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Magyar-román halászati egyezmény.
ült hó 28-án nyújtotta be a képviselő

házhoz D a r á n y i  Ignácz földmívelés- 
ügyi miniszter azon nemzetközi szer

ződés beczikkelyezéséröl szóló törvényjavaslatot, 
melyet a Dunán a halászatnak egységes elvek 
szerint való kezelése érdekében magyar és román 
megbízottak ez év elején székesfővárosunkban 
kötöttek. A szerződés ama szóbeli tárgyalások 
eredménye, a melyeket ugyanezen megbízottak 
a múlt nyáron folytattak szintén itt Buda
pesten.

A mióta a halászat kultusza terjed, — sajnos, 
nálunk még lassabban, sem mint annak közgazda- 
sági fontossága megérdemli — mind többen 
látják és érzik a vizek egyöntetű művelésének 
és hasznosításának szükségét Hiszen saját halá
szatunkból folyó tapasztalatok is bőven igazol
ják, hogy ezen a téren okszerű és állandó ha
szon csak ott lehetséges, a hol úgy a halasítás, 
mint a halfogás egységesen folyik, mert csak 
ilyen kezelés mellett verhet gyökeret a termé
szetes halászat legfőbb kelléke: a t u d a t o s  kí
m é l e t  és h a l ó v á s .

Minél egyezőbb a folyó természete azon hal
fajok megélhetése szempontjából, a mely hal
fajok tenyésztésére gazdálkodásunkat alapítjuk, 
annál hosszabb szakaszán kell természetszerűleg 
az egyöntetű kezelésnek érvényesülnie. Önkényt 
következik ebből, hogy több államhoz tartozó 
egyazon víznél, eme határok megszabásának a 
bennök élő értékes vándorló halak életmódjához 
kell tehát igazodni.

A magyar-román halászati egyezményben a 
súly első sorban a tok  fé l ék (Accipenscroidák) 
ama jeles képviselőire esett, a melyek a Fekete- 
tengerből járnak fel hozzánk, illetve tőlünk oda le. 
Vándorlásuk tapasztalás szerint a folyó derekán 
túl nem ér, úgy, hogy a jelzett czél érdekében 
halászatunk fő erének védelmére csupán a  ma
gyar, szerb, román, bulgár és részben orosz 
szakaszok jutnak közelebbi vonatkozásba. Ennek 
tudatában a magyar korona országai gazda
sági érdekeinek védelmét szemelött tartó elvek 
megállapítására már 1891-ben kezdeményezett a 
magyar kormány tárgyalásokat, azok alapján 
pedig diplomácziai úton, a külfölddel is meg
indította az eljárást. Azonban ekkor még ezen 
államok egyike sem bírt halászati törvénynyel, 
sőt mert a dunai halászat bérbeadására úgy 
Romániában, mint Szerbiában fönnállótt hosz- 
szabb lejáratú szerződések is útját állották a ter
vezett rendezésnek: a részünkről tett lépéseknek 
akkoriban nem lett eredménye.

Románia csakhamar pótolta eme törvényho
zási hiányokat, úgyszintén a többi államok is,



156

a minek folytán 1899-ben Románia kezdemé- 
gyezésére újból megindultak ez ügyben a tár
gyalások. Az eredmény most már nem is maradt 
el, jeléül annak, hogy általánosan érzett szükség 
pótlásáról volt sző. Románia hamarosan meg
kötötte az óhajtott szerződést Oroszországgal, 
Bulgáriával és Szerbiával. Egyedül a mienk késett 
addig, a míg külügyi képviseletünk közvetítésé
vel éveken át húzódó tárgyalások után Darányi 
miniszter a szóbeli egyezkedés útjára nem terelte 
az ügyet.

Ennek nyomban meg lett a sikere, a mennyi
ben a megegyezés létrejött. A magyar álláspont 
csak annyiban nem érvényesült, hogy az egyez
ményt nem sikerült — mint szándékolva volt — 
a Romániával közös többi folyókra, így az Olt, 
Bodra, Tátros, Békás, Tölgyes, slbire kiterjesz
teni, hanem Románia határozott kívánságára csak 
a Dunára kellett azzal szorítkozni. Halászatunk 
védelme érdekében így is határozott vívmány
ként üdvözölhetjük a javaslatot, egyebek között 
azért is, mert végre itthon is megszűnik az az 
állapot, hogy a Dunának egy jelentékeny sza
kaszán, a törvény hatályának felfüggesztése foly
tán, a halászat csak úgy mint régen szabad zsák
mány tárgya. Értjük a Drávatoroktól Orsováig 
terjedő azt a részt, a melyre nézve a törvény 
tilalmi intézkedései azért nem alkalmaztattak, 
mert a halfogásban sem Horvátország, sem 
Szerbia nem korlátolta lakosságát törvénynyel.

A szerződés 13 szakaszban részletes intéz
kedéseket tartalmaz a halászati eszközök és 
fogásmődok meghatározására, a halak és rákok 
kíméletére, a tilalmi időre, a különböző halfajok 
és rákok fogásának bizonyos méreteken alól való 
tilalmazására s ezeknek, valamint friss ikrájuk
nak árúsítására.

E tekintetben az egyezmény határozottan szi
gorúbb mint a törvény, mert á l t a J j j i o s  s 
ezen időre terjedőleg p i a c z i  t i l a l o m m a l  kap
csolatos kiméleti időt szab meg. Az eddig szer
zett tapasztalatok sokszorosan megmutatták, hogy 
az eddigi zsaroló gazdálkodás sokkal mélyebben 
gyökerezik a halászságnál, hogy sem az ú. n. 
individuális tilalom mellett a halak szaporítása 
érdekében nélkülözhetetlen kíméletre számítani 
lehetne. Ezzel a társulatok által üzemtervszerüleg 
életbeléptetett kéthónapi általános tilalom tör
vény szerint is kötelezővé válik és pedig az egész 
Dunán, hazánkban Dévénytől Orsováig, a kül
földön pedig egészen a Fekete-tengerbe való 
omlóséig.

Értékes halfajainknak ilyen módon való vé
delme alapos reményt nyújt sikeres szaporodá
sukra és arra, hogy jövőben a magyar Dunára

sűrűbben jönnek fel a tok és a viza, ama kiváló 
halfajok, a melyek régente Komáromon felül is oly 
tömegesen fogattak, hogy azok halászata való
ságos kincsesbánya volt. Eme rendelkezés jelen
tőségét mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
Romániában a dunai halfogást ma az állam saját 
kezelésében űzi, egyre fökozódó eredménynyél. 
Ha tehát nálunk, kivált a legutóbbi időben, fogy 
a viza, annak magyarázata első sorban az inten
zivebbé vált romániai fogásokra vezetendő vissza. 
Sajnos, az ottan űzött fogás, illetékes szakem
berek nyilatkozata szerint, máris meghaladja azt 
a mértéket, hogysem természetes úton lehetne 
a fogyatkozó halállományt pótolni.

Eme zsaroló gazdálkodásnak végét vetni ne
künk áll érdekünkben, annál inkább, mert halá
szat tekintetében annál előnyösebb egy állam 
helyzete, minél közelebb esik a tengerhez.

A szerződés egyik pontja a magyar és román 
megbízottak barátságos érintkezését helyezi kilá
tásba, avégből, hogy a szerződés végrehajtását 
kölcsönösen ellenőrizzék és tapasztalataikat kö
zölve közös akarattal, a czél érdekében szüksé
gessé váló javításokra nézve javaslatokat készít
senek. Ez az összeköttetés alkalmat nyújt a 
kölcsönös jó viszony ápolására és szilárdítására, 
a mi vonatkozásában mindkét félre nézve bizo
nyára kívánatos.

Nem érdektelen annak a föl említése sem, hogy 
ezen most beczikkelyezés alatt álló nemzetközi 
szerződés megkötésénél Magyarország Ausztria 
nélkül mint teljesen önálló, független állam sze
repel s hogy tudomásom szerint ez az első 
nemzetközi szerződés, melyet Budapesten tár
gyaltak, itt kötöttek és ugyanitt fognak ratifikálni.

Ám ebből a szempontból is értékes vívmány 
a szerződés; de az lesz meggyőződésem szerint 
halászatunkra nézve is, — úgy, hogy azok, a kik 
velem együtt halászatunk emelését óhajtják, 
örömmel üdvözlik Darányi minisztert ezen újabb 
sikere alkalmából. Vajha sikerülne a szerződést 
minél előbb véglegesítenie is, mert a román tör
vényhozás már ez év tavaszán letárgyalta és 
elfogadta azt s így csak rajtunk áll, hogy mi
előbb életbe lépjen.

* * *

A szerződést tartalmazó törvényjavaslat szó
szerinti szövege ez:

Törvényjavaslat,
a dunii halászat védelme és Jcihasználása tárgyában

Rumániával1903. évi január 31-én Jcötöft egyezmény 
becziJclcelyezéséröl.

A dunai halászat védelme és kihasználása tárgyában 
Magyarország és Románia közt 1903. évi január 31-én
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Budapesten kötött egyezmény az ország törvényei közé 
iktattatik.

Ö Felsége az Ausztriai Császár, Csehország királya, 
stb. és Magyarország apostoli királya és Ő Felsége 
Rumánia királya jónak találván, hogy a dunai halászat 
védelme és kihasználása tárgyában Magyarország és 
Rumánia közt egyezmény köttessék, ebből a czélból 
meghatalmazottaikká kinevezték, és pedig :

Ó Felsége az Ausztriai Császár, Csehország királya 
stb. és Magyarország apostoli királya:

Krisztinkovich Ede urat, miniszteri osztálytanácsost 
a földmívelésügyi minisztériumban Budapesten és Land
graf János urat, műszaki tanácsost, magyarországi halá
szati felügyelőt;

Ö Felsége Rumánia királya:
Cuciurano Viktor urat, követségi tanácsost és Rumánia 

budapesti rumán főkonzulát és dr. Antipa Gergely urat, 
halászati felügyelőt és igazgatót, a földmívelésügyi 
minisztériumban Bukaresztben;

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik 
közlése után a következő czikkekben állapodtak m eg:
. I. Czikh. A jelen egyezmény hatálya a Dunának 
kizárólag magyar és rumán részeire s azon mellék
ágakra terjed ki, amelyek a Dunával egységes egészet 
képeznek. Kiterjed továbbá a szóban forgó szakaszok 
holt ágaira is, amennyiben azok a (Duna) folyam medré
vel közvetlen összeköttetésben vannak.

A fent említett vizekben a halászat a következő 
korlátozások alá fog esni.

II. Czikh. Tilos fonalból, vagy más hasonló anyag
ból készült olyan halászeszközök és szerszámok haszná- |

lata, melyeknek szembősége nedves állapotban a szém 
bármely oldalán 4 cm.-nél kisebb.

A dunai hering (Clupea pontica) halászatánál ezen 
szembőség a szem minden oldalán 3V2 cm -ig kiseb
bíthető.

A szembőség méretének V10 részét meg nem haladó 
eltérés elnézhető. Az illető kormányok megbizottaiknak 
előzetes megállapodása alapján, bizonyos fogókészülékek 
szembőségét meghatározott időszakokra csökkenthetik, 
de kizárólag kisebb fajú halakra.

III . CzihTc. Dynamittal vagy más robbanó, mérgező, 
vagy kábító szerrel halászni tilos.

IV. Czikh. Tilos a vízfolyásban bármily rögzített, 
vagy mozgatható halász-készüléket akként alkalmazni, 
hogy az a vízfolyásból a szélesség felénél többet el
zárjon s a vándor halak szabad vonulását akadályozza.

Irányadó a két partot kis víznél összekötő legrövidebb 
vonal közepe.

Hasonlóképen tilos több ily eszközt egyidejűleg hasz
nálni, ha csak ezek a folyó hosszában mérve legalább 
50 méternyire nem állanak egymástól.

E rendszabályok oly csatornákra (garla), melyek 
mocsarakba és tavakba torkolnak, nem alkalmazandók. 
Az állandó jellegű átkötéseknél (lészák), legyenek azok 
akár fából, akár nádból, az egyes léczek között a köz 
nem lehet kisebb mint 3 cm.

V. Czikh. Ivás idején a következő halfajokat tilos 
fogni:

1. Acipenser huso (magyarul: viza, rumánul: morun).
2. Acipenser Güldenstädtii (magyarul: vágótok, romá- I n u l: nisetru).

Q. Hal a rómaiad és görögöd asztalán.
— A „IIA L Á SZ A T “ e r e d e t i  tá r c z á ja . —

I r ta : Krenediis Ödön.H o m e r  korában és az ősidőben a görögök már 
ismerik a halfogás mesterségét úgy hálóval, mint 
horoggal s horgaiknak nehány igen érdekes pél

dánya maradt reánk; a mesterséges haltenyésztést azon
ban még nem űzik és pedig azon egyszerű okból, mert 
nem sokra becsülik a halat s az inkább a köznép táplá
lékát képezi, míg a tehetősebb osztály az emlős állatok 
húsát eszi előszeretettel és pedig nyárson sülve s annak 
asztaláról hiányozni soha sem szabad.

A halat a köznép szintén nyárson süti, vagy pedig 
olajban, mert az olajat igen szeretik az ó-görögök s 
fáját annyira tiszteletben tartják, hogy annak védőjéül 
Athene istennőt tisztelik.

Később azonban, az ízlés finomultéval a görögök asz
talán a nagymennyiségű sült emlős állathúst már szárnyas
pecsenye és halnemű pótolja részben és már ismerik a 
húsnak főzését is. Ugyanezt a finomult ízlést találjuk a 
római tehetősebb polgárok háztartásában is.

A halakkal majdnem egyidőben jelenik meg az étel- 
nemüek közölt a rák, a teknősbéka, a csiga és az 
osztriga. *

Ugyanekkor már a kosárnemüek között találjuk a 
vesszőből font varsát s a lapos halárús kosarat, a mely
nek alakját a déli vidékek lakói mai napig megtartották 
s melynek görög neve arcupís volt. Ugyancsak ezen időtől

kezdve jelenik meg a halastál is, hosszúkás alakjával s 
a gazdagoknál vert ezüstből vagy aranyból van. Külö
nösen a rómaiak fényűzők e tekintetben és lanx nevű 
tálaik egy-egy vagyont érnek. Plinius a többek között 
olyanokat említ, a melyeknek darabja 100-250—500 
római font szinezüstöt tartalmazott. De a rajtuk feltálalt 
halak is megfeleltek a tál értékének, mert megesett, hogy 
egy-egy a fiumei piaczon ma oly mindennapi barbóniért, 
ha az a közönségesnél többet nyomott, például két római 
fontot, úgy annak ára már százakba ment, a négy fon
tosért 1000, a hat fontosért pedig már 6000 sestertiust 
fizettek, vagyis több mint ezer koronát mai érték szerint.

Az apróbb barboni a köznépnek igen kedvelt eledele 
volt és nagy kelendőségnek örvendett.

Más finomabb fajta tengeri hal volt még a muraena, 
egy angolnaszerü halfaj, a melyet különösen a sicziliai 
partokon halásztak és szintén nagyon drága pénzen 
fizettek a tehetősebbek.

Kedvelt halfajok voltak még a rhombus és az aurata.
Ugyanekkor kezdték a halakat konzerválni úgy olajban, 

mint sóban és pedig leginkább a Feketetenger partjai 
mentén, a honnan Görögországban, továbbá a szárd és 
spanyol partokon, honnan a római birodalomba roppant 
mennyiségűt szállítottak.

A konzervált halat a görögök xáptxog név alatt ismerték.
Mint azt egy pár remekmívű reánk maradt tűzhely 

bizonyítja, a rómaiak különösen, de a görögök is szerették 
a gőzben való főzést s ezt különösen a halnemüek el
készítésénél alkalmazták előszeretettel.



( 3. Acípenser stellatus Pali. (magyarul: csillagostok, 
rumánul: pástruga).

4. Acipenser Schypa et glaber Gül. (magyarul: faj tok, 
riimánul: viza).

45. Acipenser ruthenus L. (magyarul: kecsege, rumá
nul : cega) és az Acipenser h'alnem minden faja.

Lucioperca sandra et volgensis (magyarul: fogassüllő, 
rumánul: sandre, salau).

Cyprinus Carpio L. (magyarul: ponty, románul: crap).
Tinea vulgaris Cuv. (magyarul: compó, rumánul: 

tauche, lin).
^JBarbus fluviatilis Ágas (magyarul: Barbe, márna» 

rumánul : barbeau, mreána) és a Barbus halnem min
den faja.

,Astacus fluviatilis és leptodactylus (magyarul: rák, 
rumánul: ékrevisse, rác).

Az ívás ideje, amely alatt ezen halfajokat fogni üem 
szabad: Magyarországra nézve április hó 10-től junius 
hó 10-ig van megállapítva^

Az érdekelt kormányok kiküldötteik megegyezése 
alapján a felsoroltakon kivül más halfajokra nézve is 
állapíthatnak meg tilalmi időt.

VI. Czilclc. Az alább felsorolt halfajokat mindenkor 
tilos kifogni, ha a következő méreteknél kisebbek:

Acipenser Huso — — — — ------- 100 cm
Acipenser Güldenstädtii ___ 60
Acipenser stellatus ___ ... — — — 60
Acipenser ruthenus ___ . . — — 35
Acipenser Schypa és glaber ... . .. ... 60 ?!
Lucioperca sandra és L. volgensis... ... 30

Cyprinus carpio és a Cyprinus halnem
többi faja ___  .............___ ___ ___ 30 cm.

Astacus fluviatilis és Astacus leptodactylus 9 ,, „
Az acipenser halnem fajtáinál és a rákoknál a hosszú

ságot a szemtől a fark végéig kell mérni, a többi hal
fajnál a fej kezdetétől a fark végéig. A megengedett 
eltérés 10%.

Az érdekelt kormányyok, kiküldötteik megegyezése 
alapján, ha szükségét látják, a felsoroltakon kívül ihás 
halfajokra is állapíthatnak meg legkisebb méretekét;

VII. Czilclc. Azokat a halakat, melyek a VI. czikk- 
ben előirt méreteknél kisebbek, valamint azokat is, ame
lyek az V. czikkben meghatározott tilalmi időben fogat
nak, azonnal vissza kell dobni a vízbe még akkor is, 
ha már nem élnek.

VIII. Czilclc. A szabályos méretűnél kisebb vagy 
ívási idő miatt tilalmazott halakat s ezek friss ikráját 
(caviar) árusítani nem szabad.

IX. Czilclc. Mesterséges hal- és ráktenyésztés, vala
mint tudományos kísérletezés czéljából az illetékes 
hatóság az V. és VI. czikkekben foglalt tilalmak alól 
kivételesen fölmentést adhat s ugyanazon czélból a II. 
czikkben tiltott készülékek alkalmazását is megengedheti.

X. Czilclc. A szerződő felek kormányai — mindegyik 
a saját részéről — megteszik a szükséges intézkedé
seket a jelen egyezmény végrehajtása végett. Minden 
kihágást saját törvényeik szerint büntetnek és a felügye
letre kellő számú személyzetet alkalmaznak.

Másrészt kölcsönösen fentaríják azt a jogukat, hogy 
amennyiben szükségesnek látják, saját területükön sza
badon alkalmazhassanak szigorúbb rendszabályokat is.

A rómaiak az ilyen gőzben párolt halak mellé való 
mártások elkészítésében valóságos fényűzést űztek és 
azok pikánsabbnál-pikánsabb módon kerültek az asztalra, 
garum, muria alec és több más néven.

A csigák és kagylók rendéből különösen a reatini, 
solitani, illiriai és afrikai csigákat kedvelték és a bibor- 
kagylót.

A csigákat a konyha részére nevelték és hizlalták, 
még pedig liszt és mustkeverékkel, a metyet sűrűre be
főztek.

Rendes eledelük voltak azonkívül a tengeri sünök 
(echinus) a melyeknek elkészítési módjáról azonban 
semminemű feljegyzés sem maradt reánk ; de valószínű, 
hogy úgy ették és készítették el, mint ma a déli part
vidékek lakói.

Hogy mennyire kedvelték, különösen a rómaiak a 
vizek legkülönfélébb lakóit asztalaikon, azt leginkább 
bizonyítja Plinius az ő természetrajzának XXXlI. 6. 21. 
részében és lapján, a hol azt mondja hogy az osztriga 
minden ételnemünek legdicsőbbike.

Az édes vízi halak körül legtöbbre becsülték a csukát 
(lupus) és annak tenyésztésére létesítették az első édes 
vizi halastavakat s ezeknek nyomán keletkeztek azután 
a sós vízüek. is, a melyekben különösen a muraenákat 
tenyésztették, valamint annak nyomán létesítették lassan- 
kínt majdnem minden tehetősebb polgár házánál a házi 
halastavakat, illetve tartányokat (piscinae, vivaria piscium), 
úgy édes, mint sós vizi halak részére.

A halastavakba a vizet csatornákon át vezették s a

tavak be- és lefolyásainál sodrony-rostélyzatot alkal
maztak.

Az első halastavat állítólag Licinius Muraena találta fel 
s melléknevét is onnan nyerte, mert abban muraenákat 
tenyésztett.

Lucullus, hogy halastava rés/.éré mindég kellő meny- 
nyiségű és friss tengervizet kapjon, egy a tengerpart mel
lett elhúzódó hegyhátat vágatott keresztül s úgy létesített 
víz vezető csatornát halastavához ; mindenesetre igen drá
gák lehettek ilyformán az olt tenyésztett halak és áruk 
csakis Lucnllus nevének és hírének felelhetett még.

A nagy szónok, Hortensius a nápolyi tengerpart mel
lett fekvő híres Bajae nevű római fürdőhely közelében 
építtetett egy nagy halastavat s annyira szerelte a bemre 
tenyésztett muraenákat, hogy Plinius tanúsága szerint 
(XI. 55. 81.), keserű könnyeket hullatott midőn egy szép 
példánya eldöglött.

Drususnak is volt muraenás tenyésztava s a halak ak, 
neje Antonia oly bolondja volt, hogy kedvencz példád 
nyaira arany fülönfüggőket aggatott s azokat teljesen 
magához szelídítette.

Sergius Arata, ki melléknevét szintén haltól nyerte és 
pedig az oralia nevű tengeri haltól, a mely inyencz falat
ját képezte: volt az első, a ki osztrigás tavat (vivaria 
ostrearum) épített és abban oly nagy sikerrel tenyésztett 
osztrigákat, hogy csakhamar számos követőre akart.

Házi halastavak számtalan nyomait találjuk úgy Italia, 
mint Görögország földjén ma i s ; de ezek már mind csak 
mint romok maradtak reánk, mint holt emlékek, a me-
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X L Czikh Mindegyik szerződő fél kormánya külön 
megbízottat alkalmaz. E megbízottak közölni fogják 
egymással kormányaiknak az egyezmény hatálya alá eső 
vizekre vonatkozó rendelkezéseit és időnként találkozni 
fognak újabb rendszabályok tanulmányozása s javas
latba hozatala végett, valamint oly czélból, hogy az 
egyezmény szigorú alkalmazását ellenőrizzék.

X II. Czilclc. A jelen egyezmény a megerősítő okiratok 
kicserélésétől számított három hó múlva lép hatályba 
és ettől a naptól öt éven át marad érvényben.

Ha tizenkét hónappal a jelzett időszak lejárta elolt 
a szerződő felek egyike sem jelenti ki, hogy az egyez
ményt megszüntetni kívánja, az egyezmény azon 
naptól számítandó egy évig marad érvényben, amely 
napon azt a szerződő felek egyike, vagy másika fel
mondja.

X III. Czilclc. A jelen egyezmény meg fog erősíttetni 
és a megerősítő okiratok, mihelyt lehetséges, Buda
pesten ki fognak cseréltetni.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak a jelen 
egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt Budapesten, 1903. január 31-éri (egyezerkilencz- 
száz három évi január hó harminczegyedikén) két egyenlő 
példányban.

(P. H.) (P. H.)
Krisztinkovich Landgraf.

(P. H.) (P. II.)
Vidor Cvciurano Dr. Gr. Antipa.

lyekriek pezsgő életet csak a történetíró betűinek ílyoin
dokán haladva tudja képzeletünk maga elé varázsolni.

Maradtak azonban élő nyomok is reánk e korból, a 
melyek csalhatatlan bizonyítékai a mondottaknak.

Görögországban és a Fekete tenger vidékén, valamint 
a Duna deltákban ma is dívik a régi módon besózott hal, 
a melyet az északi vidékek lakói nem ismernek, valamint 
nem ismerik a nyárson sült, az olajban sült halakat, a 
délvidékiek nyomán ismerték meg az osztrigát és szám
talan más vízi állatok ehetőségét, de koránsem fogyasztják 
a különlegességeket oly mértékben, mint a középtenger 
vidékének lakói.

Páratlan mértékben maradt fenn azonban az inyenczsé^ 
Itáliában, de különösen Nápoly és Sziczilia környékén, 
a hol nem csak a tehetősebb, de a legalacsonyabb nép
osztály is, éppen úgy, mint Romulus és Remuslói leszár
mazott őseik, Összeeszik a tengerek és folyók mindenféle 
képtelen állatát, a melytől az északi vidékeknek lakói 
megborzadnának.

A történetíró azonban nem borzad anpyíra s nem Ítéli 
el ízlésűket, mert tudja, hogy tradíczionálisan, apáról- 
fiura szállott át náluk az Ízlés, s azt segített a mai nem
zedékben megrögziteni a nyomor, a melynek legméltóbb 
képe Nápoly, az ő 3U millió lakosságával, kik körül V2 
millió az idegenek borravalóiból él s bizony szerencséje, 
hogy gyomra megbir mindent a mit szeme meglát, mert 
különben éhen halna meg.

Állítás és valóság.
r

Ä  „Magyarország" ez évi május hó 23-i száma 
„halasgazdaság" czím alatt egy czikket hoz, a 

melynek rövid foglalatja az, „hogy a vezető körök 
közönyösek a halasgazdaság iránt, mert legfeljebb 
annyit tesznek, hogy haltenyésztőtelepekre költik a 
pénzt, holott pedig a fősúly az ártéren pusztuló hal
ivadék megmentésére volna fektetendő“.

Azt tartva, hogy a napisajtó azzal foglalkozik leg
szívesebben, a mi olvasóközönségét érdekli, részemről 
örömmel látok minden a halászatra vonatkozó közleményt, 
mint a közönség érdeklődésének jelét. Felette alkalmas 
eszköz ez arra, hogy mentői többeknek figyelme ráterel- 
tessék egy olyan termelési ágra, a melyiknek űzésére 
legjobb meggyőződésem szerint a természetszabta elő
feltételek közül egyet sem nélkülözünk s a mely ez okon 
teljes mértékben alkalmas, hogy mezőgazdasagunk kere
tében idővel jelentékeny jövedelem forrásává váljon.

Eléggé bizonyítja ezt különben máris az, hogy az eddig 
létesült tógazdaságok között egy sincs, a melyiket meg
szüntettek avagy csak redukáltak volna, de annál több 
az olyan, a melyiket éppen jövedelmezősége miatt utó
lagosan tágítottak s amely alkalmat adott újabbak kelet
kezésére. Kivált a legutóbbi 4—5 év alatt oly örven
detesen szaporodott a ponty- és süllötermelésre alapított 
tógazdaságok száma, hogy ma már 103 helyen folytat
nak ily gazdaságot kezel 12,000 k. holdon. Évi termé
sük meghaladja a 10,000 métermázsát, azok értéke pedig 
jóval az 1 millió koronát. Ám ha megemlítem, hogy 
ezen tógazdaságok kizárólag az állam közegeinek közre
működésével létesültek, eléggé rámutattam arra is, hogy 
czikkíró éppen nem elegendőképpen tájékozta magát a 
.tollára vett ügynek ezidőszerinti állásáról s hogy bizony 
éppen nem jogosult az a félre nem érthető kicsinylés, 
melylyel az eddig haltenyésztő-telepek működéséről és. 
hasznáról szól.

Közgazdasági szempontból annyi eredményük már is 
van, hogy vagy 5 év óta egyetlen csehországi ponty 
sem jut hazai piaczunkra, sőt ennek ellenében egyes 

► dúnántúli termelők egyenesen Bécsbe szállítják termé
keiket, jeléül annak, hogy halaik kiváló minősége a régi 
keletű csehországi tógazdaságok termékével is sikeresen 
versenyez. Hogy eddig termelésünk révén a halárak 
nem csökkentek eléggé s így nélkülözzük azt a klasszi
kus hasznot, melyet mindazok óhajtva várnak, kik a 
halban köztáplálékot keresnek, az kétségtelen. Tagad
hatatlan, hogy a. halak drágán kelnek, sokkal drágábban 
mint a marhahúséhoz viszonyított tényleges tápértékük 
mellett indokolt. Igen, de ennek az az oka, hogy a halhús 
iránti kereslet emelkedett, sőt folytorf emelkedik most i§. 
A halfogyasztás ugyanis ma általánosabb, mint volt a 
múltban,! mert az egyre tökélelesülő és szaporodó for
galmi eszközök révén ma oda is eljut a hal, a hová 
azelőtt a tengelyen való szállítással nem juthatott el.

I
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Az árképződésre nézve ez oly fontos tényező, a melyik 
miatt egyhamar hiába számítunk a halárak apadására. 
Nézetem szerint ezután is még hosszú időn át luxus- 
czikk marad a jobbfajta hal, mert hiszen, ha ára csökken, 
jelentékenyen fokozódik a feléje forduló kereslet, a 
minek hatása megint csak az, hogy az árak mindaddig 
érezhetően alá nem szállhatnak, a míg a keresletet a 
kínálat kielégíteni, sőt fölözni képes nem lesz. Igen, de 
ehez óriási területek termése igényeltetik, sokkal több, 
mint a mennyi természetes vizeinkből telük! Nevezete- 
sen ne feledkezzünk meg arról, hogy halasvizeink ősi 
jellegének gyökeres megváltozása miatt ma már távol
ról sem teremhetnek annyi halat, mint adtak a múlt
ban, mert egykori halbőségük életiani indoka éppen 
az említett ősi jellegben gyökerezik. Haladó kultúránk 
folytán a vízhasználatok úgy számra, mint intenzitásra 
napról-napra emelkednek, a minek pedig az a követ
kezménye, hogy nemcsak a halak szaporodására alkal
mas helyek pusztulnak, de rohamosan fogy a halaknak 
való természetes táplálék is.

íme a halak életviszonyainak eme folytonos rosszab
bodása állítja előtérbe annak a szükségét, hogy a 
természetes halászat melleit a mesterségesre is kellő 
figyelemmel legyünk. Ám a mi az elsőt illeti, annak a 
fejlődése sem nélkülözte a hivatott tényezők ápoló és 
gondozó kezét s legfeljebb csak czikkíró nem méltá
nyolta azt eléggé. A vezető körök ugyanis a törvény 
végrehajlásában, a mint a halászati jogok körül fenn
állott bizonytalanságok tisztázva voltak, legelső sorban 
érdekképviseletet akartak a halászat részére szervezni, 
mert hiszen, mint általánosan ismeretes, azt sem a 
hatóságok, de magok a tulajdonosok sem becsülték 
semmire. Mint termelési ágnál, a törvény arra vetette 
a fősúlyt, hogy ápolása és gondozása lehetőleg a helyi 
viszonyok szerint történjen. Eme feladatot pedig a 
törvény a halászati jogtulajdonosokból alakult halá
szati társulatokra bizta. Eddig 57 ily szervezet léte
sült, a melyeknek kötelékébe utalt 254,000 kataszt. 
holdnyi vízterület immár valamennyi nagyobb folyót és 
tavat felöleli.

A törvény az autonom szervezettel fölruházolt eme 
társulatokban alkotta meg ama szerveket, a melyek a 
legtermészetesebb alapon: az önérdele alapul vételével 
jogosíttattak és képesítettek arra, hogy a halászok érté
kének fokozásához igényeltető eszközöket — álljanak 
azok akár a gyakorlatot érintő korlátozásokból, akár 
pedig az intenzivebb kihasználásra irányuló befekteté
sekből, — egytől-egyig alkalmazhassák.

Bizonyos, hogy a halászati társulatok eddigi tevékeny
sége még sok kívánni valót hagy hátra. Pedig nem 
szabad felednünk, hogy a régi, a törvény előtti korlát
lan zsaroló gazdálkodás megtöréséről van szó s a 
lanyhaság ennél a munkánál egyértelmű a semmittevés
sel. Eredmények csak ott vannak, a hol az egyesület 
vezetősége teljes mértékben rátermett arra a nagy

munkára, melylyel a társulat feladatának megoldása 
jár. Szerencsére ilyenek is vannak. így csak általános
ságban kívánom megemlíteni, hogy a legtöbb társulat 
területén van már Jciméleti hely, azaz a halak ívására 
és a halivadék fejlődésére alkalmas olyan hely, a hol 
a halászat állandóan szünetel.’ Egyes társulatok mester
ségesen is létesítettek ivadéhnevelö telepeket.. így a 
Soroksári Dunaági h. ,t. Sziget-Becsén, a Fajsz-Battai 
h. t. Tolna mellett, a Borsodi h. t. Szederkényben és 
Tiszakesziben, a Balatoni h. t. Siófokon stb. Több 
társulat sikerrel rendezte ezenkívül a kubikgödrökbe 
és az ártérre jutó ivadék halászhatásának kérdését s 
lelkiismeretesen gondoskodik az ott megrekedő apró
halaknak az anyamederbe való visszahelyezéséről. így 
rendszeresen halásztatja ezen anyagot a Csongrád- 
szegedi, a Szolnok vidéki felső, a Záhony-czigándi stb. 
halászati társulat s hogy minő eredménynyel az, leg
jobban kitűnik a Csongrád-szegedi társulat tevékeny
ségéből, a melynek kubikgödreiből az elmúlt évben 
mintegy 80 m. halivadék került vissza a Tiszába.

Hogy pedig e tekintetben sem terhelhető a kormány 
mulasztással, amint azt czikkíró gondolja, elég rámutatni 
arra, hogy már 1890. év tavaszán hivta fel az érde
keltek figyelmét a kubikgödrök teljes lecsapolásának 
szükségességére s nem mulasztotta el a rendelkezésére 
álló eszközök felhasználásával ezt a kérdést a lehető
ségig düllőre vinni. Ott, a hol a lecsapolás nem volt 
eszközölhető, vagy a czéllal arányban nem álló áldo
zatok árán érhető csak el, a halászati társulatok útján 
gondoskodik ezek rendszeres kihalászásáról, megtérítvén 
költségeiket. Hasonlóképpen segedelmezi az ártéren 
megrekedő halak kihalászását végző társulatokat és 
magánosokat is, sőt arra nézve is idézhetek eseteket, 
a midőn az ilyen ivadékot saját közegei által helyez
tette át a folyóba.

Arról azonban, hogy minden kiöntéshez egy állami 
felügyelőt állítson — mint a hogyan ezt czikkíró óhajtja — 
szó nem lehet. Nevezetesen a kiöntések legtöbbször 
magántulajdont képeznek, a hol az állam nem halásztathat 
tetszése szerint. De meg több is a kiöntés, hogy sem állandó 
személyzet alkalmazásával czélt érhetne, különösen akkor, 
a mikor az áradások is nem minden évben ismétlődnek. 
A mikor tényleg van árvíz s ez az ívás idejére esik, 
az a fő, hogy az érdekeltek, a halászati jogtulajdono
sok saját jól felfogott érdekükben mindenkor résen 
legyenek s mentsenek, a mi megmenthető. Ebbéli mun
kásságuk honorálásától a kormány hatóság sohasem zár
kózott el eddig és nem zárkózik el a jövőre sem, mi
által olcsóbban lesz megvalósítható az ártéren vissza
maradó ivadék megmentésének kétségkívül nagyon fon
tos ügye.

ügy vélem, az elmondottak eléggé láttatják az intéző 
körök tervszerű és tudatos tevékenységét. Czikkíró is 
meggyőződhetik a közölt adatokból, hogy az általa fel
vetett eszme már régen a megvalósulás stádiumába
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jutott. Ám, hogy nincsenek olyan eredményei, a minő
ket ő is, én is és velünk együtt nagyon sokan óhaj
tanak, annak bizony sok oka van. Ezek között legelső 
helyen áll a nagyközönség érdeklődésének hiánya, 
mondhatnám közönye, továbbá az eddigi eszközök túl- 
szerény mértéke. Az elsőt megtörni, az utóbbiakat pedig 
fokozni, ez az a feladat, melynek sikeres mogoldásán 
vállvetve munkálkodnunk kell; s a melynek nyomában 
halászatunk felvirágzása gyorsabb tempóban várható.

L—'—s.
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Halvám*
Lovrehovits Ferencz úr, a gróf Chottek-féle futtaki ura

dalom halászatának bérlője, a következők közlésére kért 
fel bennünket;

Tisztelt Szerkesztőség!
Az Országos Halászati Egyesületnek f. é. május 16-án 

Budapesten tartott kézgyülésén a vámkérdésben azt az 
indítványt tettem, hogy sürgősen szükséges nemcsak az 
élő és friss, hanem a besózott (szárított) halakat is egyenlő 
vámtétel alá vonni. Széchenyi Imre gróf, az Országos 
Halászati Egyesület elnöke azt felelte, hogy indít
ványom tudomásul vétetik.

Ezrek nevében, kik a halászattal foglalkoznak, oda 
irányul a kérelmem, hogy az Országos Halászati Egye
sület ne hagyja figyelmen kívül ezt a nagyon is fontos 
indítványomat, hanem figyelmeztesse reá a magas kormányt, 
hogy érdekeink úgy a friss, mint besózott (szárított) halak 
külföldi bevitelével szemben kellő védelemben részesít- 
tessenek.

Indítványom indokai a következő alapokon nyugszanak:
1. Az al-Dunán, vagyis Mohácstól lefelé még csak 

nehány évvel ezelőtt is, óriási mennyiségben produkáltak 
besózott (szárított) halakat, melyek akkoriban nagy és 
jelentékeny fogyasztási czikket képeztek.

2. Az óriási külföldi bevitel következtében a besózott 
(szárított) halak czikke nálunk teljesen lehetetlenné vált, 
minthogy a halak konzerválásának költségeit sem vagyunk 
képesek megkapni.

3. A halak külföldi bevitele országunkban igen nagy 
károkat okoz.

4. Szükség esetén igen gyakran szállítunk olyan halakat, 
melyek besózásra (szárításra) szánvák. A következmény 
azonban azt mutatja, hogy a vevő az ilyen czikkért sem
mit sem fizet, vagy pedig az egész, szállítmányt hivatalból 
elkoboztatja s az egész szállítmányt a friss és egészséges 
halakkal együtt megsemmisíti, mi által a tenyésztő két
szeres kárt szenved.

5. Ha azonban mindezek a bajok be nem állanak, úgy 
a vevő a halpiaczon annak a veszélynek van kitéve, hogy 
félre vezettetik és friss halak helyett rossz és élvezhetlen 
halat vesz. Igen gyakran panaszkodnak a vevők és kér
dik, mi az oka annak, hogy a hal teljesen ízetlen? Főoka 
fent említett körülményekben rejlik.

Hogy tehát mindezen alapos bajok eltávolíttassanak, 
összes társaim nevében még egyszer kérem az Országos 
Halászati Egyesület t. igazgatóságát, hogy — még mielőtt 
Oroszországgal és Romániával a kereskedelmi szerző
dések megköttetnének — ezen fontos és életbevágó ügyet 
az arra legilletékesebb helyen pártolni és a magas kor
mánynál kieszközölni kegyeskedjék, hogy a külföldről 
bevitt friss, élő és besózott (szárított) halakra métermá- 
zsánkint 40 K. vámot állapítson meg.

Újvidék, 1903. junius 4.
* * *

Egész terjedelmében közöltük Lovrekovits úr levelét, 
jólehet nem mindenben értünk vele egyet. Hazánk halak 
dolgában tudvalevőleg ma még behozatalra szorul, mert 
saját termése nem képes a jelentkező szükségletet fedezni. 
Eme behozatal daczára, a hal ára sokkal nagyobb, mint
sem tápláló értékének alapul vételével lenni kellene. A 
vám tehát nemcsak a termelő, de a fogyasztó szempont
jából is méltánylandó, mert hiszen ennek kell azt viselnie.

Míg a fogyasztók a vámmentességet követelik, addig 
ezzel szemben a termelő érdeke az, hogy terméke saját 
piaczainkon a külföldi árúval szemben hátrányban ne 
legyen. Nézetünk szerint is teljes joggal követelheti a 
termelő, hogy saját termelésünk a külföldivel szemben 
védve legyen. A kérdés tehát az, milyen mértékű legyen 
a védelem ? Szerintünk erre nézve az egyazon minőségű 
árú előállítási költsége közti különbözet szolgáltatja az 
egyedül helyes alapot.

Mert ha a román vagy orosz halat ugyanazon vámmal 
terhelem, mint a mennyivel ők olcsóbban termelnek mint 
mi, saját termelésünk okvetlenül sikerrel versenyezhet az 
övékével, mert árújuk részint élve hozható piaczra, min
denesetre pedig a szállítás körül felmerülő nehézségek 
miatt, olcsóbban és biztosabban is, mint amazoké.

Ennél nagyobb vámtétel oly •praemiumot jelentene a 
termelő javára a mely indokolatlanul sújtja a fogyasztót 
s bizonyára nagyon is hozzájárulna ahoz, hogy a hal 
mindenkorra luxus-czikk maradjon..

Különösen áll ez ama olcsó árura nézve, melyet a 
sózott hal képvisel s a mely tudvalevőleg hazánk népes
ségének olyan rétegeit érintik, a kik egyedül eme halak
ban élveznek húsnemű táplálékot. Ezekre nézve kilón
ként 40 fillérrel drágítván meg a sózott halat, bizo
nyos hogy olyasmit teszünk, a miáltal tőlük egészen 
elvonjuk azt. Egyébként megemlítjük, hogy illetékes 
helyen értesültünk, miszerint Széchenyi Imre gróf az 
Országos Halászati Egyesület elnöke a kormányhoz inté
zett emlékiratában nem mulasztotta el erre a kérdésre is 
ráutalni s az illetékes tényezők figyelmét felhívni.

Szerkesztő.
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-o TÁRSULATOK
Az „Esztergomi halászati társulat“ a közelmúltban Esz

tergomban tartott rendes évi közgyűlésén mindenekelőtt 
arról számol be az évi jelentés, hogy az orvhalászat ehe
lyütt megszűnt és a társulat működésének az a baj többé 
gátat nem vet. A fogassüllő ikrák eddigi kihelyezése a 
hozzá fűzött reményeknek teljesen megfelelt, mert az érté
kes halfaj szaporodása ma már az egész vonalon szemmel 
látható A múlt évi számadások szerint a 766 kor. 80 
fillérnyi bevétellel szemben 207 kor. 80 fillér kiadás me
rült fel, úgy hogy a társulat ez idő szerint 559 K. va
gyonnal bir. A jövő évi költségelőirányzat megállapí
tásával kapcsolatosan a tagok évi járulékát 4 fillérben 
állapította meg a közgyűlés. Végül a halállomány sza
porítása érdekében a közgyűlés megbízta az elnökséget, 
hogy a muzslai holt Dunát szerezze meg s e végből lép
jen érintkezésbe az illető jogtulajdonosokkal. Eljárásának 
eredményéről pedig a közgyűlésnek tegyen jelentést mi
előbb. A tisztújitás során elnökül Wimmer Imre polgár- 
mestert, alelnök-igazgatóul pedig Geiger Ferencz ura
dalmi tiszttartót 3 esztendőre újból egyhangúlag megvá
lasztották. k.
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Uj halászati társulat. F. évi május hó 25-én alakult meg 
Gyergyó-Szentmiklóson a Maros folyó legfelső szakaszára 
és mellékvizeire a „Gyergyói marosmenti“ halászati tár
sulat. A társulat a közönséges pisztrángon kiviil a szi- 
várványos pisztráng tenyésztésére helyezi a súlyt. Az 
alakuló közgyűlés letárgyalta és elfogadta az alapszabá
lyokat, valamint az üzemtervet, úgy hogy azok mielőbb 
a kormányhoz kerülnek jóváhagyás végett.

Elnökké : dr. Lázár Jánost, igazgatóvá pedig Puskás 
Adolfot választották. Rajtok kivül még 4 választmányi tag 
alkotja a társulat igazgatóságát.
VA¥/K¥/lV¥^^A¥/IV¥/lV¥/KV/lVW/lVWA¥/lVV/AWA¥/K¥AyK/!VV/K¥/lV\l/A

VEGYESEK
Vasúti anyagárkok értékesítése halászattal. A földbe 

vájt ama nagyszámú gödör között, a melyeket a ter
melés szempontjából a „hasznavehetetlen területek“ 
gazdag csoportjába sorolnak a földadó kezelői, nem 
csekély számmal és kiterjedéssel szerepelnek azok, a 
melyekből egykor vasúti töltéseket emeltek. Közöttük 
sokat állandóan, avagy időszakosan a víz borit, a mikor 
a békák ezrei élnek bennők, holott ugyanott halak is 
élhetnének. Ám a szorgalmas német gazdák, a kik egy 
talpalatnyi földet sem hagynak fölhasználatlanul, régen 
szemet vetettek ezekre az anyagárkokra is és feliratok
ban kérték a kormányt az idevágó intézkedések meg
tételére. Felhivásuknak lett is eredménye, mert mint á 
D. F. Ztg. Írja, a vasúti miniszter e tárgyban külön 
rendeletet intézett az állami vasutak igazgatóságaihoz. 
A miniszter rámutat arra, hogy a víz alatt levő esetleg 
vízzel borítható, időelőtti kiszáradásnak ki nem tett ily 
területek teljesen alkalmasak bizonyos fajta halak meg
élhetésére és arra* hogy ilyenek tenyésztése által eme 
területek haszonnal értékesitessenek. Kijelenti, hogy a 
saját szempontjából legkisebb akadályt sem támaszt 
az ellen, hogy az igazgatóságok e területet alkalmas 
egyéneknek, egyelőre díj nélkül, átengedjék halászati 
czélokra, természetesen annak kikötésével, hogy az 
illetők ebbelí ténykedése semmi tekintetben sem ütköz
het a vasúti kezelésbe. '

Fésűs halak. Ismeretes a salmonidák közül különösen 
a hímlazaczoknál észlelhető az a jelenség, hogy ívás 
idején nemcsak színük élénkül erősen, hanem még a 
fejük is megváltozik. Ugyanis azon a bőr erősen meg- 
duzzad, szinte bürke vastagságúvá lesz, alsó álkapczá- 
juk pedig fölfelé görbül, horgossá válik. Mind Pellegrini 
Jacques megállapította, ez a jelenség nem áll egyedül. 
Némely tropikus halfajta vén hímjeinél ugyanis azt 
mutatja ki, hogy ezeknél az ívás idején a szemektől 
kezdődőleg egész a sörényuszóig egy szalonnaszerű 
szövetből álló fésűs taréjalakú képződmény keletkezik, 
a melyet még csontlemez is erősít, s a mely ugyancsak 
sajátságos külsőt ad a halnak, ugyannyira, hogy többen, 
mint külön fajtát Írták azokat le. Különösen láttatják ezt 
a Brazíliában gyakori Geophaqus brasiliensis, valamint 
a labridáJc és chromidáJc csoportjához tartozó egyes 
fajták, de mutatja a Földközi tengerben honos egy 
sügér-féle hal is, névszerint a Déntex vulgáris.

Iszapizü halak. Ismeretes, hogy erősen eliszaposodott 
tavakból való halak húsa annyira kellemetlen izü — kot- 
hús — hogy szinte élvezhetetlen. Minden halász tudja, 
hogy a halhús ezt az izét biztosan elveszti, ha előzőleg 
legalább 6—7 órán át tiszta folyóvízbe teszsziik. Ám azt 
már kevesebben tudják a mit egy szaklap ir, hogy a 
halhús eme kellemetlen íztől úgyis megszabadítható, ha

néhány órán át sót és korpát tartalmazó vízben áztatjuk, 
s azután tiszta vízben néhányszor megmossuk, mindad
dig, a mig megszűnt a hal nyálkás lenni. Ha pedig nem 
lenne ehhez elég időnk, úgy is czélt érhetünk, ha a ha 
lat egy darab kenyérhéjjal főzzük együtt, avagy ha a 
forralására szánt vízbe néhány darab izzó faszenet dobunk.

Több ismeretlen halfaj szerepel abban a 450 halat 
tartalmazó halgyüjteménybeo, — mint ezt egy amerikai 
folyóirat Írja — melyet Starr Jordán neves amerikai 
ichthyologus gyűjtött az Apia öbölben (Samoa) hazája 
számára.

Fogas a Rajnában. Nemrégiben egy hatalmas 9 kg. súlyú 
fogassüllőt fogtak a halászok Worms mellett a Rajnában, 
mely a darmstadti nagyherczeg asztalára került, lévén 
ez az ottani halászati egyesület védője. A szép példány 
érdekes és jellemző példája annak, mily sikeresen lehet a 
süllőt áttelepíteni. A Rajnában ugyanis ezelőtt tizenkét 
évvel helyeztek ki először süllőivadékot a német halá
szati egyesület nagynevű elnökének Belir-Schmoldow ka
marás kezdeményezésére.

A haitenyésztés Amerikában. Schmith ti. M. amerikai ha
lászati biztosnak a .,Revue internationale de Péche et de 
Pisciculturac-bán közzétett jelentése szerint Amerika 
közvizeinek behalasítására 1902. év folyamán közel más
fél milliárd halivadékot fordítottak; köztük a Shad-ból 
106.986,000 dbot, lazacából 53,940.000, pisztrángfélékből 
38,il0.000, amerikai coregonokból 594,490.000, pisztráng
sügérből 237,099.009 egyéb sügéríóléből 1,662.000, tőke
halból 212.G01.900, lapos halfélékből 168,133.000 és egyéb 
fajtákból 2,102.009 végre homárból 81,020.000 drbot.

Halasgazdaság Egyptomban. Azt írják Alexandrából, 
hogy a Menzale tavat egy angol társaság megvette, avég- 
ből, hogy azt legfeljebb egy év leforgása alatt kiszárítsa. 
A társaság 10 millió fontot fektet állítólag a vállalatba; 
aminek ellenében óriási területeket nyer. Hasonló vállalat 
alakult belga és franczia tőkepénzesekből a Bronthos tó 
kiszárítására, sőt egy harmadik is alakulóban van a Marint 
tó lecsap olására. Ezzel megszűnnének Egyiptom legne
vezetesebb halasvízei, minek ellenében egy angol társa
ság, mely szintén milliók felett rendelkezik, a tenger
parti halászatot kívánja birtokba venni. A dolog nagyon 
hiteltérdemlőnek látszik, mert szinte érthetetlen, hogy az 
angolok eddig is miért hagyták Egyiptom nagy halbő
ségét felhasználatlanul. Az utóbbi társulat Kairóban és 
egyébb nagyobb belföldi városokban rendes és monopo
lizált áruhelyeket szándékol felállítani, fogásának zömét 
pedig Alexandriában és Port-Saidban tervezi forgalomba 
hozni.

A gyöngy képződésének titka. Londonból jön a hire annak, hogy 
a lancashire-i tengeri halászati laboratóriumban dr. Lystes Jameson, 
egy tekintélynek örvendő angol tudós felfedezte a gyöngy képző
désének titkát, azt az eddig hiába kutatott módot, miként lehet a 
gyöngykagylót mesterségesen tenyészteni. A felfedezésnek nemcsak 
a tudomány, de különösen az ipar és kereskedelem szempontjából 
birt kiváló jelentőségét emeli a felfedező elismert tekintélye.

I). F. Z.

Bekötési táblákat -
lapunk évfolyamához, világos vagy sötétebb színben 
és csinos kivitelben, fekete czimnyomással szállít 
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