogás tekintetében eddig fennálltak.

A halasvizek okszerű gazdasági kezelését előmozdí
tandó, lehetővé teszi a halászati jogosultaknak meg
felelő terjedelmű területeken leendő társulását. Az ilyen 
közös használat rendszeresítésénél első sorban a tulaj
donosok elhatározása iránytadó, azonban hivatalból is
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megalakítható a társulat vagy szövetkezet, ha nem sike
rül eme jogoknak a községek részére való átengedésé
vel azok okszerű gyakorlását biztosítani. A parti ingat
lanokhoz kötött halászatnak (Koppelfischerei) ama hátrá
nyát, mely a túlságos szétdaraboltságból ered, azzal 
kívánja ellensúlyozni, hogy ezeknek további tagolását 
eltiltja, sőt korlátolja a halászati bérbeadás okából ;valő 
felaprózást és megnehezíti a jogosítottak részéről ad
ható engedélyek kiállítását.

A halászat közös őrzését, gazdasági kezelését és ki
használását, a halállomány szaporítását és védelmét 
czélzó szövetkezetek alakításának előmozdítására a ja
vaslat bizonyos kényszert is alkalmazni óhajt, a mennyi
ben megengedi, hogy a czélba vett területen az érde
keltek többsége, a netáni kisebbséget kényszerítheti a 
szövetkezetbe való belépésre. E tekintetben azonos el
járást követ azzal, melyet a bajor vízjogi törvény a 
vízrendező társulatokra nézve megszabott.

A halászat űzésének jobb ellenőrzése végett a halászat 
csakis halászjegyek ellenében és csakis hatóságilag hite
lesített eszközök használatával szabad. A halász, illetve 
annak személyzete pedig jogosíttatik a parti birto
kos érdekeinek kellő kíméletével a part használatára.

A halak szabad közlekedését hátráltató bajok meg
szüntetésére a folyót egész szélességükben elzáró vízi
művek tulajdonosai köteleztetnek hallépcsők felállítására 
és fenntartására. Egyidejűleg gondoskodik a halaknak 
gépek, hajtóművek, valamint vízelvonásból eredhető 
károsodásuk elleni védelméről.

A halállomány fenntartása, valamint a teleltetés sike
rének előmozdítása érdekében kiméleti helyek fölállítását 
rendszeresíti. Végül pedig jogot ad a halászati jogosul
taknak megfelelő korlátok között arra, hogy a halakra 
nézve veszedelmes állatokat megfoghatják avagy elejt
hetik, természetesen a vadászatra jogosítottak tulajdon- 
jogi igényének épségben tartásával.

Az eljárás egyébként azonos az 1907. márcz. 23-án 
kelt vízjogi törvényben megállapítottal. Végül a büntető 
határozatok, valamint a szülők, a munkaadók és a mun
kásoknak mint halászoknak felelősségére vonatkozó 
határozmányokról esik szó. Observer.

Halaink halászati és tenyésztési szempontból.
Irta: Lakatos Károly. (Folytatás.)

40. A balin. (Kerekkeszeg, Blicca björkma, argyroleuca.) 
Előfordul a Dunában és holtágaiban, a Tiszában, Zagyvá
ban, Rábában, Drávában, Murában és Körösben, vala
mint a Fertő és Balatonban is. A lassabban folyó és 
az állóvizeket kedveli; a homokos és agyagos fenekű 
víz a fő eleme. Fenékhal. ívik  május és júniusban. 
Sásos, nádas partok sekélyes helyein ikrázik. íváskor 
szinte bénult eszű s ilyenkor rostával is kimeríthető, 
sőt kézzel is fogható elővigyázatlansága miatt. A fej
lettebb példányok később (június), a fejlettebbek koráb
ban (május) ívnak s ívásuk alkalmas időjárás esetében 
gyors lefolyású, legfeljebb 3—4 napig tart. A közép- 
nagy és kis példányok nem egyszerre, hanem külön 
ívnak kb. egy heti időtávolságnyi különbséggel. Az ívás 
tapasztalás szerint hajnaltól kezdve reggelig tart, az
után pedig „megáll“. Állítólag a kifejlett nőstény hal 
100,000 nyi ikratartalommal bir. Hossza 20—30 cm., 
súlya legfölebb 1 kiló. Húsa komisz, szálkás és gyakran

sok förtelmes féreg van benne. Csak a legszegényebb 
nép hala. Tógazdaságokban (kivált pisztrángos tavak
ban) haletetőnek nagyon beválik.

41. Az őnhah (Vadászkeszeg. Aspius rapax.) A lassú 
folyású tiszta vizeket szereti. Föntjáró hal, de csak 
ha vadászik, ellenben pedig a mélyeken úszkál. Nem 
ritka. Van a Tiszában, Dunában, Marosban, Szamos
ban, Zagyvában, Sajóban, Rábában, Oltban, Latorczá- 
ban, Murában, Krasznában, Körösben, Drávában, Ipoly- 
ban, Berettyóban, sőt még a Rákospatakban is. A Ba
latont és Fertőt is lakja. ívik  április és május hóna
pokban, de nagyon kedvező tavaszi időjárás esetén 
ívása márcziustól júniusig eltart. íváskor a mély vizek
ből a sekólyesebbekbe vonul, a tavakból pedig az élő 
vizekbe. ívása rendes körülmények közt igen rövid 
lefolyású s alig tart három napnál hosszabb ideig. 
A tejeshal ívás idején nagyon rühedzik. Az ivadék 
gyors növésű, de nagyon kényes, miért is sok elpusz
tul. A Balatonban korábban ívik, mint a folyókban, 
a mennyiben kedvező időjárás esetén már márczius 
végén ívni kezd. Ekkor a partok felé siet, hogy a 
csuhunak czafrás gyökereit, sászsombékot és nádtöre
déket „megfürödje“. íváskor nem csapkod farkával, 
mint a ponty vagy keszeg, egyáltalában nem csinál 
nagyobb zajt, de a vízből való kiemelkedése mégis 
némi neszszel jár és erről a balatoni halász azt mondja, 
hogy Mohog“ vagy „lohogik“ az őn. Többnyire éjjel 
ívik. Ikrái jóval nagyobbak a süllőénél, majdnem a 
pontyéval egyenlő nagyságúak és szürkés színűek. Az 
ívófélben levő kifogott őn ijedtében ikráját és tejét 
elboesájtja, mely jelenséget csakis nála és a ponty
nál tapasztalták a halászok. íváskor seregesen jár. 
Hossza a 80 cm.-t, súlya a 30 kilogrammot is eléri, 
rendesen azonban 6—7 kiló nehéz. Húsa kitűnő, de 
alábbvaló a süllőénél. Inkább paprikásba való, mint 
sütni való hal, mert nem fői szét. Régibb halászati 
munkák azt ajánlják, hogy ha az ont meg akarjuk főzni, 
nem szabad egyszerre forró vízbe (!) tennünk (!), hanem 
kezdetben hideg vízbe tegyük (hát természetes!) és így 
a hús szétfoszlását megakadályozzuk. Ha meg akarjuk 
sütni, előbb alaposan be kell. sózni, sóval bedörgölni, 
azután pedig két óráig így állani hagyjuk és kitűnő 
pecsenyére teszünk szert. „Balatoni halászaink azt 
ajánlják, hogy minden szálkás hal sülve jóízű, ha 
sűrűén megmetélve készítjük el (Dr. Vutskits);11 Hát 
ezt a reczeptet minden magyar asszony ismeri és „meg- 
irdálás“ (megmetélés) nélkül nem süt semmiféle halat 
se. D a Vutskits nyomán megemlítem, hogy a balatoni 
halászok kétféle ont különböztetnek meg: csere önt és 
sima önt. A csere őn barnább hátú, kurtább fejű, ke 
ményebb, zsírosabb és ízletesebb húsú, míg a sima ön 
laposabb, szélesebb, majdnem egészen ezüstösen fénylő, 
hosszabb fejű, de „podvás“ húsú, kevésbbé jóízű hal. 
A fiatal ont „önkisz“-nek, a már nagyobbat „önborjú“- 
nak, a még nagyobb, küszekre vadászó önöket „tán- 
czos on“-nek hívják. Ugyancsak a balatoni halászok szerint 
az ön a Balatonban 8 kilót is elérhet, de a nagyobbak 
már „tánczolnak“, azaz nem ugranak ki a víz színe 
fölé a küsz utáni hajszájukban, a nagy őn tehát nem 
„puffanik“. Miután a süllő rovására élt, lévén annak 
táplálkozásában versenytársa, másrészt pedig mivel fel
nőtt korában még az apróbb süllőket sem kíméli: így 
közvetlenül,és közvetve is káros a süllőállományra nézve.

(Folytatjuk.)
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»  T Á R S U L A T O K
A Balaton halászati részvénytársaság ez évi rendes köz

gyűlését folyó évi augusztus hó 1.-én tartotta Siófokon 
Szabó Imre elnökletével. A határozatképesség megállapí
tása után felolvasták az igazgatóság által előterjesztett 
zárószámadást és jelentést, melyeket a közgyűlés a fel
ügyelő bizottság javaslatához képest elfogadott s a fel
mentvényt minden irányban megadta. Az üzleti jelentés, 
továbbá a társulati mérleg, a veszteség- és nyereség
számla eképen szól: Tisztelt Közgyűlés ! A lefolyt 1906— 
1907.-ik üzleti év mérlege, egy jobb üzleti év ered
ményét képezi, mert szemben az előző évben elért 44379 
K 27 f nyereségösszeggel, a jelenlegi mérleg 86834 K 
94 f nyereségről számol be.

Ezen eredmény, melynek egyik főtényezője a téli ha
lászat kihasználását lehetővé tett kedvező időjárás volt, 
különösen azért örvendetes, mert halfogásaink eredmé
nyéből alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy a Bala
tonban lényegesen szaporodtak a fogasféle halak. A hal
fogások épen ezért értékesek voltak és ennek tulajdo
níthatjuk azt, hogy habár halászati üzemünk mellékágai 
a most lefolyt üzleti évben kisebb eredményt értek is el, 
ez évi üzleti nyereségünk mégis lényegesen meghaladja 
az előző évit. A fogasféle halak most említett szaporo
dása teljesen igazolja a haltenyésztés tekintetében elfog
lalt álláspontunknak és az ennek megfelelőleg általunk 
követett amaz iránynak helyességét, hogy a Balatonban 
a fogasféle halak tenyésztése mutatkozik egyedül ered
ményesnek és jövedelmezőnek. Ép ezért ezután is ezen 
halfaj szaporítása fogja haltenyésztési tevékenységünk 
főczélját képezni.

A mérleg szerint rendelkezésre álló és a múlt évi át- 
hozattal együtt 91944 K 07 f-t tevő nyereségösszeg fel
osztására nézve javaslatunk a következő :

A rendes tartalékalapnak alapszabályszerű növelésére 
fordítandó 4341 K 75 f, a rendkívüli tartalékalap növe
lésére 18000 K, a társasági alkalmazottak jutalmazására 
3473 K 40 f, részvényeseinknek osztalékul részvényen
ként 50 K-át és így összesen 60000 K-át kívánunk ki
adatni, mely osztalék a 7. számú szelvény ellenében lesz 
kifizetendő, míg a jövő év számlájára 6128 K 92 f volna 
átírandó.

A nyereség felosztására vonatkozó ezen javaslatunkat, 
mely szerint tehát 1. Rendes tartalékalapra 4341*75 K. 
2. Rendkívüli tartalékalapra 18000*— K. 3. Alkalmazottak 
jutalmazására 3473*40 K. 4. Részvényeseknek osztalékra 
60000*— K. 5. Jövő üzleti év számlájára 6128*92 K. 
Összesen 91944*07 K. fordítandó, ajánljuk a t. közgyű
lésnek szíves elfogadásra.

M é r l e g  s z á m l a  Vagyon: 1. Pénzkészlet 100867*73 
f' K. 2. Ingatlanok 107451*18 K. 3. Gőzhajók 102995*87 K.
^  N >-U. Berendezések 172554-78 K. 5. Óvadékok 51976 25 K. 

P j p  6. Folyó számla-követelések 21327-26 K. 7. Átmeneti tételek 
V  n * J1810 90 K. 8. Készletek 40785-39 K. Összesen 599769-36 K.

Teher: 1. Részvénytőke 240000*— K. 2. Rendes tartalék- 
alap 13195*35 K. 3. Rendkívüli tartalékalap 38476*45 K. 
4. Értékcsökkenési tartalékalap 130696*47 K. 5. M. kir. 
kincstár 60000*— K. 6. Óvadékok 13885*88 K. 7. Folyó 
számla tartozások 11571 14 K. 8. Múlt évi nyereség áthozat 
5109*13 K. 9. Nyereség az 1906/7. üzletévben 86834*94 K. 
Összesen 599769*36 K.

V e s z t e s é  g- és  n y e r e s é g - s z á m l a .  Tartozik: 
1. Haszonbér számla 48947*76 K. 2. Haltenyésztési számla 
11337*96 K. 3. Munkabér számla 121601*95 K. 4. Gőz
hajó üzem-számla 21397*94 K. 5. Árfolyamkülönbözeti 
számla 683*75 K. 6. Általános üzemi kiadások 84765*93 K. 
7. Értékcsökkenési számla 30000.— K. 8. Múlt évi nye- 
reség-áthozat 5109*13 K. 9. Nyereség az 1906/7. üzlet
évben 86834*94 K. Összesen 410679*36 K. — Követel:

1. Múlt évi nyereség-áthozat 5109*13 K. 2. Jövedelem 
405570*23 K. Összesen 410679*36 K.

Végül kiegészítették a felügyelő-bizottságot egy ren
des és kót póttagot választván e czélra, mire a közgyű
lés az igazgatóságnak és alkalmazottaknak eredményes 
tevékenységükért kifejezett köszönetnyilvánításával vé
get ért.

Az Olt folyó halászati jogtulajdonosai a társulatalakítás 
ellen. Áz Olt folyónak Fogaras vármegye területén fekvő 
szakaszán érdekelt halászati jogtulajdonosokat julius 
4-ére hívta össze alakuló közgyűlésre a megye alispánja. 
A nevezett vízterületet a földmívelésügyi miniszter olyan
nak nyilvánította, a melyen a halászat jövőben csakis 
társulati úton gyakorolható, azaz ha a társulat nem ala
kul is meg, ott többé önállóan senki sem gyakorolhatja 
halászati jogát, de a törvény értelmében az egyöntetű 
okszerű halászat biztosítására az egész vízterület ható
sági rendelkezés alá kerül. Az érdekeltek a gyűlés fo
lyamán erről kellő felvilágosítást nyertek, miután azon
ban nagy többségük nem személyesen jelent meg, de 
mint megannyi kisbirtokost az illető község elöljárósága 
képvisehe, a melyeknek már meg volt a határozott uta
sításuk, egy-két jelenlevő nagyobb birtokos kivételével 
mind a társulattá alakulás ellen szavaztak. A széliében 
elharapódzott orvhalászat miatt pedig nagyon is szüksé
ges itt valami úton-módon rendet teremteni. m.

Társulatalakulási mozgalom a Bodrog folyón. A Bodrog 
folyó halászati jogtulajdonosai augusztus 3-án jöttek 
össze újból Sátoraljaújhelyben a halászati társukat meg
alakítása végett. A megjelentek kimondották, hogy elv
ben a társulattá alakulás mellett vannak, szükségesnek 
tartják azonban a távol levő, nagy területekkel érdekelt 
halászati jogtulajdonosok véleményét is meghallgatni az 
alapszabályok s üzemterv megszerkesztésénél, a mely 
czélra egy albizottságot küldölt ki a közgyűlés. m.

cA o

V E G Y E SE K
Halakat hosszabb ideig tartani rendesen jégen szokták. 

Csakhogy a jég olvadó leve, különösen melegebb idő
ben, kilúgozza a hal húsát s a baktériumok tenyészeté
nek is kedvez. A leghelyesebb, ha a halat előbb kizsi
gereljük, szálványait (kopoltyúit) kiszedjük s belsejét 
sörtekefével jól kitisztítjuk, aztán sósvízzel kimossuk. 
A halat aztán bőven szabott pergamenpapírba csavarjuk 
úgy, hogy levegő, víz hozzá ne érhessen; így teszszük 
aztán jég közé. Az így elhelyezett hal napokig, sőt 
két-három hétig is teljesen frissen eláll.

Kísérletek idegen halfaj meghonosítására. Ez évi költési 
idényben a hercáegovinai „Trotta“ pisztráng-ikra költé
sével két halászati társulat területén történt kísérlet. Az 
egyik a „Zólyomvármegyei Halászati Társulat“, az itt 
elért eredményről azonban még nem kaptunk hirt, a 
másik a , Poprádvölgyi Halászati Társulat“, a hol a 
szepesszombati költőházban a társulat ügybuzgó igaz
gatója saját maga végezte a kísérletet. Az említett hal
faj ikrájából a szepesszombati költőházba 10,000 db érke
zett és pedig látszólag elég jó állapotban; romlott mind
össze 58 db volt közöttük. Á vízbehelyezés után azon
ban, az első héten, különösen rendkívüli mértékben 
pusztultak az ikrák, úgy, hogy csupán 5700 db ivadék 
lett a 10,000 ikrából. Á kelés és az ivadék fejlődése, 
összehasonlítva a többi pisztrángfajták (sebes pisztráng, 
szivárványos pisztráng stb.) fejlődésével, igen lassan 
haladt előre s az ivadék mindvégig igen gyenge és 
kényes természetű maradt s így nem sok reményt lehet 
fűzni a szabad vízbe kibocsátott ivadék felnöveke
déséhez. m.
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