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A m. kir. földmívelésűgyi miniszter Mesdeny Benedek 
földbirtokost, az Országos Halászati Egyesület alelnökét, 
haltenyésztő egyesületek és halértékesítő szövetkezetek 
szervezésével bízta meg.

6462/eln. 1904. szára. M. kir. földmívelésűgyi miniszter

Utasítás
a haltenyésztő egyesületek és halértékesítő szövetkezetek

szervezésére kiküldött miniszteri megbízott részére*
I. Haltenyésztő egyesületek alakítása.

1. §. Halászati érdekeinknek társadalmi úton való 
előmozdítása czéljából az ország különböző vidékein 
oly, az 1888. évi XIX. t.-cz. IV. fejezetében említett 
társulatok keretén kívül eső egyesületek vagy a keres
kedelmi törvény alapján álló szervezetek alakulása is 
kívánatos, melyek a halászat ügyének felkarolását alap- 
szabályszerű feladatuknak ismerik.

2. §. Ily egyesületek vagy szervezetek működésének 
körébe vonható a halászati sport fejlesztésén kívül 
mindaz, a mi a halászat emelése érdekében czélszerű- 
nek látszik. (A vizek behalasítása, halivadéknevelő-telepek 
létesítése, a tenyészanyag beszerzése, gondozása, halá
szati jogok bérlete, egyes haltenyésztésre alkalmas víz- 
területek kihasználása, mesterséges haltenyésztések léte
sítése, fentartása stb.)

3. §. Ily egyesületek vagy szervezetek alakítása czél
jából ott, a hol megfelelő vízterület áll rendelkezésre, 
vagy egyébként a helyi viszonyok alkalmasak, a miniszteri 
megbízott érintkezésbe lép a helyi hatósággal (főispán, 
alispán, polgármester, főszolgahírójs tájékozást szerezvén, 
kik azok az ügybarátok, a kiknek közreműködésére 
számíthat, értekezlet összehívását kezdeményezi.

Az értekezleten megmagyarázandó az egyesülés czélja, 
közérdekű volta s kifejtendő, hogy a legszerényebb

egyesület is hasznos közgazdasági szolgálatot teljesíthet 
a halászati ügy fontosságának felismertetésével s ha 
működésében csak a hatósági feladatok támogatására 
szorítkoznék is, a halászati rend biztosításának elősegí
tésével lényegesen javíthat a helyi viszonyokon.

4. §. Az egyesületek alakulásának megkönnyítése czél
jából a miniszteri megbízott egy általános mintaalap- 
szabály-tervezetet dolgoz ki s azt az érdekeltek rendel
kezésére bocsátja.

5. §. Az egyesületek alakításánál figyelmeztetendők 
az érdekeltek az Országos Halászati Egyesülettel létesí
tendő szerves kapcsolat előnyeire s a miniszteri meg
bízott gondoskodjék, hogy a vidéki egyesületek az 
Országos Halászati Egyesületbe tagokul lépjenek be.

6. §. A miniszteri megbízott kilátásba helyezheti, 
hogy az egyesületet közérdekű működésében a föld- 
mívelésügyi miniszter a szükséghez és viszonyokhoz 
képest halikrák és tenyészrákok ingyenes adományo
zásával fogja támogatni s a mennyiben ikratermelő, 
halivadéknevelő vagy haltenyésztő-telepeket fog az egye
sület létesíteni, e berendezések terveit díjtalanul elké
szítteti.

Egyéb állami támogatás csak előzetes felhatalmazás 
alapján helyezhető kilátásba.

7. §. Az egyesületek működését a miniszteri meg
bízott állandó figyelemmel kiséri s arról a földművelés
ügyi miniszternek jelentést tesz.

II. Halértékesítő szövetkezetek alakítása.
8. §. A közélelmezési viszonyok javítása érdekében 

rendezésre szorulván az, hogy nagyobb városainkban 
időszakonkint elégtelen a halpiacz ellátása s aránytalan 
drágán jutnak halhoz a fogyasztók: a miniszteri meg- 
bízott a helyi viszonyok beható tanulmányozása nyomán 
oly intézkedéseket hozzon javaslatba, melyek által a 
panaszolt bajok orvosolhatók.

9. §. Kisérje figyelemmel a nagyobb városok bal- 
piaczaít s érintkezésbe lépvén a helyi hatósággal, szük
ség esetén pedig az érdekelt halkereskedőkkel és a
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közel vidéki tenyésztőkkel, tegyen kisérletet oly beren
dezéssel, mely a piacznak időszaki nagyobb szükség
letét fedezhetné s míg egyrészt gátat vetve a piaczi 
árak mértéktelen felcsigázásának, másrészt a jobb piaczi 
árak hasznából való részesedést a tenyésztőknek is biz
tosítaná.

10. §. Ha a piacz rendszeres ellátását csakis hal
értékesítő szövetkezet útján lehetne megoldani, a minisz
teri megbízott a közel vidéki termelők, halászati bérlők 
stb. bevonásával kisérelje meg ily szövetkezet alakítását 
s igyekezzék a szövetkezeti halraktár létesítését a helyi 
hatóság részéről nyújtandó kedvezmények kieszkőzlésé- 
vel biztosítani.

11. §. A miniszteri megbízott kilátásba helyezheti, 
hogy a szövetkezetét a földmívelésügyi miniszter nem
csak erkölcsileg, de a szükséges berendezések tervei
nek ingyenes elkészíttetésével, sőt indokolt esetben 
egyéb irányban anyagilag is támogatni hajlandó.

12. §. Oly nagyobb piaczok ellátására, melyek közelé
ben szövetkezeti halraktárak nem volnának létesíthetők, 
a miniszteri megbizott igyekezzék odabatni, hogy egyes 
tógazdaságok saját kezelésükben tartsanak fenn alkal
mas halraktárt, vagy pedig úgy rendezkedjenek be, hogy 
legalább is időszakonkint — a mikor a kereslet nagyobb 
— közvetlen szállítsanak halat a piaczra s azt ott 
maguk árusítsák.

13. §. A halértékesítő szövetkezetek működését a 
miniszteri megbizott állandó figyelemmel kiséri s időn- 
kint megvizsgálván, arról a földmívelésügyi miniszter
nek jelentést tesz.

III. Halászati társulatok ellenőrzése.
14. §. Az 1888. évi XIX. t.-cz. IV. fejezete értelmé

ben alakított halászati társulatok működésének ellen
őrzésére az országos halászati felügyelőség lévén hivatva, 
ezen társulatok közül csak azon teendők tartoznak a 
miniszteri megbizott feladatai közé, melyekre nézve 
esetről-esetre külön megbízást nyer.

15. §. A mennyiben egyes társulatok viszonyainak 
tüzetesebb vizsgálata indokoltnak találtatnék, a minisz
teri megbizott erre külön megbízást nyer s a vizsgá
latot az illetékes törvényhatóság alispánjával (polgár- 
mesterével) egyetértőleg teljesíti.

IV. Közvizek behalasítása.
16. §. Oly városokban és nagyobb községekben, me

lyek valamely közvíz partján feküsznek s melyek terü
letén czélszerü berendezések létesíthetők, a miniszteri 
megbizott a helyi hatóságot halivadéknevelő-telep léte
sítésére és fentartására ösztönzi.

17. §. E közérdekű intézmények támogatása érde
kében a miniszteri megbízott kilátásba helyezheti, hogy 
a földmívelésügyi miniszter a berendezés tervét ingyen 
bocsátja a város vagy község rendelkezésére s ezen
felül évről-évre a közvízbe bocsájtandó halivadék mennyi
ségének arányában pénzsegélyt is nyújt.

18. §. ily telepek segélyezésének előfeltétele azonban, 
hogy az országos halászati felügyelőség a berendezés 
czéljára kijelölt területet alkalmasnak találja s hogy a 
telep üzeme az országos halászati felügyelőség által 
megállapítandó üzemterv határozmányainak pontos betar
tásával kezeltessék.

V. Tógazdaságok létesítése.
19. §. A mesterséges haltenyésztés terjesztése érde

kében a miniszteri megbízott azokat a földbirtokosokat,

kiknek alkalmas terület áll rendelkezésükre, tógazdaság 
berendezésére buzdítja.

20. §. A kijelölt terület alkalmas voltát a miniszteri 
megbizott megkeresésére az országos halászati felügye
lőség állapítja meg.

21. §. A miniszteri megbizott kilátásba helyezheti, 
hogy a földmívelésügyi miniszter a tógazdaság berende
zésének tervét díjtalanul elkészítteti s az üzem megin
dítását szakértő közeg kirendelésével elősegíti.

VI. Általános határozmányok.
22. §. A miniszteri megbizott, ki e minőségében 

semmiféle javadalmazást sem élvez s dologi kiadásának 
megtérítésére sem tart igényt, közvetlenül a földmívelés
ügyi miniszternek van alárendelve, utasításait a minisz
tertől veendi s jelentéseit is a miniszterhez intézi.

23. §. Az ügyvitel egyszerűsítése czéljából a minisz
teri megbizott közvetlenül érintkezhetik az illetékes 
osztály vezetőjével s jogában áll a folyó ügyeket a 
miniszteri ügyiraton rövid úton tárgyalni.

24. §. A miniszteri megbizott állandó érintkezést 
tart fenn az országos halászati felügyelőséggel, munka- 
programmját vele egyetértőleg állapüja meg s eljárá
sában irányelvül tekinti, hogy a kölcsönös támogatás 
a megindítandó társadalmi mozgalmat sikerre vezesse.

Kelt Budapesten, 1904. évi június hó 17-én.
¥/KWAW/lvW/NW/K¥/IVW/K¥/NW/KWlK¥A¥/KW/K¥AWAWAW/lVW/IVW/KW^

Magyarország tógazdaságai 
és ezek jövendő helyzete egy esetleges német 

halvám esetén.
Irta: dr, Hirseh Alfréd. (Befejezés.)

Hátra volna még Románia, mint látjuk, innen 11,775 
q-t hoznak be, tehát az összes behozott édesvízi hal 
64°/o-a román hal. Romániában a kedvező éghajlati 

és területi viszonyoknál fogva a termelési költség oly 
minimális, vizeik ezidőszerint mesés bőségben adják a 
halat, a román hal tehát veszedelmes versenytársa a 
magyar halnak és behozatala csak az ideig nem fog a 
magyar haltermelésre nyomasztólag hatni, míg meg van 
adva a lehetősége annak, hogy viszont halainkkal mi 
is kifelé gravitáljunk. Az olcsón termelt román hallal 
a mi nagy befektetést igénylő tógazdaságaink halai, 
daczára ez utóbbiak kétségen felül álló jobb minőségé
nek, nem tud versenyezni, ma a román hal eladási ára 
nálunk akkora, mint a mi halaink előállítási költsége, 
tógazdaságainknak tehát egyenesen exisztencziális kér
dése, hogy vagy megnehezítjük, sőt lehetetlenné tesz- 
szük a román bal behozatalát, vagy gondoskodnunk kell 
a mi halaink akadálytalan kiviteléről. Ámde ez utóbbi 
lehetősége a Németország részéről tervbe vett halvám 
esetén azonnal megszűnik. Németország vámsorompójá
nak fölállítása egyértelmű haltermelésünk megsemmisíté
sével. Lássuk amaz okokat, melyek bennünket ez állí
tásra feljogosítanak.

Az osztrák földmívelésügyi minisztérium által kiadóit 
hivatalos adatok szerint (Statistik der österreichischen 
Teichwirthschaften und ihrer Leistungen im Jahre 1900) 
Ausztriában ma 940 tógazdaság áll fenn 27,960 hektár 
területen, a melyből az alpesi tartományokra a leg
kevesebb, a Németországgal szomszédos tartományokra 
pedig a legtöbb tógazdaság esik és pedig Csehországra 
387, Morvaországra 221, Galicziára 157, összesen 765 
tógazdaság, a tógazdaságoknak tehát 81 °/o-a.
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Ezekből a tógazdaságokból Németországba szállít
tatott :

1899 ben 23,102 q.,
1900-ban 26,377 q., vagyis az összproduk-

eziónak mintegy 80%-a. Ez a halmennyiség kizárólag, 
vagy legalább is túlnyomóiag ponty volt, még pedig, 
mint fenti kimutatásból kitetszik, mesterséges tavakban 
tenyésztett és élő állapotban forgalomba hozott ponty.

Ezekre védvámot kivetni egyértelmű a beviteli tila
lommal. E védvám lehet alacsony vagy magas, az a 
dolog érdemére nézve irreleváns, mert hisz nem is 
annyira maga a vám, mint inkább a vámkezeléssel 
szükségképen járó nehézkes eljárás az, mely a kivitelt 
lehetetlenné teszi. A tógazdaságoknak a lehetőséget a 
nyilt vizekből eredő hallal konkurrálni egyedül az élve- 
szállítás adja meg. Erre vannak utalva a tógazdaságok, 
mert az élő s nem élő ponty között 30—40%-nyi ár- 
külömbözet van. már pedig evidens, hogy a magas ter
melési költség ily külömbözetet el nem bir, erre van 
utalva azonban már csak azért is, mert a fogyasztó 
közönség finomodott Ízlése a pontyot élve kívánja a 
piaczon, szóval a kivitelre dolgozó szállítás kizárólagos 
módja az élveszállítás, melyet a vámkezelés szerfölött 
megnehezít, ha ugyan egészen lehetetlenné nem tesz.

A hal élő állapotban vízzel telt s megfelelő alakú és 
konslrukcziójú hordókban szállíttatik; a szállítási idő 
tartama és az időjárás mérve szerint egy kb. 300 liter 
űr tartalmú vízzel telt ily hordóban 60—100 kg. élő 
ponty lesz szállítva, egy ily hordó súlya tehát a víz és 
hallal együtt, akár 60, akár 100 kg. hal van a hordó
ban, kb. 350 kg. A ponty igen hosszú szállítást bir el, 
baj nélkül szállítható a kellő elővigyázat mellett 36—48 
óra, sőt ennél hosszabb ideig is, feltételeztetvén azon
ban, hogy a hordó a szállítás folyamata alatt állandó 
mozgásban legyen. A mozgás következtében a hordó
ban levő víz is mozgásba lévén hozva, meg van adva 
a lehetősége annak, hogy a halak részére szükséges 
friss levegő abszorbeáitassék. Mennél gyakrabban és 
mennél hosszabb ideig van a hordóban levő víz moz
gás nélküli állapotra kárhoztatva, annál inkább kedve
zőtlenül van a hal állapota befolyásolva. Németország
ban a vasutak minden oly nagyobb állomáson, hol a 
halak az összeköttetés révén 1 óránál hosszabb ideig 
állanának, egész kocsirakomány halakat olykép hoznak 
mozgásba, hogy mozdony segélyével az illető vasúti 
kocsikat mindaddig vontatják valamely szapad sínpáron, 
míg az indulás ideje el nem érkezik.

Már most mi történik a határállomáson, ahol az el
vámolást eszközölni kell? Minő módon történik az el
vámolás, mennyi időt fog ez igénybe venni?

Mint mondottuk, egy vízzel telt hordó bruttó súlya 
azonos marad akár 20, akár 100 kg. hal van abban. 
Miként lehet tehát a halak tényleges súlyát konstatálni ? 
Ha a hordó víztartalmát kiürítjük, akkor — lemázsálás 
útján — megkapjuk a hordó és a hal súlyát, ámde egy 
300 literes hordó súlya más, ha ez tölgy, fenyő vagy 
fűzfából készült, következéskép a hordót és halat külön 
kell mérlegelni és csak ennek megtörténte után helyez
hető újból a hal hordóba s tölthető fel vízzel. Ez el
járásnak azonban órákat kell igénybe vennie s laikus 
előtt is könnyen érthető dolog, hogy ily manipulácziót 
a már 15—25 órai szállítást elszenvedett hal ki nem 
bir s ha az még élő állapotban is lesz a hordóba vissza
helyezve, nem szenved kétséget, hogy élve nem érkezik 
rendeltetési helyére s küldője legjobb esetben annyit 
kap a halért, amibe az egyébként túlmagas fuvar és

vám került. Ily körülmények között kividéiről szó sem 
lehet. Még komplikáltabb az eljárás, ha nem egynemű 
halak szállíttatnak egyidejűleg, hanem például ponty és 
czompó, mely utóbbit vámmentesen kívánja Németország 
továbbra is befogadni. Miként lesz az együtt szállított 
kétféle hal súlya külön-külön megállapítva ? Miként lesz 
a vizen bárkákban elhelyezett s hajóval vontatott hal
szállítmány súlya megállapítva, mely a határnál jóval 
beljebb lesz még vizen továbbítva. Miként lesz a kosa
rakban, ládákban elhelyezett s jég közé csomagolt ú. n. 
jegelt hal elvámolva?

Mind e kérdésekre csak egy a felelet, t. i. sehogy- 
sem, mert abban a pillanatban, midőn a vámsorompó 
előttünk le lesz bocsátva, a Tcivitel azonnal megszűnik.

Már most azt mondhatnánk, hogy a kiviteli statisz
tika szerint tőlünk Magyarországból mindössze 528 q. 
hal került Németországba, tehát oly csekély mennyiség 
és érték, hogy azon a hazai haltermelés sorsa meg nem 
fordul s következéskép Magyarországra nézve közömbös, 
hogy Németország kiván-e vámot vagy sem? Azonban 
távolról sem így áll a dolog. Abban a pillanatban, mi
dőn Csehország, Morvaország és Galiczia az eddig ki
szállított 28—30,000 q. élő ponty piaczát elvesztik s 
belföldi fogyasztásra kénytelenek dolgozni, abban a 
pillanatban hazai haltermelésünk felett megkondult a 
vészharang. A piaczát vesztett 28—30,000 q. pontytyal 
elsősorban Bécset, másodsorban Budapestet fogják föl
keresni. Ám mit jelent ez más szóval?

Tógazdaságaink egy része, részben földrajzi fekvésük
nél, részben költségesebb produkcziójuknál fogva eddig 
a valamivel jobb árakat fizető bécsi piaczra voltak 
utalva. Mi sem természetesebb, hogy elsősorban a ma
gyar hal szorulna ki onnan, helyet adandó a belföldön 
termelt halnak. De menjünk tovább. Bécs halfogyasztása 
ma megközelítőleg elérte azt a maximumot, mely népes
ségével arányban áll és ha fokozható is még a fogyasz
tás, az semmiesetre sem a drága pontytyal fog történni, 
hanem azzal az alárendelt minőségű olcsó tengeri 
hallal, melylyel a Nordenhamban 3 millió márka alap
tőkével létesült „Nordsee“-társaság évek óta oly mennyi
ségben látja el Bécset, mely az ottani halfogyasztás 
Ve-át fedezi. E társaság azonban nemcsak Bécsbe, de 
a monarchia Lajtántúli részének minden számottevő és 
valamire való városába befészkelte magát.

A kilogrammonként 60 fillértől 150 fillérig értékesülő 
és fogyasztási adótól mentes tengeri hallal a cseh, 
morva és galicziai élő ponty, mely 15*6 fillér fogyasz
tási adót is fizef, versenyezni nem képes, következés
kép semmi kétség sem merül fel aziránt, hogy a német 
pi mzról kiszorított 30,000 q. pontynak csak egy ele
nyészően csekély része, mondjunk azonban igen sokat, 
Vß-ad része fog Ausztriában elhelyezést nyerni! Ámde 
a fenmaradó 20,000 q. hova jönne máshova, már csak 
a földrajzi fekvésnél fogva is, mint hozzánk.

Mi vár tehát a magyar haltermelésre, ha Ausztriából 
kiszorul a magyar hal, melyből oda 1902-ben 4600 q.-t 
vittünk be, mi vár rá, ha ide zúdítják a fentemlített 
20,000 q. pontyot, melynek előállítási ára olcsóbb, mint 
a mi halunké, mert hisz régi tógazdaságokból kerülnek 
ki, melyek a kezdet nehézségein túl vannak és befek
tetésüket már rég amortizálták.

Tógazdaságaink további fejlődésének egyszer s min
denkorra útja van állva, útja van állva pedig idegen 
befolyás révén, melyből a hazai közgazdaságnak semmi 
haszna nincs. Kézenfekvő dolog, hogy egyrészt a román 
hal, másrészt a nálunk piaczot kereső osztrák hal, már
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csak a fogyasztással arányban nem álló nagy tömeg 
révén is az árak hihetetlen és oly mértékben való 
esését fogja maga után vonni, hogy a magunk halai
nak termelési költsége sem talál fedezetet.

További tógazdaság létesítéséről tehát szó sem lehet, 
meglevő tavainkból jpedig leereszthetjük a vizet s azokat 
régi állapotukba visszahelyezve, a hasznavehetetlen terü
leteket nyilvántartó kataszter meg csorbítatlanul fogja azt 
a holdszámot feltüntetni, melyet sok évvel ezelőtt mu
tatott.

A Németország által tervbe vett vámnak megvalósulása 
egyértelmű tehát a hazai haltermelés megsemmisítésével.

De hát tulajdonképen mi indokolja és kik kívánják 
a német vámot ?

A német szaksajtóban évek óta két érvet hoznak fel 
a vám mellett.

Szükségesnek tartják nevezetesen elsősorban . a hazai 
termelés védelmére, másodsorban az ország igen sok 
tógazdaságában grasszáló himlőbetegséget a cseh és 
galicziai ponty által behurczoltnak állítják.

Mind e két állítás tendencziózus, komolyan nem 
vehető s könnyen megdöntheíő. Ami a himlőbetegség 
bevitelét illeti, ez a mesék országába tartozik, min
denütt ott, ahol haltenyésztést űznek, ott halbetegségek 
is keletkeznek. Az iníenzive tenyésztés mindenütt haj
lamosít a betegségekre, kultúrnövényeink számos oly 
bajnak vannak kitéve, melyeket vadon tenyésző faj
rokonaik nem ismernek, hasonlókép van a haltenyész
tésben is. A hal élettanának ezidőszerint legalaposabb 
ismerője német ember, Hofer tanár, ki ismételten bizo
nyította, hogy ezen betegség nem mai keletű, létezett 
már a középkorban is, mint ez Gessner Conrad 1563'ban 
Zürichben megjelent könyvében olvasható.

Hasonló értékű a német védvámos párt ama másik 
állítása, hogy a vám a hazai termelés védelmére szük
séges. Németországban a föld magas értékénél és az 
előbbre volt gazdasági kultúra révén már régen tó
gazdasággá lett téve minden oly terület, mely e czélra 
alkalmas volt. Itt tehát nincsenek oly területek, melyek 
jövőben lennének csak víz alá véve, következéskép a 
tógazdaságok termőképessége elérte a maximumot, mely 
hozzávetőleges adatok szerint 90,000 német mázsa 
pontyra, vagyis 45,000 q.-ra tehető. Már most azt 
kellene a német gazdák kijelentése után hinnünk, hogy 
hozzászámításával az Ausztriából Németországba szállí
tott 30,000 q.-nak, a kínálat jóval nagyobb, mint a 
kereslet és e körülmény maga után vonta az ár
depressziót. Feltéve ez esetet, a német gazdák kíván
ságát a saját szempontjukból teljesen jogosnak és mél
tányosnak kellene elismernünk. Azonban vessünk egy 
pillantást a berlini halpiacz utolsó 10 évének ponty
áraira, ezek évről-évre emelkednek, következéskép a 
német gazdáknak nincs okuk a cseh stb. ponty kon- 
kurrencziájától tartani, annyival kevésbé, mert Berlin, 
mint a világ legnagyobb halpiacza, még jóval nagyobb 
mennyiségek befogadására és elhelyezésére képes, mint 
a jelenben történik.

A német közvélemény is tisztában van ezzel, ami 
kifejezést nyer azon körülményben is, hogy hisz a ter
melők zöme, még pedig a terület arányában számított 
zöme maga is ellene nyilatkozott a vámnak; a porosz 
sziléziai halászegyesület, a keleti porosz halászegyesület 
már 1900-ban megtartott Zollkonferenz des Deutschen 
Fischereivereins folyamán kifejezést adtak a vám feles
leges és mivel sem indokolt voltának, még vehemen
sebben keltek ki a vám ellen maguk a német halkeres

kedők, kik emigyen az osztrák verseny kizárásával tel
jesen ki volnának szolgáltatva a német termelőknek.

A német vámot tehát csak a termelők és ezeknek 
sem az összessége óhajtja s ha mérlegeljük a hatást, 
melyet a vámsorompó fölállítása okoz, kétségtelen, hogy 
ama csekély előny, melyet a német gazdák, de nem a 
közgazdaság nyer, elenyésző csekély amaz óriási vissza
hatással szemben, melyet az elmondottakkal vázolni 
igyekeztünk.

Hiszszük, hogy az a fontos misszió, melyet ,tógazda
ságaink már most, de különösen területileg történendő 
fejlődésük folyamán hivatva lesznek az ország köz
gazdaságában betölteni, elég fontos arra, hogy intéző 
köreink a megújítandó kereskedelmi szerződéseknél 
Németország védvámos kívánalmainak vétót mondjanak.
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A szárnyas orvhalászok és azok írtás-
modjaíroL (15. Folytatás.)

19. A gödény.
(Pelecanus onocrotalis.)

Ki hinné, hogy ez a nagy vízi barom valamikor az 
igazi magyar madarak közé számítódott, akár csak a 
gólya, — mert a régebbi víz- és haldús időkben éppen 
nem volt ritka madár a tisza- és dunamenti lápok s 
tavak bő halállományú vizein. Hanem azután, hogy 
fölkerült a vizek szabályozásának divatja s mind kur
tábbra fogta a ki-kicsapkodó folyók rakonezátlanko- 
dását s a fekete lápi vizek birodalmának túlon-túl 
való terpeszkedését a háromszögelős tudomány : ehhez 
képest lassan-lassan a gödények is mindinkább fogyás
nak indultak és egyre fogytak; idő haladtával pedig 
egészen ritkaság számba kezdtek menni, úgy, hogy 
kívánva se láthatott belőlük az ember még oly helye
ken se, a hol pedig valamikor a közönségesebb halcsi
szár madarak közé tarlozott — és lassanként feledni 
kezdte vadász is, halász is a zsákos torkú, csodacsőrű 
szárnyast, legfeljebb a nótában emlékezett meg róla itt- 
ott a nép ajka; különösképpen azonban nem említette, 
mert eltűnvén a szeme elől, jórészt feledésbe ment 
előtte és így nem is foglalkozott vele. Hogy azonban 
még is tudott róla, az kitetszik azokból a nótáiból, a 
melyekben egy vagy más tekintetben hivatkozik a gö
dényre— és sok ilyen nép ajkán élő nóta van, melyek 
közül egyik a következő is :

,. Gödény madár elmönt, ritka lőtt a magja.
Ű volt a halaknak gyohontató papja.
Be nem tellett soha torkának a szákja:
Olyan volt, mint a pap telhetetlen zsákja.“

(Szeged vidéke.)

A vőfényi mondókákban is bele volt foglalva a rit
kává lett gődénymadár, így példáúl a következő halász
rigmus is említi ezt :

„A gödénynek nevét talán hallottátok,
Hogy ez ritka madár, azt is jól tudjátok;
Túzok, vadlúd, kacsa, ime néznek reátok,
Vizityúk is lassan sántikál hozzátok.“

(Yácz.)

Pedig, mint már föntebb említettem, éppen ellenke
zője volt igaz annak, amit ez a versemény kifejez, mert 
némely halasvizen gyakran annyi volt a gödény, hogy 
egy-egy jól sikerült duflázással fél vagy egész tuczatot is 
ledurranthatott néha az ember, ha szerencsésen köze-
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lökbe férkőzhetett. — Persze abban az időben, a midőn 
még sok volt a gödény, senkinek sem jutott eszébe 
kárttevései végett különösebb üldözés tárgyává tenni, ha
nem igenis, lőtték, ha alkalom került rá hatalmas tollseprü- 
ket szolgáltató szárnyai és még inkább nyúlékony bőr
zacskója miatt, mely a gödénynek az álla alatt fityeg 
s a melyből raritás számba menő dohányzacskókat 
készítettek régente, míg a madár csudanagy csőrű fejét 
a láp járó csónakok orrára szegezték ki a halászok, 
avagy pedig a halászgunyhók ajtajára erősítették föl 
afféle megbámulni való furcsaság gyanánt.

Persze a mai halásznemzedék, értve a fiatalabb 
generácziót, nem igen tud a gödényről, mert a leg
több helyen a híre is elmúlt már ennek a nagyszájú 
jószágnak, pedig sok mese is szólott a híres „pilikán“ 
madárról, a hogy a Tisza körül némely helyen nevezték.

A gödény nemcsak hogy gyakori előfordulású madár 
volt nálunk, hanem özönével költött is a Tisza és Al- 
Duna mocsárvidékein a folyamszabályozások kora előtt, 
bár terjeszkedésében a bácskai, torontáli, temesi lá
pokra, s a bihar-, békés-, heves- és csongrádmegyei 
sárrétekre szorítkozott leginkább és e helyeken gyakran 
csapatostól is mutatkozott. — Csekély példányszámban 
(egyesével, kettesével vagy kis csoportokban) minden 
nagyobb mocsáron, a hol csak hal volt, lehetett vele 
találkozni, — szóval sehol sem tartozott a ritka állati 
jelenségek közé.

Szeged vidékén (a Maros holt ágaiban) a 70-es évek 
második felében láttam és lőttem az utolsókat azok 
közül, a melyek még rendes nyári telepedők valának. 
Azóta ilyenekkel nem találkoztam, csakis kóborló csa
patok vagy egyesek ötlöttek föl imitt-amott, de mindig 
igen halgazdag vízterületeken — és leginkább csak 
árvizes években, a midőn is rendesen meg szokták láto
gatni a régi jó tanyákat az idegenbe szakadt halfalán- 
kok. Általában a gödény ma már csak vendégként mutat
kozik nálunk és rövid itt-tartózkodás után ismét vissza 
vonúl mostani délibb lakhelyeire, egész a Fekete-tengerig 
kisérve a Duna folyását, mely tőlünk el- és időnként 
ismét visszavezeti hozzánk, mint ahogy a viza felke
resi hazai nagy folyóinkat. -— Azonban kivételképpen 
a Dráva-fok és a pancsovai nagy árterek még mindig 
rendes előfordulási helyét képezik a gödénynek május 
vagy június hónapokban és néha óriási csapa
tokban mutatkozik említett helyeken, úgy, mint a 
Fekete-tenger mellékén szokott. Van rá eset, hogy 
százas csapatok, vagy még ennél is nagyobb tömegek 
verődnek össze a halászok elképzelhető ijedelmére, 
mert az összekerült sok madár pillanatra sem vesztegel, 
hanem folytonos tevékenységben folytatják Szent-Péter 
mesterségét és rövid idő alatt nagyon megapasztják 
a legdúsabb halállományt is, — hát még ha hetekig 
pocsékolják ugyanegy területen a ha la t! — mint az ily 
messziről jött telhetetlen „vizi barmoknak“ szokásuk.

Őszi költözésük idejében is találkozhatunk néha még 
gödényekkel a Tisza, Dráva, Maros és Olt mentén, sőt 
olykor egészen szokatlan helyeken és számban is fel
tűnik ez a madár, így 1882. évi október 12.-én a székely 
havasokon Toplicza község határában mintegy 1000 
darabot számláló csapat észleltetett és lőttek is közülök.

Hogy manapság költ-e még nálunk a gödény, arról 
nincs tudomásom, de nem hiszem.

A mi a gödénynek a halászatra való jelentőségét 
illeti, az ma már e madárnak ritka előfordulása követ
keztében csakis oly helyeken bír fontossággal a káro
sítás szempontjából, a hol a gödény látogatásait ma is

még tenni szokta s így mint halpusztító tényező 
szerepel időnként. — Természetesen azoknak a helyek
nek, a melyeket látogatásával megszerencséltet (!) a 
gödény, valóságos ördögi démonává válik ama roppant 
kárttevései folytán, mit a halakban elkövet. Az a tete
mes mennyiség ugyanis, melyet a halállományban csak 
egy nap lefolyása alatt is elpusztít egy csapat gödény
— oly mérvű lehet, hogy csak igen nagy számokkal 
volna kifejezhető !.. . De tekintsük csak kissé közelebb
ről a dolgot. Ugyanis a gödény halászó eszköze az a 
nyúlékonysága folytán roppantul kitágítható állzsáíc, 
mely a madár egész kültekintetét oly sajátságossá teszi 
s a melyet halmeregelőül használ halászatai alkalmával 
s fog vele a temérdek kisebb hal mellett akkora hal
példányokat is, a mekkorák csak ebben a nyúlékony áll- 
szákban elférnek! Már most tessék úgy hozzávetőlegesen 
elképzelni, mennyi hal fér bele ebbe a bőrvarsába? — 
Hát bizon nem kevés, a míg megtelik vele — és pedig 
hamar megtelik! És ha már megtelett, rendesen csak 
akkor fog a telhetetlen madár a fölgyülemlett viczkándó 
préda egyenként való elnyeléséhez . . .  És hányszor 
telik meg emigyen, haldús vizen, csak egy óra elfor- 
gása alatt is, ez a madárzacskó? — Ki tudná a számát! 
Hanem azt tapasztalatból tudom, hogy aránylag tetemes 
nagyságú, sőt föltűnő nagy halak is kerülnek abba, 
melyeket a madár egészen könnyű szerrel elnyel — és 
mivel roppant étvágya van a gödénynek s emellett 
roppant gyorsan is emészt: nem csekély mennyisége 
szükséges a kis- és nagyhalaknak, hogy a közmondásos 
gödény-étvágy kielégítést nyerjen, a mit azonban csak 
hosszabb halászkodás eredményéül érhet el a madár. 
És micsoda halászkodás az, mit a gödény elkövet! 
Kivált, midőn egész serege ezen impozáns nagyságú 
madárnak egyesül a közös czél elérésére. És mily 
rendszer és czéltudatosság nyilatkozik meg halászko- 
dási eljárásukban! Nemcsoda, ha kétségbeesés fogja el a 
halászat emberét, a midőn a gödények halászkodási tevé
kenységét szemlélni kénytelen s látja, mint oszlik szét 
óriási félkörben, kiterjesztett kerítő-háló alakjára 70—80, 
vagy talán 100, sőt néha több ily madár, egyik a másik 
mellé sorakozva s e rendben úszva előre, miközben 
szárnyaikkal a vizet csapdossák, míg roppant úszhártyás 
evedzőjökkel nagyokat lendítenek előrefelé a testükön; 
emellett azonban a hajtóvonal alakzata egy pillanatra 
se bomlik meg, hanem szabályos félkör alakban halad
nak tovább is előre, mint a huszárlovak, mikor atakra 
mennek — s végre ez a nagyarányú hajtás akként nyer 
befejezést, hogy a szárnyas halcsiszárok valamely kisebb 
öbölbe szorítják az összeterelt haltömeget, a midőn is 
kezdetét veszi a meregetés, helyesebben halhabzsolás 
munkája, a mi igazán mesébe illő látvány! Dolgozik a 
bőrszák és rövid idő alatt rengeteg mennyisége a 
halaknak vándorol a kielégíthetetlen gődénybendőbe,
— s ha azután elfogy vagy végleg szétriad a fogni- 
való: újra kezdődik a nóta, új sorakozás és hajtás 
veszi kezdetét a prédálkodás roppant arányaival együtt, 
a meddig csak torkig tömve, az utolsó falat viczkándó 
farka ki nem marad az öblös kürtőből, vagyis a madár 
torkából, a mely színig lesz tömve. Mikor azután mozogni 
is képtelenné lesz a magát telezabált halászsereg, valami 
szigetre vagy zátonyosra veszik magukat, nyugodt gur- 
nyasztással megemésztendő a haltáplálék ama roppant 
kvantumát, mely bennök torkig felhalmozódott — és 
csendes veszteglésök órák hosszáig eltart.

Még szerencse, hogy a gödények halászkodási tevé
kenykedése a napnak csakis a hajnali és délutáni óráiban
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történik s nem terjed ki az egész napra, tehát nem egy- 
folytonosságú ; oly helyeken azonban, a hol a halállo
mány szegényes volta nem igen kiadós meregetésekre 
nyújt alkalmat a gödénynek, ott természetesen nem 
köti a madár tevékenységet a nap bizonyos szakához, 
hanem halászik addig, a míg jól nem lakik. Hanem a 
hol csekély a halállomány, vagy éppen fogyófélben van : 
onnét csakhamar utat vesz magának oly helyre, a 
hol fa]ánkságának alkalmasabb tér nyílik. Szóval csakis 
a halgazdag vizek gyakorolnak rá csábító hatást, mert 
legfőbb tápláléka a hal, nagy hal; más prédát csak 
mellékesen, esetleges alkalomadtán kerít magának.

A gödénynek egy faja és két változata fordul elő 
hazánkban. Külseje impozáns, valóságos óriás a vízi- , 
madarak között s tényleg nagyobb valamennyinél. 
Hossza 129—167 cm., mely nagysághoz hasonlólag 
óriási 29—42 cm. hosszú csőr járul, melynek állcsontjai 
között fityeg le az a rendkívül kitágítható zacskó, mely 
a madár halfogó eszközét képezi. — Lábai roppant 
nagyok, úszhártyások. Különben otromba, nehézkes testű 
állat ez a madár, de azért szép és meglepően könnyed 
röpte van neki és nemcsak hogy jól tud repülni, de a 
halászó sashoz hasonlóan : lecsapni is képes a levegő
ből s úgy ragadni ki a megpillantott halat a vízből.

(Folyt, köv.) Lakatos Károly.
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Általános halászati kiáll í tás  
Nürnbergben.

4  ¥  ¥int már a „Halászat“ arról röviden megemléke- 
w JL& zett, a folyó évben augusztus 27-től szeptember 
5-ig a Nürnbergi Halászegyesület 25 éves fennállásának 
és munkásságának megünneplése alkalmából székhelyén, 
Nürnbergben általános halászati kiállítást rendez. E 
kiállítás a kisebb arányú vidéki kiállítások keretén jóval 
túlterjeszkedik s bemutatja nemcsak Bajorország igen 
változatos és látnivaló haltenyésztését minden vonat
kozásában, hanem felöleli egész Németország halászati 
viszonyainak ismertetését.

E kiállítás, mint a programmból látható, pár excellence 
a haltenyésztők, még pedig úgy a pontyos, mint pisz- 
trángos tógazdaságok kiállítása leend s midőn erre a 
magyar tógazdák figyelmét külön felhívom, teszem azt 
főkép és különösen azon okból, mert ismerve azt a 
magas színvonalat, melyen a bajor haltenyésztő mozog, 
meg vagyok róla győződve, hogy mi ott igen tanulságos 
és figyelemreméltó tapasztalatokra tehetünk szeri.

A programm főbb pontjai: Az összes mesterségesen 
tenyészthető halak élő állapotban való bemutatása, 
kapcsolatban az ezekre káros rovar- és madárvilággal, 
az összes halászati eszközök, szerelvények, mesterséges

haltenyésztéshez szükséges készülékek, költőládák és 
házak, halélettani állomások stb. bemutatása és végül, 
mit különösen kiemelni kívánok, a haletetés minden 
fázisának ismertetése, a táplálásra szolgáló anyagok 
és az ezzel elért eredmények kiállítása.

E változatos programúinak, mint említettem, főkép 
ez a pontja az, mely szerintem kivánatossá teszi, hogy 
minél számosabban látogassuk meg e kiállítást, de 
főkép kivánatossá teszi fejlődő tógazdaságaink érde
kében azt, hogy az Országos Halászati Felügyelőség 
tanulmányozza a kiállításnak különösen ezt a részét. 
Minden tógazda tisztában lehet azzal, hogy tavainak 
termőképessége az idők folyamán csakis mesterséges 
etetéssel tartható a kellő niveaun, szóval, hogy üze
mének intensivitása feltételezi a termőképességnek 
mesterséges úton való támogatását. Ámde hasonlatosan 
a növénytermelési kisérletekhez, sőt még fokozottabb 
mértékben az egyes gazda erejét és idejét fölülmúlja 
a hosszas, sokszor téves irányban megindult, követ
kezéskép meddő, időrabló és költséges etetési kísérletek 
keresztülvitele. A német tógazdaság hosszabb múltra 
tekint vissza, mint a miénk, a viszonyok a német tó
gazdákat már régen az etetésre utalták, ez lévén az 
egyedüli módja a drágább gazdálkodási viszonyok 
által megkívánt nagyobb termések elérésének.

Határozottan hibát követnénk tehát el, ha elmulasz
tanék most az alkalmat, a midőn e kérdést a maga egé
szében tanulmányozhatnánk s az Orsz. Hal. Felügyelő
ség míg egyrészt nagy idő- és pénzáidozattól kímélne 
meg bennünket az ott tapasztaltak szélesebb körben 
való megismertetése által, másrészt ezeket a létesíteni 
szándékolt haltenyésztési kísérleti állomás üzembe véte
lénél is értékesíthetné. De még egy más szempontból 
is fontosnak tartanám, ha felügyelőségünk a kiállítást 
tanulmányozná.

Nálunk tógazdaságaink úgyszólván kizárólag a nagy
birtokokon létesültek; Bajorország, különösen annak 
Mittelfranken nevű részében azonban lépten-nyomon 
találkozunk oly tógazdaságokkal, melyek a közép- és 
kisgazdaságok üzemébe illeszkednek bele. Alkalmam 
volt látni ott tett tanulmányutam folyamán igen számos 
parasztbirtok egy-két morgen nagyságú hizlaló üzemre 
berendezett pontyos tavát, mely ekkép a kisgazdát is 
részesíti egyébként parlagon heverő és egyébre nem 
alkalmas területe után némi jövedelemben. A dolog 
ethikai oldalától eltekintve, t. i. hogy általa a paraszt
birtokos figyelme is fel van híva gazdasága minden 
részének kihasználására, érdekes a kérdés már azért is, 
mert hisz hazánkban alig van oly község, melynek 
határában ne volna kevesebb vagy több ily módon ér
tékesíthető terület.. Figyelemreméltó nyereség volna 
közgazdaságunkra, ha sikerülne az ottani példák alap
ján a haltermelést az ily kis üzemek keretébe is be
illeszteni. Mindenkép köszönettel tartoznánk a földmíve- 
lési kormánynak, ha megadná a módot, hogy ezen min
den tekintetben érdekes tapasztalatokat nyújtó tanul
mányutat mi magyar tógazdák az Orsz. Halászati Fel
ügyelőség vezetése alatt tehetnők meg. Várjuk és kér
jük ez irányban földmívelési miniszterünk intézkedését, 
ki nagy hasznára az ügynek élénk érdeklődéssel visel
tetik haltenyésztésünk iránt. Dr. H. A .
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L E V É L S Z E K R É N Y .
(Olvasóinknak mindenkor díjtalanul áll rendelkezésre.)

K érdések.
19. sz. kérdés. Halászati társulattól bír um a halászati 

jogot, azzal a kikötéssel, hogy területemet albérletbe nem 
adhatom. Eddig horgászati engedélyt adtam ki bizonyos 
díjak ellenében, és az illetőket halászjegy gyei is elláttam. 
Legutóbb azonban az elsőfokú hatóság ettől eltiltott, azt 
állítván, hogy a kit én jogosítok a horgászatra, annak 
4 K.-ás jegygyei kell bírnia, mert az albérlő, és nem 
munkás. Igen de albérlőt meg nem alkalmazhatok, a 
tönti kötelezettség miatt. Vagyis ha munkásjegyet adok/ 
a kincstár bírságol jövedékcsonkításért, ha pedig bérlő- 
jegyet adok ki, akkor meg a társulat támad rám pörrel. 
Ilyen viszonyok között mit tegyek tehát, hogy senkivel 
se jussak összeütközésbe? Megjegyzem, hogy nálunk 
kivétel nélkül csak sportszerű horgászat folyik, nem 
pedig mesterségszerü. B. M.

F ele letek .
Minő viszonyok között tenyészik a czompó legsikeresebben ?

{beleiét.a 15. sz. kérdésre.) A czompót a pontytyal együtt 
lehet tenyészteni, vagyis mindenütt ott, a hol a ponty 
tenyészik, a czompóval is czélt lehet érni. Tenyésztéséhez 
nem szükségesek külön tavak, hanem mint említve volt, 
a pontyos tavakban mellékes hal gyanánt tenyészthető. 
Természetesen számolnunk keli a népesítés arányával, 
mivel a pontyéval azonos koszton él s így a kétféle 
halnak együtt is csak akkora száma lehet, mint ha a 
tóban csak pontyot tartanánk. Egészben véve legalkal
masabbak a növesztő- és a nyújtó tavak erre a czélra.

H - s  G -r.
Sássá! és náddal benőtt tavat mint lehet pontyos tóvá át

alakítani? {Felelet a 16. sz. kérdésre.) Okvetlenül ki kell 
abból a sást és nádat irtania, azonkívül megfelelő zsilip
szerkezet fölállításával meg kell adnia a lecsapódás lehe
tőségét. Előbbit legkönnyebben azzal érheti el, ha a 
sást és nádat 8—10 cm.-re a víz alatt lekaszálja. Ezt leg
feljebb 3—4-szer kell megismételnie, mindig akkor, 
a mikor a növényzet még nem hatalmasodott el, a mire 
az nem csak meggyérül, de okvetlenül ki is veszik. 
Zsilip gyanánt pedig az ú. n. barátzsilipet ajánlhatom, a 
mely nemcsak a tó kiürítését teljesíti, de a tavat 
tápiá1 ó vízíölösleget is czélszerüen továbbítja.

Nemó'.
Mi kívántatik a halászati társulat alakításához ? {Felelet a 

17. sz. kérdéshez.) A halászatnak társulati úton való gyakor
lását az 1888: XIX. t.-cz. minden nyílt vízre nézve köte
lezővé teszi, a hol a halászat az egyes birtokosokra nézve 
i em gyakorolható okszerűen és a szomszédbirtokosok érde
keinek sérelme nélkül. Ezt eldönteni a földmívelésügyi 
miniszter hivatott, ugyancsak a törvény értelmében. Az 
eljárási szabályok értelmében, melyet a törvény VI. feje
zete s a törvé/y végrehajtása tárgyában kiadott 5000/89. 
sz. miniszteri rendelet állapít meg, az a ki társulat ala
kítását óhajtja, indítvány tesz az illetékes alispánnál (polgár- 
mesternél). Ezt az indítványt az alispán a hatósági szak
értőnek, az országos ha ászati felügyelőnek adja ki véle
ményezés végett, a ki szakszempontból nyilatkozik arra 
nézve, mi indokolja a társul átalakítást és megjelöli azt a 
vízszakaszt, a mely a társulat kötelékébe vonandó lesz. 
Erre összeírják a községi főtelekkönyvek nyomán az 
érdekeltséget s az egyesek vízbirtokát. Ha ez megtörtént, 
az alispán alakulásra hívja össze az érdekelteket. A 
gyűlésen ki-ki követelheti az érdekeltségi kimutatás 
helyesbítését. Ha valaki a halászatnak önálló gyakor
lását kívánja, az ülés megszakítandó és az iratok a

miniszterhez terjesztendők fel, hogy ez döntse el, mely 
vízterület vonandó a társulatba s megengedhető-e, hogy 
ott valaki önállóan gyakorolja a halászatot. Ezen döntés 
után az érdekeltség újból összehívandó s ezen a köz
közgyűlésen szavazattal döntendő el kik vannak a társu
lás mellett, kik ellenére. Ha az érdekeltség vízterület 
szerinti többsége igennel szavaz, az elnöklő hatósági 
közeg a társulatot megalakultnak jelenti ki s az .érdekelt
séggel letárgyaltatja az alapszabályokat, és a, társulat 
üzemtervét. Együk is, másik is miniszteri jóváhagyás 
alá esik, minélfogva működését csak akkor kezdheti meg 
a társulat, ha azt a jóváhagyást megkapta. íme ez a tár
sulat alakulásának menete, a mely mint látszik elég hossza
dalmas. Az eljárás rögtön megindul, a mint erre nézve 
az indítványt az illetékes alispánnál megteszi. Minta
alapszabályokat az orsz. halászati felügyelőségnél kaphat.

Nemo.
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. T Á R S U L A T O K  °-
A „borsodi4 tiszai halászati társulat f. évi julius hó 7-én 

tartotta évi rendes közgyűlését Mező-Csáthon, Deák 
Gyula elnökletével. Igazgató jelentvén, hogy a Tisza- 
Keszi és Szederkény határában létesítendő, ivadék-nevelő 
telepek engedélyokiratát a közigazgatási hatóság kiadta, 
Közgyűlés megbízta az elnökségei, tegye meg a szük
séges intézkedéseket, hogy a telepek berendezésére szük
séges munkálatok még ez év őszén foganatosíthatók 
legyenek. A társulat évi költségelőirányzatának fedezé
sére 2770 kát. hold vízterületnél kát. holdanként 10 fillér 
kivetést állapítottak meg. Indítványt adtak be, kerestetnék 
meg a földmívelésügyi m. kir. minister űr, a végből, 
hogy állami halászati felvigyázók alkalmaztassanak, a kik
nek feladata volna a halászati rendészet közvetlen ellá
tása. A közgyűlés egy ily értelmű emlékirat felterterjesz- 
tését elhatározta. A társulat elhunyt érdemdús elnökének, 
Melczer Gyulának emléke jegyzőkönyvileg megörökíífet- 
ven, elnökké Deák Gyulát, alelnök-igazgatóvá Juhász 
János választattak meg.

Országos Halászati Egyesület. Nyilvános nyugtató az egye
sület pénztárába befolyt tagsági, dijakról: 1903. évre: 
Bariss Gyula 3 kor. 1904. évre: Bariss Gyula 6 kor., 
Vigh Gyula 1 kor. 50 fiit Budapest, 1904 évi július hó 
9-én. Kuttner Kálmán egyesületi pénztáros.

*
Az O rsz. H a lá s z a ti  E g y esü le t Magyarország halászatának 

fejlesztése és felvirágoztatása érdekében közreműködik a hal
tenyésztés, az okszerű óvás és védelem, valamint a halértéke
sítés szervezésében; terjeszti a szakértelmet azzal, hogy 
szaklapot és szakkönyveket ad ki, előadásokat és tanfolyamo
kat tart. Halászati kiállítások és egyes fontosabb kérdések 
megvitatására alkalmi gyűléseket szervez. Biológiai és halászati 
kisérleti állomások létesítését kezdeményezi, végre előmozdítja 
szükebbkörü halászati egyesületek szervezését. Elnöke: gróf 
Széchenyi Imre. Tag lehet minden feddhetlen jellemű nagykorú 
magyar á lampolgár, vagy a halászat ügye iránt érdeklődő 
bármely testület, a ki három, éven át évi 6 K. tagsági díj 
fizetésére magát kötelezi s ebbeli szándékát az egyesületnél 
{Budapest, Köztelek) írásban bejelenti. A tagok díjtalanul 
kapják az egyesület lapját, a „Halászai -ot.
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VEGYESEK
Uj miniszteri megbízott. Lapunk hivatalos részében fog

laltaknak kiegészítésére újból is visszatérünk az új halá
szati miniszteri megbizott kinevezésére. A földművelés
ügyi miniszter tudatában annak, hogy a társadalmi tevé
kenység, úgy mint másutt, nálunk is kiváló szolgálatot 
tehet a halászat fejlesztése körül, a mennyibe i a hivata
los tevékenységnek éppen ez biztosíthat kellő teret és 
sikert munkálkodásához, elhatározta, hogy ennek kezde
ményezését és irányítását szintén fölhasználja a parlagon 
heverő halászat íölvirágoztatásánál. Meszleny Benedek, 
fejérmegyei birtokos, a velenczei tavi halászati társulat 
igazgatója és az országos halászati egyesület egyik alel- 
nöke vállalkozott erre a föladatra, kijelentvén, hogy ezt 
a megbízatást az ügy közérdekű voltára tekintettel tel
jesen díjtalanul kész viselni. Magától értetődő, hogy a 
földművelésügyi miniszter ezt a hazafias ajánlatot elfogadta. 
Mint a részére adott szolgálati utasításból kitetszik, első 
sorban arra hivatott, hogy a haltenyésztés ügyének minél 
tágabb körben propagandát csináljon. E tekintetben nem
csak a nagybirtokosokat tartja szemelőtt, de az u. n. 
kisembereket is, a mennyiben ezeket oly egyesületekké 
szervezi, a melyek alapszabályszerűen teszik a halászat 
ügyének felkarolását feladataikká. Feladata leend továbbá 
a halértékesítő szövetkezetek alakítása, a halászatról szóló 
törvény alapján alakult halászati társulatok működésé
nek figyelemmel való kisérése, nemkülönben a közvizek 
behalasítása körül is mindazt társadalmi téren megtenni, 
a mire a miniszter hivatalos úton igyekszik. Nem tagadjuk, 
hogy részii kről főleg a haltenyésztés propagálása körüli 
teendőket tartjuk olyan térnek, a melyen az új minisz
teri megbizott sokat tehet. A mennyire pedig őt szemé
lyesen ismerjük, hisszük is, hogy ez irányban üdvösen 
szolgálja a közczélt. Éppen ezért szívesen ragadjuk meg 
az akálmát ahhoz, hogy mint a halászat ügyének új és 
hivatásos munkását a legmelegebben iidvözö jük meg
bízatása alkalmából.

Halpusztulás a Ferencz-csatornában. Nem csekély riadal
mat okozott a Ferencz-csatornai halászati érdekeltség 
körében, hogy f. évi junius 22—24-ike között nagyobb 
mérvű halhullás volt különösen Zombor határában észlel
hető és pedig csaknem kizárólag a kényesebb termé
szetű, nemes fajok ü. m. süllő, csuka, menyhal, sügér 
között. Első pillanatra valami vízfértőzésre gondoltak. 
Azonban ilyennek nyomára sehol sem lehetett akadni. 
A víz maga is teljesen tiszta volt, semmi elváltozását 
észlelni nem lehetett. A pusztulás junius 25-én már meg is 
szűnt. A megejtett vizsgálat eredményekép csaknem 
bizonyossággal azt kellett a baj okául megállapítani, 
hogy a csatornában hetekkel azelőtt hínárvágó géppel 
dolgoztak ; a levágott hínár egy része ott maradt a meder
ben s a beállott nagy melegben rothadni kezdett; ennek- 
folytán a csatornának ugyan eléggé bő, de mégis nagyon

■ lassú folyású vizét helyenként annyira megrontotta, el
elvonván annak oxygénjét, hogy az a kényesebb hal
fajták életígény ét nem volt képes többé kielégíteni ; azok 
egyszerűen megfulladtak. p.

Motoros halmérleg. A német vasutakon ezidőszerint 
kísérletek folynak motoros halmérlegekkel; A mérleg két 
részből áll, nevezetesen egy gép- és egy nagyobb víz-, 
illetve haltartóból. Az előbbi mintegy 2 és félméter hosszú 
s egy oly motort tartalmaz, mely a vizet nemcsak hűti, 
de mozgásban is tartja. Az utóbbit azzal érik el, hogy a 
vizet egy sajátságos szerkezettel a tartó tetejéig emelik, 
a honnan cseppek ben hull ismét alá a haltartóba. Az 
első ilyen mérleg Hollandiából került Berlinbe.

Szardiniafogás hanyatlása. Triesztből a következőket ír
ják: Isolából, az osztrák szardínia-halászat főhelyéről 
jelentik, hogy évek óta nem volt a fogás oly rossz, mint 
az idén. A halászok hiába kutatják ennek okát. Úgylát
szik, itt is az ismétlődött, mit a múlt évben Bretagne- 
ban tapasz!altak hogy t. i. a halak megváltoztatták vonu
lásuk irányát. De viszont az sincs kizárva, hogy a halak 
tengeralatti befolyások miatt szenvedtek csökkenést. Halak 
hiánya miatt egyes gyárakban a munka is szünetel.

Értékes hal. Egy norvég hajó a „Hera“ a közelmúltban 
egy hamburgi halkereskedőnek ritka szép lazaczot szállí
tott. A lazacz ugyanis 26 kg.-ot nyomott, s az ottani 
kereskedők állítása szerint a legnagyobb ily fajta hal 
volt, mely Hamburg piaczán értékesíttetett.

Beteg halak vizsgálata. A m. kir. állatorvosi főiskola kór- 
boncztani intézete (Budapest, Rottenbiller-utcza 23. sz.) 
illetve ennek a vezetője dr. Bátz István ny. r. tanár 
készséggel teljesíti a beteg halak megvizsgálását. Hal- 
tenyésztők, valamint tógazdák jól teszik, ha megbetegedett, 
avagy beteges elváltozásokat mutató halakat a fenti czím 
alatt postára adva, mentül hamarább beküldik. A vizs
gálat legsikeresebben élő állatokon végezhető. Ha azon
ban élettelen halakat lehet illetve kell beküldeni, ezekből 
legalább 4—5 darabot kívánatos útnak indítani és pedig 
egyenkint begöngyölve, akár fagyapot, akár tőzeg avagy 
fűrészpor közé annyi jéggel együtt, a mennyi előrelát
hatólag eltart a szállítmány megérkezéséig. Tájékoztatás 
végett szükséges az észlelt kórtüneteket, valamint a halak 
tartására vonatkozó körülményeket is leírni és beküldeni. 
Rátz tanár úr kész a netáni kérdésekre akár levélben, 
akár lapunk útján felelni.
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H ir d e t m é n y .
A varrasúr-negyedi halászati társulat 1973 kát. hold területének halászati jogát 1905 . 

évi január hó 1-től kezdve — zárt ajánlat útján — hat évre adja haszonbérbe.
A terület 4 szakaszból áll és így az szakaszonként is bérbeadható lesz.
Az ajánlatok 10% bánatpénzzel együtt folyó évi julius hó 31-ig a társulat elnök

ségének Ürmény Nyitramegyében küldendők.
Bővebb felvilágosítással Nottny István t. igazgató Vág-Szereden és alólírott Ürményen 

szolgál.
Kelt Ü r m é n y e n ,  1904. évi junius hó 22-én.

KARSAY LAJOS
társulati alelnök.
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