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A pénzes pér. (Thymallus thymallus L.)
írták: Dr. Mika Ferenc és dr. vitéz Varga Lajos.

(Folytatás.)
A kopoltyúnyílás nagy, egészen a torokrészig terjed. A 

kopoltyúfedél csontjai közül a főfedő viszonylag a legkisebb 
és magasan fekszik, az alsófedő feltűnően széles. A száj gyen
gén fogazott, de fogaikat egész életük végéig megtartják, el
lentétben a marénákkal, amelyek a pénzes pérnél is gyen
gébben fejlett fogaikat fejlődésük során részben vagy teljesen 
kihullatják.

Az Európában élő édesvizi halak közül a viaszlazac (Os~ 
merus eperlanus L.) után a pénzes pér száj- és garatüregében 
találjuk a legtöbb fogazott csontot. Az állközicsonton a felső 
és az alsó állkapocs szélén egy-egy rövid sorban apró, he
gyes, de kissé horgas fogak ülnek, amelyek közül a feltű
nően magas, de rövid állkapcson lévők a legkisebbek. A kes
keny, majdnem egyenes szájpadláscsonton 12, vagy ennél va
lamivel több fog fejlődik ki.

A kicsi, alakjával a tavi szaiblingéra (Salmo salvelinus L.) 
emlékeztető ekecsont lapján 6—10 drb., csoportban álló fogat 
viselnek. Az alsó garatcsont fogai valamivel erősebbek és 
nagyobbak, számuk 20 körül mozog. A nyelvcsont és az eke- 
csont széles nyele fogatlan. Fogaikat életük folyamán gyak
ran váltják.

Szeme nagy, a fej hosszának majdnem 25%-át foglalja 
el. A szembogár hátsó kerek széle az orr felé keskenyedve 
elhúzódik és így alakja majdnem háromszögletű, Hasonló 
alakú szemük van a marénáknak is. Ebből a sajátosságból 
sokan a két nemzetség közeli rokonságára következtetnek.

A pénzes pér színe nagyon változó, még pedig az élő
helye, életkora és az évszakok szerint. A hegyi vizekben élők 
színezete általában sokkal élénkebb, ragyogóbb, mint az al
sóbb fekvésű tájakon tartózkodó példányoké. A fiatalabb

egyedek színe is mindig hala vány abb a kifejlett, ivarérett ha
lakénál.

A pénzes pér hátának szürkészöld, vagy szürkésbarna 
sötétebb színe az oldalakon fokozatosan ezüstös vagy rezes
sárgába halaványodik. A hasi részek a legvilágosabbak. A 
pikkelyekkel borított részeken ritkásan vagy sűrűn elhelye
zett szürkés vagy feketés pontok láthatók, amelyek az olda
lakon többé-kevésbbé szembeötlő zegzugos csíkozásba ren
deződnek. A pontok a háton, néha az oldalakon is elszórt 
kerekded vagy szabálytalan alakú nagyobb foltokba olvad
nak össze, úgyhogy ezek a részek pettyezetté válnak.

Az egész testet többnyire aranyos-zöld és egyben irizáló 
szín borítja; az alsóúszó fölött gyakran egy elmosódott réz
vörös folt is látható. A vízből kifogott példányokról az ara
nyos-zöld irizálás csakhamar eltűnik. Az alsó úszók ibolya- 
színűek, gyakran barna harántcsíkokkal. A párás úszók 
szennyes sárgák. A mellúszó sárgás színe az ívási időszak
ban rendesen megvörösödik. A hátúszót lilásvörös alapszínén 
3—4 hosszanti sorban álló sötét folt tarkítja. Szegélye az 
íváshoz készülődő példányokon bíborvörössé válik. A fark- 
úszó és a zsírúszó színe egyezik a hátúszó színével. Sötét 
vörös színnel szegett, olykor sötét foltok vagy csíkok is tar
kítják. A szivárványhártya aranysárga és feketén pontozott.

A kerekded, lapos, csillogó cycloid pikkelyek eléggé erő
sen fekszenek a pikkelyzacskókban. A köröskörül futó év
gyűrűk jól kivehetők, ezzel szemben a központból kiinduló 
barázdák sok pikkelyen hiányoznak vagy csak a pikkely 
első szélén láthatók. A barázdák bevágása sokszor olyan 
mély, hogy a pikkelyek felületét a fentemlített részen ki
domborodó cikkekre osztják.

A legnagyobb pikkelyek a farkrészen a has és a farkúszó 
között vannak elhelyezve. A mellen levők feltűnően aprók. A 
fejrészen, mint általában a lazacfélék fején, továbbá a tor
kon hiányoznak a pikkelyek. De gyakran a mellúszók közötti 
részen is nagyobb felületen csupasz a testük.

A pikkelyekkel hiányosan borított példányokat Valen- 
ciennes egykor Thymallus vexillifer név alatt önálló fajként



írta le. Nézetét azonban már Heckel és Kner megcáfolták. 
Kimutatták, hogy a csupasz felületek nagysága a hal fejlő
désével van összefüggésben. A fiatalabb egyedek testén ál
talában nagyobbak a pikkelytelen részek. Az úszók csupa
szok, kivéve a farkúszót, amelynek sugarait meglehetős szé
les távban apró, hosszúkás alakú pénzek borítják. Az oldal
vonal a test elején közelebb esik a háthoz, a test félhosszá
tól kezdve pedig a középen halad. Pórusai jól láthatók.

Pikkelyképlet =  7—8 (85—88) 11—12.
Az oldalszervnek a fejrészen lévő nyílásai a szem fö

lött és az alsó állkapcson helyezkednek el.
A lazac-család többi tagjához hasonlóan a merev, csontos 

tüskés sugarak a pénzes pér úszóiból is hiányoznak. Hát
úszója jóval a hasúszó előtt kezdődik és mégegyszer olyan 
széles, mint az alsóúszó. Vége a test második felén túl ter
jed. Sugarai feltűnően hosszúak, hosszabbak az Európában élő 
összes többi lazacféle úszóját feszítő sugárnál. Az ízekre ta
golt sugarak közül fiatal korban az elöl állók a leghosszab- 
bak, nagyságuk az úszó hátsó szegélye felé fokozatosan csök
ken.

A hal növekedésével az úszó alakja megváltozik, a hát
rább álló sugarak megnyúlnak és az elöl állókkal kb. egyenlő 
hosszúakká válnak. A  3—4 éves hímpéldányok hátúszója fel
tűnően magas, visszahajtva elérheti a zsírúszót. Az alsóúszó, 
amelynek sugarai a többi úszókban lévőkhöz képest rövidek, 
hátrafelé csapott. A hasúszók, amelyek a többi lazacféléhez 

' hasonlóan hasiállásúak, valamivel a hátúszó közepén túl kez
dődnek. Szélesebbek, de egyúttal rövidebbek, mint a mélyen 
ülő keskeny mellúszók. A farkúszó mélyen metszett, kb. olyan 
hosszú, mint a fejrész, két szárnya általában egyenlő nagy
ságú.

Az úszósugarak képletei: D=7/14—16, A = 4 /ll,
P =  1/14—15, V =  1/9—10, C ^  19.

A pénzes pér anatómiája általában megegyezik a lazac
félék testének felépítésével. Az ezüstösen fénylő úszóhólyag 
feltűnően nagy és a fejtől a végbélnyílásig terjed. A középbél 
elején nyílt nagy és tágas vakbélfüggelékek (appendices py- 
lorica) száma 19 és 24 között ingadozik.

(Folyt, köv.)
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Piszlrángienyészio tanfolyam.
Az 1942. év tavaszára tervezett negyedik pisztrángte

nyésztő tanfolyamot, a közbejött háborús és gazdasági nehéz
ségek miatt ez év április hó 3. napjától 14. napjáig terjedő 
időben tartották meg.

A tanfolyam megrendezésével a Földmívelésügyi Minisz
ter 201.080/1943. számú rendeletében az Országos Halászati 
Felügyelőséget — az Országos m. kir. Halélettani és Szenny
vízvizsgáló Intézet közreműködésével — bízta meg.

A tanfolyam célja nemcsak a hazai pisztrángos vizek 
belterjes gondozásának elsajátítása, hanem a pérhal és ga
lócatenyésztés fokozása volt.

Az elméleti és vetítettképekkel (mozgófilmmel) kísért 
előadásokat, továbbá a laboratóriumi, kémiai és biológiai be
mutatásokat és gyakorlatokat az Országos m. kir. Halélet
tani és Szennyvízvizsgáló Intézetben tartották meg. A gya
korlati helyszíni előadások és bemutatók a Garadna-völgyi 
állami pisztrángtenyésztő tógazdaságban Lillafüreden zajlot
tak le.

A miniszteri rendelet szerint azok, akik a tanfolyamon 
részt vettek és két éven át igazolt gyakorlatot folytattak, 
vizsgára jelentkezhetnek. A vizsga sikeres letétele esetén ki
adott bizonyítvány pisztrángos tógazdaság és pisztrángos 
nyílt vizek kezelésére képesít és a „pisztrángtenyésztő halász
mester “-i cím viselésére jogosít fel.

E negyedik tanfolyamon 24-én vettek részt: az ungvári, 
a rahói és a nagybányai m. kir. Erdőigazgatóság és a gyer
tyánligeti m. kir. Erdőhivatal kiküldöttei, a Máramarös vár
megyei uradalmi vadászfelügyelőség, Gyertyószentmiklós vá
rosának (Gyilkos tavi), a Szászrégeni Sporthorgász Egyesü
let kiküldötte. Máramarös vármegye Halászati Társulatának 
titkára: Dr. Ákos Tibor városi aljegyző (Máramarossziget). 
Bihar vármegye Halászati Társulatának képviseletében: 
Szabó József városi tisztviselő (Nagyvárad). Szolnok-Doboka 
vármegye Halászati Társulatának képviseletében a Társulat 
igazgatója: Budai Péter r. k. gimnáziumi tanár (Dés). Maros- 
Torda vármegye Halászati Társulatának képviseletében a 
Társulat igazgatója: Kovács Endre. A tanfolyamon a piszt
rángtenyésztés iránt érdeklődők is vettek részt mégpedig: 
Apor Kálmán ny. min. usztálytanácsos (Budapest, Orszá

gos Halászati Felügyelőség), Králik László építészmérnök, 
(Budapest), Reich Lóránt Máv. főintéző (Budapest), Cseri 
Makray Imre, nyersbőrkereskedő (Técső), Géhl Mátyás egye
temi hallgató (Budapest).

A tanfolyam előadói voltak a Halászati Ügyosztály, az 
Országos m. kir. Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet, és 
az Országos Halászati Felügyelőség részéről: Heincz Pál mi
niszteri tanácsos, dr. Maucha Rezső és dr. Unger Emil kísér
letügyi főigazgatók és egyetemi m. tanárok, Csernyus László 
min. o. tanácsos, Papp Anna kir. föadjunktus, Kontur György 
műszaki tanácsos, Csermely László kir. főerdőmérnök, dr. 
Darvas Rózsi és ifj. dr. Szabó Zoltán kir. vegyészek, dr. 
Woynarovich Elek kir. adjunktus, dr. Jaczó Imre kir. asz- 
szisztens, és Vásárhelyi István kir. főerdőőr.

Az előadók a pisztrángtenyésztéssel kapcsolatosan felme
rülő minden téma kört részletesen és kimerítően adták elő. 
A meghívott előadók: dr. Boros József egyetemi ny. r. ta
nár a nemes sportról: a pisztrángos sporthorgászatról és an
nak eszközeiről, módjairól és végrehajtásáról tartott bemu
tatásokkal kísért érdekes előadást. Dr. Gimesi Nándor tan
ügyi főtanácsos, c. egyet. ny. rk. tanár a keskenyfilm techni
kai fejlődéséről és annak tanító, szemléltető és a halászatot 
érintő fejezetéről tartott lebilincselő és mozgóképekkel kísért 
előadást. Dr. Vasvári Miklós kir. főadjunktus a halpusztító és 
a halkárokat nem okozó madarakat ismertétte és mutatta be.

A tanfolyam hallgatósága dr. Unger Emil vezetésével 
megtekintette az Országos Mezőgazdasági Múzeumot, vala
mint dr. Vasvári Miklós vezetésével a Madártani Intézet ma
dár gyű j teményét.

A sikeresen lezárult negyedik tanfolyam hallgatóságának 
is, mint az ezt megelőző három tanfolyaménak az a kíván
sága, hogy a rövid, csupán 12 napos, de az összetömörített és 
sokoldalú tárgysorozatú tanfolyam előadásainak anyaga jegy
zet alakjában napvilágot lásson. A jegyzet alapján a tanfo
lyamon hallottak és látottak bevésődnek majd a hallgatóság 
emlékezetébe és így a két évi gyakorlat az alapokat megerő
sítve a vizsga sikerét is biztosítja.

A tanfolyam kapcsán kiosztásra került segédletek (Mika- 
Varga: „Természetes pisztrángos vizeink hasznosítása“ , Ré- 
pássy: „Édesvízi halászat és halgazdaság“, Fischer: „A ma
gyar halászat“, Fischer: „A halászati törvények“ és Maucha: 
„Üjabb vízvizsgáló módszerek a halászati gyakorlat céljaira“ 
című munkák) a tanfolyam anyagát csak részben, egymást 
kiegészítve, tehát nem összefoglalóan tartalmazzák.

Remélhető, hogy ez a régen kívánt jegyzet a közeljövő
ben kiadásra kerül a helyszíni (kémiai és biológiai) vízvizs
gálati felszereléssel együtt.

Kívánatos lenne továbbá még az is, hogy a jövőben ne 
csak a felső folyású, pisztrángos vizeink belterjes gondozásá
ról, hanem a nemzetgazdasági szempontból szintoly fontos 
jelentőségű középső folyású nyílt vizeink karbantartásáról, a 
márna és pontyos szintáj belterjes gondozásáról is tartsunk 
tanfolyamot. Különösen napjainkban, amikor a háborús nép
élelmezés egyik fontos közszükségleti cikke a hal, az egyéb 
korlátozott beszerezhetőségű húsétel mellett, jelentős szerep
hez és nagy fogyasztóközönséghez jutott.

Sz-án.

TAGDÍJEMELÉS.
Egyesületünk április 30-i évi rendes közgyűlése az eddig 

12 P-ben megállapított tagdíjat évi 15.— P-re emelte fel. 
Kérjük t. Tagjainkat, hogy mindazok, akik ezévi tagdíjukat 
még nem rendezték, 15.— P-t fizessenek be az Egyesület 
10.094-es csekkszámlájára. Akik ez évben már a 12.— P tag
díjat befizették, azoktól a 3.— P tagdíj különbözeiét kérjük 
utólag beküldeni.

A köztisztviselők továbbra is 50°/o-os mérsékelt tagdíjat 
fizetnek. K. Gy.

RÉZGÁLIC ÜJABB ÁRMEGÁLLAPÍTÁSA.
A Budapesti Közlöny március 18-i számában jelent meg 

a 20.300/1943. K. M. sz. rendelet a rézgálic árának újabb meg
állapítása tárgyában. Ennek alapján a rézgálic legmagasabb 
gyári ára forgalmiadóválsággal és csomagolással együtt 275— 
276.— P., viszonteladói ára gyári csomagolásban legalább 
75 kg vétele esetén 100 kg-ként 286.— P. Fogyasztói ára kg- 
ként 3.—P» K. Gy.
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A csallóközi halászélei.
— Szerszám járás. —

Irla: Khín Antal
(Folytatás).

A c é h e s  halászok l e g f o n t o s a b b  szerszáma 
az «öregháló» vagy. «nagyháló» volt. Mikor halás :ásról 
beszélnek — pl. azt mondják: halászni megyünk — mindig 
az öreghálóval való munkát értik rajta ma is. Ez a legran
gosabb hal ászszer.szám. Származása, mérete, ér léke leszi 
azzá. Ezt a szerszámot a régi halászmesterek, ha nem 
is mindig teljes egészében nagyapjuktól, vagy legalább

Ezek az állandó halászó helyek a Dunán. Valamelyik 
fajta mindig van belőle. Helyük elég gyorsan változik. 
Leghosszabb életű a tanya. Néhány naptól évekig tarthat 
élete. A legrégibbek 15-16 évesek. Legtöbbé 3-4-5 év. Egy 
halásznemzedéken belül már teljesen megváltoznak a ta
nyák. Nevüket a helyükön nőtt erdők tartják fönn, vagy 
pedig a halászóhely eltűnésével a nevük is elvész.

Ezeknek a halászóhelyeknek szerszáma az öregháló 
vagy nagy háló. Szembetűnik azonnal nagysága. Hossza ál
talában 180 öl. Néha nagyobb ennél is, néha kisebb va
lamivel. Legbecsesebb az összes szerszámok között. Érde
kesen találkozik nevében a', öreg szó, mert régiségére és 
nagyságára is vonatkozik. Láttuk előbb, hogy valóban

Az öreg háló.

is apjuktól örökölték. Igv mindig kegyeletes emlék is ta
padt hozzá. Mindig volt rajta valami, ami az elődökre em
lékeztetett. Ez a szerszám ad la meg rangját a halászmes
ternek a sok halász között. A halászó helyek is különlege
sek, melyek hozzá igazodnak. Hermán Ottó azt mondja 
és a nyomában írók is, hogy állandó halászhelye e szer
számnak a «tanya», vagy ahogy a paraszt halász nevezi 
«fok».

Nem így van, mert ötféle halászóhely van. Mind
egyik más. Ezek: 1. «tanya», 2. «liuvál», 3. «folyó», 4. 
«saszli»• 5. «szágli» nevet viselnek.

A tanya öbölszerű, benne a víz csendes, folyása nincs. 
Három partja van. Ez a legtökéletesebb halászóhely. Kü
lön neve van mindegyik tanyának. Az elnevezés lehet sze
mély után, pl. Zsófi-tanya, Lajos-tanya, de más után is. 
Öz-tanya, Kiugróm, Tótkalap, Pásztor-anya, Pionéri-tanya, 
Fősö-osztáli-tanya, Lábánszároti-fanya, Kormosi-tanya, Far- 
kiszá'onyi-'anya3 Máty's királdombi-tanya, Bálin-'anya, Kor
da-tanya, Gém-tanya. Ahol kevés a tanya, ott rosszúl megy 
a halászat. Itt tör lén lek a téti nagy halfogások. A mázsás 
harcsák a mélyvziű tanyákba húzódtak télen. Voll rá 
eset. hogy tizenhat mázsát is foglak télen a harcsából egy 
jó tanyában.

A tanya a többi előbb említett négy halászó helyből 
fejlődik. Közvetlenül a száglihól vagy saszlibói. Ezek part
jai kövesek, zátonyok alkotják. A Duna főmedrében kelet
keznek leginkább. A ketlő között csak az a különbség, hogy 
a szágliba alulról megy be a víz, a víz folyásával ellenkező 
irányból. Egészen olyan, mint a tanya, csakhogy ka
vics a partja és a feneke. Még iszaptól mentes. Míg a 
tanya feneke legtöbbnyire tiszta iszap, ha mái' régi. A 
saszli megfordító ttja a száglinak a fekvését tekintve- Ebbe 
felülről a víz folyásával egyirányból jut be a víz. Ezek 
a «huval»-ból keletkeznek. A huval lassú folyású vízhely, 
a nagyobb parttal szemben keletkezik egy zátony és a 
felső részén még egy kicsit befolyik a víz. A zátony itt a 
víz alatt nyúlik a partig.

A «folyó» halászásra alkalmas helye a víznek. Vala
melyik zátony egyik pariján alkalmas halászó hely, de már 
nem oly sebes mint a víz egyéb részén, pl. a folyóvíz 
közepén.

öreg is lehet, ha nem is mindig egészben, de egyes ré
szeiben, amennyiben apáról fiúra száll. A halászásra egész 
éven át alkalmas, a jeges halászatnál is ez használatos, 
már ezáltal is kiválik jelentősége a többi szerszám közül. 
Nincs kötve sem a vízálláshoz, sem az időjáráshoz a 
rendkívüli áradásokat vagy viharokat kivéve. Készítését 
minden halászmester maga végzi a többi halász segédke- 
zése mellett. Mesterszóval ezt a munkát «beállításnak» 
nevezik, mellyel együtt jár az áldomás, amihez hozzálarto-

A beállítás.

zik a halpaprikás és a nyársonsült, meg a bor, mivel a 
halász-regula szerint «átkozott a hal a harmadik vízben.»

A céhek világában egyúttal ez volt a mestervizsga. 
Csak az lehetett mester, aki az öreghálót megtudta csinálni.
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A háló öt részből van összeállítva, mesternVélvén 
«összecsapva». Ahol össze van toldva, az a csapás. A ré
szek neve német-magyar s a következő: 1. óbakandli — föl
háló, 2. szakli-kiszedő háló, 3. szakkar ni-zs ikháló, 4. sváb
od] g-far okháló, 5. fariarni-előháló. Ez jön ki legelőbb a 
partra a kérdésnél. A kiszedőháló — szákli — pedig legutol
jára. A szegényebb halásznál nincs meg mindig vala
mennyi. A farokháló és a zsákháló hiányozhat.

A háló azért van részekre osztva, hogy ha elakad, 
oda ne vesszen az egész. Ezen hálórészek hosszát a 
puntok száma szabja meg. Ezek 3 5 há ószemet összefogó 
zsinórok a háló alsó és felső részén levő 'köteleken, az 
«inak»-on. A felső ina (nem in) neve «fel /» az alsó egy-

Rátákarítás. A halász kezében a nagy alaltság.

szerűen «ina». Ezek segítségvéel van a «léhés» ( a há
lószövet) az iuakra erősítve, lazán a következőképen: 1. óba
kandli vagy fölháló áll 120-163 puntból. Egy puntban van 
3-4 szem. 2. szakli — kiszedőháló — 230-240 punt 4-5 
szemmel, 3. szakkarni — zsákháló — 240-250 punt 4 
szemmel, 4 farokháló — svábcöjg — 240-250 punt 3 
szemmel, 5. előháló — farkarai — 240-230 punt 3 szem
mel- Ezek ritkább szemű hálók az aoróbb halat kiengedik 
a hálóból.

A szemek hossza is különböző.. 1. óbakandli-fölháló 
és a kiszedőháló—szakli gj^enge 2 ujjnyi értsd az ujjak 
hegyét (a szakkarni—zsákháló erős 2 ujjnyi (az ujjak 
alsó vastagsága) a farokháló—svábcöjg gyenge 3 ujjnyi, 
az előháló-fakarni erős 3 ujjnyi. A punt hossza az összes 
szemek nagyságának a fele. Ennek külön mértéke van, a 
«módii». Ez egy erre a célra szolgáló pálcika.

Az öregháló föle és ina az obakaudlinál és az előhá- 
lónál fülben végződik. Ezekre erősítik a halászatnál a kis 
vagy nagy «apátiját,» vagy «apacsot». Arra valók, ho ly a hálót 
mindkét végén kifeszílsék és úsztassák. Az apa tyúk fából 
készülnek és kőnehezékkel vannak ellátva. Szára, talpa 
és köve van mindegyiknek, A szára villa alakú fűzfa. A 
villa két ága a talpba van erősítve, mely szintén fűzfá
ból készül. Ritkábban keményfa. Itt is az a fő. hogy köny- 
nyű legyen. A kő a villa és a talpközéL tölti ki. A talp 
sarka át van fúrva, ebbe húzzák a háló inál, mely a háló 
fülén keresztbe a' pecekre (fé'arasztnyi hengeralakú ujjnyi 
vastag fadarab) kapcsolódik. A két apatyú csak nagyság
ra különbözik. A kisapatyú 1 m, a n^gy másfélfm. bosszú 
mely a szárban fejeződik ki. Az apa tyúk villájára van erő
sítve az apatyúkötél. A kisapatyúé hat ól hosszú és fülekben 
végződik, melybe a ha1 ászásnál a «szák» (meregyű) kerül 
nyelével, hagy ha nagyobbat kerítenek, a «k'.salatt ság» 
nevű kötél, mely 25 öles, kisujjnyi vastag.

A nagyapatyű kötél 5 ö'les. ennek a vége a babában 
végződik, mely egy szegformájú fadarab- Ehhez erősítik 
a nagyalattságot- Ez olyan mint a kisalattság, csak hosszá
ban és vastagságban különbözik tőle. Ötven öles és vala-

A r állá zás.

mivel vastagabb. Az öreg hálót a vizen a «párák» úsztat
ják, melyek jegenye vagy fűzfa kéregből készülnek, ka
rika formájúak és a fölére vannak erősítve két puntnyi 
távolságra. Az inát (az alsó rész) pedig ugyan ilyen tá
volságra rávert ó-'o in súlyok tartják a fenéken.

Az öregháló járulékos szerszámai a «hálószák», és a 
«büszke». A hálószák arravaló, hogy a hálóban megfogott 
halat belerakják addig, míg a «hegyes» vagy nyargaló 
bárkába» kerül. Vagy pedig a bekerített nagyobb halat 
megfogják (pl. csuka, balin), ha menekülni akar a há
lóból. mielőtt a hálót partra húz iák. Másik szerszám a 
«büszke». Egy méteres karófából. Alsó vége hegyes és 
rendesen vassal van ellátva. Van hegye, viszája (ez egy 
a hegyétől másfél arasznyira kiálló, arasznyi hosszú, fa
vagy vasszeg) és szára. Ezt a folyó, tehát sebesvíz halá- 
szásánál használja a laptáros. Ezzel tartja meg a hálót, 
vagy ereszti a víz mentén lépésről-lépésre úgy, hogy a he
gyét váltogatva a földbe szúrja. A büszke vagy szolgabot

Indulás halászaira az öreghálóval.
! T T| *  f
fűzfából vagy kemény fából (rendesen akác) készül. A ke
ményfából készült erős folyású víznél használatos, különben 
mellőzik, ínért nehezebb.

Az öreghálóval való halászathoz, annak nagy terje
delme miatt külön ladik is szükséges. Ennek a neve «ha
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lászladik. Legnagyobb a halászok által használt csónakok 
között. Hossza kilenc méter. Két részre osztja belsejét a 
«hálópad», mely a ladik közepén a fenekén elhelyezett 
négyzet alakú (kb. 1 m2) deszka. Erre teszik rá az öreg
hálót. halásznyelven «rászedik» úgy, hogy az egyik felöl 
van az ólmos ina (a ladik orra felé) a másik felől pedig 
a föle (a ladik fara felé). Legalul van a nagyapatyús vég, 
legfelül a kisapatyús. Erre kerül a szák vagy a büszke, a 
halászat neme szerint. A hálópadon foglal helyet a he
gyesbárka vagy nyargalóbárka hosszában, a háló alatt a 
ladik balfelén (szembenézve a csónak orrával). A háló
pad előtt van helye a ladik jobb oldalán a nagy-alattság- 
nak. A ladik első részében «két vágó'» (= gú zsN) van. Ezek
be húzzák az evezőket. Két halász van a ladik orránál. 
Ezek egyike a laptáros, a másik régebben az inas volt, ma 
egy halászathoz érlő. Itt van elhelyezve a baloldalon a 
csörgős-csáklya, mely kettős hegyben végződik. Ezen vas
karikák vannak: a «csörgők». Olyanok mint a pásztor 
csőrgősbotján- De ezek bármikor levehetők. Ez a csáklya 
a ladik tolására is szolgál, meg csörgővel a halak ijesztge
tésére is. A csáklya mellett van elhelyezve a «stágli», vagy 
«karó», mely kb. 2-3 m. hosszú, 2 ujjnyi vastagságú rúd, 
melynek vége vasas hegyben végződik. Ez a ladik megrög
zítésére szolgál, mikor a hálót halászás után ladikra sze
dik s a csónak orrán levő lyukon szúrják bele a talajba.

A ladik másik részében a faránál szintén két ember

«Kerítés az öreghálóual.

van. A «liálót-kitevő» és a «háló-mester». Az első rakja a 
vízbe a hálót, a mester pedig kormányozza mindenkor a 
ladikot. Az öreghálóval való halászáshoz mindig négy em
ber kell. Sem több, sem kevesebb. A ladik második ré
szében van a «szapoh, mellyel a vizet merik ki a ladikból 
és itt van a kormány, a xasasevező és a nagyevező (ez 
utóbbival evez a «vágóban» a hálókitevő). A vasasevező 
szárnyának vagy lapátjának végén vas van, mely két hegy
ben végződik. A ladik tolására szolgál. A kormány.-evező 
annyiban különbözik a vasastól, hogy nincs rajta vas. 
Mindkét evező szára végén fogantyú van. Ennek nevei 
«mankó». A többi evezőn nincs mankó. Az evezősök ülésed 
két hosszú deszka és egy «űcsik vagy sámli». Az igy fel* 
szerelt csónakkal indulnak halászni az öreghálóval.

(Folyt, köv.)

Felhívás. Az Országos Halászati Egyesületbe tömörült 
Halászati Társulatokhoz Sporthorgász és egyéb érdekelt 
Egyesületekhez azon kéréssel fordul a lapunk szerkesztősége, 
hogy a háborús és nehezebb gazdasági viszonyok ellenére is 
társulati-egyesületi életükről, gyűléseikről, stb. a szerkesztő
ség címére (Budapest, II., Hermán Ottó-út 15.) beszámolóikat 
küldjék el. Így alkalom nyílik arra, hogy a megnagyobbo
dott Magyarország területén a lapunk olvasói betekintést 
nyerhessenek az ország halászatával kapcsolatos építő mun
kásságba. Sz. Z.

Egy korszerű halászati törvény 
jogi alapjai.
írta Dr.Szlezák Lajos. (Folytatás.)

A jobbágyfelszabadítást megelőző évszázadokban in
kább csak a városokban, városi polgárokból alakultak 
halász céhek és alakult ki egy halász rend, egy önálló 
társadalmi osztály. Az utolsó évszázad folyamán azonban 
a mesterség már máshol is, a jobbágyok között és a ha
lárőrvidékeken is apáról fiúra szállott és ezzel halász
rend alakult ki. Ezt az ősterme1 ő osztályt egyenletes gyor
sulással sodorta a teljes pusztulás felé a halászati törvény 
1. §-a. Ennek meghozatala óta teljesen ki volt szolgál
tatva a parti birtokosnak és az azokból alakult halászati 
1 ár sül átoknak, tehát az ellenérdekű fél érdekképviseletei- 
leinek. Betetőzte azulán függőségét az, hogy a nagytőke is 
bevonult a halászatba. Ez eleinte — míg a nagytőke a 
profit biztonsága kedvéért csak a tógazdasággal törődött — 
nem volt olyan kirívó, mióta azonban a tógazdaságok ré
szére szükséges mesterséges hal tán 1 álék a takarmány hiány 
miatt nehezen szerezhető meg, azóta késhegyig menő harci 
dúl a tógazdaságok és az őstermelők között és ebben nem1 
az utóbbiak az erősebb felek. Ennek részletei kellően is
meretesek.

A tőke azonban természelénél fogva nyereségre dolgozik, 
mozgékony és ahogyan ma át tud és akar térni a tógaz
daságról a nyíltvízi halászatra, úgy áttér konjunktúra ese
tén a selyemtenyésztésre, vagy papírgyártásra. Nagytőkés 
vállalatoknál sokkal nagyobb a veszély, hogy konjunkturá
lis időkben rablógazdálkodást űznek, mint az őstermelők
nél, akiknél márcsak értékesítési lehetőségeik korlátoltabb! 
a nemzetközi piacokra ki nem terjedő volta is akadályoz* 
za a kíméletlen halászatot. Az őstermelő lelkiségénél fogvst 
mindig hajlik arra, hogy csak annyit termeljen, amennyi 
neki kell. azaz annyit, amennyinek eladási ára az ő igényei# 
fedezi. Itt inkább buzdításra lesz szükség, mint fékezésre. 
De még propaganda, prémium, vagy konjunktúra hatást 
alatt sem termel többel, mint amit termelni tud, lehetősé* 
gei pedig korlátoltak. Nincsenek korlátlan lehetőségei, min# 
a tőkének, amely konjunktúránál mindent letarol, hogy 
âz idők változásakor más, kedvezőbb befektetést keressen*

Mint tehát látjuk a halászati jog mostani főszabályai! 
(1. §.) nem felel meg a közellátás és a nemzeti termelési 
érdekeinek, nem biztosítja a halasi tás irányítását és fej
lesztését és létében fenyegeti az egész halász-rendet.

Ha ezzel szemben azt vizsgáljuk, mit jelent ez a jo* 
gosítvány a parti birtokosokra nézve, látni fogjuk, hogy 
majdnem semmit. Fia a halászatot «saját» mederrészéit 
maga akarná gyakorolni, nem érné meg a halászszerszámolí 
beszerzését sem. Ha pedig (a halászati társulat útján')! 
haszonbérbe adja. egész birtoka jövedelmének csak el
enyésző. talán nem is százalékban, hanem csak ezrelékben: 
kifejezhető részét teszi ez a bérjövedelem. Igaz, a libe
rális tulajdoni szemlélet mellett senki sem köteles tulaj
donának parányi töredékét sem feláldozni. De ennek kö
vetkezetes keresztülvitelén már a liberális törvényhozás 
is régen túltet’e magát. Nem akarunk a honvédelmi tör
vényre utalni, amely — legszentebb eszmei javainkról lé 
vén szó — joggal követel nagv áldozatokat, de utalunk 
pl. a városrendezési törvény ellenérték nélküli kisajátítá 
saira. Mennyivel többet köteles ott a városi kis telektulaj
donos ingyen áldozni a közösség érdekében. Ezzel szem
ben teljesen ehörpül a parti birtokosnak a halászathoz 
fűződő érdeke. Az ehhez való ragaszkodás olyan lenne 
mintha a zsúfolt nagyváros lakója ellentmondana a köz
egészségügyi rendeletéinek, megtagadná a csatornahálózat 
ba való bekötést, vagy a s^emé tkihord ást, mert a házi 
szemétben moslékkészíté^re, vagy a fekálíákban trágyá
zásra nézve mutatkozó «értékhez» ragaszkodnék.

Legyen szabad egv pár hozzávető^ges számítást fen- 
nem. — Magyarország folyóinak hossza 14.000 km. — 
Ezeknek brutto halászati bérjövedelme értesülésem sze
rint 302.000 P. Minden kilóméternyi folyóvízre esik te
hát 21.57 P bér. Minthogy azonban ezen a két szembeniévé
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part birtokosa osztozik, az egyik part egy kilométerére 
ennek csak a fele, azaz 10 P 78 fillér, arra pe:lig akinek 
100 méter hosszú parti ingatlana van 1 P 08 fillér brutto 
bér esik. Tegyük fel mármost, hogy az ilyen parti ingat
lantulajdonos ingatlana szabályos négyzet alakú és minden 
oldala 100 méter. Ingatlana tehát egy hektár terjedelmű. 
Előrebocsátom, hogy ez a számítás a halászati jog érté
ke szempontjából optimista. A folyópartokon nem szok
tak négyzetalaku birtokok kialakulni, hanem hosszá csí
kok, szalagok, melyak a keskeny oldalukkal támaszkod
nak a folyóra. Ha a jövedelmezőséget ilyen valódi ingatla
nokra számítanék ki és akarnók a mezőgazdasági jövedel
met a halászati jövedelemmel arányba állítani fillérek 
törtrészei jönnének ki. Az egyszerűség kedvéért marad
junk a képzelt négyzetalaku, hektárnagyságú birtoknál, ami
lyen a természetben nincs. Épnél a halászati jog szem
pontjából legkedvezőbb alakú felületnél, mint láttuk, a 
halászati bér átlagos értéke 1 P 08 fillér. Ezzel szemben 
ugyanennek a birtoknak mezőgazdasági haszonérléke bú
zával való bevetés esetélen, amely művelési ág ma an
nak folytán, hogy a gabonaárak’ maximálva vannak, ellen
ben a fogat, a fuvar és a napszám ára nem, legjobban 
van megterhelve termelési költségekkel, egy hektárnál kb. 
284 P (egy holdnál 150 P-t számítva). Ugyanez már jóval 
több a muharnál is, mert a m egm űveli kölbégek kiseb 
bek. Répából fegy hektár brutto jövedelme 950 -1150 P 
netto jövedelme ennek kb. a fele. Ha azonban a parti bir
tokos olajosmagvakat termel úgy Tegv holdra 1000 P-t 
számítva:) 1900 P-t, ha pedig kertként műveli, úgy ennék 
háromszorosát is jövedelmezi. Látjuk tehát, hogy a ha
lászat brutto jövedelme (melyet adó stb. terhel) már a 
búzaföldnél sem leszi ki a mezőgazdasági jövedelemnek 
nagyobb részét, mint egy harmad százalékát. De még ez 
is optimális számítás.

Hivatalos rész.
A m. kir. közellátásügyi miniszter 
28.400/1943. K. M. számú rendelete 

a ponty legmagasabb termelői, nagykereskedői 
és fogyasztói árának megállapítása tárgyában-

A 9.800/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § .
(1) Az élőponty 1943. évi legmagasabb nyári ára :
a) termelői ár: tenyészetek, halászatok és halászok 

által nagy- és kiskereskedők, továbbá bizományosok ré
szére történő eladás esetén kg-onkint 4*—  P ;

b) nagybani ár: Budapest székesfőváros és a 7.640/ 
2942. M. E. számú rendelet 1. §-ában megállapított kör
nyéke területén (a továbbiakban: Budapest és környéke) 
nagykereskedők és bizományosok által történő eladásnál 
kg-onkint 5*40 P;

c) fogyasztói ár:
Budapest és környéke területén kg-onkint 6*—  P ;
az ország egyéb területén kg-onkint 5‘60 P.
(2) Tenyészetek, halászatok és halászok, valamint 

nagykereskedők és bizományosok közvetlenül a fogyasz
tóknak, valamint 30 kg-nál kisebb tételekben vendéglátó 
ipari üzemeknek, közintézményeknek és egyéb nagyfo
gyasztóknak történő eladásnál, kiskereskedők pedig az 
eladott mennyiségre való tekintet nélkül az (1) bekezdés 
c) pontjában megállapított fogyasztói árat számíthatják.

(3) Vendéglátó ipari üzemek, közintézmények és egyéb 
nagyfogyasztók részére 30 kg-nál nagyobb teteiben történő 
eladásnál tenyészetek, halászatok és halászok, valamint 
a nagykereskedők és bizományosok az (1). bekezdésben 
megállapított fogyasztói árnál kg-onkint legalább 20 fillérrel 
alacsonyabb árat számíthatnak.

(4) A  nem élő és a jegelt ponty legmagasabb termelői, 
nagykereskedői és fogyasztói ára kg-onkint 30 fillérrel 
alacsonyabb az (1), (2) és (3) bekezdésben megállapított 
áraknál.

(5) A  pontyszelet legmagasabb fogyasztói ára —  a 
benne lévő csonttal és szálkával, minden nyomaték (fej,

A vajszkai dunaszkasz pl. amely kb. 15 km. hosszú, 
három árverésen sem lehetett bérbeadni 600 P kikiáltási 
ár, mellett, tehát a halászati jog semmit sem jövedelmez.

A medertulájhonosnak adott halászati jog történelmi 
háttér nélküli nemzeti ajándék volt. Egy téves fogalom- 
képzés eredménye. Nem esne tehát akkor sem súlyos 
igazságtalanság, ha a közösség ma vissza követelné azt a 
rendelkezési jogot, ami századokon át megillette.

Gazdaságilag szinte semmit sem jelent.
Könnyen ellenvethető volna azonban, hogy ha addig 

nem is jelentett semmit, majd többel jelent ezután az 
egyes tulajdonosra nézve is az általunk fenn említett ön
ellátás folytán. Nevezetesen a földtulajdonhoz mérL rela
tív hozama emelkedni fog. Ez azonban nem áll. 11a ab- 
szolut mértékben növekszik is a halászai fontossága és 
ha az önellátás érdekében azt is meg kell szerveznünk és 
fokozottan kihasználnunk, relative a földtulajdonosra ép
pen az önellátásra való áttérés folylán még kevesebb je
lentőséggel fog hírni. Míg ugyan is a szabadkereskedelem 
korában a földbirtok állandóan küzdött a tengerentúli ter
melés árromboló hatásával, addig nyilvánvaló, hogy Európa 
a háború befejezte után is állandóan gazdasági készeniél- 
ben fog maradni. Ha lehető is lesz a tengerentúli beho
zatal, a gazdasági hadi-készenlét érdekében az európai 
államok állandóan gondoskodni fognak a termőterület fo
kozásáról és a mezőgazdasági termelés belierjesebbé té
teléről. Ezt pedig nyilván azáltal fogják elsősorban elérni, 
hogy a gazdát megvédik a 30-as évek elején volt 7—8 P-ős 
gabonaáraktól és állandó magas átvételi árakat biztosí
tanának részükre. Ilyen gabonaárak mellett pedig relatíve 
még kisebb lesz az az érték, amit a parti birtokos részére 
a halászati jog jelent.

____ ________________________________________  (Folyt, köv.)
farok, ikra, tej és uszony), hozzáadása nélkül —  a követ
kező :

Budapesten és környékén kg-onkint 12*—  P,
az ország egyéb területén kg-onkint 11*20 P.
(6) A  csont, szálka és bőr nélküli pontyszelet (fiié) 

legmagasabb fogyasztói ára —  minden nyomaték (fej, farok, 
ikra, tej és uszony) hozzáadása nélkül —  a következő:

Budapesten és környékén kg-onkint 15*—  P,
az ország egyéb területén kg-onkint 14*—  P.
(7) A  szeletelt ponty melléktermékeinek legmagasabb 

fogyasztói áfa az ország egész területén a következő:
pontyikra kg-onkint , . . . . 6*—  P
pontytej k g -o n k in t ......................6*—  P
pontyfej és szeletnek nem hasz
nálható farokrész uszony nélkül
k g -o n k in t .......................................3.—  P

2 . §.
(1) Az 1. §-ban megállapított termelői árak a vevő 

szállítóeszközére felrakva, illetőleg —  vasúton történő szál
lítás esetén —  vasúti kocsikba rakva értendők és a szállító- 
eszközre való felrakásig felmerült minden költséget és 
dijat magukban foglalnak. A  forgalmi adóváltság összege

legfeljebb azonban kg-onkint 0*40 pengő —  a termelői 
árhoz hozzászámítható.

(2) az 1. §-ban megállapított nagykereskedői és fogyasz
tói árak az ország egész területén az eladás helyére 
szállítva értendők és a pontynak eladás előtti mérlegeléséig 
felmerült minden költséget, díjat és illetéket magukban 
foglalnak és ezekhez sem súlyapadás, sem más címen 
többlet nem számítható.

3. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; 

hatálybalépésével a 98.100/1942. K. M., valamint a 26.500 
1943. K. M. számú rendeletek hatályukat vesztik. 

Budapest, 1943. évi május hó 12-én.
A  miniszter helyett; dr. Jakabffy Károly s. k. államtitkár.

*

Megjelent 1943. május hó 13-án a Budapesti Közlöny 107. 
számában. —  Minthogy ezen rendeletet közölnünk kellett, a lap 
pontosan nem jelenhetett meg. Sz. Z.
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Társulatok — Egyesületek.
Az Országos Halászati Egyesület f. évi március hó 30-án 

tartott közgyűléseinek beszámolója a lapunk júniusi számá
ban jelenik meg. A mai számba a közgyűlés jegyzőkönyve 
csak azért nem jelenhetett meg, mert azt teljes terjedelmé
ben — a lapunk jelenlegi korlátozott oldalszáma miatt más 
szintoly fontos közlendőinkkel együtt — leközölni lehetetlen 
volt. Folytatásokban történő leközlése pedig nem oldható 
meg, mert az az értelemszerű összefüggés rovására van. Ha 
a júniusi számhoz a közgyűlési jegyzőkönyv külön mellék
letként leközlésre nem kerülhet, úgy azt csak kivonatosan 
fogjuk közölni.

A közgyűlésen részt nem vett tagjaink részére előzete
sen csupán azt közöljük, hogy a múlt közgyűlésen elnökül 
megválasztott dr. Lukács Béla időközben miniszterré történt 
kinevezése miatt az elnöki tisztséget elfogadni nem tudta. 
A megválasztott alelnökök: gr. Jankovich-Bésán Elemér és 
Corchus Zoltán is lemondtak. A megüresedett tisztségekbe a 
Választmány javaslata alapján a közgyűlés egyhangú lelkese
déssel elnökönek: gr. Jankovich-Bésán József-et, alelnökök- 
nek pedig: dr. v. Paluzsay László-1 és Manninger G. Adolf-ot 
választotta meg.

A közgyűlés elfogadta Corchus Zoltán, gr. Jankovich- 
Bésán Elemér és dr. Goszthonyi Mihály felvételét a Vá
lasztmány tagjai közé. Sz. Z.

A balatoni Halászati Társulat közgyűlése.

1943. április hó 8-án Budapesten.
Elnökölt: Lénárd János alelnök. Jelentésében vázolta azt 

a nagy veszteséget, amely br. Inkey Pál a társulat 32 évig 
volt elnökének elhalálozásával a társulatot érte. A társulat 
br. Inkey Pál emlékét jegyzőkönyvben megörökítette, temeté
sén koszorút helyezett el és fiát br. Inkey Istvánt a választ
mányba meghívta.

Az igazgató évi jelentésében szintén az elnök elhalálo
zásáról emlékezett meg igen kegy ele tes szavakkal. Majd beje
lentette, hogy 1942-ben kihelyeztek 2600 fészek fogas-ikrát. 
A hosszú télnek ellenére sikerült mintegfy 107 millió ter
mékenyített ikrát 2142 fészekben az udvari keltető kertbe 
kihelyezni. Alsóőrs, Csopak, Badacsony és Révfülöp között 
a pontyhalasítási bizottság teljes ellenőrzésével kihelyeztek 
14,455 kg. kg. kétnyaras pontyivadékot, 1573 kg-al többet, 
mint azt a szerződés előírta. A Balatoni Intéző Bizottság 
és a „Sporthorgász“ szerkesztősége ezidén is intézkedtek 
az egységes jegyek kiadása iránt. A bérlő R. T. ezidén is 
különös kíméletet biztosított a tihanyi Nemzetközi Sport- 
horgásztanya körüli vizeken. A parti sporthorgász jegyek 
körül igen sok kellemetlenség adódott, mert a sportsze
rűtlen horgászok elkedvetlenítik az igen nemes sport űzőit, 
tehát figyelmezteti igazgató a társulat tagjait, hogy igen 
rostálják meg, hogy kinek adnak jegyet. Az orvhalászat 
terén igen sürgősen kívánatosnak tartj'a, hogy a ható
ságok szigorúan ítéljék meg a ma különösen fontos közélel
mezési cikk védelmét. Bár a leventeparancsnokságoknál ezek
nek eltiltását kérte és ezen szándékában igen sok jóakaratot 
tapasztalt, de az orvhalászok közel fele ma is fiatalkorú.

A  társulat tagjai szerződéses haljárandóságukat kivették. 
A vendéglősipar és nyaralóközönség panaszkodott ezidén is a 
halárusítás körüli hiányosságok miatt. A ki nem váltott I. 
oszt. fogas járandóságot a bérlő társaság 5.32 P-vel váltotta 
meg.

A jégalatti halászat teljesen eredménytelen volt az igen 
zord tél miatt. Az évi kifogott halmennyiség jóval kevesebb 
volt az előző évinél.

A bérlő azon ajánlatát, hogy a sporthorgászati jogot 
megváltja évi bértöbblet fizetésével, a társulat levette a 
napirendről tekintettel a háborús viszonyokra és a jogtulaj
donosok szerzett jogainak megzavarására.

Az 1942. évi számadásokat: 162,73143 P bevétel és 
160,933.60 P kiadással jóváhagyták. Póthaszonbér volt kh.- 
kint 0.22 P, a rendes bér kh.-kint: 1.05 P.

Az 1943. évi érdekeltségi kimutatást változatlanul elfo
gadták. A társulat területe 106,078 kh. Van 52 érdekelt és a 
szavazatok száma: 1048.

Az 1943. évi költségvetést elfogadták. Bevétel 242,751.82 
P, kiadás: 240,991.22 P összegben, póthaszonbér ez évben kh.- 
kint 0.49 P. Rendes bér: 1.50 P lesz. Kereseti adó: 22,000 P. 
Az igazgató tiszteletdíját utazási és irodatartási költségeit a 
mai helyzetnek és a komplikált teendőknek megfelelően lé
nyegesen felemelték.

'Elnökké dr. Lénárd Ján*os Urat, alelnökké ü. Paltaghy 
Dezső urat, választmányi taggá Patáky Béla min. oszt. ta
nácsos urat választották meg 1943. április 8-tól 3 évre. 

Budapest, 1943. április 9.
Jolánkai Vilmos s. k. 
ny. igazgatófőmérnök.

A soroksári dunaóg halászati társulat közgyűlése.
1943. április hó 6-án, Budapesten.

Bauer Sándor elnök lemondását sajnálattal vették tudo
másul, miután mint főosztályvezető ezen megbizatást nem 
folytathatja.

1942 é.vben az évi zárlatkor: 19,310.25 P bérhátralékok
ból ez évben befolyt — 739 P hiján — az egész összeg. Az 
1942. évi zárszámadást elfogadták: 43,458.95 P bevétel és 
31,822.70 P kiadási tételben. Miután a szerződéseket arany
alapon kötötték a Nemzeti Bank utasításai szerint a pengő 
béreket az aranyalap értéknek megfelelően fogják követelni. 
Az 1943. évi költségvetést: 48,422.81 P bevétel és ugyanannyi 
kiadással elfogadták. Nevezetesebb tételek: bevételeknél: évi 
bérjövedelem: 28,700.— P. Kiadásoknál: tisztviselők díjazása: 
3,960.— P, építkezés, fenntartás: 5,000.— P, tagok részesedése: 
14,556.95 P. Különösen nagy gondossággal kísérlik meg a szi
getbecsei már kész halivadéknevelő telep víztelenítésének ed
digi — anyagi erő hiányában — el nem végzett munkáinak 
sürgős rendezését, annál is inkább, mert a közelben kíván 
az állam egy halászmesteri iskolát felállítani. A telep víz
telenítésére: 16,803.11 P-t irányoztak elő. A telep 33 hold 
területű. Érdekes kísérletek bevezetését határozták el akkor, 
amikor a hasoiiló nehezen szárazzá tehető iszapos halastavak 
lehalászására a németeknél kísérletezés állapotában levő elek
tromos lehalászási módszert Hallóssy min. tanácsos ismer
tetése alapján elhatározták.

A tassi zsilip alatti IX. szakasz 10 kh. vízterületére ki
írt árverés eredményeként a 15 éves bérletet Szalay István 
és 11 társának évi 5,000 P bér mellett jóváhagyták.

Prof. dr. Boros József és társainak a tassi felső szakasz 
bérletének meghosszabbítási kérelmét, miután a bérlet csak 
1947. december 31-én jár le, nem teljesítették. A tassi zsi
lipnél a jég alatt odasodródott elkábult halak — a bérlő ál
tal történt —• eladásából befolyt 4,334.25 P összegre nézve, ha 
lehet ősszel ivadékot telepítenek, ha nem, úgy ezen összeg
gé t is a szigetbecsei telep helyrehozatalára fordítják.

Budapest, 1943. április 9.
Jolánkai Vilmos s, k. 
ny. igazgatófőmérnök.

SPORTHORGÁSZAT A BALATONON.
Mint értesültünk, a balatoni sporthorgászat megkönnyí

tése céljából a szükséges idényre és egész évre érvényes 
állami halászjegyeket, valamint a külföldiek számára fen- 
tartott és parti egy hétre, továbbá egy évre érvényes sport
horgász-jegy eket és póthorgász engedélyeket az m. kir. Bala
toni Intéző Bizottság a hatósági biztos uraknak megküldötte 
azért, hogy ezeket a gyógy- és üdülőhelyi bizottságok között 
szétoszthassák, és a sporthorgászati lehetőségekre az üdülők 
figyelmét kellően felhívják. A sporthorgászok tehát a szüksé
ges jegyeiket a folyó évben is — az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően — helyben beszerezhetik. Az egy hónapos csó
nakos sporthorgász engedélyekre vonatkozóan a Balatoni Ha
lászati R. T. is megfelelően intézkedik az elmúlt évek gya
korlata alapján.

A külföldiek részére csak útlevél felmutatása ellenében 
adható ki a sporthorgász jegy. A többi sporthorgász enge
délyt csak igazolt sporthorgászok kaphatják. Sz. Z.

Újdonságok—Vegyesek
SZEMÉLYI HÍR.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója f. évi április 
hó 21-én a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz
ter előterjesztésére dr. Maucha Rezső kísérletügyi főigazgató, 
egyétemi magántanár, az Országos m. kir. Halélettani és 
Szennyvizsgáló Intézet vezetőjének a tudományos szakiroda- 
lom és az egyetemi oktatás terén szerzett érdemei elismeré
séül az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet adomá
nyozni méltóztatott.

Hosszú évek szakadatlan, fáradságot és nehézséget nem 
ismerő, kitartó tudományos munkásságot és kutató-nevelést 
ismer el és tüntet ki Főméltóságú Urunk eme cím adományo
zása. Dr. Maucha Rezső neve fogalom világszerte a limnolo-
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giai kutatások terén. Szakmunkái, értekezései és előadásai 
számos és eddig még megoldatlan problémára derítettek fényt. 
Meggondolásai, következtetései, gyakorlati és elméleti bizo
nyításai nemcsak szerzőjük széleskörű és sokoldalú tudásá
nak hirdetői, hanem alapkövei is a limnológia új kutatási 
irányainak. Dr. Maucha Rezső nevének helye az új tudo
mány ág: a limnológia letéteményesei Thienemann, Nau
mann, Lenz és a többi világhírű kutató n^ve között van.

A „Halászat“ szerkesztősége neves cikkírójának, a ma
gyar halászat társadalma alapos ismeretterjesztőjének, a 
munkatársai gondos tanítómesterüknek fejezik ki szívből jövő 
szerencsekívánataikat ezúton. Egyúttal kérik öt, hogy ezen
túl is, továbbra is folytassa Isten áldásától kísért építő, Ha
zánk javát szolgáló és saját világhírét öregbítő, nemes és 
önzetlen, sikeres és alkotó tudományos munkásságát.

Sz. Z.

1943. évi I. évnegyed! halátlagárak:
Kiseladás Nagyeladás

hónap havi I. évi*. havi I. évn

1. Ponty élő I. 4. — 3.475
II. 4.075 3.576
III. 4.180 4.085 3.702 3.584

2. Ponty jegelt I. 3.629 2.845
II. 3.776 3.280
III. 3.852 3.752 3.318 3.148

3. Harcse élő I. 7.042 6.500
II. 7.852 _
III. 8.800 7.898 7.666 7.083

4. Harcsa jegelt I. 6.020 4.987
II. 7.029 5.875
III. 8. — 7.163 6.113 5.658

5. Csuka élő I. 4.125 3.525
II. 4.650 3.800
III. 5.780 4.852 4.225 3.850

6. Csuka jegelt I. 3.750 3.375
II. 4.275 3.825
III. 5.115 4.380 4.025 3.742

7. Dunai süllő I. 6.175 5.694
jegelt II- 6.633 6.733

III. 8.333 7.047 7.278 6.568
8. Balatoni fo 1. 7.645

gas jegelt II. 7.583
IH. — 7.614

K. Gy.

A lap kiadásáért felelős: ifj. dr. Szabó Zoltán.

felhívjuk a lapunk mélyen tisztelt cikkíróit és munka
társait, hogy cikkeiket ezentúl a szerkesztőség címére (Orsz. 
m. kir. Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet Budapest, II., 
Hermán Ottó-út 15.) küldjék, tehát ne a szerkesztők nevére 
vagy lakására juttassák el.

*

Lapzárta minden hónap 1-én. Az ezután beérkező cikkek, 
közlemények már csak a következő számba kerülhetnek.

32 éves, nem katonaköteles, 15 éves gyakorlattal rendelkező 
halász mester állást keres bármikorra. Haltenyésztésben, tó
gazdaság vezetésében és erdőőri teendőkben jártas. Cím: 
Györik János, Bicske, Tisza István-út 46.

Halászháló
puha inslég és kötél, hálófonal, parafa-alattság, 
rebzsinór minden mennyiségben kapható 

ADÄM MIKSA R.T.-NÄL, BUDAPEST
Főüzlet: IV., Ferenc József rakpart 6—7. A Fe
renc József híd és Erzsébet híd között. Telefon: 
18-59-65. Fióküzlet: VII., Thököly-út 16 szám. A 
Keleti pályaudvar indulási oldalával szemközt. 
Telefon: 13-98-61.

Árjegyzés. A Halértékesitő és Halbizományi rí.-tól, gr* Jan 
l ovich Bésán Elemér halnagykereskedésétől, valamint Zimmer Feó 
t enc halkereskedelmi rí.*tói nyert értesülés szerint 1943. évi áprili 
i,ó folyamán a nagybani halárak kg-ként az alábbiak voltak :

Élőponty — — — — — P 3‘65— 4*00
Jegelt ponty — — — — P 2*60— 3*40

„ harcsa — — — — P 7*00— 10*00
„ fogas 8üllő — — — P 7*50— 9*50
„ csuka — — — — P 3*50— 5*50

Kárász — — — -  P 2*00— 3*20
Fehérhal _ _ _ _ _  p 1*00— 3*50 
Balatoni fogas extra — — P 8*10

„ „ I. osztályú — P 7*70
„ „ II. „ -  -  P 7*30
„ „ III. „ — — P 6*90
„ „ IV. „ -  -  P 6*50

BARTA LIPÖTNÉ HALKERESKEDÖ
Telefon: Iroda: 185-0-71. Üzlet: 

185-5-84. Budapest, IX.,
Közp. Vásárcsarnok.

Gróf Jankóvich-Bésán Elemér 
HALNAGYKERESKEDÉSE

Iroda: Budapest, Ferenc József rakpart 17. Tel.: 
186—299. Üzlet: 185—484. Budapest, IX., Központi 
Vásárcsarnok. Tel.: 185—273.

Sumonyi tógazdaság Tóth József és társai 
HALKERESKEDÉSE

folyóvízi és tavi halak vétele és eladása nagyban és 
kicsinyben. Telefon: 185—740. Budapest, IX., Központi 

Vásárcsarnok.

Veszünk ez év július hó második és augusztus első 
felében való átvételre 100—150 q, fele I A és fele I B 
élő pontyot. Kívánatra megfelelő előleget adunk vagy 

a szükségelt haltakarmányt kifizetjük.
ZIMMER FERENC, HALKERESKEDELMI R.-T. 

Budapest, IX., Gönczy Pál-utca 4. Telefon: 185-448.

V E S Z Ü N K !
20—40 dekás kétnyaras gyorsnövésű nemes 
pikkelyes

P O N T Y I V A D E K O T ,
ab Balaton. Mennyiségi és minőségi át
vétel bizottság által Siófok vagy Fonyód 
kikötőben. Ajánlatok a

B A L A T O N  H A L Á S Z A T I  R.-T. S I Ó F O K
címére.

Halbizományi és Halértékesitő Rt. fl Magyar Tógazdaságok Rt. kizárólagos bizományosa
Igazgatóság: Budapest, V., József-tér 8. Telefon: 18-09-21, 18-09-22. Levélcím: Budapest 4, postafiók 271. Tá
virati cím: Tógazdaságok. Telep és iroda: Budapest, IX., Csarnok-tér 5. Telefon: 18-56-36. Elárusítóhely: 
Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Telefon: 18-56-36. Szállítási iroda: Budapest, I., Budaőrsi-út 87. Te
lefon: 26-87-16. — Megvesszük tógazdaságok egész haltermését, szállítunk a Magyar Tógazdaságok Rt. keze
lésében levő tógazdaságokból elsőrendű, gyorsnövésű egy- és kétnyaras tenyészpontyot, anyapontyot, minden

más tenyészhalat s megtermékenyített fogassülőikrát.

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly.


