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Halélettaní kísérleti állomás.

R álunk a mezőgazdasági szakkérdések iránt nincs 
meg az az átalános érdeklődés, melyet ezek 
megkövetelhetnének és ha a sajtó ezek egyi- 

két-másikát fölszinre is hozza megvitatás czéljából az 
e felett való eszmecserék többnyire elmaradnak. A közel
múltban is szőnyegre került egyik ilyen kérdés, mely 
halászatunkat érintette és láttuk, hogy ez csak nagyon 
is egyeseknél keltett érdeklődést.

Ama kérdés egy közleményben domborult ki, mely a 
„Halélettani Jcisérleti állomásu czímmel jelent meg.

Tehát ezen közlemény csak egyeseknél — a kisérleti 
ügygyei foglalkozóknál, de nem a vizek birtokosainál, 
vagy közvizeink hasznositóinál — a halászati társula
toknál keltett érdeklődést. Az említettek, ha szeretnék 
is, hogy a vizek népesek legyenek, a benépesítést ille
tőleg eddig önerejükből vajmi keveset tettek. Meg va
gyunk róla győződve, ha a íöldmivelésügyi kormányzat 
és ennek buzgó szakközege — a halászati felügyelő — 
ez az igen is megbecsülendő szakember, nem lelkesül
nének ezért az ügyért, akkor a haltenyésztés, folyam
jaink és tavaink, úgy hegyi patakjaink benépesítése, vala
mint a halászat ügyei teljesen elposványosodtak volna.

Pedig hát furcsa, hogy olyan országban, a melyben 
a vadtenyésztésnek és a vadászásnak oly sok barátja 
van, ott a haltenyésztésnek, a halak szaporításának oly 
kevés pártolója akad. Ennek az ügynek igazán odaadó 
munkásait csak szórványosan és igen is kis számban 
találjuk; pedig ez az ügy is nagyon, de nagyon meg
érdemelné a meleg fölkarolást.

Halászni — na ezt a sportot még vannak a kik ked

velik, — halat enni azonban igen sokan szeretnek, azaz 
hogy szeretnének, de igen kicsi az iméntiekkel szem
ben azok száma, a mint mondám, kik a halak tenyész
tésével hajolnának, vagy közvizeink benépesítését föl
adatul tekintenék és ezzel a népélelmezésnek, különösen 
pedig hazánk közgazdaságának tennének szolgálatot. De 
az a kérdés, hogy van-e erre szükségünk és nem-e elég 
halgazdagok folyóink, tavaink és hegyi patakjaink, 
egyátalján fennforog-e annak a szüksége, hogy az elso
rolt vizeink népesebbekké tétessenek?

Bátran elmondhatjuk, hogy erre igen is szükség van 
és hogy miért szükséges az ezen irányban való tevé
kenység, ezt — habár röviden, de megokolni óhajtom.

Az elmúlt század derekán, az ötvenes évek kezdetén, 
a mostani székesfőváros balparti részén az úgyneve
zett belváros görög templomától a jelenlegi Ferencz 
József-hídig körülbelül, a hetivásárok napjain, az év hide
gebb időszakában, szekér szekér mellett állott és mind
annyi tele volt tiszai hallal. Lent a víz partja alatt 
a Dunában halászbárkák voltak kikötve, kettős sorban 
és nyüzsgött a hal ezek belsejében. Árulták, de adták 
is a halat olcsón. Akkor igen kevés pénzért jóllakha
tott egész család hallal, mert ez időben nálunk étel volt 
a hal, nem pedig mint jelenleg — drága csemege.

Annak előtte a Balaton egész környékét bőven ellátta 
hallal, „garmadában“ feküdt a „mellékén“ levő közsé
gek és városok piaczain a „kofamódra“ sült garda 
és tarisznyáját pár krajczárért megtölthette ilyennel a 
szőlőmunkás.

A patakok a hegyvidékeken bővelkedtek pisztrángban, 
tomolkóban és akkor az azokban való horgászás iga
zán szép „sportnak“ volt minősíthető.
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De lássuk egy kevéssé, hogy miként állunk hal dol
gában ma?

A folyók és tavak lakói hazánkban mesésen meg
fogytak, a szabályozások, lecsapolások elenyésztették 
az ivóbelyeket és ennek az volt első következménye, 
hogy az ívóhelyek azelőtti „folyásaiban“ sem vasvil- 
lával, sem szigonynyal többé halászni nem lehetett; de 
súlyosabb következmény volt másodszor az, hogy a 
folyamok mentén az ívhatás lehetősége megnehezülvén, 
az ivadékszám roppant mérvben megcsökkent.

Tavaink, elsősorban a Balaton halállománya, az 
aprószemű hálóval űzött rablóhalászat folytán szin
tén igen megfogyott. Láttam például a jégen való ha
lászás alkalmával, hogy ilyen hálóval milyen pusztítás folyt 
és az apró ivadékhalból milyen tömegek fagytak ilyenkor 
a jég fölszinére. Megapasztotta a Balaton halállományát 
az is, hogy évekig az akkori bérlők kerítéssel zárták el 
a Zala vizének betorkolásánál a balatoni halak legjobb 
ivóhelyét a Kis-Balatont.

A hegyi patakjainkban is vígan folytak abban az idő
ben a rablóhalászatoknak más nemei. Pusztították a 
halakat maszlaggal, a víznek elterelésével, sőt később 
meg a dinamit is szerepet kapott az irtás mesterségé
ben és így sikerült a legszebb és leggazdagabb vizeket 
lakóiktól megfosztani.

Szegények lettek tehát vizeink és eljutottunk oda, 
hogy már oroszországi halak is megjelenhetnek piaczain- 
kon, a halárak — honi halainkat is belefoglalva — olyanok 
lettek, hogy különösen a jobb halak fogyasztását csak 
gazdag emberek engedhetik meg háztartásuknak.

Ilyen állapotok voltak már ezelőtt két és fél évtized
del és ekkor keletkezett az a jelszó „tenni kell a hazai 
halászatunk érdekében“. Különösen az állami szoczia- 
lizmus emberei hangoztatták az iméntit és ők az e téren 
való cselekvést ennek terheivel teljesen az államra kí
vánták hárítani.

Igaz, hogy az államnak is részint beavatkozással, 
részint támogatással tennie kell a halászatért, de néze
tem szerint, tekintettel arra, hogy hazánkban a vizek 
nem szabadok, az állam talán ezen ügyért többet is 
tesz, mint a mennyi az ő föladata, helyesebben köte
lessége lenne.

Na de lássuk, mit is tett az állam és az ő tevékeny
ségével szemben halászatunk érdekében mit cselekedtek 
a többi tényezők, különösen pedig a vizek birtokosai?

Az állam először is kutatta a létező bajokat, azután 
törekedett fölébreszteni, úgy az egyesek, a communi- 
tások, valamint a társadalomnak az e téren való tevé
kenységét. A tevékenység alapjának megvetésére alkotta
tott az 1888-ik évi XIX. törvény. Hogy abban az eset
ben, ha sikerül úgy az egyeseket, valamint a communi- 
tásokat a tevékenységbe belevonni és ők a halszaporítás 
érdekében munkálkodni akarnak, legyen szakértő, ki a 
technikai kivitelben nekik utat mutasson, szervezte a 
földmívelésügyi kormány a halászati felügyelőséget.
9

A halászati felügyelőség első és legfontosabb föladata, 
hogy a haltenyésztés előmozdítása érdekében működjék, 
e czélból halászati társulatokat szervez, állóvizek, csator
nák és folyóvizek haltenyésztés útján való hasznosítására, 
terveket készít, halikrát oszt ki, igen szépen tájékoztató 
kiállításokat rendez, egyátalán törekszik propagálni, 
előbbrevinni a haltenyésztés ügyét és egyengetni az 
értékesíthetés útjait, hogy ezek közül a reá nézve leg
előnyösebben haladhasson az, a kinek van értékesíteni 
valója.

A most tervezett „halélettani kísérleti állomás“ újabb 
intézmény halászatunk, illetőleg haltenyésztésünk érde
kében. Ez lesz hivatva, hogy a haltenyésztéssel foglal
kozóknak támasza legyen, viszonyaikat tanulmányozza, 
a tógazdaságokul berendezni kívánt helyeket talaj- és 
vízminőségre megvizsgálja. Mert hát igen sok függ a 
talajtól; halnak való jó talaj, közepes talaj és gyenge 
talaj közt óriási a különbség ; az első, a kiválóan jó, 
háromannyi halat képes táplálni, mint a gyenge.

Van silány talaj és rossz víz is, melyen a haltenyésztés 
nem hasznothajtó, de lehet eset, hogy ennek üzhetését 
kizárja és használ az illetőnek az állomás, ha mindezt 
előtte föltárja. Föladata továbbá az állomásnak, hogy a 
közvetlenül a halak táplálására szolgáló vagy erre hasz
nálható anyagokat tanulmányozza, ezekkel kísérleteket 
tegyen és egyúttal a közvetetten való táplálást figyelje, 
megvizsgálja, determinálja a tenyésztő hely faunáját és 
a flóráját, a talajt és ennek megmivelését javítását is 
számbavéve közölje a tógazdával, hogy milyen módon 
kell azzal eljárni, a végre keresse, hogy a helyi viszo
nyokhoz mérten miként és mivel lehetne a halakat szük
ségleteiknek megfelelőleg legelőnyösebben és olcsón 
etetni.

A halélettani kisérleti állomás tanulmányozza továbbá, 
melyek a halak ellenségei, ezek miként pusztíthatok; 
milyen betegségek fenyegetik egyik-másik helyen a hal
állományt és ezeknek miként lehetne elejét venni; végez 
tenyésztési kísérleteket olyan halfajokkal és fajtákkal, 
melyek tenyésztésével nálunk még nem foglalkoztak (vagy 
a mely tenyésztés, mint a kecsegéé) még nem sikerült; 
végre tanácscsal, útmutatással látja el azokat, kik 
ilyenért a kisérleti állomáshoz folyamodnak.

A kísérletek egy részének okvetlenül laboratorium- 
belieknek kell lenni, ezek azonban inkább vizsgálatok. 
A vizsgálatok nagyobbrésze hogy a növénytermelési 
kísérletek és kutatások hasonlításával éljek, csak addig 
maradnak „a virágcserepekben“, míg pozitív ered
ményt nem látszanak tanúsítani és ekkor ki velük (nem 
bánom az aquariumból) először a kisérleti tavacskákba 
és ha ott is maradandó az eredmény, akkor ez mint 
közkincs menjen szét az országba és hasznosítsák azt 
a gyakorlatban működő haltenyésztők.

Tévesen azt mondottam fentebb, hogy „végre“ ; pedig 
ott ezt még nem lett volna szabad mondanom, mert 
van az ilyen állomásnak még igen is fontos föladata és
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pedig: népszerűvé, ismertté tenni a halak biológiáját, 
közölni a tenyésztési kisérletek eredményét, tett tapasz
talatokat, szóval mindazt, mi az ezen a téren való 
tudást előmozdíthatja. Azt az utat azonban, a melyet 
ennek elérésére többnyire követni szoktak, hogy azonnal, 
— talán „Halélettani Közlöny44 czimmel szaklap vagy 
folyóirat indíttassék és erre ismét az állam adjon igen 
lényeges segélyt, nem tartom czélravezetőnek. Elmon
dom miért nem tartom annak, mert az ilyen Közlönyt 
csak az fogja olvasni, ki az ügynek már megnyeretett, 
pedig hát mi ennek folyton-folyvást üj katonákat aka
runk toborzani és ez csupán úgy lesz elérhető, ha a 
toborzás érdekes természetrajzi tárgyak*) valamint a gya
korlati kivitelt illető hasznos közlemények olvasott mező- 
gazdasági szaklapban és jó napilapban vagy ennek ilyen 
irányú mellékletében látnak napvilágot és a toborzás 
ezek útján történik. Gazdasági szaklapban azért, mert 
a gazdákból kerülnek ennek az ügynek a munkásai, ezek 
foglalkoznak a haltenyésztéssel és azok, a kik halte
nyésztőkké lehetnének, az ügynek igy volnának legköny- 
nyebben megnyerhetők, de a tógazdák is így találnák 
meg legjobban az őket tájékoztató, valamint a haszno
sítható tapasztalatokat.

És mi történjék az abstract tudományos megfejtésekkel, 
melyek a természetbúvárt érdeklik? Azoknak a világért 
sem szabad veszendőbe menniök és nem is mennének, 
mert hisz ott vannak a „Kísérleti Közlemények“, 
melyeket tudtommal több ezer példányban nyomat a 
földmívelési ügyek minisztere, ki a tudományos munkál
kodást nagyon megtudja becsülni, ezekben van azután 
az ilyen dolgozatoknak a helyük és ép ezeknek a 
közleményeknek az útján jutnak azoknak a czíméhez, 
azaz tudósokhoz, kik azokat igazában hasznosítani 
tudják.

A mennyire ismeretes előttem, reámutattam az állam
nak e téren való tevékenységére, lássuk még pár szóval, 
hogy ezzel szemben miként cselekedtek egyesek, commu- 
nitások és hazai vizek birtokosai vagy társulatok, mint 
ezek bérlői, végre a társadalom?

Egyesek működtek, helyenként szép sikerrel és a hol 
balsikerek voltak, p. o. a pontytenyésztésnél, ott ezt 
főleg az okozta, hogy**) nem állt mellettük mint tanács
adó a halélettani állomás. Az ügynek ebben az irány
ban való fejlődése, hogy ma 5551 kát. holdon űznek 
már tógazdaságot, hogy van a hegyvidékeken 82 piszt
ráng-telep, az elsősorban a halászati felügyelő érdeme.

Községeknek az e téren való működéséről keveset 
mondhatok, kettőről hallottam, de ezen halgazdaság 
egyike tervszerűen elkészült ugyan, de a község (vagy 
város) a tavakat soha be nem népesítette, hanem a 
haltenyésztés számára elkészült területet beengedte 
gyepesedni és legelőül használja. Azt hiszem, hogy ezek

*) Például a mint Hermann Ottó kezeli remek ismertetéseit.
**) Nem fegyverkeztek előzőleg kellően.

kel, t. i. a községekkel e téren való eredményes munkát 
még egyelőre végezni nem lehet, legföljebb talán a hegy
vidék egyes helyein.

A folyamok, folyók és nagy állóvizekkel, vagyis nyílt 
vizekkel már máskép állunk. Az ezeket birtokoló, azaz 
használó halászati társulatok megalakítása már befejez
tetett. Go adózott víz van 4558 kát. hold, sőt kezdetnek 
négy fiasító telep is létesült és így várható, hogy ered
mények fognak mutatkozni, de még a legjobb esetben 
várhatókat sem tartjuk elégségeseknek és az ügy érde
kében állónak vélnénk, ha a társulatok rendszeres egy
másutánban tevékenységük egész súlyát például a követ
kezőkre helyeznék:

Kellően szakértővel vizsgáltatnák meg a társulatok 
azoknak a vizeknek partmellékeit, mely vizek bérle
ményük vagy tulajdonukat képezik és a hol erre alkalmas 
holtmeder, öblözet vagy ilyesmi van, ott ezt a területet 
(hisz nagy költséget ez nem igényel, de annál bővebb 
hasznot igér) rendezzék be ivóhelyül, fiasítóul, hogy 
a halszaporítás a legjobb, azaz természetes módon 
történhessék.

Szaporítsák ott, a hol az imént említettek elő nem 
állíthatók, a társulatok a fiasító telepeket nem az igen 
is nagyok és költségesekkel, hanem inkább több olcsó
val, melyekre azt hiszem az ügyszerető halászati fel
ügyelőség készségesen fog tervet készíteni.

Keressék a társulatok, hol van bérletük közelében 
olyan tógazdaság, melyben természetes ívással történik 
a fiasitóban a halszaporítás, innét megy az ivadék a 
növendéktóba és az ilyen tavakban rendesen igen 
nagyszámú az ivadék. Például a tógazda összes nyújtó- 
tavaiban elhelyezhet 20,000 darab évi ivadékot, de 
van neki 100,000 darab. Ő mindenesetre hajlandó lesz 
a különben veszendőbe menő 80,000-nyi már 10—14 
centiméter hosszú ivadékot igen méltányos áron eladni 
és azt hiszem, hogy ilyen míveleieknél egy-egy folyam 
társulatai még esetleg támogatásban is fognak része
sülhetni.

A társadalmi tevékenység, eltekintve a halászati 
társulatoktól, ezen a téren szünetelt, múlt évi márczius 
7-én azonban ez is megmozdult és gróf Széchenyi Imre 
vezetése alatt megalakult az Országos Halászati Egye
sület, melyhez méltán reményeket fűznek az ügy iránt 
érdeklődők.

A súlypont azonban főleg a halászati felügyelőségen, 
a kísérleti állomáson és — a társulatokon fog feküdni. 
Ezek az utóbbiak cselekedjenek az elmondott módon, 
de segítsük elő a halászásnak szükséges felügyelhetését, 
hogy területük értéke évről-évre emelkedhessék. Minden 
úton hassanak oda, hogy az illetékes hatóságok a vizek 
beszennyezését az 1885. évi XXIII-ik törvény alapján 
megakadályozzák.

Ha a társulatok, valamint az egyesek a halászati fel
ügyelőség nagy hasznothajtó útbaigazításait, majdan 
később a halélettani állomásnak vizsgálatokon alapuló
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tanácsait figyelembe veszik és követik, a közvizek, folya
mok és tavak benépesítésén komolyan fáradoznak, de 
mindenekelőtt kellően fegyverkeznek, szakismeretet és 
gyakorlottságot is iparkodnak szerezni, akkor a halászat 
ügye nálunk is fölvirágoztatható leend.

A halak uszóhólyagja*
(Folyt, és vége.)

F igyelembe véve végül az uszóhólyag belsejében levő 
jelentékeny mennyiségű oxigént, okvetlenül arra 
a fontos következtetésre kell jutnunk, hogy az 

uszóhólyag belső rétegje a gázt egyáltalán nem bocsátja 
át. így kell annak lenni azért, mert ellenkező esetben 
az uralkodó nagy nyomás mellett okvetlenül több sza
badulna el, mint a mennyit a korlátolt működésű oxigén
mirigyek által termelttel pótolni, illetve ellensúlyozni 
lehetne. E tekintetben csupán az ovált belülről borító 
réteg képez kivételt, a mely magától értetődőleg az 
oxigént átbocsátja. Ennek ellenében az oválist befelé 
zárni, mint fentebb említve volt, úgy, hogy ha ez nincs 
működésben, az uszóhólyagot élenyt át nem bocsátó 
szövet béleli.
. Szerző ezen felfogását legjobban igazolja a következő 
kísérlet meglepő eredménye. Ha valamely élenyétől 
megfosztott vízbe sügért teszünk, azt látjuk, hogy el
pusztulása előtt teljesen kimeríti a hólyagjában tartott 
levegőnek rendesen 13—25% oxigénkészletét, ugy- 
annyira, hogy a mi visszamarad, annak 95% nitrogén
ből, a többi pedig szénsavból áll. Ám ha ugyanezt a 
kísérletet czompóval ismételjük, a melynek uszóhólyag- 
jában csak 8% az oxigéntartalom, az kimúlásáig alig 
bir ebből valamit felhasználni. Már most a sügérnek 
oválisa van, mig a czompónak nincs, minélfogva jogo- 
sanMehet a tömlőből való egyenlőtlen mértékű oxigén
fogyasztást ennek tulajdonítani, mert ha az oxigén a 
hólyag belső rétegén át elszabadulhatna, úgy az nyil
ván a czompónál is kimerült volna.

Az uszóhólyag szerveit képező piros test és ovális 
működése nyilvánvalóan akként alakul tehát, hogy a 
hólyagnak tágulása alatt — vagyis ha a hal felfelé 
emelkedik bizonyos idegszálak izgulnak s ezek által 
az ovális fel nyittatván, az élenynek út nyílik a vérkerin
gés felé. Ha a tömlő térfogata erősen megapad, — 
azaz a midőn a hal a mélybe tart, — akkor az ellen
kezőleg ható idegszálak működése folytán, a piros test 
oxigén kiválasztására ingereltetik.

Tisztába hozva ilyen módon az uszóhólyagbeli levegő 
gyarapodásának, illetve apadásának mikéntjét, lássuk 
már most ennek az uszóhólyag működésére való alkal
mazását, hogy annak alapján eme szerv rendeltetését 
is tisztázhassuk.

Az irodalom tanúsága szerint ugyancsak sokan foglal
koztak evvel a kérdéssel, s azok eredményeként kétféle 
nézet, került forgalomba. Az egyik szerint az uszó
hólyag légzőszervet képez, a másik szerint ellenben 
csak arra való, hogy általa a hal egyensúlyozza magát. 
Az utóbbi nézet általánosabb ugyan, mindamellett az 
ezt vallók között is megoszlanak a vélemények a rész
letekben. Nyilván a levegő be- és kiömlése körül mu
tatkozó homályosság szorította háttérbe a szerv általános 
rendeltetésére vonatkozó probléma megoldására irányuló 
tevékenységet.

Szerző kutatásai, legkisebb alapot sem szolgáltattak

arra, hogy az uszóhólyagot légző szervül lehetne tekin
teni. Jacobs ugyan kimutatja, hogy az angolna csak 
azért tud vizen kivül, tehát szárazon, hosszabb időn 
át élni, mert uszóhólyagja olyan szervvel is bir, ame
lyiknél fogva ilyen helyzetben tömlőjebeli levegőnek 
oxigénjét légzésre fordíthatja. Igaz, de elis tekintve attól, 
hogy az angolna e tekintetben magában áll a halfau
nában, ennél sem lehet az uszóhólyag eme tényke
dését a szó igaz értelmében lélekzésnek elfogadni, mert 
hiszen a szárazra került állat a tömlőjebeli oxigént elő
zőleg saját maga választotta ki.

’ Annál közelebb esik a másik gondolat, a melyik sze
rint ugyanis az uszóhólyag a halnak statikai szerve.

Szerző kísérleteiből kiderült, hogy a hal testére gya
korolt legkisebb nyomásváltozással, együtt változik az 
uszóhólyag térfogata is; ugyannyira alkalmazkodik az 
a hal testéhez, hogy a tömlő térfogatának kevesebb 
mint egy ötöddel való nagyobbodása már a víz tükre 
felé emeli a halat. Sőt bizonyíthatólag az alkalmaz
kodás még tökéletesebb, mert hisz akárhányszor látható, 
hogy a hal a vízben nyugodtan bir állani a nélkül, hogy 
uszószárnyait a legkevésbbé is mozdítaná. Ilyenkor a 
hal testének fajsúlya teljesen egyezik tehát az őt kör
nyező vízével.

Ebből az következik, hogy a levegővel telt uszóhólyag 
térfogatának úgy kell a haltest anyagaihoz igazodnia, 
hogy a kettő együttvéve a vízzel egyező fajsúlyú töme
get képezzen. Ilyen állapot kedvez a halnak leginkább 
és pedig úgy a felfelé való emelkedésnél, mint az alá
merülésnél, mert a legcsekélyebb evezéssel haladhat 
úgy fel- mint lefelé.

Sajátságos eredményekhez jutunk, ha vizsgálódásain
kat tovább folytatva a halnak függélyes irányszerinti 
helyzetváltozásai, legyenek ezek önkényesek, avagy ön
kénytelenek, — például a víz áramlása által előidézettek

vesszük szemügyre. A hal teste, természetszerűleg 
ugyanazon nyomás alatt áll, minő a környező vízben 
van, mert hiszen a szövetek csak úgy közvetítik a 
nyomást mint a víz. Már most, ha a hal emelkedik, 
csökken a víznyomás, tágul a hólyag s ezzel együtt 
a hal tömege viszonylag könyebbül. Ezek folytán tehát 
a hal magától emelkedik. Mindennek fordítottja áll, ha 
a hal aláfelé száll. Világos ebből, hogy a nyugvó vagy 
vízszintes irányba haladó hal tömegének minden víz
mélységnél ugyanannak kell lenni; igen, de akkor önkényt 
lép előtérbe az a kérdés, minő szolgálatot tesz a hólyag 
a halnak akkor, ha ez fel- vagy lefelé merül és mi
ként tudja hólyagját a fel- vagy lefelé ereszkedésből 
a vízszintes irányba, avagy nyugvásba való átmenetnél, 
mindig az eredeti térfogatra állítani ?

A mi az utóbbi kérdést illeti, bizonyos, hogy annak 
a halnak mely felfelé igyekezett és ezen mozgást hir
telen megszakítani akarja, uszóhólyagját egyszerre kell 
kisebbítenie, hogy az eredetileg birt térfogatát kapja 
vissza. Különben magától kellene emelkednie. Mivel az 
uszóhólyagnak oxigént kiválasztó, illetve emésztő szervei 
aránylag csak lassan működnek, könnyű elképzelni, hogy 
az uszóhólyagnak imént említett és hirtelenséggel végbe
menő térfogatváltozásainál eme szerveket nem alkal
mazhatja. Ilyenkor az izomerő az, amelyiknek segedel
mével a tömlőt vagy összeszorítja, vagy a szorítás 
szünetelése által azt tágíthatja. Ha tehát magasabb 
szinten kíván tartózkodni, ez képezi eszközét annak, 
hogy további emelkedésnek elejét vegye; ám ha ebből 
a helyzetből lefelé igyekszik, önként értetőleg még uszó- 
szányait is segédeimül veheti. Ezenkívül az uszóhólyag,
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oxigén kiválasztása által alkalmazkodik az újonnan elő
állott vízmélységhez is ; mindamellett kezdetben elke
rülhetetlen az izomerő működtetése.

A hal azon képességét, hogy uszóhólyagját, izomere
jével tágítani, avagy szűkíteni bírja, hasznára fordíthatja 
akkor is, ha emelkedni avagy alámerülni akar. Tényleg 
sokszor észlelhető, mint bir a czompó, aranyhal stb. 
teljesen függélyes vonalban emelkedni avagy sülyedni, 
anélkül, hogy uszószárnyait legkevésbbé is mozgatná. 
Mozgásának ilyen nyilvánulását csakis a fentiek ma
gyarázhatják.

Összefoglalva az elmondottakat, kitűnik, hogy: hirtelen 
mag áss árváltoztatásnál a hal hólyagjának térfogatját köz
vetlenül ható izomerejével változtatja meg, holott egy bizo
nyos szintben való tartózkodását, a hólyag szerveinek közre
hatásával biztosítja.

Mivel az izomerő korlátolt, kétségtelen, hogy a hal
nak a hólyag szabályozására vonaikozó képessége is 
csak szűk határok között mozoghat. Ha tehát a hal 
valamely külső befolyás hatása folytán túllépi a jelzett 
hatást, ennek szükségképpen az lesz a következménye, 
hogy elveszti önkényes mozgását és vagy alámerül, 
vagy a víz színe felé emelkedik, mindenkor gyorsuló 
sebességgel. Jellemző példát szolgáltatnak erre a nagy 
mélységben fogott tengeri halak, a melyeknél a felfelé 
úszás tartama alatt, az egyre kisebbedő nyomás folytán 
az uszóhólyagban levő levegő annyira kitágul, hogy az 
állat vagy megreped, vagy pedig belei a szájon át ki
dőlnek. Érre vonatkozólag említi Biot már 1807-ben, 
hogy a kataloniai partokon halászott Labrus merula, 
a melyet 1C00 m. mélységben fognak s így mintegy 
100 körlégnyomás alatt él, akkor sem vesz el, ha eset
leg a horogról leszakad, mert egy bizonyos magasságon 
túl saját erejéből képtelen lefelé menni. Okvetlenül a 
felszínre jut, mert a csökkenő külső nyomás folytán 
nem bir a túlságosan kitágult úszóhólyagjával.

Ezen elmélkedésnél azonban nem maradhat figyelmen 
kívül az a tényező, hogy bizonyos okok miatt, csupán 
csak a csekély mélységű vizekben élő halakra bírhat 
hatással az uszóhólyagnak térfogati változása. Vagyis 
a tengeri hal nagyon is utalva van uszószárnyainak 
használatára, ha a vízmélységeket változtatja. Szemben 
ez/el azon halaknál az ilyen változás vajmi csekély 
hatással van a hólyagra, minélfogva a tengeri halak 
sokkal függetlenebből változtathatják helyzetüket függé
lyes irányban, a tenger mélyén mint a tengerszínhez 
közel, avagy mint ezt az édesvízi halak tehetik. Több 
méternyi vízmélység legkisebb hatást sem tesz a hal 
hólyagjára. Ez okon a tenger mélyén járó halra nézve 
a hólyag térfogatát illetőleg nem az izomerő veendő 
figyelembe, mert a tömlő terjedelmét kizárólag az oxigén
mirigy és az ovál szabályozzák.

Általános az a nézet, hogy a hal testét az uszó- 
hólyag tartja egyensúlyi állapotban. Ezen kérdés tisztá
zására szerző sokat kísérletezett sügérrel, czompóval, 
domolykóval, pirosszárnyúval és csukával, hogy azok 
súlypontjának helyét megállapíthassa. Eredményeit abban 
foglalja össze, hogy a sügérnél, czompónál és domoly- 
konál legnagyobb részben a test felső felébe esik az uszó- 
hólyag, következésképpen ez tartja őket egyensúly
ban. A pirosszárnyúnál és a csukánál azonban az 
us óhólyag úgy van elhelyezve, hogy a túlsúly a test 
alsó felére esik, minélfogva ezen halak testüket rendes 
helyzetben csakis uszószárnyaik használatával tarthatják.

igen, de ha vannak halak, a melyek sörény- és has- 
uszó nélkül is képesek háttal felfelé haladni, mire valók

akkor ezek a szervek? Szerző ezt példával igyekszik 
kimagyarázni. Tudvalevőleg az olyan vitorlás ladikok, 
a melyek túlnagy vitorlákkal vannak felszerelve, könnyen 
felfordulhatnak, túlerős avagy rendetlen járású szélnél.

Ellensúlyozására ennek, a hajó élén (kieljén) egy fa 
vagy vaslapot alkalmaznak lefelé, hogy általa ellennyo
más támadjon mindannyiszor, amikor egyenlőtlen szél
nyomás uralkodik. így aztán a hajó nyugodt és egyen
letes járást nyer, amelyet rövid tartamú szélrohamok nem 
igen befolyásolhatnak. Éhez egészen hasonló a szerepe 
a sügér, a czompó és a domolykó hát- és alsó sörény- 
uszójának. Naiuk aá uszóhólyag teljesen elegendő arra, 
hogy a haltestét nyugalmi helyzetben és gyengébb moz
gásnál egyensúlyi állapotban megtartsa, de erősebb 
úszásnál, kivált a kormányuszó nagyobbmérvű csapá
sánál biztosan feldőlne, ha a hát- és alsó sörény úszó
jának megfelelő alkalmazásával kellő ellennyomást kifej
teni és ezzel a feldőlésnek elejét venni nem tudná. 
Szerző erről azzal is megbizonyosodott, hogy az emlí
tett háromféle halnak uszószárnyait levágta, amikor 
világosan észlelhette, hogy nvugodtan állva, avagy gyen
gén haladva, mindig természetes helyzetben maradtak ; 
de rögtön félre dőltek, a mint erősebb mozgásra kény
szerítették őket s úgy is maradtak mindaddig, a míg 
mérsékelt és megfelelő izommunka révén testüket egyen
súlyozni képesek voltak.

Szerző szerint az úszóhólyag súlypontja eléje esik a 
test súlypontjának; erre véli tehát visszavezethetni azt 
a kissé hajlott állást, melyet a hal teste a vízszintes
hez képest elfoglal mindannyiszor, ha uszószárnyait 
egészen pihenteti. Midőn a halak állanak, legyen úszó- 
hólyagjuk akár egy, akár két tömlős, mindig azt lat
hatjuk, hogy fejük a vízben valamivel alább áll mint 
a farkuk.

Ha most azt vizsgáljuk, hogy a test ezen állasa 
mellett minő hatása lesz a hólyag hirtelen térfogati 
változásának, lehetetlen nem látni, hogy például a tágulás 
inkább éri a test első, mint a hátsó felét. Ennek folytán 
az aránylag csekély mértékben hajló helyzet a vízszin
teshez képest még hajlottabbá lesz, vagyis a hal a föl
felé való emelkedést illetőleg kedvezőbb helyzetbe jut. 
Ellenkezően alakul a helyzet, ha a hal alámerülni akar. 
Csakhogy ez esetben a hólyag összenyomódásának 
csupán korlátolt hatása lehet, mert a hal eleje inkább 
könnyebbé lesz mint a hátulja.

Ha tehát a hal fejjel előre akar lefelé haladni, ezt 
csakis uszószárnyainak használatával teheti, sőt így kell 
neki tenni. Tényleg eme szándékát mindenkor vízszin
tes úszóinak hatalmas csapásával kezdi meg. Még inkább 
kidomborul, az uszóhólyag könnyítését czéloxó ezen 
mozgás a ponty, a czompó, a veresszárnyú keszeg és 
egynémely más halfajnak fel- és leszállásánál. Ezeknek 
uszóhólyagja két részből áll, a melyeket egy szűk korez, 
vagy lefűzés választ el. A hólyag anyagának struktúrá
jából teljes biztonsággal lehet azt következtetni, hogy 
ezen állatok a tömlő első részének térfogati változ
tatásával a test mellső részét aránylag könnyebbé vagy 
nehezebbé tehetik és így a vízben való emelkedését 
vagy sűlyedését jelentékenyen elősegíthetik. A természet 
ebben feltűnően kedvezett azon halaknak, a melyek 
vaskosabbak a többinél s ez okon tehetetlenek és kevésbbé 
alkalmasak a jó úszásra, s a melyekre nézve az uszó
hólyagnak a test mellső és hátsó részére való egyenlőtlen 
elosztása a szóban forgó czélra elégtelen lett volna.

Megemlítendő végül, hogy az egy rekeszes uszóhó- 
lyaggal biró halak között két család akad, a melyiknél
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különleges szervek könnyítik a halnak fel- vagy leszál
lását. Ilyenek a harcsák, és az ú. n. kigyóhalak (ophi- 
diidák). Előbbiek a gerincz első gyűrűjének jobb- és bal
felén ezzel egy ízűlet által összefüggő csontnyulványnyal 
bírnak, utóbbiak szintén ilyennel, de a második gyűrűn, 
a melyek által is, bizonyos izmok közrehatásával, képesek 
a tömlő mellső részét szűkíteni avagy tágítani. Ilyen 
szervvel úgy látszik azokat a halakat látta el a termé
szet, a melyek különben örökös harczban lennének 
aránytalanul fejlődött testűkkel. E tekintetben elég utalni 
a harcsa nagy és nehéz fejére. Ezeknél tehát ugyanazt 
a szolgálatot végezi, mint az uszóhólyag mellső része a 
pontyfélék családjához tartozó halaknál. Remo.
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Hálók és kötelek ímpregnálása,
Ir ta : Krenedits Ödön. (Vége.)

Kötelek és hálók itatása és festése. Némely kötél
neműnél vagy hálónál, mely nagyon erősen ki van téve 
az átázásnak, mint például a záró-hálóknál, az itatást 
vagy festést is szoktuk és pedig igen előnyösen alkal
mazni.

Az itatás úgy történik a köteleknél, hogy azokat idö- 
közönkint kátrány-, fenyűkorom- és forróvíz keverékbe 
mártott kóczczal végigkenjük, még pedig minél lassabban 
és dúsabban, hogy a kötél minél többet beigyék.

Nagyon forrón azonban nem szabad itatni, mivel a 
kátrány a szálakat elégeti.

A kötelek így idővel vastag kátrányréteget kapnak, 
úgy hogy azokba semmiféle nedvesség be nem hatol
hat ; igaz, hogy egészen meg is keményednek az ily 
kötelek, de ezen körülmény sem hátrányos, mivel az e 
fajta kötelek mindig ki vannak feszítve s az erős itatás 
következtében soha sem húzódnak össze vagy tágulnak 
ki, hanem mintegy teljesen összefüggő kompakt masz- 
szát képeznek.

Ugyanezen czélt érhetjük el akkor is, ha a köteleket 
időközönkint fekete olajfestékkel festjük be; azonban 
a tartósságra nézve ezen eljárás még sem olyan elő
nyős, mint az itatás, mivel az olajfesték-réteg idővel 
nagyon megrepedezik s akkor a repedésekbe beszivárog 
a víz s a kötél belseje menthetetlenül megrohad és a 
legrövidebb idő alatt tönkre megy.

Ha záró hálók zsinórjait akarjuk itatni, akkor a 
zsinórt részletekben itatjuk és pedig annyit egyszerre, 
a mennyit a kötőtűre felgombolyíthatunk s ha ezt fel
dolgoztuk, itatunk ismét tovább. Midőn azután a háló 
kész, kifeszítjük az udvaron s újra beitatván, meg
szárítjuk. Az itatást jó, ha a kész hálón három-négy- 
szer eszközöljük, mielőtt azt az elzárásban alkalmaz
nánk s így biztosan igen tartós hálóra teszünk szert.

Ugyancsak az itatást tartom legczélszerűbbnek a varsák 
részére is, a melyek szintén az örökös ázásnak vannak 
kitéve.

A festés azonban, úgy az elzáró hálóknál, mint var
sáknál,' korántsem oly alkalmas, mint az itatás, mert 
először is sokkal körülményesebb egy kész hálót befes
teni, mint itatni s a festék soha sem fogja a bogok 
hézagait teljesen kitölteni; már pedig, ha ott a víz 
behatol, akkor mi sem gátolhatja meg többé a rothadást.

Áttérek most a kész hálóknak kátrányozására, mint 
a melyet halászaink a leggyakrabban szoktak alkalmazni, 
bár sokkal hátrányosabb, mint az, ha a hálót kát- 
rányozott léhésből, illetve olyanból készítjük, melynek

fonalai kátrányoztattak be és kezeltettek hidegen ; mert 
a kész háló göbeibe soha sem hatolhat be teljesen a 
kátrány, de hosszas ázás után a víz igen.

Ha már azonban a halászember előszeretettel kátrá- 
nyozzá a kész hálót, szükségesnek vélem legalább a 
legjobb módszert ajánlani e czélra; mert a mellett, 
hogy a kátrányozás ezen alakja már magában véve 
hibás, tetézni szokták a hibát halászaink, — majdnem 
kivétel nélkül, — még avval is, hogy egyrészt roszul 
alkalmazzák, másrészt pedig rósz anyagot használnak 
fel hozzá, néha meg az időpontot is rosszul választ
ják meg.

Legjobb a következő eljárás:
Feltétlenül száraz időben, vagyis a midőn a háló 

anyaga teljesen ki van száradva, akkor felmelegített 
tiszta fakátrányt öntünk a halászcsónak elzárt közép
részébe s abba bele tapodjuk az egész hálót.

A taposást legalább IV2-  -2 órán keresztül kell foly
tatnunk s többször felfrissíteni a meleg fakátrány adagot'.

Mintegy két órán át történt taposás után a hálót ki 
kell facsarnunk s szárítás czéljábói felakasztanunk.

A szárítást sohasem a forró napon, hanem árnyékos, 
szellős helyen kell eszközölnünk s szükséges, hogy leg
alább is 4—5 hétig tartson.

Ha azt akarjuk elérni, hogy gyorsabban száradjon a 
háló s ne piszkoljon rajta a kátrány oly nagyon, akkor 
a fakátrány közé egy ötödrészben kőszénkátrányt vegyít
hetünk; de mindenesetre kerülnünk kell azt a vegyü- 
léket, a melyet halászaink alkalmazni szoktak és pedig 
rendszerint a varsáknál, s a mely kenderanyagra egy 
fél rész fakátrány és egy fél rész vízből áll, pamut vagy 
lenanyagra nézve pedig egy fél rész kőszénkátrány és 
egy fél rész vízből.

Mert bizony a víz csak víz marad a kátrány között 
is és bármennyire forraljuk is, nagyon rosszul vegyül, 
különösen a kőszénkátránynyal és minden ily vizes kát
ránynyal kezelt háló, rendszerint foltos lesz; a foltok 
pedig nem jelentenek egyebet, mint olyan részeket, a 
melyek nem kátrányt, hanem vizet szívtak magukba.

Ha a kátrányozás ezen módját alkalmazzuk varsáknál, 
vagy záró hálóknál, akkor legalkalmasabb arra a 
kőszénkátrány tisztán, mert ez hatalmas rétegben fekszik 
a háló anyagára. Igaz ugyan, hogy megkeményiti és 
törékenyé teszi az t; de e fajta hálóknál, a melyek 
igen soká vannak kifeszítve egy és ugyanazon alak
jukban a víz a la tt: nem árt.

Újabban fakátrány helyett általánosan a carbolineum 
kezd elterjedni mint impregnáló szer, mely különösen 
alkalmas a hálók szélzetköteleire és csarnokköteleire. 
Legegyszerűbb alkalmazása az, ha meleg időjárás alkal
mával, vagy meleg konyhában, a carbolineumot egy 
edénybe öntjük és az impregnálandó köteleket két napon 
benne áztatjuk. Hálóknak carbolineummal való itatá
sánál ugyancsak így járunk el.

Onebracho, katechu és kettős krómsavas kálium
mal való festést semmiesetre sem ajánlhatok halászaink
nak, mert az nagyon sokba kerül és a kiadás nem áll 
arányban azon nyereséggel, a mely a háló tartósságá
ból reájuk háramlik; hagyjuk ezt az impregnálást az 
Északi-tenger angol és német halászainak és szívleljük 
meg inkább a fent mondottakat, a melyeknek igazsá
gáról engem nemcsak a tapasztalat és gyakorlat, ha
nem számtalan kísérlet is meggyőzött. És a midőn 
halászainkat még arra figyelmeztetném, hogy creosotot 
az impregnálásra semmi szín alatt ne használjanak, 
mivel ezen szer halméreg, inkább nehány szóval áttérek
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még arra, hogy melyek a legajánlatosabb anyagok egy
némely hálónem részére.

E czélból különösen háromféle anyagot kell említe
nem és pedig a kendert, gyapotot és a lószőrt.

A kendert mindenesetre a legnagyobb hálókhoz 
ajánlhatom, de különösen a huzóhálókhoz, míg a varsák 
okvetlenül gyapotneműből készítendők, a melyet kő- 
szénkátránynyal kell impregnálni; a lószőrt csupán 
záró hálóknál ajánlhatnám, mert egyrészt nagyon sokba 
kerül, másrészt pedig csak ott tartós, a hol nem sokat 
bolygatják és nincs minduntalan kitéve a megnedvese- 
désnek és szárítgatásnak, mert hamar merev és töré
keny lesz általa. A lószőv-háló kevesebbet szenved az 
által, ha egy egész éven át víz alatt áll, mintha heten
ként kétszer vizes lesz és ugyanannyiszor megszáritják. 
Ezen tulajdonsága daczára azonban a legtartósabb 
anyag a három felsorolt közül és tartósságban csupán 
egy múlja felül és pedig a galvanizált sodoronyból 
készült, a melyet természetesen szintén csak elzárások
nál szoktunk alkalmazni.

Kisebb hálókat, mint tapogatókat, merítőket, pöndöly- 
hálókat nem szokás nálunk semmivel sem impregnálni. 
Hogy halászaink miért nem teszik, arra nézve nem 
találhatunk semminemű okszerű mentséget s különösen 
azért nem, mert ezeknek a hálóknak anyaga egyszerű, 
vékony kenderspárga, a mely ugyan könnyen rongyo- 
lódik és a halásznak sok pénzébe kerül, mert egész 
éven át foltozza rá egyik gombolyag spárgát a másik után.

Sokkal okosabban tennék tehát halászaink, ha ezeket 
a hálókat is impregnálnák, még pedig legegyszerűbben 
carbolineummal s nagyon kifizetné magát mind a fáradt
ság, mind pedig a költség; és azt a kifogást sem lehetne 
ellenük emelni hogy az impregnálás által elveszítik 
természetes szinüket a hálók, mert a carbolineum nem 
feketíti meg a spárgát, hanem csak megbarnílja kissé 
s a barna szín sem marad meg rajta állandóan, hanem 
némi használat után egészen megvilágosodik.

Nagy hálók részére eddig legkitűnőbbnek, leg
erősebbnek és legtartósabbnak egy általam szerkesz
tett kenderzsinór bizonyult, a melynek csavarodásai 
közé, miután a kenderzsinórt kellőleg bekátrányoztam, 
finom galvanizált, czinezett sodronyt alkalmaztam. Ez 
az anyag szinte elpusztíthatatlan, mert. midőn már a 
kender szálai meg is gyöngülnek, a sodrony még mindég 
erősen tart bennük s oly hajlékony, hogy észre sem 
lehet venni, miszerint benne van és a háló kötésénél, 
a csomóknál semminemű törést nem szenved, csak 
némileg megnyúlik.

Nem ajánlanám azonban azt az igen erős zsinór
neműt, a melyet a vámhivatalok az ólmozásnál hasz
nálnak s melyeken vörösréz-sodrony van keresztül-kasul 
fűzve s a mely zsinór voltaképen az eszmét adta 
számomra, amannak szerkesztéséhez; mert a vörösréz 
a vízben való használatnál rézgáliczot fejleszt s csak
hamar észre lehet venni annak kék szinét a zsinór 
szálai között, a melyeket idővel egészen elrág.

Ha tekintetbe veszszük, hogy mennyire tért hódított 
ma már a sodronykötelek használata a hajózás szol
gálatában : meg lehetünk róla győződve, miszerint némi 
utánjárással elég olcsó, galvanizált czinksodronyt szerez
hetünk be, a melyet az első ügyesebb kötélverő belefon 
egy hidegen kezelt, kátrányozott fonalakból készült 
kenderzsinórba s ha egyszer egy ily zsinórból kötött háló
val kísérletet tesznek azon halászmestereink, kik nem 
hívei a maradiságnak s nem akarnak erővel mindent

csak azért úgy csinálni, mert úgy látták azt atyjuk és 
öregatyjuknál s mert az akkoriban úgy bizonyult jónak : 
nem fogják azt megbánni és soha többé más anyagból 
készült nagy hálót használatba venni nem fognak; mert 
igaz, hogy jó a jó ; de a jobb még annál is jobb!

VAVAVAVAVAVAVAVAVAWAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

T Á R S U LA T O K
Az »Országos Halászati Egyesület" 

közgyűlése*
A múlt év márczius hónapjában új életre kelt Orsz. 

Halászati Egyesület május hó 16-án tartotta első rendes 
évi közgyűlését az OMGE. székhazában.

A közgyűlést igazgatósági ülés előzte meg, mely 
hivatva volt a közgyűlés tárgyait előkészíteni.

Tagok szép számmal gyűltek egybe, úgy az igazgató- 
sági, mint a közgyűlésre. Ez az érdeklődés élénken 
mutatja, mennyire szükségét érezik a halászattal foglal
kozók annak, hogy legyen olyan hely, hol bajaikat, 
sérelmeiket, a halászat emelését czélzó kívánságaikat 
kölcsönösen feltárva, azokra mint közérdekre illetékes 
helyről orvoslást, védelmet és segítséget kérhessenek. 
A napirenden levő nevezetes tárgyak igazolják, mily 
szüksége volt az „0. H. E “ felélesztésének, a mely 
egyesület már működése első évében tanúbizonyságot 
tesz arról, hogy felfogja hivatását s a halászat fejlesz
tése érdekében minden rendelkezésére álló eszközt 
megragadva munkálkodik czélja elérésén.

A közgyűlés lefolyásáról az ideigtatott jegyzőkönyv 
nyújt kellő tájékozást.

* * *
JEGYZŐKÖNYV.

(Felvétetett az „Országos Halászati Egyesületinek Budapesten
1903. május hó 16-án tartott H-ik rendes évi közgyűléséről.)

— Jelen volt : 28 tag. —
1. Széchenyi Imre gróf elnök utalva arra, hogy a tagok 

a napirend közlésével személyre szóló meghívók kibocsá
tásával lettek általa a mai közgyűlésre meghiva, hogy 
továbbá több tag van jelen, mint a mennyit az alapsza
bályok 7. §-a a határozatképesség okából megkíván, a meg
jelent tagokat üdvözölve, az ülést megnyitja. Javaslatára

a jegyzőkönyv vezetésére Muraközy Endre m. titkárt, 
annak hitelesítésére pedig Szabó Imre és Paczona 
István tagokat küldi ki a közgyűlés.

2. Titkár az egyesület múlt évi tevékenységéről az ere
detiben ide csatolt jelentést olvassa fel.

A jelentés egyhangúlag tudomásul vétetett.
8. Pénztáros és szerkesztő bemutatják az egyesület pénz

táráról, illetve az egyesület lapjáról vezetett számadásai
kat, kérvén azok felülvizsgálását.

A közgyűlés számvizsgálókul: Hennel Károly, dr. 
Hirsch Alfréd és Corchus Béla urakat kéri fel, addig 
pedig a míg ebbeli tisztüket teljesítik elnök az ülést 
felfüggeszti.

Az ülés újból megnyittatván a bizottság előadója jelenti, 
hogy a pénztárba befolyt alapítványi és tagsági díjak, 
továbbá előfizetési díjak czimén 1078 K. 40 f. kiadatott 
pedig 27 K. 72 f., vagyis a készpénzmaradvány 1050 K. 
68 f. A Halászatnak 1902. év junius 1-től deczember 
31-ig az egyesület kiadásában megjelent III évf. 19—24 
és IY. évf. 1—8. számaira befolyt 3785 K. állami segede
lemből felhasználtatott 2900 K. 36 f., vagyis a jövő évre 
átviendő 834 K. 74 f. Egyebekben a számadások minden 
tekintetben rendben levőknek találtattak, mihez képest a 
bizottság a felment vény megadását javaslatba hozza.
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A közgyűlés úgy a pénztárosnak, mint a szerkesz
tőnek az 1902. évi számadásaikra vonatkozólag a fel
mentvényt megadja.

4. Elnök felhívására a titkár pontonkint olvassa az igazga
tóság javaslataként előterjesztett új alapszabály-terve
zetet.

A közgyűlés az alap szabály tervezetet a mellékelve 
csatolt alakban egyhangúlag elfogadja és megbízza 
az elnökséget, hogy azt jóváhagyás végett mielőbb 
az illetékes kormányhatóság elé terjeszsze.

5. A halászat védelmére a külfölddel kötendő vámszer
ződésekbe felveendő intézkedések során elnök mindenek 
előtt közli a közgyűléssel, hogy a halvámok tárgyában 
a földmívelési kormánytól bizalmas jellegű leirat érkezeit, 
a mely az igazgatóságban — haltenyésztők, halászok és hal
kereskedők meghallgatásával behatóan tárgyaltatott — s 
ennek eredményeként a halászat szempontjából támaszt
ható minden jogos és méltányos kívánságra kiterjeszkedő 
válaszban feielt. Több oldalról történt felszólalás után

elnök határozatilag kimondja, hogy a közgyűlés saját 
termelésének védelmére oly magas halvámokat tart 
szükségesnek, a melyik mellett a hazai áru az olcsóbb 
külföldivel szemben versenyképes maradhat. E tekin
tetben a friss halra nézve a vám tarifa-javaslatban fel
vett 20 K. vámot úgy az orosz, mint a román halra 
nézve minimumnak lekinti s azt nemcsak a friss, de 
a sózott halakra nézve is kitérj esztendőnek tartja.

6. Landgraf János az egyesület hivatásáról szólva 
rámutat a halászati kiállítások ismeretterjesztő és fejlesztő 
hatására és javasolja, hogy tegyen az egyesület lépése
ket arra nézve, hogy az épülő mezőgazdasági múzeum
ban, a hol a halászatnak külön osztálya lesz, már most 
tétessenek meg azok az intézkedések is, a melyek folytán 
ott időnként rendszeres halászati kiállítások: rendezhetők 
lesznek.

A közgyűlés általános helyesléssel fogadja a javas
latot és ily értelemben felír a földmívelésügyi miniszter 
úrhoz, felajánlván egyben az egyesületnek eme kiállí
tások rendezésére nézve szolgálatait.

7. Eépássy Miklós hivatkozva a halászati szakismeretek 
terjesztésének szükségére a következő indítványt teszi : 
Az egyesület a halászat érdekében elengedhetlen szük
ségét látja a halászati szakismeretek terjesztésének egyes 
előadások vagy több előadásra terjedő tanfolyamok meg
tartásával. Ezen előadásokat vagy tanfolyamokat önállóan 
vagy ott, a hol alkalomszerűnek mutatkozik, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesülettel karöltve rendezné az 
egyesület. A szükséges tanszerek megszerzésére, valamint 
a kapcsolatos anyagi eszközök fedezésére a földmívelés
ügyi m. kir. miniszter úr segítsége lenne kikérendő. A 
részletek megállapításával s a további eljárásssal a köz
gyűlés az igazgatóságot bízza meg.

A közgyűlés a javaslatot elfogadja, a szükséges 
teendők megtételével az elnökséget megbízza.

8. Madi Kovács László alelnök felhívja a közgyűlés 
figyelmét arra, hogy a Hernád mentén a halászati tilal
makat nem tartják meg, mert nincsen ellenőrzés, sem a 
halászatot űzőkkel, sem a halat forgalombahozókkal szem
ben, kérdi tehát nem-e tehetne a közgyűlés e tekintetben 
valamit ? Többek hozzászólása után kitűnvén, hogy ott, 
a hol az érdekeltek magok is közreműködnek a halászat 
ellenőrzésénél panaszra ok nincs.

Elnök kimondja, hogy az adott viszonyok között az 
ellenőrzés sikeressége és a kihágások megszüntetése 
érdekében csakis konkrét esetekben az illetékes helyi 
hatóságoknál teendő panasz alapján lehet czélt érni, 
mivel a helyi hatóságokat, csendőrséget és pénzügy
őröket kötelező általános rendelkezés, a minőre szá
mítani lehetne, úgyis van már több is Mert pedig 
gyökeres javulás csakis a törvény módosítása folytán

várható, ez a módosítás pedig küszöbön áll, az 
egyesület ez ügyben egyelőre további lépéseket 
nem tesz.

Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
K. m. f.

Széchenyi Imre gróf s. k., Jegyezte : Muraközig Endre, 
elnök. titkár.

Hitelesítjük:
Szabó Imre s. k. Paczona István s. k.

*  *  *

A titkár jelentése az egyesület elmúlt évi 
tevékenységéről.

Tisztelt közgyűlés! Egy éve immár annak, hogy az 
0. H. E. újból megalakult, illetőleg felvette a régi egye
sület működésének fonalát, mely nagyérdemű vezető- 
férfiai halálával sajnos megszakadt. A mint évtizedekkel 
ezelőtt az elődöket úgy berniünket is a halászat védel
mének általánosan ér/ett szüksége késztetett a társulásra, 
hogy így közgazdaságunk ezen elhanyagolt ágát előbbre 
vinni és czéltudatos munkásság árán arra a fokra emelni 
igyekezzünk, a melyre hazánkban a természet adta ked
vező előfeltételek mellett egyenesen hivatott.

Halászatunk sínylődik, támogatásra szorul és pedig a 
legmesszebb menő támogatásra, mert a halászat ügye, a 
népességnek igen széles körét érinti s mert nagymérvű 
mulasztást kell pótolnunk.

Egyaránt érzi halászatunk sinylődését úgy a kenyérért 
küzdő halász, bérlő és halászati jogtulajdonos, mint maga 
a nagy fogyasztóközönség.

A hanyatlást okozó bajokat jól ösmerték egyesületünk 
alapítói, s igen helyesen az érdekeltek, az érdeklődök 
tömörülésében kerestek gyógyszert annak löitartóztatására, 
valamint e bajok enyhítésére.

A mint társadalmi téren a halászat védelmének ügye 
szervezkedett, az ez iránvban kifejlődő tevékenység az 
államhatalom figyelmét is mind erősebb mértékben terelte 
a szóbanforgó sinylődő termelési ág felé s végre bekö
vetkezett az a kedvező állapot, hogy az államhatalom a 
társadalommal vállvetve munkálkodott a halászat meg
mentésén. Sajnos ez az együttműködés csak rövid ideig 
tartott, mert az 0. H. E. munkássága vezetőinek elhuny- 
tával megszakadt s ettől kezdve egyedül az állam gon
doskodott halászatunkról, a társadalom megszűnt e téren 
tényező lenni.

Több mint egy évtizedig szünetelt a társadalmi tevé
kenysége, nevezetesen addig, míg az 1901-ben lefolyt 
halászati kongresszus újból kezébe vette ezt a kérdést. 
A kongresszus nemcsak íölébresztette a társadalmi tevé
kenységet, de ennél tovább menve, annak alakot is adott, 
akkor, a mikor kimondotta, hogy a halászat ,ügyének 
állandó érdekképviseletet biztosítandó az 0. H. E. újra
alakítását szükségesnek tartja s e végből bizottságotkiildött 
ki. Ez a bizottság felhívást szerkesztett s csakhamar együtt 
volt az ügy barátainak lelkes kis csapata, mely az 0. H. E. 
múlt év márczius hó 5-én újraalakította. Örömmel jelen
tem, hogy tagjaink száma állandóan növekedőben van 
s jelenleg 109, a kik közül 95 rendes tag, 14 pedjg alapító.

Az újraéledt társadalmi munkásság már is jótékonyan 
érezteti hatását. Lapjában a „Halászatiban oly orgá
numa van, mely által a halászati érdekek nemcsak kife
jezésre jutnak, hanem az egyesület is mindenkor kész 
síkra szállani a fenyegetett érdekek védelme ügyében.

Az 0. H. E. kitűzött czélja, az ország halászatának fej
lesztése és felvirágoztatása érdekében önként vállalta ma
gára azt a kötelezettséget, hogy a szakértelmet szaklap 
és szakkönyvek kiadásával, előadások, tanfolyamok tar
tásával terjeszti. Az események kedvező eg.ybejátszása 
folytán az egyesület már újraéledése első évében abba 
a szerencsés helyzetbe jutott, hogy daczára csekély anyagi 
erejének szaklapot adhat ki. Szaklapunkat a „Halászat“-ot



ennek előtte tudvalevőleg dr. Lendl Adolf igazgatósági 
tag úr adta ki a földmivelésügyi kormány megbizásá- 
bul és támogatásával. Midőn az egyesületben a szaklap 
kiadásának kérdése, felmerült, nevezett tagtársunk a 
legnagyobb előzékenységgel mondott le a „Halászat“ tu
lajdonjogáról az egyesület javára. Illetékes helyen is biz
tosítva egyesületünk részére a lap tulajdonjogát, feliratban 
kérte az egyesület a földmivelésügyi miniszter urat, hogy 
a lapnak nyújtott eddigi támogatást az egyesülettől mint 
új kiadótól se vonja meg. A felterjesztés, hála érte a mi
niszter úr minden jóért lelkesülő szívességének, kedvező 
elintézést nyert, mert Írásbeli rendelkezéssel van bizto
sítva az egyesület részére a „Halászatinak oly mérvű 
anyagi támogatása, mint ezelőtt s így vált lehetővé, 
hogy az egyesület igen szerény anyagi viszonyai daczára 
a lapot kiadhatja.

Lapunk jelenleg 1000 példányban jelenik meg s a mi a 
szakösmeretek terjedése szempontjából legörvendetesebb 
jelenség, előfizetői között nemcsak hivatásból halászattal 
loglalkozók: halaszok, haltenyésztők szerepelnek, de ma
gánosok, sőt iskolák és tanintézetek is. Hivatását a ma
gyar halászat érdekeinek szolgálatában nem nagyszámú, 
de lelkes irói csoport szolgálja, s jól eső örömmel kon
statálom, hogy kizárólag hazai vonatkozású tárgyakról 
írott czikkek láttak abban eddig napvilágot.

ügy a szakösmeretek terjesztése terén, mint általában 
mindazon téren, melyeket alapszabályilag jelölt ki czélja 
elérésére az egyesület leghatékonyabban kétségkívül akkor 
munkálkodhat, ha anyagi eszközök is állanak rendelke
zésére. Ezért kívánt már az alakuló közgyűlés is gon
doskodni arról, hogy az 1888-ban működni megszűnt 
0. H. E. vagyona az újraéledt egyesület tulajdonává vál
jék. Ezen vagyonjogi kérdés rendezését magukra vállalt 
egyesületi tagok az ügy elintézésére a régi egyesületi 
tagok személyes megkeresését tartották egyedül czélra- 
vezetőnek. Ez irányban történtek is már megkeresések 
a vidéki tagok mindannyijának fölkeresése azonban még 
nem történhetett meg. A fölkeresettek s megkérdezettek 
egytől-egyig lemondtak a régi egyesület vagyonához for
málható minden igényükről az új eg\esület javára.

A vagyonjogi kérdés rendezésén kívül a régi alap
szabályok módosításának, jobban mondva modernizálásá
nak ügye is döntés előtt áll, miután az alapszabályok 
módosítására kiküldött bizottság munkájával elkészülve, 
javaslata a mai közgyűlésen kerül döntés alá. Hiszszük 
és reméljük, hogy a szélesebb nyomokra épített alap
szabályok folytán egyesületünk oly irányban is működ
hetik, a melyet eddig figyelmen kívül hagyni volt 
kénytelen.

Már az 1901-ben tartott halászati kongresszuson fel
merült az az indítvány, hogy a hazai halászat és hal
tenyésztés kellő védelme érdekében felterjesztés volna 
intézendő a kormányhoz oly értelemben, hogy a jövőben 
kötendő kereskedelmi es vámszerződések alkalmával a 
halászat, mint hazai termelésünk egyik ága, meglelelő 
módon védelmeztessék. Ezen kongresszusi határozat 
végrehajtása az újból alakult 0. H. E. feladatául jutott 
s az egyesület feladatának meg is felelt. Nevezetesen 
emlékiratot nyújtott be a földmívelési miniszter úrhoz, 
a melyben íeltárta, mely okokból s mily nagyságú hal
vámok óhajtandók halászati érdekeink védelme szem
pontjából. Megnyugvással mutathatunk itt az elért ered
ményre. A kormány vámtarifa-javaslatából ugyanis azt 
látjuk, hogy az 0. H. E. emlékiratát illetékes helyen 
kellő figyelemre méltatták, a mennyiben friss halakra, 
a mi hazai halászatunkat illetőleg legjelentősebb 20 korona 
métermázsánkénti vámot vettek fel a javaslatban.

Halásza unk egyik ágát a halasgazdaságok alkotják. 
Kétségtelen, hogy az adott viszonyok között ezektől vár
hatunk haltermelésünk emelkedésénél legtöbbet, ha csak 
természetes fejlődésük varatlan akadályokra nem talál. 
Sajnos, ily váratlan akadály már is mutatkozik. A köz- 
igazgatási bíróság ugyanis egy konkrét esetből eredőleg 
azt mondotta ki, hogy a halasgazdaságok Ill-ad osztályú

kereseti adó alá esnek. Az 0. H. E. hivatásából eredőleg 
állást foglalt ebben az ügyben, emlékiratot nyújtott be a 
földmivelésügyi miniszter úrhoz, a melyben reá mutatva 
a közigazgatási bíróság téves, a dolog lényegének félre
ismerésén alapuló felfogására, kifejtette, hogy a halas
gazdaság tökéletesen a mezőgazdasági termelés jellegével 
bir s kérte a minisztert, hasson oda, hogy a halászat 
érdekeit nagyon is érzékenyen sértő eljárás mielőbb 
megváltoztattassék. Alapos reménvünk van reá, hogy 
egyesületünknek ezen a közügy szempontjából egyedüli 
helyes álláspontja a halászati törvény küszöbön álló át
dolgozásánál is kellőkép méltányoltatni fog s adómen
tesség, illetőleg adó visszatérítés révén azt a segedelmet, 
melyet a talajjavítást és ármentesítést végzőknek ad az 
állam, a haltenyésztés tűzőkre is kiterjeszti.

A pozsonyi mezőgazdasági kiállítás elnöksége részéről 
megkerestettünk a halászati csoport juryjének megalakítá
sára. Az igazgatóság ennek természetesen készséggel tett 
eleget; a saját tagjai közül alakította meg a csoportjuryt. 
Nem mulaszthatom el, hogy a jury ítélete nyomán reá ne mur 
tassak arra a szép eredményre, a melyet halászatunk fej
lődése a kiállításon mutatott, ügy a kiállításon résztvevők 
nagy száma, mint az általuk bemutatott anyag kitűnő 
minősége meggyőzően szólt a mellett, hogy halászatunk, 
kiváltképpen haltenyésztésünk, a legjobb úton halad.

Ezzel rövid vonásokban vázoltam az egyesület múlt 
évi tevékenységét, hátra van, hogy egy szomorú esemény
ről is megemlékezzem. Arról a súlyos csapásról neveze
tesen, a mely egyesületünket gróf Széchenyi Pál volt 
földmivelésügyi miniszter: egyesületünk alapító tagjának 
elhunytával érte. A megboldogult lelkes barátja volt 
halászatunk ügyének, úgyis mint miniszter, úgyis mint 
halgazdaságtulajdonos. Az ő nevéhez fűződik az országos 
halászati felügyelői intézmény szervezése ; elévülhetetlen 
érdeme marad pedig különösen az, hogy a halászatról 
szóló 1888. XIX. törvényczikkel megalkotta s ezzel annak 
védelmére törvényes alapot alkotott. Egyesületünk szin
tén azok közé tartozik, a kik az elhunytnak mezőgazda- 
sági terén szerzett érdemeit mindenkor nemcsak elismeri, 
de emlékét kegyeletesen meg is őrzi.

Muraközy Endre .* * *
A közgyűlés által elfogadott és jóváhagyás végett fel

terjeszteni rendelt alapszabálytervezet ez :
Az „Országos Halászati Egyesület“ alapszabályai.

Az egyesület czíme és székhelye.
1. §.

Az egyesület czíme: Országos Halászati Egyesület; székhelye : 
Budapest.

Az egyesület czélja.
2. §•

Magyarország halászatának fejlesztése és felvirágoztatása. Ezen 
czél érdekében az egyesület:

a) közreműködik a haltenyésztés, az okszerű óvás és védelem, 
valamint a halértékesítés szervezésében,

b) terjeszti a szakértelmet azzal, hogy szaklapot és szakköny
veket ad ki, előadásokat és tanfolyamokat tart;

c) halászati kiállításokat rendez;
d) alkalmi gyűléseket szervez egyes a halászatot érintő fonto

sabb kérdések megvitatására;
e) előmozdítja biológiai és halászati kísérleti állomások léte- 

sülését; végül:
f) közreműködik szűkebbkörű halászati egyesületek szerve

zésében és ezek között állandó kapcsolatot létesít.
Az egyesület tagjai.

3. §.
Tag lehet minden feddhetlen jellemű nagykoiú magyar állam

polgár, vagy a halászat ügye iránt érdeklődő bármely testület.
4. §•

A tagok: tiszteletbeliek, alapítók és rendes tagok.
a) Tiszteletbeli tag az, a ki a hazai haltenyésztés emelése vagy 

az egyesület érdekeinek előmozdítása körül oly kiváló érdemeket 
szerzett, hogy ezek folytán a közgyűlés által üyentil megválasz
tatott ;
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b) Alapító tag az, a ki az egyesület pénztárába egyszer és min
denkorra legalább 100 K. összeget befizet.

c) Rendes tag az, a ki bárom éven át évi 6 K. tagsági díj 
fizetésére magát kötelezi.

A tagok jogai cs kötelességei.
5. §.

Az egyesület közgyűlésein, szakosztályain, országos értekezle
tein megjelenhetnek, véleményt nyilváníthatnak, indítványt tehet
nek, szavazataikkal a határozatok létrejöttéhez hozzájárulnak 
és tisztviselőkul választhatók. A tagságot a közgyűléseken a leg
utóbb esedékessé vált tagsági díj lefizetésére vonatkozó jegy iga
zolja. A szavazati jog csak személyesen gyakorolható és másra 
át nem ruházható. Testületek egy megbizottuk által gyakorolják 
jogaikat. A tagok az egyesület hivatalos közlönyét ingyen kapják.

Tagsági díjfizetés.
6 . § .

Minden egyesületi rendes tag tartozik évdíját az év első negye
dében egészben az egyesület pénztárába Budapesten lefizetni. 
Ame nyiben a tagdíjat a meghatározott időben be nem fizeti, a 
hivatalos lap küldése a tagdíjhátralékos tag részére beszüntettetik.

Az egyesület összes tagjainak tagsági kötelezettsége mindig 
azon év január havában kezdődik, melyben tagokul beléptek, ille
tőleg a belépési nyilatkozatot aláírták.

A tag köteles a kötelezett évek végén esetleges kilépését a 
harmadik év lejártát megelőzőleg 1 hónappal az elnökséghez inté
zett ajánlott levélben bejelenteni. Ellenkező esetben újabb 3 évre 
tagnak tekintetik. Pontosan nem fizető tagokkal szemben úgy az 
esedékessé vált kamatok és alapítványok, valamint a hátralékos 
tagsági díjakra nézve jogában áll az egyesületnek követelését az 
általa szabadon választandó bíróság útján behajtani.

A tagság megszűnik.

a) a tag halálával, b) ha a tag gondnokság alá vagy csődbe 
kerül, c) ha a választmány az egyesület érdekében fekvőnek találja 
tagságának megszüntetését, mert az illető az egyesületnek erkölcsi 
vagy anyagi kárára van.

Az egyesület igazgatása.
8. §.

Az egyesület ügyeit intézi:
a) a közgyűlés, b) a választmány, c) az elnökség.

A közgyűlés.
9. §.

Az egyesületnek minden jogát a közgyűlés gyakorolja. A köz
gyűlést az egyesületi elnök vagy az alelnökök egyike hívja össze 
és pedig a tárgysorozatnak az egyesület hivatalos közlönyében a 
közgyűlést megelőzőleg legalább 14 nappal közzéteendő meghívó 
útján. Minden naptári év első negyedében rendes közgyűlés hivandó 
össze. Az egyesület 15 tagja azonban jogosítva van az elnökséghez 
intézendő sajátkezűleg aláírt íven rendkívüli közgyűlés összehí
vását kérni, melyet az esetben az elnök, vagy az alelnökök egyike 
összehívni tartozik. Az igazgatóság bármikor hívhat össze közgyű
lést. A közgyűlés határozatképes, ha legalább 15 tag jelen van. 
Ha a közgyűlés a megjelent tagok csekély száma miatt nem volna 
határozatképes, az elnöklő a kitűzött tárgyakra nézve 14 napra 
ismét közgyűlést hív egybe, mely a jelenlevők számára való tekintet 
nélkül határozatképes. Az egyesületi alapszabályok módosítását, 
valamint az egyesületi vagyon eladását vagy megterheltetését illető 
esetekben — a mi a meghívásban feltűnően jelzendő — a hatá
rozatképességhez a tagok VB-áDak jelenléte szükséges. A közgyűlés 
határozata minden tagra kötelező. A közgyűlést az egyesület elnöke, 
vagy az alelnökök egyike vezeti, a jegyzőkönyvet az elnök, a titkár 
és két hitelesítő tag Írja alá. A közgyűlés szótöbbséggel hozza 
határozatait; szavazategyenlőség esetén az elnök dönt.

A közgyűlés hatásköre.
a) Az elnök és alelnökök, valamint az igazgatóság mindenkor 

3 évre és a számvizsgáló-bizottságnak egy évre való megválasz
tása. A választás felkiáltással vagy egyszerű szavazással történik;

b) a tagok felvételének megerősítése, tiszteleti tagok választása;
c) az évi jelentés és az évi zárszámadás megbirálása;
d) költségelőirányzat megállapítása;
e) az alapszabályok módosítása;
f) az egyesületi vagyon megterheltetése feletti határozat;
g) az egyesületi tisztviselők és azok alkalmaztatásának meg

erősítése ;
h) az egyesület feloszlatása;
i) feloszlatás esetén az egyesületi vagyonnak hováfordítása 

iránti rendelkezés;

j) tagok indítványai fölötti határozathozatal. (Az indítványok 
8 nappal a közgyűlést megelőzőleg írásban nyújtandók be az 
egyesület elnökségéhez.)

A választmány.
10. §.

Az elnök és alelnökök, valamint a közgyűlés állal megválasz
tott 30 választmányi tag együtt képezi az egyesület választmányát. 
A választmány tagjai három évre választatnak. Ha időközben a 
tagok számában apadás állana elő, a pótlás iránti választás csak 
a 3 évi cziklusból még hátralevő időre terjedhet. A választmányt 
az elnök vagy helyettese szükség szerint hívja ö^sze. A választ
mány ülésén az elnök vagy helyettese elnököl. Határozatképes, 
ha gyűlésén az elnökönkivül legalább 4 tag jelen van. Határozatait 
szótöbbséggel hozza, egyenlő szavazat esetén az elnök dönt.

A választmány teendője és hatásköre:
a) Gondoskodik az egyesület ügyeinek intézéséről;
b) határoz a tagok felvétele és kitörlése felett;
c) előkészíti a közgyűlés határozatainak fentartott ügyeket';
d) végrehajtja a közgyűlés határozatait;
é) kezeli az egyesület vagyonát;
f) a közgyűlés által elfogadott költségvetés keretében a pénz

tári ügyvitelt megállapítja és ellenőrzi;
g) megválasztja az egyesület tisztviselőit.

Az elnökség.
11. §•

Az elnökség á ll: az elnökből, az ügyvezető alelnökből és két 
alelnökből. Az egyesületet kifelé az elnök képviseli. Üléseken 
elnököl, jegyzőkönyveket aláírja. Szavazategyenlőség esetén úgy 
a választmányban, mint a közgyűlésen elnök szavazata dönt. Az 
elnököt minden ténykedésében az ügyvezető alelnök és az alel
nökök helyettesíthetik.

Számvizsgáló-bizottság.
12. § .

A pénztári kezelés ellenőrzése czéljából a közgyűlés egy évre 
3 tagból álló számvizsgáló-bizottságot választ. A bizottságok tagjai 
megbízatásuk lejártával újra választhatók.

Az egyesület tisztviselői.
13. §.

A választmány ügykörének megfelelőleg alkalmaz tisztviselőket 
a közgyűlés által megszavazott költségvetés keretében és annak 
utólagos jóváhagyásával. A tisztviselők működését és hatáskörét 
a választmány határozza meg. A tisztviselők közvetlenül az elnök
ségnek vannak alárendelve.

Az egyesület vagyona.
14. §.

Az egyesület vagyona á ll:
a) alapítványok, adományok és hagyományokból. Ezeknek 

csakis kamatai használhatók fel az egyesület czéljaira;
b) az egyesület rendes évi bevételeinek fenmaradó s a köz

gyűlés által ide utalt felesleg ékből;
c) az egyesület által beszerzett összes leltári tárgyakból.

Az egyesület feloszlása.
15. §.

Az egyesület feloszlatását az alapszabályok 9. §-a értelmében 
a közgyűlés határozza el. Az egyesület feloszlása esetén az egye
sület vagyona, mely különben feloszthatlan és ahhoz a tagok sem
miféle jogot nem formálhatnak — mint feloszthatlan alapi vány az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesületinél helyezendő el, kamatai 
a tőkéhez csatolandók, mindaddig, míg egy hasonezélú egyesület 
nem alakul, melynek az összeg, mint alapítvány átadandó.

Kormányfelügyclet.
16. §.

Az esetben, ha az egyesület az alapszabályokban meghatáro
zott czélt és eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. 
kormány által — amennyiben további működésének folytatása által 
az állam, vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék — 
haladéktalanul felfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelhető, 
szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, 
vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, külön
beni feloszlatás terhe alatt köteleztetik.

— “Pátria” nyomdai részvénytársaság nyomása Budapesten. —


