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HIVATALOS RÉSZ.

Jogeset.
Zárt víz módjára halászható vízben eredménytelen 

halfogás lopás kísérlete.
1930. Hb. 34/5. sz.

A Magyar Szent Korona nevében!
A Hatásköri Bíróság

lopás vétségének kísérletével, majd halászati kihágással 
terhelt V. J., K. Gy. és S. K. k.-i lakosok büntető ügyé
ben a k.-i kir. járásbíróság és a k.-i járás főszolgabírája 
között felmerült hatásköri összeütközés tekintetében 
Budapesten, az 1931. évi február hónap 16. napján tar
tott nyilvános szóbeli tárgyalás alapján, az alulírott napon 
meghozta a következő

h a t á r o z a t o t :
Ebben az ügyben az eljárás a rendes bíróság hatás

körébe tartozik.
I n d o k o l á s :

I.
Az m. kir. sz.-i III. csendőrkerület k.-i őrse K.-en 

az 1930. évi április hó 28. napján tettenérte V. J., K 
Gy. és S. K. ottani lakosokat, amint szigonyokkal a 
Balaton vizében halásztak. Az őrs a feljelentést lopás

kísérlete címén a k.-i kir. járásbíróságnál tette meg.
A k,-i kir, járásbíróság 1930. évi május hó 8. nap

ján B. 2474/1930. szám alatt hozott végzésével az ügy 
iratait a k.-i járás főszolgabírájához tette át azzal az 
indokolással, hogy a feljelentés adatai szerint az 1925. évi 
XLIII. te. 20. §-ának a) pontjába ütköző halászati ki
hágás forog fenn, amelynek elbírálása ugyan e törvény 
28. §-a értelmében a közigazgatási hatóság hatáskörébe 
tartozik.

A k.-i járás főszolgabírája 1930. évi június hó 24. 
napján 1930. kih. 409. szám alatt kelt átiratával, hivat
kozva a Hatásköri Bíróság 1929. Hb. 71/6. számú hatá
rozatára, az iratokat a k.-i kir. járásbírósághoz további 
eljárás végett visszaküldte.

A k.-i kir. járásbíróság 1930. évi július hó 25-én 
B. 2474—1930/4, számú végzésével a bírósági hatáskört 
leszállító korábbi végzését fenntartotta azzal a megokolás- 
sal, hogy az 1925 : XLIII. te. 19. §-a értelmében lopás 
csak akkor forog fenn, ha valaki zárt vízből halat fog, 
míg ha engedély nélkül halászik, akkor az említett tör
vény 20. §-ának a) pontjába ütköző halászati kihágást 
követi el. Tehát a törvény kifejezetten rendelkezik hal
fogásról és egyszerű halászásról. A 19. §-ban statuált 
lopás sui generis bűncselekmény, amely kiterjesztőleg 
nem magyarázható. Aki a törvény 20. §-ában meghatá
rozott esetekben csak halászik, de halat nem fog, annak 
cselekménye lopás kísérletének nem minősíthető, mert 
az eredmény nélküli halászás csak előkészítő cselekmény, 
ami pedig nem büntethető. Ilyen esetben meg sem álla



pítható az az érték, amelyet a terhelt által kifogni remélt 
halmennyiség ér. Ez esetben az érték époly joggal tehető 
200 pengőn aluli, mint azon felüli értékre, amidőn az 
egyszerű halászás lopás bűntette kísérletének is volna 
minősíthető. Sőt az érték 10 pengőn alulinak is meg
állapítható, ez esetben pedig csak tulajdon elleni kihá
gás forogna fenn, amelynek kísérlete a Kbtk. 26. §-ának 
2. bekezdése értelmében nem büntethető.

A k.-i járás főszolgabírája nemleges hatásköri össze
ütközés esetét észlelte és elrendelte az iratoknak a Hatás
köri Bírósághoz való felterjesztését.

Minthogy a hatáskört leszállító határozatok a felek
kel való közlés hiányában nem voltak jogerősek, a Hatás
köri Bíróság az iratokat a jogerő tárgyában szükséges 
pótlás végett az ügyben eljárt hatóságoknak rendelettel 
visszaküldte.

A Hatásköri Bíróság által elrendelt póteljárás során 
a k.-i járás főszolgabírája a hatáskör tárgyában 1930 
szeptember 13-án 1930. kih. 409. szám alatt szabály- 
szerű határozatot hozott, amelyben a közigazgatási 
hatáskör leszállítását a Hatásköri Bíróság 1929. Hb. 
71/6. számú határozatában foglaltakkal indokolta. A 
fellebbvite! elmaradása folytán mind a rendes bíró
ságnak, mind a közigazgatási hatóságnak a hatáskört 
leszállító határozata jogerőre emelkedett.

II.
Nyilatkozatot nyújtott be a törvényes határidőben 

a m. kir. földművelésügyi miniszter, aki annak a jogi 
álláspontjának adott kifejezést, hogy ebben az ügyben 
az eljárás a rendes bíróság hatáskörébe tartozik.

III.
Az 1925 : XLIII. te. 5. §-a szerint olyan tavakban, 

amelyeknek halászatára jogosultak társulattá alakultak, 
a halászat a földművelésügyi miniszter engedélyével és 
az általa jóváhagyott üzemterv szerint úgy gyakorolható, 
mint a zárt vizekben.

Az 1925 : XLIII. te. 19. §-a szerint pedig az, aki 
zárt vízből (1888 : XIX. te. 13. §) vagy zárt víz mód
jára halászható vízből (1925 : XLIII. te. 5. §) a halászatra 
jogosítottnak engedélye nélkül fog halat, a lopásról szóló 
törvényes rendelkezések szerint büntetendő.

A jelen esetben nem vitás, hogy a terheltek a halat 
a Balaton tavából akarták fogni, amelynek halászatára 
jogosultak társulattá alakultak és amelyet a m. kir. föld
művelésügyi miniszter 12.222/V. B. 1927. számú enge
délyokiratával kifejezetten is zárt víz módjára halászható 
víznek nyilvánított.

A terheltek nemcsupán halászjegy nélkül halásztak, 
de a halászatra egyedül jogosított Balaton Halászati 
Részvénytársaságnak engedélyét is nélkülözték a halá
szathoz. Ezenfelül nem nyílt vízben, hanem zárt víz 
módjára halászható vízben halásztak. Ennélfogva cselek
ményük súlyosabb büntetőrendelkezés alá esik, mint 
az 1925 : XLIII. te. 20. §-ának pontjában meghatározott 
halászati kihágás, jelesül azt az idézett törvény 19. §-a 
értelmében a büntetőtörvénykönyvnek a lopásról szóló 
törvényes rendelkezései szerint kell büntetni.

Téves a k.-i kir. járásbíróságnak az a jogi állás
pontja, hogy csak a (befejezett) halfogás minősül a Btk. 
rendelkezései szerint, mert ez azt jelentené, hogy a zárt 
vízből, illetőleg a zárt víz módjára halászható vízből 
való hal-lopásnak nincsen kísérlete. Az 1925 : XLIII. te. 
19. §-aéppen úgy, minta büntetötörvénykönyvnekrendel
kezései — kivéve azokat, amelyek bizonyos bűncselek
mények előkészítő, vagy kísérleti elemeit önmagukban 
sui generis delictummá minősítik —, a bűncselekmény 
tényálladékának meghatározásánál elsősorban a befejezett

(bevégzett) bűncselekményt tartják szem előtt. Ez a 
szempont jut kifejezésre a halászati törvény novellájának 
terminológiájában, a „halat fog“ szavakban. Már most, 
valamint a Btk. rendelkezései alá tartozó egyéb lopási 
cselekménynél a bevégzfett lopással, azonképpen az 1925. évi 
XLIII. te. 19. §-a alá eső hal-lopás esetében a halfogás
sal, mint bevégzett cselekménnyel a véghezvitel meg
kezdése, vagyis a kísérlet áll szemben. Az idézett tör
vényhelynek a Btk. rendelkezéseire utalásával ugyanis 
adva van a jogi lehetőség a Btk. kísérleti szabályainak a 
zárt vízből célzott hal-lopás esetében való alkalmazására is, 
tekintve, hogy a büntetőtörvénykönyvnek a lopás vétsége 
büntetéséről szóló 339. §-a értelmében már a lopás 
vétségének kísérlete is büntetendő. E felfogás helyességét 
támasztja alá a halászati törvény novellájának javaslatá
hoz fűzött miniszteri indokolás is, amely a 19. §-al 
kapcsolatban kifejezetten felhívja a büntetötörvénykönyv
nek a kísérletre vonatkozó rendelkezéseit.

Halfogó szigonynak zárt vízbe merítése több, mint 
előkészítő cselekmény; az a véghezvitel megkezdésével 
egyértelmű. Előkészítő cselekmény a szigonynak a víz 
partjára vitele. Az 1925 : XLIII. te. 20. §-ának a) pontja 
alá eső halászati kihágás csak akkor forog fenn, ha 
valaki — akár nyílt vízben, akár zárt víz módjára halász
ható vízben — a halászatra jogosultnak a beleegyezé
sével ugyan, de anélkül halászik, hogy halászjegyet vál
tott volna, amidőn is a kihágás tényálladéka szempont
jából merőben közömbös, hogy fogott-e halat vagy sem. 
Mihelyt a zárt víz, illetőleg a zárt víz módjára halászható 
víz halászatára jogosultnak a beleegyezése (engedélye) 
hiányzik — még ha mindjárt halászatijegy birtokában 
halászott is az illető —, lopási (jogtalan eltulajdonítást) 
célzat forog fenn, akár fogott halat, akár nem. Ilyen 
körülmények között, figyelemmel arra is, hogy a zárt 
vízben élő hal nem uratlan jószág, hanem a meder tulajdo
nosáé (1925 ; XLIII. te. 1. §), egyáltalán nem felelne 
meg a törvényhozó szándékának és mindenképpen visszás 
volna: a befejezett halfogást lopásnak, a csupán meg
kezdett, de be nem végzett halfogást pedig, amelyről a 
lopási szándék éppen úgy kétségtelenül megállapítható, 
egyszerű halászati kihágásnak minősíteni.

Tekintve, hogy a jelen esetben a terheltek zsákok
kal felszerelve, harmadmagukkal szigonyokkal kísérelték 
meg a halfogást, az eset körülményei arra látszanak 
mutatni, hogy a terheltek nem szórakozásból, hanem 
anyagi érdektől vezéreltetve jártak el s hogy szándékuk 
minél több és minél nagyobb hal kifogására irányult, 
aminél fogva az eltulajdonítani célozott hal értéke a 10 
pengő értéket mindenesetre meghaladónak látszik. így 
tehát legalább is lopás vétségének kísérlete látszik meg
állapíthatónak.

Minthogy pedig lopás vétségének kísérlete miatt 
az eljárás a Bp. életbeléptetéséről alkotott 1897 : XXXIV. 
te. 18. §-a első bekezdésének I. I. pontja alapján a kir. 
járásbíróságnak, vagyis a rendes bíróságnak a hatás
körébe tartozik, ennélfogva a k.-i kir. járásbíróság mint 
rendes bíróság és a k.-i járás főszolgabírája mint köz- 
igazgatási hatóság között az 1907 : LXI, te. 7. §-a 1. 
bekezdése 1. pontjának megfelelően felmerült nemleges 
hatásköri összeütközést a rendes bíróság hatáskörének 
megállapításával kellett megszüntetni.

Kelt Budapesten, a Hatásköri Bíróságnak az 1931. 
évi február hónap 16. napján tartott nyilvános ülésében. 
Benedek Sándor sk. a m. kir. Közigazgatási Bíróság 
másodelnöke mint a Hatásköri Bíróság elnökének helyet
tese, dr. Sélley Barnabás sk. kir. kúriai bíró, előadó.
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Kihirdettetett az 1931. évi február hó 16. napján. 
Benedek Sándor sk. a m. kir. Közigazgatási Bíróság 
másodelnöke mint a Hatásköri Bíróság elnökének helyet
tese, dr. Vörös Ernő s. k. kir. ítélőtáblái bíró, a Hatás
köri Bíróság tanácsjegyzője.

A kiadmány hiteléül: dr. Vörös Ernő sk. kir. ítélő
táblái bíró, a Hatásköri Bíróság tanácsjegyzője.

F.

Sporthorgászok figyelmébe!
A soproni magyar kir. erdő
mérnöki és bányamérnöki fő- |
iskola tanulmányi halászterüle- 
tén korlátolt számban kapható

horgászás! engedély pisztrángra május
hó 1-től szeptember hó 30-ig terjedő időre.

Érdeklődőknek megkeresésre 
szívesen szolgál bármi felvilá
gosítással a f öisk. halgazdasága

(Cím: Sopron. F ő isk o la )
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Pisztrángtenyésztés klórozott vízben.
Irta: Roth Gyula.

A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskola erdőművelés-, vad- és halgazdaságtani tan
széke a főiskola régi otthonában, Selmecbányán, jól fel
szerelt halgazdasággal bírt, mely a ponty- és pisztráng- 
tenyésztésre volt berendezve. A főiskolának soproni új 
otthonában arra törekedtem, hogy hasonló berendezéseket 
létesíthessek itt is. Hiszen úgy a pisztráng-, mint a 
pontytenyésztésre megvannak itt a természeti feltételek. 
A tervnek megvalósítása elé súlyos akadályok gördültek 
és a pontytenyésztést, melyre pedig kiváló alkalom volna 
a város környékén, amelynek tervei is már részletesen 
ki vannak dolgozva és amelyre a főiskolai oktatásnak 
igen nagy szüksége volna, máig sem sikerült megvaló
sítanom.

Ellenben három év óta biztosítani tudtam a piszt
rángtenyésztéshez alkalmas területet. A pisztráng Sopron 
vidékén eredetileg nem honos, értesülésem szerint néhai 
Manninger Adolf orvos honosította meg, szivárványost 
is és sebespisztrángot is. Megmaradna u. i. mesterséges 
segítség nélkül is, de már régebbi idők óta segítik a 
természetes szaporodást költéssel, ill. a költött porontyok
nak a patakba való helyezésével. Alkalmas halterületnek 
biztosítása végett, sajnos, súlyos áldozatot kellett hoz
nunk, mert a főiskola tanulmányi vadászterületét szelő 
és pisztrángra alkalmas pataknak addigi bérlői nem tö
rődtek avval, hogy a szakoktatás érdekei követelik, hogy 
a főiskola szerezzen alkalmas területet és a bért ugyan
csak felverték az árverésen. A mesterséges tenyésztésre 
csak az elmúlt évben tudtam berendezkedni, mert csak 
akkor kaptam rendelkezésemre a főiskolai épületnek 
pincesorában levő alkalmas helyiségét, mely eredetileg 
fürdő, iil. tusoló helyiség volt.

Ebben a helyiségben földbe süllyesztett 2’50 X 0 -6 X.
0 6 = 0 9  m3 térfogattal bíró beton medencében tartom 

ősszel az anyahalakat és nyáron az eladásra szánt kész-

A tenyésztésre 2 drb kaliforniai költőedény és 2 drb 
költővályu szolgál, ezeknek vízzel való ellátásához a sop
roni vízvezeték vizét kell használnunk, amelybe a kór
okozó anyagok elpusztítása érdekében hl-ként maximálisan 
2 8 gr klórt adnak. Az e körül szerzett tapasztalataim 
indítottak főképpen ennek a cikknek megírására.

Nem tudtam sehonnan sem kapni adatot, hogy váj
jon a hal miképpen bírja az ily klórozott vizet? Némi 
tapasztalatom ugyan volt, de az sem klórozott vízről. 
Még Selmecbányán ugyanis megtörtént, hogy beteg pon
tyokat híg dezinficiáló folyadékkal — hipermangánsavas 
kálinak rózsaszín oldatával vagy nagyon híg formaldehyd- 
del — kezeltem és egy darabig ilyen vízben tartottam 
is, de csak negyed- vagy félóráig. Bajuk nem lett. Nem 
fektettem súlyt rá és nem kutattam, meddig bírják, nem 
is volt lehetőségem, mert nem tudtam biztosítani a de
zinficiáló anyagnak állandó és ellenőrizhető mennyiségét 
a vízben; nem is gondoltam arra, hogy valaha az elé a 
kérdés elé kerüljek, hogy megélhet-e a hal a dezin
ficiáló anyaggal kezelt vízben.

A régebbi tapasztalataim alapján és abból a talán 
primitív, de mégis bizonyos alappal bíró gondolatból ki
indulva, hogyha az embernek nem árt meg a klórozott 
v íz , a hal is kell, hogy bírja és hogy Romwalter kol
légám adatai értelmében a soproni vízvezeték vizében 
szabad klór nincs, csak kémiailag megkötött, úgyhogy 
annak nem lehet káros hatása, egyszerűen befogtam egy
néhány pisztrángot és beleraktam őket a kövekkel szépen 
kirakott betonmedencébe, természetesen vékony sugárban 
állandóan csurgatva a vizet.

Nem esett semmi bajuk, a medencébe adott gilisz
tákat pontosan megették, azután Salmona-t kaptak, amit 
szintén vígan elfogyasztottak.

Időközben berendeztem a pisztrángköltő kamarát és 
elhelyeztük az ikrát. A költés várakozáson felül sikerült, 
kevés volt a veszteségünk, a kerek 14.000 (tizennégyezer) 
petéből csak 1377-et kellett kiselejteznünk, alig 10%-ot, 
a kikelt porontyokból ismét 977-et, amivel a veszteség 
az egész idő alatt 16 %-ra emelkedett. Megjegyzem, na
gyon szigorúan selejteztem és a csak gyanús petét is 
kidobtam. Még soha ilyen csekély veszteséggel nem köl
töttem. Ennek okát a klórozott vízben keresem, mert a 
klórozás megölte a kórokozó csirákat vagy legalább is 
lényegesen leapasztotta azok számát. A Selmecbányái víz 
viszont nem volt jó, mindig feltűnő sok volt benne a 
beteg pete.

Azokat a porontyokat, amelyek szikzacskója már 
nagyon leapadt, részletekben — fejlődésükhöz mérten — 
kirakjuk a patakba; sajnos nem rendelkezem erre alkal
mas apróbb tavakkal, amikbe a porontyokat kitehetném, 
amíg megnőnek akkorára, hogy kevésbé kelljen féltenem 
őket. Selmecbányán jíét ily tavacskánk volt és ott lát
tam, hogy mennyire előnyös, ha az ember csak három- 
négyhónapos korában vagy még később rakja ki az 
ivadékot a patakba.

Egy részét a porontynak kísérletképpen benn is 
fogom tartani a költőkamrában, először a kaliforniai 
edényben, amelynek alját gyeptéglával béleltem ki. így 
csináltam Selmecen is, de ott annyiban volt könnyebb 
a helyzet, mert közvetlenül a patak vizéből láttam el a 
költőedényt, abban volt plankton is. A klórozott vízben 
azonban plankton-tenyészet aligha várható, még a gyep
téglával sem. (Erről nincs még semmi tapasztalatom, talán 
akad a lap olvasói között, akinek van !) A víz is elég 
hideg, jelenleg 4—5 0 C , nyáron is csak pár fokkal mele
gebb. Nagyobbmérvü plankton-fejlődésre semmi esetre 
sem számíthatunk, egyéb természetes táplálékra még
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kevésbé, tehát tisztán csak a mesterséges etetésre leszünk 
szorítva. Később külön faládában fogom elhelyezni az 
apró porontyokat, abban akarom őket tartani legalább 
két hónapig, május közepéig.

Az eredményről annak idején be fogok számolni.

A svájci tavak halászatáról.
C) A neucháteli tó halászata.

(Folytatás.)

A neucháteli vagy neuenburgi tó alig több, mint 
egyharmad annyi területet borít el (214 km2), mint a 
Balaton, de víztömege hétszerannyi, mivel közepes mély
sége 65 méterre tehető, 154 méteres legnagyobb mélység 
mellett. A tó 38 km hosszúságban húzódik a Jura hegység 
keleti lábánál, egész partvonala pedig 88 km. A vele 
összeköttetésben levő Morati (Murteni) és Bienne-i (Bieli) 
tavak medre már az Aare folyó völgyében húzódik és 
így mindhárom tó a Rajna vízrendszerébe sorozódik, 
akárcsak a Bódeni tó.

A tó vizének tulajdonjogán három kanton osztozik, 
Neuchátel, Vaud és Freiburg, amelyek között 1917 óta 
halászati konkordátum létesült és ettől az időtől fogva 
a halfogások kimutatását s egyéb halgazdasági vonat
kozású statisztikát úgy itt, mint a Morati tóban kötele
zővé tették.

A neucháteli egyetem állattani professzora, Fuhr
mann O. dr., valamint a kanton halászati felügyelője, 
Vouga dr.1 módszeres tudományos vizsgálódások alapján, 
átgondolt terv szerint munkálkodnak a tó halállományának 
behelyezésekkel való nemesítésén; az utóbbi által egy 
évtized alatt gondosan gyűjtött adatokra támaszkodva, 
asszisztense, Mauvaisdr.nagyszabású összehasonlító tanul
mányt tesz közzé a Bulletin suisse de péche et pisciculture- 
ben a neucháteli és Bódeni tavak ichtyologiai gazdag
ságáról.2

Ezeket az érdekes tanulmányokat olvasva egyrészt 
ritka harmonikus együttműködése szökik szemünkbe a 
halbiológia és halgazdaság képviselőinek,3 másrészt újabb 
meggyőző bizonyságát látjuk annak, hogy a halfogási 
statisztikáknak milyen messzevágó jelentősége van a 
gyakorlati halászat szempontjából is.

A három kanton közül 1929. évben Neuchátel 318, 
Vaud 181, Freiburg 126, összesen az egész tóra tehát 
625 halászati engedélyt adtak ki, amelyek évi díja 120 
és 10 frank között váltakozott. A befolyó díjak (1929-ben 
29.000 frank) az általános kiadások levonása után fel
osztatnak az egyes kantonok között.

A neucháteli tó halállományában úgy mennyiségre, 
mint értékre nézve szintén a marénák játsszák a főszere
pet. Ezeken kívül még a pisztráng, sügér és csuka szere
pelnek számottevő mennyiségben. A mi tömeghalaink, a 
keszegfélék elenyésző mennyiségét, alig 4 %-át teszik ki 
az összes halfogásnak. Ez a tó minden időben híres

1 Le róle des palées et des bondelles dans l’économie 
piscicole du lac de Neuchátel pár M. Vouga, insp. gén. de la 
péche. Bull. suisse 8—11., 1029. évf.

2 Richesse ichtyol. des lacs de Const. et de Neuch. 1930. 
8—12., 1931. 1. szám. A tanulmány közlése folyamatban van. 
Továbbá: Les péches de bondelles pendant l’été 1929. Bull. 
suisse 1929. dec.

3 Az egyelem állattani tanszékének és a halászati felügyelő
ségének kísérleti telepein 1928-ban csukapeték keltetésével foglal
koztak és 400.000 palée-ivadékot hoztak életre a tóba helyezés 
céljaira. Bull. suisse stb. 1929. 57. 1.

volt arról, hogy nemes halban való gazdagsága folytán 
mindig jó kenyeret adott a halászainak. De csak 1917 
óta, amikor az első halfogási statisztika elkészült, lehet 
pontos, számszerű adatokkal értékelni a halállomány 
nemesedését, a tó halgazdasági jelentőségének növeke
dését. Ezt a fejlődést alább beszédes számoszlopok fogják 
illusztrálni.

A neucháteli tó coregonusai közül a kis marénákhoz 
tartozó bondelle (Cor. exiguus, var. Bondelle) és a nagy 
marénák közé számító palée (Cor. Schinzii, var. Palea) 
a legfontosabbak. Az elsőnek megfelel a Lémangravenche-a, 
a másiknak a nagy tó ferája; a Bódeni tóban a nagy- 
szemű maréna (Gangfisch), illetve a kék maréna (Blau- 
felchen) a megfelelő fajváltozatok. A bondelle a mély 
zónában tartózkodik, a palée az ú. n. pelágikus, nyíltvízi 
régiókat népesíti be. Nagy előnye azonban a neucháteli 
tónak, hogy nagy marénája, a palée, a tó partjai köze
lében ívik, ami lehetővé teszi, hogy ennek a nemes halnak 
mesterséges tenyésztését aránylag könnyen, sikeresen és 
nagy tömegekben folytathassák, míg a Léman ferája a tó 
nagy mélységeiben ívik, ami mesterséges szaporítását 
rendkívül megnehezíti.

A palée ívási ideje november közepétől január 
elejéig tart, a petéknek két teljes hónap kell, amíg 
kikelnek. Hathónapos korában a hím palée 4—5 cm 
hosszú és fél—egy gramm súlyos. Egyéves korban még 
csak 9—12 cm és 16—30 gr súlyos. Csak a negyedik 
évben válik a hím palée ivaréretté, 35 cm hosszúság és 
4 —600gr súly mellett. Összesen négyszer ívnak a neucháteli 
tóban, ahol hétévesnél idősebb hím palée-t csak néhány 
darabot láttak 12 év alatt.

Míg tehát az angolna és a legtöbb lazacféle csak 
egyszer ívik életében és azután meghal, akárcsak a méhek 
hímjei, — a coregonusok ívása háromszor, négyszer és 
egészen ritka esetekben ötször ismétlődhetik meg. A nős
tény marénák kora jóval hosszabb, mint a hímeké. Mikor 
az ikrás palée először jelenik meg az ívóhelyeken, jóval 
nagyobb, mint a tejes: legtöbbször 5—600 grammöt nyom, 
38—45 cm hosszú és nagyobb része 5—6 éves. Csak 
mintegy 8°/o-a a nőstényeknek kerüli el a hálót, beteg
ségeket és éri el a 7., 8., igen-igen kevés a kilencedik 
évet; tízéveset mindössze egy darabot találtak idáig. A 
palée-kor eme legvégső határát elért ikrás már 56 cm 
hosszú és két és fél kg súlyos volt.

A kis maréna, a bondelle január közepén ívik a 
tó nagy mélységeiben. Ennek a hímje hároméves korban 
lehet ivarérett és 120 gr súly mellett 22 cm hosszú; 
ezután még kétszer ívik és csak egészen kivételesen éri 
el a hatodik évet. Ezek az öreg hímek akkor 30 cm 
hosszúság mellett 300 gr súlyosak, vagyis a közönséges 
piaci halnál még egyszer nagyobbak. Közel ezer drb 
górcsövileg vizsgált hím közül csak egyet találtak hét
éveset. Átlagos életkora tehát 5 esztendő. A nőstény 
bondelle hasonlóképpen 120 gr súlyos és 22 cm hosszú, 
amikor először ívik és ezekből is csak cca. 2 % ívik 
negyedszer is hatéves korában. Egyetlenegy bondellát 
találtak, amely 8 évet is elért 400 gr súlyban és 34 cm 
hosszúságban. Megjegyzendő, hogy a legalaposabb 
vizsgálatok és a legpontosabb statisztika sem tudja 
biztosan megállapítani, hogy pl az ötéves, ikrával telt 
hal hányadszor ívik, mert könnyen lehetséges, hogy az 
ötéves korában kifogott ikrás esetleg visszamaradt az 
ivari fejlődésben és csak másodszor, nem pedig harmad
ízben jelentkezett a szaporodás aktusára.

Mivel a palée a part közelében ívik, könnyű ebből 
ívás idején tetszésszerinti mennyiségű tenyészanyagot 
kifogni és mesterséges megtermékenyítés után ikráikból
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nagy tömegeket kikeltetni. A bondellánál, amely a mély
ségekben ívik, ez már sokkal nehezebb. Mikor ezeket a 
fenékről kiemelik, a nagy nyomáskülönbség folytán idő előtt 
megtörténik az ivar kilövelése, úgyhogy ennél a halfajnál 
a mesterséges tenyésztés kézi erővel nem vált be, miért 
is csak az ívás ideje alatti kíméletre szorítkozhalik a 
szaporításra való törekvés.

Viszont a palée-nál, amelyből egy kiemelt halpár 
8—10.000 drb mesterségesen keltetett ivadékot szolgáltat, 
melyek a legjobb körülmények között helyezhetők bele 
a tóba, nyugodt lélekkel lehet a halászatot erre a halra 
ívási időszakban is folytatni, mert hiszen a jövő halnem
zedék szaporaságáról bőségesen gondoskodva van. Vouga 
halászati főfelügyelő szerint, a nyert adatok alapján ilyen 
értelemben kellett módosítani az elavult halvédelmi tör
vényt és „minden félelem nélkül, hogy a tó halgazda
sági jövőjét veszélyeztetjük, megengedhettük a halászok
nak, hogy a palée ivási ideje alatt is 
Viszont a jövő érdekében az utolsó években először 20, 
később 30, végre 40 millió palée-ivadékot halasítottak 
be a tóba, evvel biztosítván ennek a nemes halnak kívá
natos gyarapodását. így volt aztán elérhető, hogy míg 
1917-ben a palée-ból és bondellából összesen 880 q volt 
a fogás, 1922-ben a két fajból már 1510 q-ra, 1928-ban 
pedig 1771 q-ra szaporodott az összes halfogás. Ebből 
a mennyiségből 737 q volt a palée és 1034 q a bon- 
delle. Kereken a duplájára emelkedett tehát a termelési 
eredmény ebből a nagyon keresett két nemes halfajból.

Az 1929-i statisztika szerint, nyilván a rendkívül 
hosszú és szigorú tél miatt, némi visszaesés konstatálható.

Halfaj S ú ly  
<j- bán

É r ló k
sv . fr a n k b a n

K ö z ép  ár 
pro k g /ír .

P a l é e ................... 400 154.000 3-84
Bondelle............... 1072 269.000 2*50
Pisztráng . . . . 73 42.000 5*79
Tavi szaibling . . 16 4.600 2*82
S ü g é r ................... 326 73.000 2-24
Csuka ................... 65 22.600 3*46
M enyhal............... 13 1.500 1T3
P o n ty ................... 12 1.8C0 1*50
Keszegféle . . . . 8 6 7.000 0 82
Göndérféle . . . . 74 7.700 1*03
C o m p ó ............... 14 2.200 1*50
A ngolna............... 0*9 192 2T8
Harcsa ............... 0T 8 0*80

Összes fogás 2155 métermázsa 586.000 sv. frank 
értékben, ami hektáronként kerek 10 kg súlyú és 27‘25 
frank értékű halhúshozamnak felel meg. • 1928-ban 
2488 q volt az összfogás 673.000 frank értékben, ami 
11 5 kg-os és 31-28 frankos havonkénti hozamot jelent.

A nemes halak, nevezetesen a szalmonidák túl
nyomó többsége (72—75 %) jellemzi tehát ezt a szeren
csés halas vizet, amelyben az összes kifogott hal kilogramm
jának tízéves átlagértéke 2'88 sv. frank, vagyis pengő,
tehát jóval magasabb, mint akármelyik más svájci vagy 
német tóban, természetes vagy mesterséges halgazda
ságban, a pisztrángtavakat kivéve.

Ez a páratlanul előnyös helyzet elsősorban a cél
tudatos, tudományos alapokon nyugvó haltenyésztési 
tevékenység eredménye, amit mindennél meggyőzőbben 
bizonyít az a tény, hogy a szalmonidák hozama tíz év 
alatt, a statisztika kötelezővé tétele óta 53%-ról (1919) 
emelkedett fel a fenti 75%-ra (1928), más szóval több 
mint 40 °/o-kal lett nemesebb és értékesebb a tó hozama, 
mint egy évtized előtt volt.

Halfogási eszközök tekintetében a neucháteli tó 
szerszámai alig különböznek a Lémanéitól. A palée-át 
kisebb-nagyobb húzóhálókkal, a bondellát különleges, 
bondelliére nevű lebegő hálókkal halásszák, mely utóbbiak

60—70 m hosszúak, másfél-két m magasak és 28—38 mm 
szembőségűek. Ezekből a lebegő hálókból húszat is 
összeillesztenek egy hatalmas hálóvá, melyet az áramlás 
vagy hullámzás irányában helyeznek el. A sügér fogására 
a berfou nevű hálót használják, azonkívül a tramail 
háromrétű tükörhálót és többféle varsa (nasse) is hasz
nálatban van. A neucháteli tavon a motoros halászhajók 
használata nincs korlátozva úgy, mint a Bódeni tavon, 
mert 1928-ban a három kanton összesen 107 engedélyt 
adott ki mótorcsónakkal való halászatra, maga Neu- 
chátel 49-et.

A többi svájci tavak, az eddig ismertetetteken kívül, 
már korántsem szolgáltatnak annyi, halgazdasági szem
pontból figyelemreméltó tanulságot, hogy érdemes 
volna őket egyenként szemügyre venni. A következők
ben még csak a svájci horgászatra és az államszövetség 
halászati kereskedelmére vonatkozólag fogunk szűkre- 
szabott ismertetést nyújtani. L.

TECHET RÓBERT
okleveles mérnök BUDAPEST
Vállalja HALASTAVAK tervezését és építését, régi 
tavak reorganizációját, tavak intenzív racionális kezelé
sét, termések külföldi értékesítését, öntözések, lecsapolá- 
sok tervezését és építését, földbirtokok felmérését, parcel
lázását, mérnöki és halászati szakvélemények készítését.

VIII., József körút 43. sz. II.
TELEFÓNSZÁM: József 429—22.

Halászati kiállítás.
Fischer Frigyes.

Másodszor jelent meg a magyar halászat az orszá
gos mezőgazdasági kiállítás és vásár nagyszabású kere
tében. Az ősfoglalkozásnak ez a legősibbje, melynek 
egyes szerszámain az évszázadok előtti ősök kezevonása 
látszik, ott állt a legmodernebb mezőgazdasági gépek 
között és mótorok lármájában, s bemutatta, hogy a tra
díciók megőrzése mellett mit lehet ebből a foglalkozásból 
kihozni, s miként lehet az ősi jelleg megőrzésével a 
legmodernebb termelési ágat kifejleszteni.

A vizek nagy rablói, a mázsás harcsák mellett ott 
feküdt az Al-Duna hatalmas vizája és tokja, s a Balaton 
világszerte ismert hófehér húsú fogasa. Köröskörül fogta 
ezeket az akváriumok kékvízű világa, a modern tógaz
daság tömeghalával, az évtizedek alatt kiíenyésztett nemes, 
gyorsnövésű ponttyal, melynek egyedei egy-, két- és 
háromnyaras korukban, több hatalmas anyával mutatták 
be a magyar tógazdaság termelésének jelentős eredményeit. 
Pontyaink külső formája, testi méreteiknek nagyszerű 
aránya bátran versenyezhet bármely külföldi tenyészhallal 
s nem tudom, nem hozná-e el az első díjat ősei, a német 
és cseh tógazdaságokban kitermelt világhírű pontyok elől.

A kiállítás szintje oly magas volt, hogy a bíráló 
bizottságnak komoly munkájába került a kiállított anya
gokat igazságosan megítélni és köztük a díjakat felosztani.

A földművelésügyi miniszter úr tiszteletdíját a 
Corchus Dezső és Zoltán ugrai tógazdasága, az OMGE 
nagy tiszteletdíját a gr. Esterházy Ferenc tatai tógaz



—  38 —

dasága, az Országos Halászati Egyesület tiszteletdíját a 
Magyar Tógazdaságok Rt., az OMGE második tisztelet
díját dr. Hoffmann Ede, nagynémetegyházi tógazdasága 
nyerte el. Ezüst érmet kaptak gr. Széchenyi Emil lábodi 
és gr. Károlyi László felgyői tógazdaságának pontyai.

Id. Zimmer Ferenc díját a legszebb pikkelyes 
pontyért a gr. Eszterházy Ferenc tatai gazdaságából 
származó pikkelyes pontyok nyerték el.

A kiállításon számszerint nem sok tógazdaság 
jelent meg, mert Magyarországnak kereken 160 tógaz
dasága van, s ezek közül alig egytizedrész volt képviselve 
a kiállításon, de az anyag, amelyet bemutattak, a legkénye
sebb igényű tógazdát és a legkritikusabb szemű szakértőt 
is kielégítette volna. Szolgáljon a bemutatott anyag többi 
tógazdáinknak, akik biztosan nagy számban nézték meg 
érdeklődő és szakértő szemmel a bemutatott anyagot, 
buzdításul, hogy jövőre hasonló anyaggal minél többen 
jelenjenek meg a kiállításon.

Nyíltvízi halászaink a mostoha viszonyok miatt 
közvetlenül nem jelentek meg a kiállításon, pedig folya
maink és a Balaton halászatából ugyancsak sok minden
félét lehetne bemutatni. A halászszerszámok, halászati 
eljárások fejlődése, nyilt vizeink rendszeres művelése, 
nemes pontyivadékkal és megtermékenyített süllőikrával 
való intenzív népesítése, a halászzsákmányok ritkább 
egyedeinek, különböző halfajtáinak bemutatása oly széles 
skálájú mutatványt képezne, hogy bátran lehetne azt a 
tógazdasági termelés eredményei mellé állítani.

Nyilt vizeink halászatát a Zimmer Ferenc rt. 
balatoni halai és Barta Lipótné folyami élő és jegelt 
halainak igen szép példányai mutatták be.

Major János sporthorgász-cikkeinek kiállításával, 
Ádám Miksa rt. halászati szerszámok bemutatásával 
vonta magára a kiállítás látogatóinak figyelmét. Utóbbi 
cég a hálók, hálófonatok és halászó eszközök hatalmas 
mennyiségét oly ízléses elrendezéssel mutatta be, hogy 
az a kiállításon kívül egyszersmind a pavillonnak remek 
díszéül szolgált.

Az elismerő oklevél, melyet a négy utóbb említett 
kiállító nyert el, csak szerény jutalma lehetett a kiállított 
anyagnak és a kiállítás sikere érdekében kifejtett munkának.

A kiállítási csarnok falait még az Országos Halá
szati Felügyelőség és a m. kir. Halélettani és Szennyvíz- 
tisztító Kísérleti Állomás rajzai, ábrái, grafikonjai és fotog
ráfiái borították, amelyekhez nagyszámban ' sorakoztak 
az egyes tógazdaságok, főleg a Magyar Tógazdaságok 
Rt. nagyszámú képei és tanulságos faliábrái.

A halászati csoportot a kiállítás megnyitása alkal
mával a Kormányzó Úr Őfőméltósága és a Főméltóságú 
Asszony teljes kíséretével együtt látogatásával tisztelte 
meg s a kiállítottak szemmel láthatólag felkeltették érdek
lődésüket.

A külföld részéről is nagy érdeklődés nyilvánult 
meg kiállításunk iránt és sokan nézték meg kíváncsian 
a külföldi piacokat is mindjobban és jobban meghó
dító halainkat.

A kiállítás öt napja alatt a látogatók ezrei fordultak 
meg a kiállítási csarnokban és Friedl halászmesternek, 
aki a kiállítás rendezése és rendjének fenntartása körül 
nagy buzgalmat fejtett ki, ugyancsak nagy fáradságába 
került a sokszor életveszélyes tolongással törekvő nézőket 
a kis pavillon szűk kereteibe beszorítani.

A magyar halászat ismét bemutatta életrevalóságát, 
szívós munkájának eredményét, verejtékes fáradozásának 
gyümölcsét s emelt fejjel állhatott édestestvérei, a mező- 
gazdaság többi termelési ágai között.

A pók.
Multkorjában Csörgey igazgató úr megkért, írjam le 

pár sorban a pók nevű halász-szerszám alakját és hasz
nálati módját, amit valószínűleg sokan nem ismernek a 
„Halászat“ olvasói közül.

A könnyebb megértés és szemlélhetőség kedvéért 
ábrát mellékelek.

Az a farúd egyik végére b vaspánt segítségével 
háromágú vaslábat erősítenek, melynek szétálló végei 
tartják, velük egybekovácsolva, a fél méter—egy méter 
átmérőjű c vaskarikát. Ehhez kötik a háló alsó szélét. 
Ez a karika és vele együtt, természetesen, a háló alsó 
széle is fix. A háló felső szélét kicsi átmérőjű, az a fa- 
rúdon könnyen ide-odaszaladgáló d vasgyűrühöz kötik. 
Ez a d  gyűrű a farúdon lefelé a háromláb kezdetéig, vagy
is b pántig csúszhatik, felfelé pedig, a rákötött zsineg 
segítségével addig húzható, ameddig a „léhés“ (háló) 
engedi.

Ez a szerkezete.
Két nagyságban — mint „nagy pók“ és „kis pók“ — 

nyer alkalmazást. Mindkettő állóvízben.
A nagy pókot mélyebb, sík vízen túró ponty fogá

sára használják............ A halász a „csikli“ (csónak) elején
állva evez, állandóan jobbra-balra figyelve, hol lát buboré
kolást, vagy iszapfelhőt. Tudniillik a ponty túrása köz
ben a fenékről nem csak földgáz (methan) emelkedik a 
felszínre, hanem kisebb-nagyobb iszapfelhő is. Ha ilyet 
lát, lehetőleg zörgés nélkül odaevez a ponty fölé és a 
pókot óvatosan rányomja, miközben, természtesen a hálót 
a felső, mozgatható gyűrűre erősített zsineggel kifeszítve 
tartja, nehogy előbb érintse az meg a halat, mielőtt fenékre 
érne az alsó karika. Laza hálónál ugyanis könnyen meg
történhetik ez; akkor pedig már el is búcsúzott attól a 
pontytól.

Ha ilyképpen leborította a halat, elengedi a mozgó 
gyűrűt, hogy a léhés meglazuljon. A gyűrű súlyánál 
fogva, vagy a ponty közreműködésével lecsúszik a rúd 
aljáig, miáltal a háló ráereszkedik a halra. Ez a háló 
érintésére, vagy ha lusta és nem mozdul, az evezővel 
való odabökésre szökni igyekszik, nekiszalad a hálónak 
és oldalt, zsákszerűén kinyomja. Ha most a pókot rúdjá- 
nál fogva, és arra vigyázva, hogy a háló közben lazán 
maradjon, felemeli a halász, a ponty a vaskarikán kívül 
képződött zacskóban marad.

A hálóból való kivétele igen könnyű, igen egyszerű: 
a ladik fölé emelt szerszám felső karikáját felemeljük, 
miáltal a hal kiesik belőle.

J
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A kis pókot nádban, sekélyebb vízben használják 
ősszel, mikor a ponty már lusta, tehát a nap legnagyobb 
részében mozdulatlanul áll, és olyan alkalmakkor, ha a 
tavon húzóhálóval halásznak; ilyenkor tudniillik a ponty 
á háló elöl a nádba menekülve, egy-egy nagyobb nádtő 
körül kisebb-nagyobb csoportba verődik.

A halász, ha meglátja a nyugodtan álló pontyokat, 
odaevezve éles késsel óvatosan lenyúl a vízbe és elvágja 
fölöttük a nádszálakat oly mélyen, hogy a pókkal a 
megmaradt csonkokat leteríthesse. A további eljárás ugyan
olyan, mint a nagynál, csak óvatosabban történik.

A nádban természetesen csak rövidnyelü és igen 
kis átmérőjű, sőt sokszor nem is kerek, hanem szögletes 
alsó kerettel bíró pókot használhatnak. Nagy pókkal 
nem tudnak itt dolgozni; a hosszú nyél pedig fölösleges, 
mivel sekély a víz. Mély vízben nem látnák meg a nyugod
tan álló pontyot.

A kis pókkal olyan tóban, ahol még elég bőviben 
van ponty, rendesen jobb eredményt érnek el, mint a 
naggyal — a maga idején. Néha métermázsányit is ki
fog vele egy nap alatt a halász.

Budapest, 1931 április hó.
Porgányi László.

rHIRSCH IMRE'
okleveles gazda

Magyarország és Horvát-Szlavonor- 
szág legkiválóbb tógazdaságaiban 
szerzett 17 éves prakszisa alapján

úgyszintén haltakarmányoknak az ál
landó beszerzését az ország bárme
lyik részében is. (Telefónszám: 24.)

elvállalja tógazdaságoknak a 
berendezését, kezelését, hal- 
termelések belföldi és külföldi 
értékesítését, feles és részes 
tógazdaságok számadásainak 
szakszerű vezetését s azoknak 
az ellenőrzését, kihelyezési és 
lehalászási tervek, halászati 
üzemterveknek a készít'sét, 
valamint etetési előirányzatok

L Szent Anna u. 35
D E B R E C E N .

A sporthorgász egyesületek feladatai.
Irta: L. Kiss Aladár.

Az együvétartozás nemes érzése késztette a múltban 
a sporthorgászokat arra, hogy egyesületekbe tömörül
jenek s bizonyos határt át nem lépő érdekeiket — 
amelyek kizárólag apró horgász-szórakozásaik körül 
mozogtak —, úgy-ahogy előmozdítsák.

Ez a célkitűzés azonban, amely igazán dióhéjba 
volt szorítható, a jelenben már semmiképpen sem ele
gendő, amennyiben a perspektíva máról holnapra meg
bővült s a tömörülés már nemcsak a horgászoknak 
szelíd szórakozását segíti elő, hanem az egyesületet 
magát maholnap nemzetgazdasági feladatok szolgála
tába fogja állítani.

Mielőtt ezt a dolgot erősebben megvilágítanám, 
nem szabad megfeledkeznem a .régebbi magyar sport
horgászó egyesületek nehéz, úttörő munkájáról, amelyet 
■a sporthorgászat fejlesztése és annak megkedveltetése

körül végeztek és arról sem, hogy a halászat és hor
gászat vadhajtásainak állandó nyesegetésével szereztek 
nem igen méltányolt, de mégis nagy érdemeket.

Tehát itt csupán a sporthorgász egyesületek eddigi 
szerepét kell ismertetnünk és a jövendő feladatok ösvé
nyeit megmutatnunk.

A sporthorgász egyesületek múltja, tekintve, hogy 
egyes egyesületek már 2—3 évtizedre tekinthetnek vissza, 
érdemleges nyomot nem igen hagyott hátra. Hogy mi 
okozta mindezt? . . .  Előttünk áll a hiba. Az egyik, hogy 
hiányzott az egyesületek szervezőképessége és agilitása 
befelé. Azután, hogy nem törődtek a magyar közönség 
intenzívebb nevelésével sem; s így a nyilvánosságnak a 
sporthorgászatról még a mai napig is téves és ferde, 
mondjuk, sokszor komikus fogalmai vannak. Mindezeket 
pedig tetézi a horgászat és sporthorgászat magyar szak- 
irodalmának úgyszólván teljes hiánya. Pedig, ha valami, 
az irodalom az a kapocs, amely népszerűvé tehetné a 
horgászatot, illetőleg sporthorgászatot a nagyközönség előtt.

Vájjon miben nyilvánulhatna meg a sporthorgász 
egyesületek szervezőképessége és agilitása befelé?. . .  A 
múltat nem feszegetjük, legfeljebb néha-néha vissza
térünk reá, de annál inkább előtérbe lép a jövőben való 
munkálkodás perspektívája. És itt kell az erős funda
mentumot leraknunk.

A sporthorgász egyesületek legnagyobb feladata 
tehát: a nemzetgazdaság értékeinek megóvása, amelye
ket a horgászat kultiválása által saját érdekkörébe von. 
Azonkívül ugyanezen nemzeti érték mások által való 
megtartatása a főcélja akkor, amidőn egyesülete kebe
lében újabb horgászokat nevel.

Ezenkívül az egyesületeknek első sorban kulturális 
feladataik is vannak a sporthorgászat fejlesztésén és 
annak megkedveltetésén kívül. Tevékenységük nem zsugo- 
rodhatik össze pusztán szórakozásukban és apró-cseprő 
dolgaik egyengetésében. Itt is ugyanazon fontos nemzet- 
gazdasági célok szolgálatában kell államok.

Ma már a sporthorgász egyesületek létjogosultsága 
nem vitatható, s éppen ezért fontos annak kulturális fog
lalkoztatása. így nagyon célszerű nemcsak az egyesüle
tek kebelében, de a nagy nyilvánosság előtt is bizonyos 
horgászati és halászati vonatkozású felolvasások, szak -, 
tudományos és ismeretterjesztő előadások tartása; vita
estélyek rendezése; a hazai és külföldi horgászat és 
halászat történetének és fejlődésének publikálása; a 
magyar halászati törvénynek és a halászat összes ága
zatának alapos ismertetése; a halak biológiájának és el
terjedésének feltárása stb. stb. volnának azok a tárgyak, 
melyekkel foglalkozniok kellene. Ide tartozik azután a 
magyar és külföldi halászat s annak minden ágazatára 
kiterjedő szak-könyvtár beszerzése, valamint ezeknek 
magyarra való fordítása, illetőleg a fordítói jog meg
szerzése.

Mindezek természetesen az egyesületek házi prog
ramjához tartoznak. A fontos nemzetgazdasági halvédelmi 
célok mellett azonban az egyesületek erkölcsi nívójának 
folytonos emelése is szükséges.

Azon megjegyzés, hogy a sporthorgász egyesületek 
erkölcsi nívójának emeléséről beszélünk, nem üres szó, 
amennyiben minden egyes sporthorgász egyesületnek leg
fontosabb kötelessége, hogy kebelébe vonja a társada
lomnak különösen azon egyszerű, természetszerető s 
bizonyos intelligenciával bíró horgászó elemeit is, akiket 
nevelni, oktatni, a törvénytisztelet megtartására szoktatni, 
— talán hálátlan fáradozásának látszik, de gyümölcsé
ben öröme fog telni. Az imént említett felolvasások, 
illetőleg a halászati és horgászati szaktudományos és ismeret
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terjesztő előadások tartásával pedig látókörüket kiterjesz
tem s tanultságukat bővíteni ugyancsak nehéz feladataik 
közé tartozik, de lehet, hogy nem hiába. Ez a mi hitünk! 
Ne felejtsük el, hogy folyóvizek nemzetgazdasági érté
keinek megóvására, fejlesztésére és szaporítására az újabb 
horgászok nevelése nagy horderejű befolyást gyakorol.

Valljuk meg őszintén magunknak, hogy egyesüle
teink kebelében nem kis gondot okozott mindig 
orvhalászat és orvhorgászat elfajulása, amibe szórakoz
tató halűzésünk közben, sajnos minduntalan beleütköz
tünk. Mindezeknek meggátlása, illetőleg orvoslása, nézetem 
szerint szintén a sporthorgász egyesületek feladatai közé 
tartoznék. (Ezen eszmének később több szót fogunk szen
telni, hogy megvilágítsuk keresztülvitelének lehetőségeit.)

A sporthorgász egyesületek feladataihoz, illetőleg 
kulturális fejlesztéséhez tartozik ezenkívül egy szakszerű 
halászati, illetőleg horgászati múzeum megalapítása és 
állandó fenntartása.

A megalapítás anyagi nehézségeinek esetleges el
hárítására annak idején fel fogjuk hozni érveinket, indo
kainkat és útbaigazításainkat, most azonban a múzeum 
létesítésének eshetőségeit és annak mikénti elgondolását 
s elrendezését óhajtjuk megadni.

A horgászati (és halászati) múzeumnak már elgon
dolásánál és megtervezésénél is két célt kell szolgálnia. 
Először, hogy a horgászati készségek, felszerelések, 
szerszámok stb. összegyűjtésénél azoknak történelmi fe j
lődése időrendi sorrendben domborodjék ki, azaz a tudott 
legrégibb időktől a mai napig. Másodszor pedig, hogy 
magának a horgászott folyóvíznek, valamint a folyóvíz
hez és a folyóvíz környezetéhez tartozó állat-, madár-, 
rovar- és növényvilág gyűjteménye szemléltető módon 
látható legyen. Ilyen volna a többek között a kitömött 
vízimadarak, a preparált halak, valamint a spirituszban 
elhelyezett, vízbenélő és a folyóvíznek környezetéhez 
tartozó szárazföldi kisebb állatoknak-, bogaraknak, azután 
a folyóvízben élő növényzetnek stb. gyűjteménye. Végül 
mindezek koronája lehetne a folyóvízi életvilágot fel
tüntető fényképek mindig tanulságos és érdekes sorozata, 
valamint az idetartozó górcsőképek nagyított felvételei. 
Mindezeknek természetesen óriási tanulságos és nevelő 
hatása volna.

Fentieknek kulturális fontosságát nem kell méltat
nunk akkor, amidőn azokat a nagy nyilvánosságnak 
adjuk át, ami mellett a sporthorgász egyesületek lét- 
jogosultságának elismerése is erős alapot nyer. De 
ugyanekkor múzeális sokoldalú és tanulságos gyűjte
ményének anyagi hasznát is látja, amennyiben múzeumá
nak fenntarthatása céljából kisebb belépési díjakat szedhet.

Tudjuk, hogy Csonka-Magyarországban, sőt integer 
országunkban is az egy „Győri Sporthorgászok Egye
sületé“-! kivéve, nincsen sporthorgász egyesület, amelyik 
saját, állandó otthonával rendelkeznék és éppen ezért 
nehéz a felvetett eszme keresztülvitele, azaz a horgá
szati múzeum felállítása.

De azért itt sem látunk leküzdhetetlen akadályokat.
(Folyt, köv.)

TÁRSULATOK—EGYESÜLETEK.
Az Országos Halászati Egyesület rendes évi közgyűlését 

a tagok nagy érdeklődése mellett tartották meg. Jegyzőkönyve a 
következő: felvétetett Budapesten, 1931. évi március hó 24~én az 
Országos Halászati Egyesület rendes évi közgyűlése alkalmával.

Jelen voltak a csatolt jelenléti íven alulírottak.
Elnök: Répássy Miklós, jegyző: Fischer Frigyes.
1. Elnök: Üdvözlöm az Egyesület szép számban megjelent 

tagjait, s bejelentem, hogy egyrészt a folyó évi március hó 8-ára

egybehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel nem 
volt határozatképes, másrészt, hogy a mai közgyűlés alapszabá
lyaink értelmében, a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem az egyesület igazgatóját, 
annak hitelesítésére pedig Kuttner Kálmán és ifj. Zimmer Ferenc 
tagtársakat.

Távollétüket kimentették: Hirsch Géza, br. Szurmay Sándor, 
dr. Tomcsányi V. Fái és id. Zimmer Ferenc.

Felkérem az igazgató urat évi jelentésének előterjesztésére.
2.Igazgató: Mélyen Tisztelt Közgyűlés! A gazdasági élet a 

világháború óta ingaszerű mozgásokat végez és hol egyik, hol 
másik irányban leng ki, csak sajnos nem az inga szabályai sze
rint, mert akkor bármi rossz jönne is, legalább el lehetne rá 
készülni. így azonban nem ismerve a kilengés törvényeit és mér
tékét, szinte meg lehet elégedve az ember azzal a megállapítással, 
hogy a kilengések az elmúlt évben különösen nagyobb baj nél
kül múltak el.

A mezőgazdaság válsága az elmúlt évben már oly mére
teket öltött, hogy a kormánynak lépten-nyomon segítségére kellett 
jönnie gazdáinknak, hogy a nyomasztó viszonyok teljesen a földre 
ne sújtsák őket, sőt ma már Genfben a népszövetség tagjait is 
foglalkoztatja ez a kérdés, anélkül, hogy a megoldás sikerében 
bízni lehetne.

S akkor, amikor a mezőgazdasági termékek előállítása 
általában a ratizetés jegyében volt, némi elégtétellel lehet megálla
pítani, hogy a halászatnak az elmúlt év rossz esztendeje volt ugyan, 
de termelvényére legalább nem fizetett rá. Bizonyos óvatossággal 
és aggodalommal állapítom meg ezt, mert ki ludja merre leng ki 
még ezután a gazdasági élet beteg ingája, lesújtva a mezőgazda
ságnak ezt az ágát is, ameiy eddig ráfizetés nélkül tudott dolgozni.

Az elmúlt év időjárása igen kedvezőtlen volt a halászat 
mindkét ágára, a nyílt vizek halászatára és a tógazdasági terme
lésre. A tél csapadéktalanságát száraz, hűvös nyár követte, ami
nek következménye a nyílt vizek halállományának csaknem általános 
megfogyatkozása volt s amelynek természetes eredménye a tó
gazdasagok nyomasztó vízhiánya lett.

Az elmúlt évek sajnos jellemzően hasonlítottak ahhoz a 
periódushoz, amely még a múlt századokban is halszükét idézett 
elő, s amelyben ezen tisztes foglal cozás időnként teljesen tönkre
ment. A tavaszi árvíz, a nyári zöldár már évek óta csaknem telje
sen elmaradt, s az őszi kisebb árhullám már nem tudta a tátongó 
sebet begyógyítani, sőt kétes, hogy halászaink az arra való tapaszt 
megtudtak-e az őszi keresetből szerezni.

Az évenként megszokott kormányintézkedés iparkodott a 
nyíltvízi halászaton pontyivadék kihelyezésével és megtermékenyí
tett süllőikrával némileg segíteni, azonban ez a segítség nem érheti 
el az ilyen baj mértékét. Egyesületünk erőteljesen támogatta nehéz 
snrsban tengődő halászainkat, amikor a halászati tilalom felfüg
gesztésével kívántak a mostoha körülményeiken segíteni, sajnos 
eredménytelenül, mert csak a határvizeken lehetett a tilalom fel
függesztését a felsőbb hatóságnál elérni.

A halászati kutatás előmozdítása végett egyesületünk be
kapcsolódott a külföldön, a velünk összefüggésben álló Dunán 
folytatott haljelzésekbe és a megjelölt halak jeleit beszolgáltatók- 
nak darabonként 2 pengő jutalom kifizetését helyezte kilátásba. 
Reméljük, hogy a halak életmódját, vándorlását és egyéb életkörül
ményeit felderítő haljelzés, melyet Magyarország összes vizeire 
szándékozunk kiterjeszteni, még érdekes és értékes eredményeket 
fog felmutatni.

Egyesületünk részt vett a Balaton horgászatának rendezése 
ügyében a Földművelésügyi Minszter Úr által összehívott értekez
leten és szintén közreműködött ezen kissé elmérgesedett, sok 
érdeket érintő kérdés megoldásában.

Halaink magyar piacanak megvédése érdekében eljártunk 
a tengeri halak vámmentességének megszüntetése iránt. Célunkat 
csaknem teljesen elértük, mert a tengeri halak behozatalát q-ként 
50 P vámmal sújtottak, s csak azokat a halfajtákat lehet korlátolt 
mennyiségben behozni, amelyek halainkkal nem versenyeznek.

Tógazdaságaink termelésének előmozdítása céljából az 
exporthitel terhére 60.000 dollár takarmánybeszerzési segélyt esz
közöltünk ki 9 havi lejárattal, melyet több tógazda igénybe vett.

Halanyagunk vérfelfrissítése céljából Németország legkivá
lóbb három pontyfajtájából, a lausitzi, aischgründi és schwarzen- 
feldiből a földművelésügyi kormány múlt ev tavaszán anyákat 
hozatott be, s azt kedvezményes áron bocsátotta tógazdáink rendel
kezésére Az anyák leívatasa több helyen sikerült, töob helyen meg
hiúsult. Egy helyen személyesen győződtem meg, másfelől azt 
az értesülést nyertük, hogy az ivadék szép és erőteljes, úgyhogy 
a vérfelfrissítés célja mindenesetre eléretett.

Egyesületünk tevékeny részt vett az OMGE tavaszi tenyész
állatvásárába beillesztett halászati kiállításnak megrendezésében. 
A kiállítók buzgósága, a közreműködők és bizottságok szakavatott 
munkája, az egyesek és csoportok lelkes összedolgozása olyan
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eredményt mutatott fel, hogy a halászati kiállítás a tenyészállatvásár
nak külön attrakciója lett, mely még a legmagasabb helyről is 
elismerésben részesült,

A halpropaganda ügyében a választmány a megkötött el
adások és vételek után 3 °,oo befizetését határozta el; úgylátszik 
az eladások símán bonyolódtak le és erre az intézkedésre egye
lőre szükség nem volt, mert a kivetett összegek nem folytak be.

Az egyesület kezdeményező lépéseket tett a halstatisztika 
megalkotása tárgyában és a tógazdaságokhoz intézett körlevélre 
60 tógazdaságtól kapott igen értékes közlést. Az eredmény fel
dolgozása azt mutatja, hogyha ezt az intézkedést a jövőben ideje
korán megtesszük, pontyértékesítésünk céljára igen jól felhasznál
ható adatokat tudunk az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

A nemzetközi limnológiai kongresszuson egyesületünk veze
tőségének és választmányának igen sok tagja vett részt és váll
vetve működött közre a rendezőség többi tagjaival, hogy a világ 
minden tájáról összesereglett tudósok, a tudományos eredménye
ken kívül kellemes napok emlékét is vigyék magukkal.

Egyesületünk képviseletében Zimmer Ferenc választmányi 
tag és az igazgató részt vettek június 21-én Berlinben a német hal
kereskedők egyesületének ötvenéves jubileumán, melyen Német
ország halászain kívül a külföld is nagy számmal képviseltette magát.

A személyi események fölsorolásánál nem térhetek szó 
nélkül napirendre hosszú éveken át volt elnökünk, br. Inkey Pál 
lemondása felett, aki egyhangú megválasztása dacára, minden tag 
teljes bizalmának birtokában elvi álláspontjánál fogva az egye
sület elnökségéről lemondott. Az elnöki állás mind máig üresen 
maradt, élénk jellemzésül a teljesen egységes véleménynek, amely 
a lemondott elnök munkája, személye és egyénisége iránt beszédes 
módon megnyilatkozott.

Másik jelentésem a személyi ügyek teréről örvendetesebb 
és Zimmer Ferenc választmányi tagunk negyvenéves működési 
jubileumáról és az ő kitüntetéséről szól. Nevezett tagtársunk év
tizedes munkáját, nem lankadó fiatalos tevékenységét a legmagasabb 
kegy is méltányolta s őt a kereskedelmi főtanácsosi címmel tün
tette ki. Egyesületünk részt vett a számtalan társadalmi egyesü
let és közéleti egyéniség megjelenésével megtartott ünnepélyen, 
mely egyúttal a cég száztízéves fennállását is megülte. Csodálatos 
véletlen játszott közre, hogy egyik elaggott beteg halásztestvérünk 
az egyesület támogatását kérte éppen akkor, amikor ez az örven
detes esemény a választmány ülésén bejelentésre került. Az ünne
pelt ez alkalommal 500 pengőt adományozott az egyesületnek azzal 
a céllal, hogy egy jótékonysági alapot alkosson, elaggott, érdemes 
halászok támogatására.

Ez alkalommal legyen szabad felkérnem az egyesület összes 
tagjait, hogy kövessék ezt a nemes példát és ha öröm ér valakit, 
vagy ha valami rendkívüli alkalom kínálkozik, gyarapítsa önkéntes 
adományával ezt a jótékonysági alapot, amelynek segélyével ki 
tudja mennyi sorsüldözött testvérünk nélkülözését enyhíthetjük s 
nyomorának keserű könnyeit törölhetjük le. Legyen ezentúl jel
szavunk az: „adakozzunk az egyesület jótékonysági alapjára“.

Egyesületünk tagmozgalma a következő képet mutatja: év
közben belépett 61, kilépett 12, meghalt 3 tag; a szaporulat tehát 46,

Az egyesület tagjainak száma 1930. év végén 279 volt, a 
Halászat előfizetőinek száma 77, külföldi előfizetőnk 23 van, akik 
legnagyobbrészt a megszállt területen tartózkodnak.

Ügyforgalmunk az előző évi 101 darabbal szemben 137 
darab volt

Tisztelt Közgyűlés! Jelentésemet ismét egyesületünk támo
gatására való felkéréssel végzem. Tömörülésben az erő: hozzuk 
össze halászattal foglalkozó összes testvéreinket egyesületünkbe, 
mely szeretettel fogad mindenkit körébe, aki a magyar halászatot 
műveli, szereti és a magyar vizek iránt érdeklődik. Gyüjtsünk 
minél több új tagot.

Kérem jelentésem elfogadását.
Elnök: Mielőtt az igazgató jelentéséhez a hozzászólást 

megengedném, a jelentéshez néhány szót kívánok hozzáfűzni. 
Meg óhajtok emlékezni távozó elnökünk, br. Inkey Pál érdemei
ről, aki legnagyobb sajnálatunkra megmásíthatlanul fenntartotta 
az elnöki állástól való megválásra vonatkozó elhatározását.

Szinte felesleges részleteznem az ő hervadhatlan érdemeit, 
melyeket mint az egyesület elnöke évek hosszú során át szer
zett; mindannyian láttuk az ő nagy ügyszeretetét, lankadatlan 
buzgalmát, s tudjuk, hogy időt, távolságot, áldozatot nem kímélve 
mindig a legnagyobb készséggel járt el az egyesület minden 
ügyében.

Minthogy ezeket az érdemeket más módon nem tudjuk 
meghálálni, azt indítványozom, hogy távozó elnökünk, báró Inkey 
Pál érdemeit jegyzőkönyvileg örökítsük meg s őt annak meg
történtéről jegyzőkönyvi kivonattal értesítsük.

A közgyűlés az elnök indítványát egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés az igazgató jelentését hozzászólás nélkül egy

hangúlag tndomásul vette.

3. Elnök: Felkérem az igazgatót, hogy a választmány 
részéről 1930. év folyamán felvett tagok névsorát olvassa fel.

Igazgató: Az 1930. év folyamán felvett tagok a következők: 
Adler László halkereskedő. Budapest.
Almási Mihály s.-tiszt, Szeged.
Antalffy és társa halászati rt., Szeged.
Arnold Lajos halász, Dunaföldvár.
Eörsi Balogh Brúnó földbirtokos, Szinaság.
Bodolla Zoltán tisztviselő, Szeged.
Bárczay Ferenc földbirtokos, Somogyszentmiklós. 
Cserháti Sándor halkereskedő, Mohács.
Vitéz Csomós István intéző, Baja.
Dómján János intéző, Biharugra.
Damicska István halászmester, Mindszent. 
Dukesz-Hercog nagykereskedők, Budapest.
Elek Gyula Magy. Tógazd. Rt. alelnöke, Budapest. 
Fáncspusztai tógazdaság.
Farkas Imre ezredes, Tóváros.
Fiedler Jenő főerdőmérnök, Tóváros.
Fröhlich János uradalmi számvevő, Tata.
Farkas Mátyás halászmester, Ercsi.
Dr. Geleta József ügyvéd, Budapest.
Gajári Ödön s.-tiszt, Örspuszta.
Dr. Gerlóczy Endre ügyvéd, Budapest.
Herczog Ede főjegyző, Körmend.
Dr. Haveri Márton, Budapest.
Halbizományi és Halértékesítő Rt., Budapest.
Isiik György, titkár, Bicske.
Kovács Ferenc halászmester, Dunapentele.
Köhler Rudolf százados, Budapest.
Kácser István halászmester, Százhalombatta. 
Krivanek Ferenc főerdész, iharosberény.
Dr. Konkoly-Thege Sándor, Budapest.
Kácser Gáspár halászmester, Százhalombatta.
Gr. Károlyi László uradalma, Felgyö.
Dr. Meller János földb rtokos, Csurgó.
Manninger Adolf igazgató, Németboly.
Mányoky József felügyelő, Majk.
Michl Géza gyógyszerész, Tata.
Németh József elárusító, Budapest.
Nyáry János s.-tiszt, Pellérd.
Dr. Nagel Vince főszámvevő, Tata.
Örspusztai tógazdaság.
Polgár Jenő, Budapest.
Pányi József halászmester, Mártély.
Pataky Ernő, Móriczhelypuszta.
Stanek Ferenc tisztviselő, Budapest.
Dr. Sándor Géza, Budapest.
Stefámcs János földbirtokos, Pétfürdő.
Steinitz Imre földbirtokos, Somogyhatvan.
Stieber Antal urada'mi felügyelő, Tata. 
Sárszentmiklósi tógazdaság.
Dr. Stanszky János orvos, Tata.
Somssich Gyula földbirtokos, Mike.
Dr. Schulman Emil igazgató, Budapest.
Schwartz Sándor, Nyíregyháza.
Szabadbattyáni tógazdaság.
Vitéz Szedresi Imre, Paks.
Gr. Széchenyi Pál, Lábod.
Tóth Kálmán intéző, Hortobágyi halastó.
Török Lajos, Szeged.
Ifj. Troyko Béla urad. számvevő, Tata.
Vrászló tógazdaság, Németvid, Somogymegye.
Zalán Antal intéző, Möriczhely.
Zimmer Ferenc rt., Budapest.

A közgyűlés a felolvasott tagok felvételét megerősítette.
4. Elnök: Felkérem dr. Maucha Rezső tagtárs urat a 

vagyonkimutatás és az 1930. évi zárszámadás felolvasására.
Dr. Maucha Rezső:

Vagyonkimutatás.
a) Értékpapírok:

1. 3 drb 2000 K n. é. 4A/2 °/o-os Mát. záloglevél
2. 3 „ 1000
3. 1 „ 1000
4. 2 „ 200
5. 3 200
6. ” 2600 „ 6 0 o-os hadikölcsönkötvény (zárolt)
7. 4000 „ „ „ (Hl)
8. 1400 „ „ „ (V)

b) Készpénz:
Postatakarékpénztári folyószámlán 578 P 89 
H ázipénztárban ..............................  437 „ 05 1015 P 94 f
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Zárszámadás.
Bevétel:

Maradvány 1929. évről:
a) postatakarékpénztári folyószámlán 725 P 89 f
b) házipénztárban..............................  511 „ 59 f 1237 P 48 f

Tagdíjakból és előfizetési díjakból 2146 „ 96 f
Hirdetési d í ja k b ó l ....................... 516 „ 40 f
A dom ányok..................................  607 „ 84 f
A m. kir. földműv. miniszter adománya 1000 „ — f
Egyéb..............................................  274 „ 83 f

Összesen . . 5783 P 51 f
Kiadás :

A „Halászat“ nyomdaköltségei 1918 P 44 f
Postaköltségek..............................  90 „ 04 f
N yom tatványok........................... 58 „ 56 f
Vagyonkezelési k ö ltség ...............  26 „ 01 f
Irodai k ö ltség ek ........................... 74 „ — f
Titkár tisz te le td íja ....................... 600 „ — f
Szerkesztő „   700 „ — f
Pénztáros „   400 „ — f
írói tiszteletdíjak........................... 551 „ 82 f
Egyéb k ia d á s ..............................  348 „ 70 f
Átvitel mint egyenleg:

a) postatakarékpénztári folyószámlán 578 P 89
b) h áz ipénz tárban ..........................  437 „ 05 1015 P 94 f

Összesen . . 5783 P 51 f
A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését tudomásul 

vette és a pénztárosnak a felmentvényt egyhangúlag megadta.
5. Elnök: Felkérem Németh Endre pénztáros urat, hogy 

az 1931. évi költségelőirányzatot terjessze elő.
Németh Endre:

Költségelőirányzat.
1931. évre.
Kiadás:

Halászati k iállításra........................... 970 P — f
A „Halászat“ nyomdaköltségei . . . 2400 „ —• f
P ostaköltségek..................................  100 „ — f
Nyomtatványok..................................  50 „ — f
Irodai költségek..................................  80 „ — f
Titkár tiszteletdíja..............................  600 „ — f
Szerkesztő „   700 „ — f
Pénztáros „   400 „ — f
írói tisz teletd íjak ..........................  1000 „ —• f

Összesen . . 6300 P — f

b e v é t e l .

Maradvány 1930. é v r ő l ..............................1015 P 94 f
Tagdíjak és e őfizetési d íjak ...................  2900 „ •—
A m. kir. földműv. miniszter támogatása . 995 „ —
H ird e té se k ..................................................  500 „
Adományok................................................... 889 „ 06

Összesen: 6300 P — f
A közgyűlés a költségelőirányzatot egyhangúlag tudomásul

vette.
6. Elnök: Tisztelettel bejelentem, hogy a tárgysorozat követ

kező pontja az elnöki áliáé betöltése.
Dr. Goszthony Mihály: Tisztelettel indítványozom, hogy a 

közgyűlés elnökké közfelkiáltással dr. Tomcsányi Vilmos Pált 
válassza meg s az ő megválasztása esetén az ily módon meg
ürülő választmányi tagsági helyet dr. Inkey Pallal töltse be.

A közgyűlés az indítványt lelkesedéssel egyhangúlag el- 
logadta.

7. Elnöki Szabályszerű időben indítvány érkezett be; kérem 
annak felolvasását.

Igazgató: Országos Halászati Egyesület tek. Elnökségének, 
Budapest. ^

Alulírott tisztelettel kérem a tek. Elnökséget, hogy az 1931. 
év március hó 24-én tartandó közgyűlésen az alábbi indítványo
mat a tárgysorozatba felvenni méltóztassék.

Indítványozom, hogy kérje a tek. közgyűlés a Földművelési 
Miniszter úr Önagy méltóságát, hogy az 1931. evre általános halá
szati tilalom felfüggesztése végett benyújtott kérelmeket kedvezően 
intézze el, illetve az általános halászati tilalmat ez évre felfüg
geszteni kegyeskedjék.

A miniszter úr más években az általános halászati tilalmát 
több alkalommal felfüggesztette, tekintettel a halászmunkások vala
mint a bérlők súlyos helyzetére; az általános halászati tilalom 
felfüggesztése soha indokoltabb nem lehetett a mainál, mert az 
esetleg munka nélkül maradó halászok nagyon nagy mértékben 
növelnék 40 napon át az egyébként is nagy számban levő munka- 
nélküliek számát.

Felterjesztés közérdekű voltánál fogva célszerű volna a tek. 
Elnökségnek a Miniszter Úr Önagyméltóságánál személyesen eljárni, 
hogy a már benyújtott kérelmek biztosabban kedvező elintézést 
nyerjenek.

Szeged, 1931 március 16.
Tisztelettel

Antalffy György sk. 
egyesületi tag.

A közgyűlés beható és alapos tárgyalás után akként dön
tött, hogy az általános halászati tilalom felfüggesztése vagy lega
lább is megrövidítése érdekében a Földművelésügyi Miniszter 
Úrhoz beadvánnyal fordul s a kérvény sikere érdekében minden 
lehető lépést megtesz.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést bezárta.

Az Országos Halászati Egyesület választmánya március 
hó 9-én Répássy Miklós elnöklete alatt ülést tartott, melyen részt- 
vettek : br. Szurmay Sándor alelnök, Corchus Zoltán, Csörgey 
Titusz, Kuttner Kálmán, dr. Lukács Károly, Palu/.sa László, Schwarz 
Izidor, Szalkay Zoltán, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Zimmer Ferenc 
és ifj. Zimmer Ferenc választmányi tagok, Fischer Frigyes igaz
gató, Illésy Zoltán titkár, dr. Unger Emil lapszerkesztő és Németh 
Endre pénztáros

Távollétüket kimentették : Antalffy György, dr. Goszthony 
Mihály, Hirsch Géza, dr. Isgum Adám, dr. Kovács Vilmos, Pataky 
Beksics Tibor és Purgly Pál.

Elnök a napirend előtt meleg szavakkal emlékezik meg a 
m. kir Halélettani és Szennyvíztisztító Kisérleti Állomás fennál
lásának 25 éves jubileumáról. Megemlíti, hogy a választmány 
minden tagja elismeri és át van hatva attól a munkától, amelyet 
ez a közhasznú intézet már negyedszázad óta kifejt. A választmány 
minden tagját fűzi valamely szál, vagy valamely emlék az intézethez, 
amely az elmúlt idő alatt úgy a szennyvízkérdés rendezése és 
gyökeres megoldása körül, mint a hatalmas fejlődésben levő 
tógazdasági termelés módszereinek kutatása terén elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Külön kiemeli az intézet érdemes vezetőjét, 
dr. Korbuly Mihályt, aki az intézetet megszervezte és fennállása 
óta annak tevékenységét irányítja. Az ő érdemei mellett fel kell 
említeni még munkatársainak fáradhatatlan buzgalmát is, akik 
többé-kevésbé hasonló idő óta lelkesen végzik a reájuk bízott 
teendőket.

Indítványozza, hogy az egyesület ez alkalommal az inté
zetet írásban üdvözölje.

A választmány az elnöki javaslathoz egyhangúlag hozzájárult.
A második elnöki napirend előtti bejelentés az üresedésben 

levő elnöki állás betöltésére vonatkozott. Minthogy a közgyűlési 
meghívók tárgysoiozatában szerepel az elnöki állás betöltése, 
elkerülhetetlen, hogy a választmány ezzel a kérdéssel ne foglal
kozzék és pedig olymódon, hogy ezzel kapcsolatban az egyesü
letet minél kevesebb rázkódtatás érje. Minthogy az egyesület az 
előző évi közgyűlésen titkos szavazással egyhangúlag br. Inkey Pált 
választóba elnökül, nézete szerint az egyesület csak önmagához 
lenne következetes, ha ebbeli állásfoglalását fenntartva ismét 
br. Inkey Pál elnöksége mellett döntene. Javasolja, hogy a választ
mány megbízásából az elnökség kérje fel br. Inkey Pált az 
elnöki tisztség elvállalására s reméli, hogy br. Inkev Pál a közbi
zalom ilyetén való megnyilvánulására való tekintettel nem fog 
elzárkózni az egyesület elnöki tisztségének elvállalásától.

A választmány az elnöki előterjesztéshez egyhangúlag 
hozzájárult.

1. A választmány letárgyalta az Országos Mezőgasdasági 
Kiállítás keretebe beleilleszkedő halászati kiállítás ügyeit. Elhatá
rozta, hogy a múlt év mintájára az egyesület a kiállításon részt- 
vesz és ismét egy tiszteletdíjat fog adni a kiállításon résztvevő 
hal anyag jutalmazására. A bírálóbizottság összetételét a következő
képpen állapította m eg: Elnök br. Inkey Pál, bizottsági tagok 
Fischer Frigyes, Kuttner Kálmán, Ribiánszky József, dr. Unger Emil, 
Techet Róbert. A kiállításnak adandó díj beszerzésével megbízta 
az igazgatót, Corchus Zoltán, Paluzsa László és ifj. Zimmer Ferenc 
választmányi tagokat.

id. Zimmer Ferenc bejelenti, hogy a legszebb pikkelyes 
ponty részére pályadijul egy százkoronás aranyat vagy ennek 
megfelelő jutalomtárgyat tűz ki.

A választmány nagy örömmel vette tudomásul a bőkezű 
ajánlatot.
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A választmány fölkérte Corchus Zoltán választmányi tagot, 
hogy a múlt év mintájára a halászati; pavillonnak zöld lombokkal 
való feldíszítését vállalja el.

Az igazgató megbízást nyert, hogy a AfÁV-nál kedvez
mény iránt lépéseket tegyen, nevezetesen, hogy a halak az egyéb 
élő állatokkal szemben más elbánásban részesüljenek a kiállításra 
való szállítás 50°o-os kedvezményének megadása alkalmával.

Az akváriumok igénybevételének díja 20 pengőben nyert 
megállapítást.

2. Az osztrák kereskedelmi tárgyalások, a német vámtár
gyalások a közeljövőben várhatók, s ugyanúgy elkerülhetetlennek 
látszik a cseh kereskedelmi tárgyalások megindulása. A választ
mány megbízta az elnökséget, hogy ezen ügyben az illetékes 
külkereskedelmi osztálynál minden lehetőt megtegyen a halvámok 
felemelésének elhárítása céljából.

3. A választmány megbízta az igazgatót, hogy az előző 
évek mintájára a tógazdaságok részéről élvezett takarmánybeszer
zési hitel megszerzésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4 A választmány elhatározta, hogy a közgyűlés a kalmából 
halásznapot tart, amely a közgyűlés napján d. u. 3-tól 5-ig fog 
tartani. A halásznap célja az, hogy a halászattal foglalkozók közvet
len fesztelen megbeszélés és eszmecsere útján hozzák az egyesület 
vezetőségének és a halászatot igazgató köröknek tudomására 
nézeteiket, panaszaikat, kívánságaikat, hogy azok alapján a 
szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. A választmány a 
halásznap elnökéül az igazgatót kéite fel.

5. Igazgató bejelenti, hogy a „Winkler-féle módszerek alkal
mazása a limnológiaban“ című munka, melyet dr. Maucha Rezső 
írt, az egyesület kiadásában megjelent, s annak kiadási költsége 
960 pengő 10 fillért tett ki.

Az összeget a szat irodalom pártolása címén a Földművelésügyi 
Miniszter Úr őnagynultósága egyenlítette ki, a könyvet pedig 
terjesztés végett az egyesületnek átadta.

Örvendetes tudomásul szolgál.
6. Igazgató bemutatja Czigarek János váci halász özvegyé

nek kérelmet temetkezési segély iránt.
A választmány 25 pengő temetkezési segély kiutalását 

szavazta meg.

Az Országos Halászati Egyesület választmánya f. évi 
március hó 24-én Répassy Miklós elnöklete alatt ülést tartott, 
melyen jelen voltak: Antalffy György, Corchus Zoltán, Csörgey 
Titusz, dr. Goszthony Mihály, dr. Isgum Ádám, dr. Kovács Vilmos, 
dr. Lukács Károly, Kuttner Kálmán, Paluzsa László, Pataky-Beksics 
Tibor, Szalkay Zoltán és ifj. Zimmer Ferencz választmányi tagok.

Távollétüket kimentették: Hirsch Géza, br. Szurmay Sándor, 
Tomcsányi Vilmos Pár és id. Zimmer Ferencz.

Elnök be.elenti, hogy a jelen választmányi ülésnek egyedüli 
célja a közgyűlés előkészítése, úgyhogy csak olyan tárgyat togunk 
tárgyalni, amely egyszersmind a közgyűlés tárgysorozatába fel 
van véve.

1. Elnök felkéri Németh Endrét az egyesület anyagi hely
zetéről való jelentésének megtételére

A pénztáros bejelenti, hogy az egyesület anyagi helyzete, 
figyelemmel az évközben befolyt adományokra, de főleg a föld
művelésügyi miniszter úr 1000 pengőt kitevő támogatására, kielé
gítőnek mondható. A folyó kiadások fedezhetők voltak, anélkül 
hogy a tagdíjak behajtását postai megbízással még a múlt évben 
szorgalmazni ke.lett volna. A költségei irányzat 1931. évre szintén 
deficitmentes és az előirányzott összegek előreláthatólag be fog
nak folyni.

Tudomásul szolgál.
2. Elnök bejelenti, hogy br. Inkey Pál elhatározása nem volt 

megmásítható az elnöki állás elfogadása tárgyában, ezért az elnöki 
állás betöltése iránt a közgyűlésnek javaslatot kell tenni.

A választmány bizalma egyhangúlag dr. Tomcsányi Vilmos 
Pál személyében összpontosult s felkérte dr. Goszthony Mihályt, 
hogy a választmány ezen egyhangú határozata alapján indítványoz
za a közgyűlésnek dr. Tomcsinyi Vilmos Pál elnökké választását, 
továbbá azt, hogy az il>módon megürülő választmányi tagsági 
helyre br. Inkey Pál választassák meg.

3. Igazgató felolvassa Antalffy Györgynek megfelelő határ
időben be Küldött indítványát az általános halászati tilalom fel
függesztése tárgyában.

A választmány az indítványt egyhangúlag magáévá tette, 
mert a mostoha gazdasági viszonyoktól eltekintve a halászati tila
lom felfüggesztése szakszerűen is megokolható. Ezért a közgyűlés
nek azt javasolja, hogy az indítványt pártolva minden eszközt 
ragadjon meg arra, hogy a tilalpm felfüggesztése megtörténjék. 
Ez ügyben, ha szükségesnek látszik, az egyesület a földművelés
ügyi miniszter úrhoz beadvánnyal forduljon.

A Soroksári Dunaág Halászati Társulat folyó évi ápri
lis hó 2-án Maurer Gyula h. államtitkár elnöklete alatt tartotta 
rendes évi közgyűlését, mely az 1930. évi zárszámadást 40.995 P 
95 f bevétellel és ugyanannyi kiadással rendben találta, az 1931. 
évi költségelőirányzatot pedig 38.500 P bevétellel és ugyanannyi ki
adással megállapította. A költségelőirányzatból 24.500 P-t a Dunaág 
szabályozási munkálatainak fenntartásához mint hozzájárulást fizet 
a társulat, a fennmaradó 14.000 P-t pedig a társulati tagok közt 
felosztja. A bérlőknek bérleengedés iránti kérelmét nem teljesítette. 
A Dunaág halállományának felfrissítésére az állam által adomá
nyozott süllőikrán felül a bérlők 30 q pontyivadékot helyeznek ki 
1931. év folyamán. p

Takarmánybeszerzési hitel tőgazdák részére. Az Orszá
gos Halászati Felügye'őség ez évben ismét tárgya.t a Magyar 
Földhitelintézetek Országos Szövetségével (V., Nádor u. 32.), váj
jon minő feltételek mellett nyújtana tógazdáink részére hitelt az 
etetéshez szükséges takarmány beszerzése céljára. A feltételek az 
előző évi kölcsönök mintájára a mindenkori bankkamatláb +  1*5%, 
legalább 7° o kamat, ez évvégi lejárat, a kölcsönvehető összeg a 
tógazdaság kiterjedéséhez képest kát. holdanként 50—60 P lenne. 
A hitelt igénybevevő tóg-ízdák hitelképességének, valamint a köl
csön biztosításának feltételeit a kölcsöntnyujtó pénzintézet fenn
tartotta magának.

Minthogy hasonló feltételek mellett az előző két évben 
már volt ilyen takarmánybeszerzési hitel, reméljük, hogy tógazdáink 
részére a mai súlyos viszonyok között némi könnyebbséget szerez
hettünk a kölcsön biztosítása révén.

A kölcsön lebonyolítása végett közvetlenül kell tárgyalni a 
fenti pénzintézettel.

F.
Az osztrák halpiacról a Zimmer rt.-tól nyert értesülés 

szerint az a hír jutott tudomásunkra, hogy az osztrák termelők 
érdekeik megvédéséért beadvánnyal fordultak kormányukhoz, 
kérve, hogy a halak eddigi vámját kilónként 60 garasra ( =  48 
magyar fillér) emelje fel. Mondanunk sem kell, hogy e kérelem 
esetleges honorálása a magyar halexportot igen súlyosan érintené. 
A németországi értékesítési viszonyok jelenleg igen kedvezőtle
nek, ilyen osztrák vámemelés pedig az ausztriai kivitelünket úgy
szólván lehetetlenné tenné. Pedig különösen a bécsi halpiac nagy 
jelentőségű felvevőhelye a magyar halaknak. A hír egyébként 
annál kevésbé érthető, minél jobban meggondoljuk Ausztria saját 
pontytermelésének csekély mennyiségét, mely megközelítőleg sem 
fedezheti szükségletét.

Tógazdasági teendők május hóban.
Meleg időjárás esetén el kell kezdeni az etetést. Az elő

irányzott összes takarmánymennyiségnek 10 %-át májusban, 25°/o-át 
júniusban, 30°, o-at júliusban, 25 °/o-át augusztusban, 10 0 o át szep
temberben szoktuk feletetni. Természetesen az időjárást és a halak 
étvágyat állandóan figyeljük, s csak annyit adunk, amennyit könnyen 
elfogyasztanak. A zsenge ivadéknak csillag ürtlisztet vagy árpa- 
lisziet, az egynyaras ivadéknak tóvízbe áztatott, darált csillag
fürtöt, árpadarát adjunk, vagy a viszonyokhoz képest borsót, zabot, 
rozsot, tengerit, aszerint amint valamelyik olcsóbb, vagy könnyeb
ben beszerezhető. A kétnyaras vagy időse b pontyoknak adott takar
mányt nem kell darálni, csak 24 órá g beáztatni. Tengerit mérsé
kelten etessünk, mert halaink zsírosak lesznek, s a piac nem min
dig veszi fel szívesen a túizsíros halat. Tisztán tengerivel lehető
leg ne etessünk.

Ne felejtsük el a trágyázást. Úgy az istállótrágyát kát. hol
danként 15—2-0 q-t, mint a szuperfoszfátot 5—6 kg-ot, csónakról 
10—14 naponként egyenletesen osszuk szét.

A hó vege felé rendesen a vízinövényzetet is kaszálni kell. 
Növényzettel beárnyékolt tavak fél termést sem adnak. A növény
zetet feltétlenül víz alatt kell lekaszálni, kisebb tavakban kézi 
kaszával, nagyobb tavakban csuklós kaszával, mely két csónak
ról kezelhető. Ha víz alatt vágjuk a növényzet t, a víz a gyökér
zetbe behatol és elpusztítja azt. A lekaszált növényzetet ne hagy
juk a vízen úszni, mert a tavat beárnyékolja, hanem gyü^e sük 
kupacokba a tó szélén s hagyjuk trágyának a tóban. A kaszálást 
annyiszor kell ismételnünk, míg a tavak víztükre tiszta marad a 
növényzettől. Csupán a töltésekkel párhuzamosan lehet 1 -2  m 
széles növényzetet meghagyni a hullámverés elleni védelmük

Az időjárás szerint az ívatás sokszor májusra marad. Ennek 
végrehajtását az előző hóban már ismertettük. A zsenge ivadékra 
vigyázzunk, s ha éjjeli fagyoktól tartunk, emeljük az ívótó víz
színét, hogy az ivadékot a víz túlságos lehűlése el ne pusztítsa. 
Ha sok ivadékunk van, s azokat a tavakban kihelyezve külön táp
lálni akarjuk, adjunk nekik kukorica- vagy csillagfürtlisztet, de a/ 
etetőhelyet szűkszemü hálóval kerítsük körül, hogy a nagyobb 
halak hozzá ne férjenek.
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Árjegyzés. A Halbizományi és Halértékesítő rt. és 
a Zimmer Ferenc halkereskedelmi rt.-tól nyert értesítés 
szerint március hó folyamán a nagybani halárak kilogram
monként a következők voltak:

Édesvízi élőponty

Balatoni fogassíillö

Dunai süllő

Harcsa

Csuka

í nagy ...........................................

< közép ...................
{ kicsi ...................

...............  2*00------

............... 1*80— —

...............  T70-------
I nagy ...............

d közép ...............
( kicsi ...............

. . . .  1*80-------

. . . .  T50—T60 

. . . .  1-50-------
1 . oszt.....................

< II. oszt.....................
III. oszt................................................

IV. oszt. ...................................

. . . . -----------

I I. oszt...............................................

) II. oszt...............................................

I III. oszt...............................................

[ IV. oszt................................................

. . . .  5*00-------
. . . .  4*00-------
. . . .  3*50-------
. . . .  3-00------

í nagy ...............
< közép ...................................

{ kicsi ...................................

................................... 4-00—4-50

...............  350-------

...............  2*50 2*80
I nagy ..................................  260—
\ közép és k icsi....................... 2*u0 —

C o m p ó .................................. ...................................... 1*70-------
Kecsege ..................................................................... ...............
K á rá sz .........................................................................  1*60------
Ő n.............................................................  . . . . -----------
Balatoni keszeg ......................................................... ......................

Forgalom kissé élénkebb, irányzat lanyha.
A lap kiadásáért felelős: Dr. Unger Emil.

MAGYAR
TÓGAZDASÁGOK R.-T.
BUDAPEST, V., SZÉCHENYI-UTCA1.

TELEFÓN: AUTOMATA 122—37. SZ.

Tö b b  m in t 6 0 0 0  k á t. ho ld  te r je d e lm ű  tó> 
g a zd a sá g a ib ó l S Z Á L L Í T  te n y é s z té s re

nemestörzsü egy- és kétnyaras pontyot, ponty
anyákat, harcsa-, fogassüllő-ivadékot és fo- 
gassüllő-ikrát a következő helyekről: Balaton- 
földvár, Bia, Bicske, Csór, Gelej, Hortobágy, 
Iszkaszentgyörgy, Konyár, Mike, Nagyláng, 
Örspuszta, Pellérd, Sárd, Sáregres, Sárszent- 
miklós, Somogyszentmiklós, Szabadbatíyán, 

aTápiószecső, Tüskéspusztáról és Varászlóról.

HALBIZOMÁNYl ÉS 
HALÉRTÉKESÍTŐ

-T. HALNAGYKERESKEDÉS
BUDAPEST

Telep és iroda: 
IX, Csarnok-tér 5
H2.oTMmO's
N
3
Nappal ■
Aut. 856-36.
É j j e l  ■
Aut. 105-32. 
Szállítási osztály

E l á r u s í t ó h e l y :  Központi iroda:
IX, Közp.vásárcsarnok V, Széchenyi-u 1 

T.: Aut. 122—37
M egvesszük tógazdaságok egész 
haltermését, szállítunk a Magyar 
Tógazdaságok r.t. kezelésében levő 
tógazdaságokból elsőrendű gyors- 
növésü cseh, bajor egy és kétnyaras 
pontyokat, anyapontyokat s minden 
más tenyészhalat, megtermékenyí- 
tettfogassüllőikrát,valamintetetési 

József 348-48. üzemre berendezett tógazdaságok 
- részére különféle haltakarmányt.

Z I M M E R  F E R E N C
B U D A P E S T

IX. KÉR. KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK

V e szü n k  é s  e la d unk  b á rm ily  
m ennyiségű élő és je g e lth a la t

Telefónszámok:
Központi vásárcsarnok: Automata 854—48. 
Fióküzlet: V., József-tér Automata 816—79.
Iroda: VIII., Horánszky-utca 18. J. 335—39.

HALKERESXEDELMI R.-T.
S t e in e r  Má r k u s
HALNAGYKERESKEDŐ

B izo m á n y i e la d á so ka t i s  
kedve ző  fe lté te le k  m e lle tt  

v á l l a ^ K T e l e f ó n ^ A i r l s Ö 6 ^ ^ 9 .
V e sze k é se la d o k  b á rm ily  m eny- 

n y 'sé g ű  é lő- é s  je g e lth a la t. 
I ro d a : IX ., E rk e l-u tc a  II.

B u d a p e s t , IX. kér.
Központi vásárcsarnok.

HALÁSZHÁLÓ
puha inslég és kötél, hálófonal, para-
fa-alattság, rebzsinór minden mennyiségben kapható

ÁDÁM MIKSA
R.-T.-NÁL B U D A P E S T

F ő ü z le t :  IV. FerencJózsef-rakpart6-7 
A Ferenc József-híd és Erzsébet-híd között

Telefón: Aut. 843-10.
F ió k ü z le t :  VII. Thököly-űt 16 szám
A Keleti pályaudvar ind. oldalával szemközt

Telefón: József 361—71.

B A R T A  L I P Ó T N É
HALKERESKEDŐ

Telefon:
IRODA: AUT. 850-71. 
ÜZLET: AUT. 855 -84. ♦

BUDAPEST IX. KÉR.
KÖZP. VÁSÁRCSARNOK

Nyomatott a váci kir. országos fegyintézet könyvnyomdájában.


