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A  m agyar hal értékesítésének  
kérdése szövetkezeti szem pontbél

írta: Kóczán Lajos

A  „Halászat“ szept. 15-i számában dr. S i v ó Emil részletes tanulmányban fog
lalkozott a magyar hal értékesítésével. Az illusztris szerző a halértékesítés kérdését 
főleg tógazdasági szempontból világítja meg, de a teljesen tárgyilagos mérlegeléshez 
e kérdés más szemszögű megvilágítása is szükséges.

Az ország szövetkezeti gazdálkodás alatt álló természetes vizeinek területe 
mintegy 100.000 kát. hold, ahol természetesen nincsen olyan mérvű haltermelés, mint 
a 20.000 kát. holdnyi tógazdaságokon, azonban a halértékesítés a szövetkezetek kis
pénzű halászaira szinte fontosabb, mint a tógzdasági. A 3 éves terv keretében hal
termelésünk fokozatosan éri el a háború előtti nívót, a gondos gazdák tehát már 
most iparkodnak biztosítani a megfelelő felvevő piacot.

A tógazdák természetesen elsősorban exportra fektetnek súlyt, míg a halá
szati szövetkezetek legfontosabb feladata a belföldi piacok megszervezése, mert ex
port nem is jöhet számításba. Sajnos a magyarországi halpiacot — régen is, most is — 
Budapest uralja. Szinte mondhatnék, hogy a magyarországi halkereskedelemnek az 
ütőere Budapesten van, Budapesttől függ a halárak alakulása. A szövetkezeteknél — 
az eddigi tapasztalatok szerint — általános volt az a tendencia, hogy halukat eladásra 
lehetőség szerint Budapestre küldjék, mert ezzel azt remélték, hogy halukat jobb 
áron tudják értékesíteni. Azok a szövetkezetek, melyek az utóbbi időben a budapesti 
piacra küldték halukat, szomorúan tapasztalhatták, hogy bizony nem is olyan ked
vező árat kaptak érte, mintha odahaza adták volna el.

A régi halászati statisztikai adatokat vizsgálgatva, világosan látható, hogy a 
magyarországi belföldi fogyasztás igen siralmas helyzetben van, ú. i. nem éri el az 
átlagos 1 kg-ot sem, a körülöttünk lévő államokban ugyanakkor a halfogyasztás en
nék sokszorosa.

A mai hússzegény világban tehát kiváló propaganda alkalmunk van a hal- 
fogyasztás belföldi fokozására és emelésére. Felvetődhet a kérdés, hogy ezt a pro
pagandát hogyan és miként hajtsuk végre. Magyarország térképére nézve látjuk, 
hogy a Duna és Tisza mellékágaikkal érhálózatként szelik keresztül az egész orszá
got. Valamirevaló halfogyasztás eddig csak a folyóvizek mentén lévő községekben, 
városokban volt, azonban a folyóvizektől távoleső helységekben csak igen ritkán volt a 
lakosságnak arra alkalma, hogy halhoz jusson. A propagandát tehát elsősorban 
ezekre az elhanyagolt vidékekre kell kiterjeszteni.

A Halászati Szövetkezeti Központ több — halasvíztől távoleső — község és 
város közélelmezési hatóságához fordult ezért és majdnem kivétel nélkül minden
honnan azt a választ kapta, hogy igenis van lehetőség kellő haleladásra. A Köz
pont feldolgozta a beérkezett leveleket és értesítést küldött az illetékes vidéki helyi
ségekhez közel eső szövetkezeteknek, melyben kérte, hogy haladéktalanul vegyék 
fel a kapcsolatot a körzetükbe tartozó helyiségek közélelmezési hatóságaival. Érte
sülésünk szerint már több szövetkezet be is rendezkedett egyes vidéki városok és 
községek halellátására. Ezek a szövetkezetek bizony aligha küldenek fel majd halat 
Budapestre. Elsőrendű kötelességünk, — ha az értékesítési problémánkat véglegesen 
meg akarjuk oldani — hogy elsősorban a halas vizektől távoleső magyar vidékekre és 
az ott élő magyar dolgozók halellátására gondolva szervezzük be őket felvevőknek 
és fogyasztóknak is.

Az idei aszályos és száraz évnek következményeit mérlegelve az ország hús
ellátása tekintetéből láthatjuk, hogy a nagymérvű takarmány hiány miatt, hústerme
lésünk nagyon vissza fog esni, hiszen a gazdák már az ősz folyamán kénytelenek 
lesznek piacra dobni még a tenyészállataikat is. Tavasszal minden bizonnyal érezhetővé 
fog válni a húszegénység. Tehát itt az ideje annak — mint legjobb alkalom —, hogy 
a halfogyasztás népszerűsítésével a halászati szövetkezetek megkezdjék azt a nagy 
munkát, ami számukra a piacot biztosítani fogja.

A halértékesítés helyes megoldása bizony szövetkezeteink legnagyobb és leg
égetőbb kérdése, hiszen minden lehetőt meg kell tenniök gazdasági helyzetük meg
szilárdítása és tagjaik megélhetésének biztosítása érdekében.

A szövetkezetek helyes gazdasági működésének igen fontos tényezői: a szer
számok, a jégvermek és haltároló bárkák. Tudjuk nagyon jól, hogy a szállítással 
szorosan összefügg, szinte létkérdés, a jég biztosítása is. Láttuk — különösen a nyári 
hónapokban —, hogy csak azoknak a szövetkezeteknek halai érkeztek meg frissen a 
rendeltetési helyeikre, melyek jegeltek voltak. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy 
ménnyire fontos a téli hónapokban — az amúgy is nagyon gyenge halászati időben —
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ä jég gyűjtése. Ezúton hívom fel tehát a szövetkezetek figyelmét arra, hogy idejé
ben gondoskodjanak jég gyűjtéséről és tárolásáról minden alkalmat kihasználva.

A másik fontos kérdés a bárkák kérdése. Most, mikor a víz hőmérséklete már 
kezd hidegebbre fordulni, tárolás a bárkában igen előnyössé válik, ú. i. a szövetke
zetek nem kényszerülnek egyszerre nagyobb mennyiségű halat a piacra dobni, ha
nem a piac felvevőképességéhez mérten tudják arányosítani az eladásra kerülő ha
laikat, miáltal a halárakban nem következhetik be majd nagymérvű csökkenés, 
örömmel állapíthatom itt meg, hogy a szövetkezetek javarészének van már jégverme 
és számos haltároló bárkája is. A legtöbb szövetkezet e célra fordította legelső beru
házásait.

Fokozzuk tehát munkánkat, használjuk fel a mostani hússzegény időket a hal- 
fogyasztás népszerűsítésére és így halainkat lehetőleg szövetkezeti környezetünkben 
lévő vidéki piacokon bocsássuk áruba. Meggyőződésem, hogy szövetkezeteink ezirányú 
fáradozásait siker koronázza és munkája megtermi majd a maga gyümölcsét.

A  természetes vizek és a mesterséges 
halastavak termelőképességéről

Irta:
Dr. Maucha Rezső

A halhústermelés céltudatos irányításának egyik legfontosabb előfeltétele a ter
mészetes vizek és halastavak termelőképességének, vagy más szóval, természetes ho
zamának p o n t o s  ismerete. Sajnos, be kell vallanunk, hogy a gyakorlatban ma még 
e tekintetben csak a s ö t é t b e n  v a l ó  t a p o g a t ó d z á s n á l  tartunk, mert az 
őszi lehalászáskor igen sokszor ér bennünket szomorú vagy örvendetes meglepetés. 
A  gyakorlatban használatos eljárásokkal ugyanis a természetes hozam szabatos meg
állapítása bizonytalan, mert ezek az eljárások az itt közrejátszó számos tényezőt nem 
veszik maradék nélkül figyelembe, tehát többé-kevésbbé egyoldalú következtetések.

A tudományos kutatás terén azonban ma már számottevő, elméletileg megala
pozott és kísérletileg is ellenőrzött eredmény áll rendelkezésre, melyekkel a vizek 
termelőképességét kellő szabatossággal állapíthatjuk meg, mert ma már egyszerű 
kémiai és biológiai vizsgálattal meg tudjuk határozni, hogy vájjon valamely víz, — 
legyen az természetes vízfolyás, tó, vagy mesterséges halastó, — jól termő (eutrof), 
avagy kevésbbé jóltermő (oligotrof), sőt megbízható határértékekkel is jellemezhetjük 
egyes vízféleségek és halastavak termelőképességének fokozatát Ez azonban gyakor
lati célokra még nem elégséges, mert a halásznak és tógazdának olyan számadatra 
van szüksége, amely őt a területegységre vonatkoztatott természetes úton elérhető 
évi halhústermelés súlymennyiségeről tájékoztatja. Az elméleti és kísérleti úton 
eddigelé elért eredmények azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy belátható időn 
belül ez is megvalósul, ehhez azonban olyan gyakorlati irányú kísérletek szüksége
sek, melyek az elméleti úton kapott eredményeket ültetik át a gyakorlatba, külö
nösen áll ez a halastavakra, ahol véleményünk szerint e tekintetben már a legkö
zelebbi jövőben kézzelfogható eredmények is várhatók. Ez k í s é r l e t i  t ó g a z d a 
s ág o kb an  történhetik.

A  szóbanforgó tudományos kutatások elméleti alapjaival e helyütt részletesen 
nem foglalkozhatunk, mert az igen széleskörű természettudományi előképzettséget 
tételez fel és sokkal elvontabb semhogy egy népszerű cikk anyagául szolgálhatna. 
Ezekkel a kérdésekkel az elméleti limnológia (édesvíz-tudomány) foglalkozik, amely 
tudomány a legutóbbi évtizedekben nagy lépésekkel vitte előbbre ezirányú tudásun
kat, amennyiben annak egyik ágazata, a termelésbiológia e kérdés megoldását tűzte ki 
feladatául. A termelésbiológia abból az igen nagy fontosságú megismerésből indul ki, 
amely szerint minden vízíelhalmozódás, legyen az természetes vagy mesterséges tó, 
patak vagy folyó, időszakos pocsolya, vagy csak egy csepp víz, önmagában egy ma- 
gasabbrendű biológiai egységet képvisel, melyen belül a különböző természeti té
nyezők egymást egyensúlyban tartani törekszenek. Ennek az ingázó egyensúlynak 
törvényszerűségeiből mármost következtetést vonhatunk az egyes vizek termelőképes
ségére.

Minden gyakorlati tógazda tudja, hogy például tavának természetes hozama 
szoros kapcsolatban áll a m e d e r  t a l a j  ának minőségével. Általában a mező
gazdaságilag jobb talajok tógazdasági terméshozama is jobb, mint a silány talajon 
létesült halastavaké. Ennek oka az, hogy a vízben élő szervezetek, tehát a vízi 
növényzet (elsősorban a növényi plankton) a vizekben fontos szerepet játszó bakté
riumok, ázalék állatkák, állati plankton, fenékfauna, halak, stb. egyszóval az é l e t -  
k ö z ö s s é g  (biocönózis) és a talaj közötti kapcsolatot létesítő víz a jobb talajból
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több hasznosítható táplálóanyagot old ki, mint a silány talajból. Ebből következik, 
hogy már a víz kémiai összetételéből, —; ami a talaj függvénye, — következtetést 
vonhatunk valamely víz termelőképességére. Miként azt a tudományos kísérletek 
megmutatták és elméleti meggondolások is alátámasztották, e tekintetben elsősorban 
a víz h a s z n o s í t h a t ó  széndioxid-tartalmának van d ö n t ő  szerepe, mert tud
juk, hogy a halak testét is felépítő szervesanyagok túlnyomórészt szénből állanak 
(50—75%), amelyeket a termelők f é n y e n e r g i a  felhasználásával a vízben ki- 
sebb-nagyobb mennyiségben m i n d i g  jelenlevő ú. n. hasznosítható széndioxidból 
és vízből építenek fel. Messze vezetne, ha itt a hasznosítható széndioxiddal, annak 
eredetével részletesen foglalkoznánk, csupán azt óhajtjuk megemlíteni, hogy az szoros 
kapcsolatban áll a víz sótartalmával, elsősorban annak kalcium, — illetőleg magné
zium — és nátriumhidrokarbonát tartalmával, mely sókat a víz a talajból oldja ki. A 
tudományos vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy ma már a természetes 
vizek és velük karöltve a mesterséges halastavak is, a víz sótartalmának minősége, 
tehát a víz kémiai összetétele alapján olyan típusokba sorólhatók, melyek a termelő- 
képesség fokozatát is kifejezésre juttatják. E z e n  a z  a l a p o n  s z á m a d a t o k k a l  
j e l l e m e z h e t ő k  az  e g y e s  v i z e k  t e r m e l ő k é p  le s s é g e i .  Ez azonban 
a gazda igényeit még nem elégíti ki, gyakorlati irányú kísérletek feladata, hogy az 
így kapott számértékeket holdankinti halhúshozamra, vagyis a természetes hozam 
gyakorlatban használatos mértékegységére való átszámítást el tudjuk végezni.

A  limnológia azonban nemcsak a víz kémiai összetétele alapján, hanem más 
oldalról, nevezetesen b i o l ó g i a i  ú t o n  is iparkodik ezt a kérdést valami úton- 
módon a g y a k o r l a t i  c é l n a k  m e g f e l e l ő e n  megoldani. Eégi megfigyelés, 
hogy a rosszultermő és j óltermő vizek életközösségének minőségi (kvalitatív) össze
tétele nagyon eltérő. Ez közönségesen fejezve ki magunkat azt jelenti, hogy vala
mely vízféleségben az egymás mellett élő szervezetek minőségéből következtetést 
vonhatunk az illető víz j óltermő, avagy kevésbbé j óltermő voltára. Például a j ól
termő vizek iszapjában a Chironomus nembe tartozó árvaszúnyogok vörös színű 
lárváit találhatjuk nagy mennyiségben, ellenben a kevésbbé jóltermő vizekben a 
Tanytarsus nembe sorolt, zöldessárga színű árvaszúnyog-lárvák fordulnak elő. Míg 
a jóltermő vizekre általában f a j o k b a n  s z e g é n y ,  de e g y e d e k b e n  i g e n  
g a z d a g  életközösség jellemző, addig a kevésbbé jóltermő vizek f a j r a  n é z v e  
r e n d k í v ü l  v á l t o z a t o s ,  e g y e d s z á m  t e  k i n  tje t éi b e (n a z o n b a n  
i g e n  s z e g é n y  állatvilágot (faunát) tartalmaznak. Ez azonban a vizek termelő- 
képességének csak m i n ő s é g i  (kvalitatív) elbírálását teszi lehetővé, csak arra al
kalmas, hogy adott (konkrét) esetben megmondjuk azt, hogy ez vagy az a tó jól
termő, a másik rosszultermő, mert a benne élő szervezetek m i n ő s é g e  erre utal, 
a természetes hozam n a g y s á g á r a  vonatkozóan azonban s e m m i n e m ű  tájékoz
tatást n e m  nyújt.

Hogy m e n n y i s é g i  (kvantitatív), tehát s z á m s z e r ű l e g  is kifejezhető 
adatokkal legyen a vizek termelőképessége jellemezhető, megpróbálkoztak a vízben 
élő t e r m e l ő k  (elsősorban a növényi plakton, fitoplankton, vagy nannoplankton), 
továbbá az állatiplankton, a fenékfauna, stb. mennyiségének megállapítása útján a 
vizek termelőképességére következtetni. E célból megszámolták, hogy egységnyi víz
térfogatban m e n n y i  növényi vagy állati planktonlény él, illetőleg, hogy a fenék 
területegységére vonatkoztatva hány darab C h i r o n o m u s  lárva számolható meg. 
Általában használatosak ma azok a módszerek, melyek a planktonhálóval össze
gyűjthető állati plankton térfogatmennyiségének adott vízmennyiségre (50 liter) 
vonatkoztatott értékéből iparkodnak a halastavak termelőképességéről felvilágosítást 
nyújtani. Történtek kísérletek arra nézve is, hogy az életközösség egyes csoportjá
nak (hínárfélék, növényi plankton, állati plankton, fenékfauna, stb.) s ú l y m e n y -  
n y i s é g é t  határozták meg e célból. Be kell azonban látnunk, hogy mindezek az 
eljárások, ha el is tekintünk azok igen nagy kísérleti hibáitól, e l v i l e g  sem alkal
masak a termelőképesség megállapítására, mert tulajdonképen nem a termelést mé
rik, hanem csak a vízben egy időpontban jelenlévő termelők, vagy fogyasztók meny- 
nyiségét adják meg, ez pedig n e m  e g y é r t e l m ű  a termeléssel, mert ez az érték 
a m i n d e n k o r i  e g y e n s ú l y i  á l l a p o t  i n g a d o z á s a i n a k  m j e g f e l e -  
l ő e n  á l l a n d ó a n  v á l t o z i k .

Ha valamely víz termelőképességét óhajtjuk megállapítani, az időegységre vo
natkoztatott termelés mértékét kell megismernünk. Ez rendkívül n e h é z  feladat, 
mert a termelés igen sok tényezőtől függ. Elsősorban a napfénynek a vízben való 
intenzitásától és a víz hőmérsékletétől, de függ a hasznosítható széndioxid feloldott 
mennyiségétől és számos egyéb tényezőtől is. Kétségtelen, hogy mind a természetes 
vizek, mind a mesterséges halastavak főtermelői, a fitoplanktonalgák. Ezek tipikus 
vízi szervezetek, erre vall egész szervezettségük, elsősorban kicsiny testméretük, 
ami lehetővé teszi, hogy kizárólag a vízből éljenek meg. Onnan veszik fel a haszno
sítható széndioxidot és egyéb szükséges anyagokat is, amelyek a szerves vegyületek
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felépítéséhez kellenek. Elméleti meggondolásokból következik, hogy ezek a mik
roszkópos kicsinységű, átlagosan 14 mikron (1 mikron 1/1000 mm) testátmérőjű 
lények éppen kicsiny testméreteik folytán, képesek a széndioxidot az asszimiláció 
mértékének megfelelő mennyiségben felvenni és ezzel a szervesanyag termelésének 
f o l y t o n o s s á g á t  biztosítani. Ezért a fitoplanktonalgák termelése mennyiségileg 
lényegesen túlszárnyalja a magasabbrendű vízinövényzetét. Ha tehát a fitoplankton
algák termelésének mértékét határozzuk meg, a vizek termelőképességének valódi 
értékéhez igen közelálló eredményhez jutunk.

Az erre vonatkozó kísérletek arra az eredményre vezettek, hogy egyetlen 
fitoplanktonlény átlagban 25 billiomod milligramm oxigén szabaddá tétele közben, 
21 billiomod mg keményítővel egyenértékű szervesanyagot termel másodpercenkint 
optimális fényintenzitáson, miközben 38 billiomod méterkilogramm, vagyis 90 bil
liomod grammkalóriával egyenértékű fényenergiát halmoz fel potenciális energia 
alakjában testében. Első pillanatra ezek a számok talán rendkívül kicsinyeknek 
tűnnek fel, de ha meggondoljuk, hogy a tavak vize köbcentiméterenkint sok ezer (pl. 
a Velencei tóban Unger Emil szerint 150,000—300,000) fitoplanktonlényt tartalmazhat 
és ha ezen az alapon végzünk becslő számításokat, arra az eredményre jutunk, hogy 
évenkint egy katasztrális holdon több tonna szervesanyag termeléséről van itt szó, 
pedig a termelés csak napfény jelenlétében, a nappali órákban megy végbe, amikor 
nem mindig optimális a fényerősség.

Természetesen ez a sok szervesanyag nem válik miríd halhússá, már csak 
azért sem, mert a halak a vízben élő szervezetek összességének csak kicsiny há
nyadát teszik ki. A fitoplanktontól termelt szervesanyagok pedig addig, amíg hal
hússá válnak többszöri átalakuláson esnek át. A növényektől termelt szervesanyagok 
tekintélyes része a vízi-élettérre nézve veszendőbe is megy, amennyiben az a vízben 
kifejlődő rovarokkal (szúnyoglárvák, szitakötők, stb.) békákkal kivándorol a vízből, 
továbbá a vízimadarak és egyéb vízmenti állatok táplálékává lesz. Másik, nagyobb 
része, a többi vízifogyasztó (csigák, kagylók, rákok, stb.) testének felépítésében vesz 
részt.

A növényi plankton szervesanyag-termelésének megmérése alapján tehát a 
vizek termelőképességét kielégítő pontossággal fejezhetjük ki számszerű adatokkal, 
az ekként kapott számok azonban a gyakorlati igényeket csak akkor elégíthetik ki, 
ha majd az ezen az alapon végzendő további kísérletek folyamán megállapíthatjuk, 
hogy átlagosan mekkora hányada válik ennek az igen nagymérvű termelésnek hal
hússá? Ez kísérleti úton kétségkívül előbb-utóbb sikerülni is fog, mert a vízben élő 
szervezetek életfolyamatai között törvényszerű egyensúlyhelyzet áll fenn, ami meg
szabja hogy a termelt szervesanyagok mennyisége minő arányban oszlik meg az 
életközösséget összetevő egyes állatcsoportok között.

A kísérleti tógazdaságokban végzendő kutatómunka feladata leste ennek a fon
tos kérdésnek megoldása és akkor majd abban a helyzetben leszünk, hogy részint a 
víz kémiai vizsgálata, részint pedig a fitoplankton lények számlálása alapján, egy
szerű módon kapott szabatos számadatokkal állapíthatjuk meg a természetes vizek 
és halastavak természetes hozamát.

Adja Isten, hogy ez mielőbb valósággá is váljék!

K É R D É S E K  — F E L E L E T E K
KÉRDÉS: Lehet-e a vadgesztenyét haletetésre felhasználni?

•
FELELET: A vadgesztenyét eddig bizony legfeljebb csak szarvas etetésére 

szokták minálunk használni. Pedig ez a gyümölcs keményítőben és fehérjében, tehát 
a mi a tápérték szempontjából döntő, gazdag s elég nagy mennyiségben volna is 
gyűjthető. Takarmányul való felhasználását legfőképen keserűsége akadályozza. 
De ettől könnyű megszabadítani. A magvakat össze kell zúzni és l°/o-os hamuzsír- 
oldattal, utána pedig tiszta vízzel felfőzni s a levet leönteni: ily módon a pép meg
szabadul a keserű íztől, szárítással konzerválható és kitűnő takarmányanyag. Az 
érett vadgesztenye átlagban 42°/o keményítőt, 9°/o cukrot, 5% nyers proteint és 
2.5% olajat tartalmaz. A haletetésre nálunk annyira használt tengeri 10.1% nyers 
proteint tartalmaz és 68.6% szénhidrátot. Ha azonban kétszer annyi volna is csak a 
vadgesztenyéből egyenértékű vele, mégis kifizethetné magát az azzal való etetés, 
mert hiszen a nyers magvakhoz úgyszólván ingyen lehet hozzájutni. Nagyon érdemes 
volna tehát próbát tenni vele s megtudni, mibe kerül a keserűségétől való megfosztás, 
mert véleményünk szerint a nélkül aligha ízlenék a halaknak, illetőleg a pontyok
nak, mert bizonyára csak azokra gondolt kérdésében.



Hozzászólás a „Fogas" kérdéshez
Id. Z i m m e r  Ferenc a Halászat szeptemberi számában azt a kérdést vetette 

fel, nem kellene-e a földmívelésügyi miniszternek revizió alá venni a Balatoni Halá
szati Társulat régebbi felterjesztésére adott azon elutasító határozatát, mely szerint 
nem járulhat hozzá, hogy a „ f o g a s “ elnevezés kizárólag a Balatonban tenyésző 
fogassüllőre legyen alkalmazható.

Az akkori miniszter e kérelmet elutasította. Megállapította, hogy a balatoni 
fogassüllő nem külön halfajta, hanem a „Lucioperca sandra Cuv “ Balatonban élő 
másfél kilogrammosnál nagyobb példánya, s az nemcsak a Balatonban, hanem szá
mos más hazai és külföldi vízben sokfelé tenyészik, s a különböző vizekben tenyésző 
példányokat egymástól nem lehet megkülönböztetni.

Véleményem szerint a kérdést k é t f é l e  szempontból kell elbírálni: tudo
mányos és gazdasági szempontból.

Tudományos szempontból az akkori miniszternek t ö k é l e t e s e n  igaza volt, 
s megállapításai ma is száz százalékosan helytállóak. Tudományos szempontból a 
balatoni, dunai, volgai, vagy akár a tógazdaságokban tenyésztett fogassüllő között sem
miféle különbséget nem lehet megállapítani. Természetesen szín és íz tekintetében 
van különbség, épp úgy, mint ahogy bármilyen halfajtának a különböző típusú vi
zekben fellelhető egyedei is különböznek színezés és íz tekintetében. Ez azonban a 
fajta tökéletes azonosságát a legkevésbbé sem befolyásolhatja. A dunai süllő épp 
oly kevéssé érezheti magát megtiszteltnek, ha fogasnak nevezik, mint ahogy a balatoni 
fogasnak sincs oka panaszra, ha valaki süllő névvel illeti. Id. Z i m m e r  Ferenc 
azon érve, hogy az osztrák és német halászati szakemberek egybehangzóan kijelentik, 
hogy náluk Schill-1, Zander-1 és Hechtbarsch-ot fogtak csak, de sohasem fogast, sőt 
a magyar folyami halász is mindig süllőt fogott és a haltenyésztő is süllőt tenyésztett 
és nem fogast, a legkevésbbé nem ingathatják meg a fentiek igazságát, részint azért 
nem, mert a németek ritkán ismerik egy bizonyos halfajta magyar nevét, másrészt 
pedig az a tény, hogy pl. a bajaiak a sügért (Perca fluviatilis L.) „ b a n d á r “ -nak 
nevezik, legkevésbbé sem változtatja meg azon tényt, hogy a sügér és bandár ugyan
annak a halfajtának vidékenként! más elnevezése.

De nézzük a kérdést gazdasági szempontból is. Nem kétséges, hogy érdekünk 
minőségi árut termelni, s azt márkázott elnevezéssel exportálni. Érdekünk megaka
dályozni azt is, hogy márkás minőségű árunk hírnevét silányabb minőségű áru ne 
rontsa le.

Ha azonban a gyakorlati lehetőségeket nézzük, meg kell állapítanunk, hogy 
külföldi vonatkozásban nem akadályozhatjuk meg, hogy egyes külföldi cégek „fogas“ 
néven silányabb minőségű halféleségeket hozzanak forgalomba. Legfeljebb csak azt 
volna módunkban megakadályozni, hogy magyar származású, gyengébb minőségű hal 
exportáltassék „fogas“ elnevezéssel. Erre azonban a magyar államnak lehetősége van 
a nélkül is, hogy erőszakot kövessen el a tudományos igazságon.

így tehát id. Z i m m e r  Ferenc javaslata gazdasági vonalon sem időszerű.
A „fogas“ kérdéssel is úgy vagyunk, mint mindazokkal a kérdésekkel, melyek 

végleges megoldásánál, rendezésénél a dolog lényegét figyelmen kívül hagyva, szán
dékosan mellékvágányokon iparkodtak döntést-elérni, így a tények tisztázása helyett 
irreális utakon kétes értékű, minduntalan nehézségeket támasztó, zavartkeltő ered
ményekhez jutottak. Ha a Balatoni Halászati Társulat annakidején nem „fogas“ , 
hanem „Balatoni fogas“ néven igyekezett volna a balatoni fogasnak világhírnevet 
biztosítani, akkor sohasem merült volna fel annak a lehetősége, hogy a balatoni fo
gast, a dunai, Velence tavi, volgai, vagy a tógazdasági fogas-konkurrenciától köz- 
igazgatási beavatkozással kelljen valaha is megvédeni.

Autós Zoltán

Az Ohridi-tó halfogása áprilisban. 192.000 kg halat fogtak az ohridi tóban az 
ottani halászszövetkezet tagjai. A háború előtti időben ezek a szegény emberek tel
jesen ki voltak szolgáltatva a spekulánsok kénye-kedvének. Most már el vannak 
látva impregnált ruhával és csizmával is. A szövetkezetnek 208 tagja van Ohrid-ból, 
Trpezica-ból és Pestana-ból. Az állam segíti őket és ennek eredményeképen hozzá
juthattak a hálókötéshez szükséges anyagokhoz. Azelőtt egy motring cérnáért öt kg 
pisztrángot adtak, most kilenc motringot kapnak egy kilóért. A szövetkezet megta
karított pénzéből 120.000 dinárért fagyasztót állítottak be, 200.000 dinárért pedig ken
der-kötelet és zsineget vásároltak. A szomszédos Dojnarski-tó halászai, belátva a szö
vetkezet előnyeit, szintén megtették az előkészületeket a szövetkezet megalapítására. 
(Politika, 1947. április 13.) (s. g.)
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Halászati szövetkezeteink működése
írtar

Sik Jenő
igazgató főmérnök, halászati felügyelő

A természetes vizeken való halászat, mint jelentős fogyasztási értékeket ter
melő tevékenység, a nemzeti közgazdaságnak fontos része. Hazánkban éppen olyan 
nagy történelmi múltja van, mint a vadászatnak, hiszen őseink az állattartáson kívül 
elsősorban vadászattal és halászattal foglalkoztak. Ez a magyarázata annak az anyagi 
érdekeken túlmenő, sőt azzal sokszor ellentétbe kerülő, szinte szenvedélyes érdeklő
désnek, amit folyómenti népünk a halászat iránt ma is tanúsít. A Kárpátmedence 
nagy kiterjedésű folyórendszere, amelynek árvizei évente hatalmas területeket borí
tottak el, valóban igazi paradicsoma volt a különböző értékes halfajoknak.

A S z é c h e n y i  I s t v á n  kezdeményezésére 100 évvel ezelőtt megindult 
árvízmentesítési és folyószabályozási munkálatok fokozatosan több mint 4 millió kát. 
hold földet vontak ki a vizek időszakos uralma alól és hódítottak meg a mezőgaz
dasági termelésnek. Ez az emberi megélhetés és kulturális haladás szempontjából 
óriási jelentőségű, világszerte második honfoglalásnak elismert hatalmas munka azon
ban sajnos a halállomány rohamos csökkenését vonta maga után, különösen a Ti
szán, mert az átvágásokkal erősen megrövidített és a védtöltések által nagy ártereitől 
megfosztott szűk folyómederben a halak természetes életkörülményei a táplálkozás és 
szaporodás tekintetében nagyon megromlottak.

Amíg az egykori feljegyzések szerint Árpád-házi királyaink idején a dömösi 
kolostor konyhájára egyetlen halásztelep zsákmányának egyhetede-egytizede révén 
évi 100 mázsánál nagyobb halmennyiség került, addig a múlt század végén a hal- 
fogyasztás már luxusszámba ment és számtalan ősi halászcsalád volt kénytelen 
öröklött foglalkozását mással felcserélni.

Ilyen körülmények között a kormány kényszerítve volt az egyre csökkenő hal
állomány megmentése érdekében a halászat kérdésével törvényhozásilag foglalkozni 
és hosszas, gondos előtanulmányozások után végre megszülethetett az 1888. évi XIX. 
t. c. az ú. n. Halászati Törvény, majd 37 éves tapasztalatok felhasználásával az 1925. 
évi XLIII. t. c., valamint a földmívelésügyi miniszternek utóbbi végrehajtása tár
gyában kiadott 9500/1926. számú rendelete.

Ezek a törvények a magántulajdon sérthetetlenségének elvén épültek fel, mely 
szerint a halászat joga a földtulajdon elválaszthatatlan tartozékát képezi és a meder 
tulajdonát illeti, továbbá azon a felismerésen, hogy az okszerű halgazdálkodás csak 
hosszabb, egységes folyószakaszokon, tehát a jogtulajdonosokból önkéntesen, vagy 
kényszer útján alakult halászati társulatok útján folytatható.

Az említett törvények és később a szükséghez mérten kiadott rendeletek való
ban beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A folyóvizek szűkebb térre szorult 
halászata céltudatos állami támogatással ismét fejlődésnek indult és 1914-ig 93 halá
szati társulat alakult meg 296.720 kát. hold vízterülettel, melyből a trianoni béke- 
szerződés után 42 maradt meg kereken 200.000 kát. hold vízterülettel és az évi ter
melési eredmény 42—45.000 mázsa volt. 1930. évi halkivitelünk mennyisége (a halas^ 
tavak eredményével együtt) 20.191 mázsát tett ki 3.226.000 P értékben, ami külkeres
kedelmi mérlegünk szempontjából is figyelemreméltó tétel.

Ezzel a látszólag szép eredménnyel szemben azonban a tárgyilagos kritikus 
már akkor is a legnagyobb megdöbbenéssel volt kénytelen megállapítani, hogy a 
belföldön az évenkénti és fejenkénti átlagfogyasztás mindössze 0.60 kg volt és még 
Budapesten és Szegeden is alig érte el a 2.00 kg-ot. Mennyire eltörpül ez a fogyasztás 
a németországi 15-os és az angliai 22.50 kg-os fejadag mellett és szomorú fényt 
vetve elhanyagolt népélelmezésünkre, rávilágít arra is, hogy a halászokon kívül ná
lunk hal csak a gazdagok asztalára juthatott.

A halászati jogot a halászati társulatok többnyire üzemszakaszonként való 
bérbeadás útján értékesítették. E ponton látjuk a legnagyobb, a legkirívóbb ellent
mondást a közösség érdekeivel. A tőkeerős bérlők ugyanis a halászatot többnyire 
s p e k u l a t í v  üzletnek tekintették, a régi gyakorlott halászokat egyszerű b é r 
m u n k á s o k k é n t  alkalmazták, n e m  s o k a t  t ö r ő d t e k  a halászat fejlesztésével, 
de annál többet az általuk fizetett bérösszegből kihúzható m i n é l  n a g y o b b  és 
m i n é l  g y o r s a b b  h a s z o n n a l .  Pontosan ugyanaz a jelenség ez, mint a föld- 
haszonbérlők kiuzsorázó működése a rövidlejáratú ingatlan bérleteken. Ilyen körül
mények között a legtöbb halászati társulat c s a k  t e n g ő d ö t t ,  bér-bevétele rá
ment az elkerülhetetlen adminisztrációra, a halászat így sem a halászoknak, sem a 
jogtulajdonosnak, sem a közgazdaságnak nem nyújtott megfelelő hasznot, az elért 
eredmény egy része a közvetítő kereskedelem, legnagyobb része pedig a bérlők zse
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bébe vándorolt, akik a 200.000 kát. holdnyi vízterület munka nélküli jövedelméért 
4.5 millió kg hal termelése mellett mindössze 350.000 P bért fizettek.

Az emberi közösség, a széles néprétegek érdekeit az egyéni érdek fölé helyező 
új, demokratikus világrendben a mások kárára elért aránytalanul nagy, munkanél
küli jövedelem szerzés semmivel se indokolható és az a törvényes állapot, mely ezt 
elősegíti, fenn nem tartható. Ezért a földmívelésügyi miniszter úr előkészítése alapján 
kiadott 6700/1945. M. E. sz. kormányrendelet a magyar halászat eddigi rendjét gyöke
resen megváltoztatta és jövőjét ú j, demokratikus, de f e j l ő d é s k é p e s  alapokra 
helyezte. A változás lényegileg h á r o m  irányú:

1. A halászati jognak elválasztása a parti hirtok, illetve a meder tulajdonjo
gától. A rendelet 2. §-a ugyanis kimondja, hogy m i n d e n  t e r m é s z e t e s  v í z  
halászati joga az államra száll át. Ez az intézkedés egyenes következménye a föld
birtokreformnak, mert a felosztott nagybirtokok helyén keletkezett számtalan törpe 
partibirtokos a halászati jogát semmiféle formában nem tudná észszerűen és hasz- 
nothajtóan értékesíteni. A társulatok amúgy is kicsiny bérjövedelmét teljesen fel
emésztené a szétosztással járó körülményes adminisztráció és abból haltenyésztési, 
fejlesztési célra, valamint az apró jogtulajdonosok részére semmi sem maradna. Me
gint csak az állam lenne kénytelen a halászatot más úton szerzett bevételeiből támo
gatni a nélkül, hogy ebből a legcsekélyebb közvetlen haszna volna. Az ilyen támo
gatás ismét egyedül a bérlő javát szolgálná. Ezért igazságosnak kell tartanunk azt az 
elvet, hogy az állam az elkobzott és megváltott birtokok halászati jogát kártalanítás 
nélkül, a többiét pedig később megállapítandó mértékű kártalanítás mellett átveszi; 
ezentúl nem csak felügyeli és ellenőrzi, hanem maga szervezi meg a halászatot s 
ezáltal olyan közvetlen bevételekhez jut, amelyekből a további céltudatos fejlesztés 
költségeit fedezheti.

2. A halászati társulatok megszűnnek. Ez természetes következménye a parti 
birtokosi halászati jog átvételének, mert ezáltal megszűnnek a társulatot alkotó ele
mek. Egyidejűleg felbomlik az a sok esetben hátrányos jogviszony is, mely eddig a 
Társulat és a bérlő között, minden esetben szinte kizárólag az utóbbi javára és érde
kében fennállott.

3. Az állam a birtokába jutott halászati jogot maga is gyakorolhatja, vagy
b é r b e a d á s  útján értékesíti. Ha árverést hirdetne és a vizet ismét a legtöbbet 
ígérő tőkés vállalkozónak adhatná ki, akkor a kérdésnek éppen a legfájóbb, legsé
relmesebb pontja maradt volna a régiben és az ősi, tősgyökeres halászosaládok tagjai 
továbbra is rosszulfizetett bérmunkások maradnának. Ezért a rendelet 4. §-a úgy 
intézkedik, hogy a halászati jog kisebb kivételektől eltekintve csak hivatásos halá
szoknak illetve egészen, vagy túlnyomórészt ezekből alakult halászati szövetkezetek
nek adható bérbe. (Folyt, köv.)

H IRSCH  GÉZA
A magyar halászat tartozik koszorúját letenni egy sírra, melyet 1944 júniusában 

ásott a gonoszság. A koszorú legyen olyan szerény, mint amilyen a halott volt életé
ben. Mert szerény volt életvitelében és keveset szerepelt a fórumon, de nem ismert 
szerénységet a munkában. Nem voltak szerények azok a sikerek sem, amelyek műkö
dését koronázták. Mint a Magyar Tógazdaságok r. t. első vezérigazgatója és 25 éven 
keresztül vezetője, vállalatán át európai tényezővé tette a magyar haltenyésztést. Az 
ő nevéhez fűződik számos tógazdaság tervezése és megépítése, és a magyar halexport 
fellendítésének gazdaságilag komoly alkotó munkája. A vállalatnál munkáját mintegy 
1.400 holdon való gazdálkodással kezdte és működésének eredményeképp kényszerű 
távozásakor 7.500 hold kiterjedésű tógazdaságra növelte azt a területet, amelyen min
denütt a gazdaságilag elképzelhető legokszerűbb haltenyésztés folyt. Megteremtette 
saját vállalat létesítésével a magyar hal exportját Lengyelországba és hét német- 
országi fióktelepen keresztül biztosította annak piacát Közép-Európában. Szoros 
együttműködést létesített 3.000 kát. hold jugoszláv tógazdasági területtel, amivel az 
észszerű értékesítést szabályozta. Mint úttörő édesapjának fia, már gyermekkorától 
kezdve a haltenyésztésben nőtt fel és mérnöki képesítésének megszerzése után egész 
életét és nem mindennapi képességeit ennek a célnak szolgálatába állította. Munká
jának legszembeötlőbb jellemvonása a gazdaságosság elvének érvényesítése volt egész 
munkaterületén és sikereit nem kicsinyes aprólékosságnak, hanem párját ritkító gaz
dasági és üzemi ötletgazdaságának köszönhette.

Nem szerzett rangot, nem gyűjtött vagyont. Ez nem is érdekelte. De örök em
léket állított magának működésének eredményében és munkatársai szivében, akik kö
zül szabadjon alulírott szerény tanítványának a maga és még életben lévő barátai 
nevében ezzel a néhány sorral kegyeletét lerónia.

Dr. Sivó Emil
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A z Ő szi V ásár halászati vonatkozásai

AIAPM JZ.

A Kereskedelmi Minisztérium fennha
tósága alá tartozó Kiállítási Központ 
rendezésében megtartott Őszi Vásáron a 
Földmívelésügyi Minisztérium is részt 
vett. Tárcánk egyes kiállító ügyosztályai 
mezőgazdasági és ipari termékeiket a 
Vásár vezetőségének hozzájárulásával a 
Jáki kápolna melletti árkádos részben

2. kép

mutatták be. E kijelölt hely azonban nem 
felelt meg egy mutatós és csábító halá
szati pavilon elhelyezésére, ezért azután 
alkalmas területet kellett keresni. E célra 
a Vásár Vezetősége a Mezőgazdasági Mú
zeum mögötti nagyrészt még romokkal 
takart területet jelölte ki ügyosztályunk 
részére.

Itt kellett felépítenünk egy olyan halá
szati pavilont, mely egyrészt a hazai hal
gazdaságaink és halászati szövetkezeteink 
részvételét kívánta szemléltetni az újjá
építésben, másrészt propagálni kívánta a 
nádnak, mint építőanyagnak gyakorlati 
felhasználását, végül és nem utolsó sor
ban, a halnak, mint elsőrendű népélel
mezési cikknek a fogyasztás útján való 
népszerűsítését is szolgálni kívánta. E 
szempontok mellett készült a halászati 
pavilon terve és annak alapján kivitele
zése.

A halászati pavilon méretezését és 
belső elrendezését az 1:150 méterarányú 
alaprajz szemlélteti (lásd 1. ábra). A mé
retekből megállapítható, hogy az ú. n. 
kiállítási terem méretei aránylag mini
málisak, ugyanis a rendelkezésünkre álló 
kiállítási anyag nem kívánt nagyobb te
rületet, de egyébként is igyekeztünk a 
halfogyasztás emelésére és annak kellő 
propagandájára súlyt fektetni.

Az épület ideiglenes jellege, a költsé
gek csökkentése és az Állami Hal- és 
Nádgazdasági Üzemek készítette nádpal
lónak, mint elsőrangú építőanyagnak 
kellő propagandája végett a pavilonunk 
elkészítésénél kizárólag faragott fát, nád
lemezeket és kéve nádat használtunk fel. 
A pavilonunk szerkezetileg ékes bizonyí
téka volt annak, hogy az Üzemek nád
gyártmányai kiválóan alkalmazhatók. A 
préselt nádlemezek falazati és tetőfedő

_  BALATONI TÖRTÉNET
Nagyon ismeretes, hogy a balatonmenti falvak lakossága ősi jogot formált az 

orvhalászathoz. Valóságos előjegyzési naptárral dolgoztak, amelyben a ponty ívási 
ideje fel volt jegyezve. Aztán figyelőket, rendszerint gyermekeket állítottak a víz 
mellé, hogy jelentsék idejében, ha a nagy esemény valahol bekövetkezik. Állítólag 
egy ilyen jelentés beérkeztekor hagyták ott az ájtatos hívők a templomban a papot 
prédikálás közben.

Igaz-e? nem-e? nem tudjuk, de az alábbi történet hiteles.
A tabi járás egykori főbírája orvhalászati kihágásokat tárgyalt. Sokan voltak 

a delikvensek, ezért úgy intézte, hogy kihallgatja valamennyit, aztán hozza meg az 
ítéleteket. Egymás után vette őket elő. Amikor eggyel-eggyel elkészült, kiküldte: 
várja “meg odakint az ítéletet, mert azt később hirdeti ki.

Mikor egy kőröshegyi legényre került a sor, az kérésre fogta a dolgot:
— Alássan kérem! tessék nekem most kihirdetni.
— Hát aztán miért? — kérdi a főbíró.
— Igen sürgős dolgom van.
— Mi az a sürgős dolog?
— ívik a ponty!
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anyagként kerültek beépítésre, de mint 
kerítés is beváltak.

Pavilonunk építése mintegy 7 napot 
vett igénybe.

A kiállító terembe az állami tulaj
donba került tógazdaságokra, nádasokra

3. kép
és természetes vizekre, valamint a halá
szati szövetkezetek működésére vonat
kozó adatok szemléltető képei nyertek 
elhelyezést a halászhálók és egyéb esz
közök konzerválásának mikéntiért vonat
kozó gyakorlati jellegű képsorozattal 
együtt. Ugyancsak ide került néhány cég 
halász- és horgászfelszerelés gyűjteménye 
is (lásd 2. és 3. kép).

A kiállítási anyag szemléltető ábráit az

Országos Halászati Felügyelőség készí
tette.

Az őszi Vásáron nagy sikernek örven
dett a pavilonunk HALÁSZCSÁRDÁja 
Mindig zsúfolásig volt megtelve. A Halá
szati Szövetkezeti Központ és a MÁV

4. kép
Konzum Szövetkezet minden igyekezettel 
azon volt, hogy minél nagyobb és ered
ményesebb propagandát fejtsenek ki a 
halfogyasztás emelése és a magyaros hal
étkek népszerűsítése érdekében (lásd 4. 
kép),

A Halászcsárda híre hozta ki közénk 
ismét szeptember 11-én TILDY ZOLTÁN 
köztársasági elnököt, felesége, RÓNAI és 
MIHÁLYFI dr. miniszterek kíséretében.

Hozzászólás
a „Néhány szó a halásznyugdíjról" szóló cikkhez

Minden dolgozó ember egyik legnagyobb gondja, mi történik vele, ha beteg 
lesz, ha megrokkan, vagy megöregszik, miből fogja tengetni életét, mert hiszen az 
eddigi kereseti viszonyok még a legnagyobb takarékosság mellett se igen tették lehe
tővé, hogy valaki öregségére, vagy betegsége idejére annyit félre tudjon tenni, hogy 
fájó gondok ne marcangolják. A gondokon való segítés módjának keresése hathatta 
át a cikk íróját, de amilyen helyes a gondolat ismételt felvetése a FÉKOSz halász
szakcsoportjának közgyűlésén elhangzott társadalombiztosítási követelés és pro- 
grammja után, sajnos, a tervezett keresztülviteli módot, ismerve a tényezőket, egyál
talán nem tartom megfelelőnek, a következő okok miatt:

Szövetkezetbe tömörült és a tagrevizió után megmaradó kb. 2000 halász, 
akiknek, mondjuk, legjobb esetben fele, tehát kb. 1000 ember hajlandó lenne ilyen 
önkéntes, — mert hisz csak arról lehet szó — segélyező és nyugdíjpénztárt alapí
tani. Hogy ilyen csekély létszámmal rendelkező, csak saját erejére utalt alaptőke
biztosíték nélküli nyugdíjpénztár milyen nagy nehézségekkel tudna életképes lenni, 
ha egyáltalán az lenne, csak az tudja, aki valaha foglalkozott a nyugdíj- és társada
lombiztosítási problémákkal. Hogy az előadódó nehézségeket példával is illusztrál
jam, a jelenleg dolgozó halászok többségének életkora 40 év körül van, ha nem több. 
Tehát vegyünk, egy 40 éves halászt. Ha azt akarjuk, hogy 65 éves korában 300 
forint nyugdíjat vagy betegsegélyt kapjon, úgy havonta 25 éven át kb. havi 100 
forint járulékot kellene fizetnie. Ismerve halásztársaink súlyos anyagi helyzetét, ez 
egyenlő a lehetetlennel. De a mellett az alap kezelése se oly egyszerű, mint ahogy 
a cikk i. t. írója elgondolja, mert tudjuk, hogy eddig még minden, tartalékolási alap 
rendszerén álló segély- vagy nyugdíjpénztár vagyona, amely a befizetett tőkéből és 
annak kamataiból állt, még mindig megsemmisült (háborúk, inflációk, helytelen ke
zelés, stb.). Ezenkívül jól ismerjük általában az emberek nehéz életkörülményeit, 
melynek folytán nehezen fizetnek. Előadódhat különösen az ifjabb évjáratnál, hogy 
valamely ok miatt a megkezdett befizetéseket egy tag nem tudja, vagy nem akarja 
folytatni és így addig teljesített befizetése elvész, mert nincs mód és nem is lehet a
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visszafizetésre, hisz az öregebb évjárat nyugdíjas tagjai nagyrészt felemésztik a ren
delkezésre álló összegeket, különösen az első időkben. Ezenkívül komoly behajtási 
szerv és adminisztráció nélkül segély- vagy nyugdíjpénztár nem működhetik. Ez 
pedig a befolyt járulékoknak nem csekély részét felemésztené.

Mi tehát a helyes megoldási mód? Meg kell keresnünk. Jelenleg egyetlen mód 
látszik lehetségesnek, amely talán, ha nyugdíjvonalon nem is, de általános társada
lombiztosítási vonalon sokkal többet nyújtana a cikkben közölt tervezetnél, és pedig 
a FÉKOSz halász-szakcsoportjának követelése: a szövetkezetbe tömörült halászoknak 
a társadalombiztosításba való bekapcsolása, melynek a k ö z e l j ö v ő b e n  v a l ó  k e 
r e s z t ü l v i t e l é r e  komoly ígéretünk van az illetékes szervektől. Az ország tár
sadalombiztosításba való bekapcsolódásnál a nagy számok törvénye érvényesül és a 
kötelező biztosítás keretébe már a legifjabb tanonc is beletartozik. így a tehermeg
osztás sokkal kedvezőbb és lehetővé válik alacsony átalánydíj mellett a biztosítás. 
(Lásd: mezőgazdasági munkások, házfelügyelők, háztartási alkalmazottak biztosítása.) 
Ebben az esetben betegség esetén komoly gyógykezelésben lenne része a halásznak 
és családjának, táppénzben is, kórházi ellátásban is részesülne. Tudjuk, hogy a tár
sadalombiztosítók a dolgozók életszínvonalának emelkedésével együtt szolgáltatásai
kat állandóan emelik és a távolabbi célok közé tartozik az is, hogy a megöregedett 
dolgozóknak az immár egységes társadalombiztosítás keretében olyan öregségi jára
dékot tudjanak nyújtani, amely az illető tag megélhetését biztosítja. Tehát ha a ko
molyan megalapozott és tőkeerős biztosító intézetek csak a jövő fejlődés folyamán 
tudják majd nyújtani azt, amit a felvázolt, tőkeszegény, csekély létszámú nyugdíj- 
pénztár majdnem rögtön, vagy legalább is rövid idő alatt nyújtani kívánna, akkor 
sajnos, nem tudom elhinni, hogy a legjobb akarat mellett is eleget tudna tenni köte
lezettségeinek. S akkor — mint sok más esetben, — a szerencsétlen járadékosok meg- 
csalatva elmélkedhetnek öregségükben azon, hogy az általuk befizetett és szájuktól 
elvont garasokból, sajnos, nemhogy forintok, de fillérek sem maradtak.

Földényi Sándor

Időszerű teendők a tógazdaságokban
A lehalászást e hóban megkezdjük. Időpontját a várható halterméstől, a tavak 

lecsapolási lehetőségeitől és a lehalászás tartamától függően állapítjuk meg. A leha
lászás előtt még elvégezzük azon munkákat, melyek a lehalászással kapcsolatban 
szükségesek, de még nem készültek el.

A szokatlanul száraz időjárás miatt be kell vámunk, amíg kiadós esőket ka
punk, hogy a teleltetők átfolyását biztosíthassuk. Ott természetesen, ahol a teleltetők 
táplálása tóról történik, az esőktől függetlenítve vagyunk. A táplálásra szolgáló tavat 
azonban kellően fel kell tölteni, erre a célra megfelelő nagyságú tavat (tavakat) 
választunk ki. Kívánatos minden nagyobb tógazdaságban is tóban vizet tárolni, hon
nan szükség esetén azt a telelőkre bocsáthatjuk. A teleltetők átfolyásának biztosítása 
rendkívül fontos, hiszen évi haltermésünk, vagy annak nagy része tárol telelőben hu
zamos időn át.

Ne törekedjünk túl korai lehalászásra, ha erre komoly okunk nincsen. Hűvö
sebb időben a lehalászás nemcsak olcsóbb, de biztosabb is. A tároló hal is kevesebbet 
apad. A lehalászás meglehetősen drága munka, mert sok emberi és állati munkaerőt 
vesz igénybe. A lehalászás időpontjának helyes megválasztásával lényegesen csök
kenthetjük a kiadásokat.

Figyelembe kell venni, hogy az októberi lehalászás egybeesik a mezőgazda- 
sági munkákkal, valamint a szürettel. Az óvatosság és körültekintés elengedhetetlen 
feltétele a lehalászás sikerének. __

Fontos, hogy helyesen válasszuk meg a tavak lehalászásának sorrendjét a víz 
lebocsátásához szükséges idő és terepviszonyok figyelembevételével. A tóban elma
radó halak kiszállítása nehézkes, kockázatos. Meleg időben hamar elpusztulnak, míg 
hűvösebb idő mellett csónakon jól kiszállíthatók. Iázapban a kosarazást l e h e t ő l e g  
kerüljük, mert a kosár alján fekvő halak érintkezve az iszappal, könnyen megful
ladhatnak.

Ügyeljünk arra, hogy a tó vizét a kelleténél jobban ne bocsássuk le. Az idő
járáson, a lehalászandó mennyiségen felül figyelembe kell venni a halágy felisZa- 
poltságát is. Szükség esetén változtassunk a kihúzóhelyen. Nagyon kedvező, ha a ki
húzott hálóra friss vizet engedhetünk.

Vegyes népesítésnél, különösen ha sok az ivadék, igen célszerű nagyobb szemű 
hálóval, az erősebb halat kivenni, ami után sűrű hálóval az ivadék halászható le. 
Az ivadékot ezen eljárással megkíméljük a töréstől,
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Legfrissebb a hal a reggeli órákban. Kívánatos tehát a hűvösebb időt jól ki
használni, s az első húzással legtöbb halat kifogni. Ahogy melegszik, s iszaposabb lesz 
a víz, egyre kevesebbet húzhatunk, illetve tarthatunk hálóban. A fogatokra is ke
vesebbet lehet rakni. A hordókat és kádakat napjában többször is frissítjük.

A lehalászásnál foglalkoztatott munkásokat beosztjuk — használhatóságuk — 
szerint, az egyes munkákra. Lesznek hálóhúzók, válogatók, járulékhalasok, kosara
sak, felelősök. Ahogy a munka menete kívánja, kapnak a lehalászás közben más 
beosztást. A telelőkbe különösen ügyes és megbízható embert állítunk be, aki a be
érkezett halat fogadja s lerakja abba a telelőbe, melybe a kísérő jegyzéken irányí
tottuk.

A halakat a hálóból osztályozzuk, nemcsak fajra, hanem minőségre is. A 
pontyokat az ivadék kivételével, továbbá a ragadozókat meg is számoljuk. A halak 
osztályozása történhetik válogató asztalon, vagy kádakban. Mindkét módszer alkal
mas a maga helyén.

Elsősorban a hálóból a kényes süllőket és pisztrángsügéreket kapkodjuk ki. Ez 
könnyen megy, mert egyrésze a vízszínén úszik, a másik rész a pontyok között van 
a háló öblében. A háló emelgetésével, mozgatásával megmutatkoznak és nagyrészben 
időben megmenthetők.

A tógazda szeme állandóan legyen a hálóban lévő halon, a válogatáson, de a 
rakodáson is. Mihelyt rendellenességet lát, azonnal és időben tud intézkedni. Felü
letesség súlyos áldozatokkal járhat. Állani ne hagyjuk a halat sem asztalon, sem 
kádban, sem kocsin tovább, mint amennyi elkerülhetetlen.

A telelőbe beérkező halakat ne csuzdán eresszük le, hanem kíméletesen szák
kal tegyük a telelő szélén vízbe. A jól érkezett hal azonnal elúszik, a kevéssé bá
gyadt perceken belül magához tér. A  nagyon bágyadt halat kívánatos friss vízfo
lyásra helyezni, kifeszíett hálóban. A sérült halon — főleg a süllőn és compón — 
hamar megtelepszenek a penészgombák, melyek pusztulásukat okozzák. Különösen 
jellegzetes a süllőn a penész fellépte,

A teleltetők terhelésénél az időjárást és rendelkezésre álló tápláló vizet figye
lembe kell venni. Ne terheljük meg egyszerre telelőinket a tárolásra előirányzott 
halmemiyiséggel, hanem a lehalászás folyamán, ahogy az idő hűvösebbre fordul, rak
junk újból hozzá. A  frissen telelőbe helyezett hal erősen mozog, körbe jár a telelő
ben, de néhány nap múlva újra megnyugszik. Az ilyen telelőket különös figyelem
ben részesítsük.

A telelőket éjjel-nappal felügyelet alatt tartjuk. A telelőőrt kioktatjuk a szük
séges teendőkre, intézkedésekre. Elsősorban a vízfolyás biztosítására, mert a hulló 
leveleket a víz sodra a rácsokhoz viszi, s azok gyakran eltömődnek. Ez pedig a hal 
nyugtalanságára, „p i p á z á s á r a“ vezet.

A napi lehalászás befejeztével ellenőrizzük telelőinket, majd számot vetünk 
a napi eredménnyel, s azt pontosan nyilvántartásunkba bevezetjük.

Oeconomo György

AZ ISZTRIÁI ÉS A HORVÄT-TENGERPARTI HALÁSZAT FEJLŐDÉSE
A Martiniscice-i, Losinje-i és Korculai hajóépítőüzemekben 3 nagy, 23 méteres 

tonhalász, négy 18 méteres, hat 15 méteres és húsz 11 méteres halászhajót építenek. 
Ezeken kívül megérkezett Susak-ba hat mélytengeri halászatra való hajó Kanadából, 
így lehetővé válik, hogy áttérjenek a mélytengeri halászatra, eddig ugyanis csak a 
part mentén, a part mellett tudtak csak halászni. (Vjesnik, 1947. április 18.) (s. g.)

M AG YAR  ÁLLAM I H A L - és N ÄD G AZD ASÄG I ÜZEM EK  
BALATON I H A LÁ SZA TA

Központja: Siófok Telefon: Siófok 2. Postacím: Állami Halászat, Siófok
Halásztelepei: Balatonújhely, Balatonszemes, Fonyód, Keszthely, Badacsony- 

lábdi, Révfülöp, Tihany, Alsóörs és Balatonkenese.
Magyarország legnagyobb gépesített halászati üzeme. Állandó halászat két gőz

hajóval és hat motoroshajóval. Az év minden szakában autón és vasúton szállít halat 
bárhova.

Főtermékei a világhírű f o g a s ,  a zamatos d é v é r k e s z e g  és a savanyí
tásra, valamint konzerválásra igen alkalmas g a r d a .

Halrendelés: Budapestre és ettől keletre fekvő területek részére a Magyar Hal
tenyésztők Értékesítő Részvénytársaságánál, Budapest, IX., Gönczy Pál-u. 4. Tele
fonszám: 184—024.
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Pontyivadék tenyésztés rizsföldön
K ü l f ö l d ö n  — elsősorban Japánban 

és Olaszországban — r é g ó t a  f o g l a l 
k o z n a k  a r i z s f ö l d ö n  v a l ó  
p o n t y  t e n y é s z t  é s s e l  és az ottani 
rizstermelőknek a mellékes pontytenyész
tés évről évre j e l e n t ő s  h a s z n o t  
biztosít. Hazánkban is történtek már 
k í s é r l e t e k  ebben az irányban, ma
gánkísérletezésről lévén szó, ezek ered
ménye n e m  k e r ü l t  nyilvánosságra.

Természetes vizeink nemes ponttyal 
való népesítése kapcsán nehézségek mu
tatkoznak az évről évre szükséges erős 
pontyivadék tenyésztésében. A tervsze
rűen kezelt s hasznosított természetes vi
zekbe ugyanis minden évben kell ponty
ivadékot kihelyezni, a kifogott piaci 
ponty számának arányában.

Legtöbb tógazdaság azonban csak s a 
já t  szükségletre nevel ivadékot és csak 
a f ö l ö s l e g e t  adja el. Elsőosztályú 
ivadék ennek következtében csak ritkán 
kerül eladásra. Nagy kereslet esetén pe
dig lelkiismeretlen tógazda a vadívásból 
származó ivadékot is eladja a természe
tesvízi halászoknak.

A tógazdaságban tenyésztett ivadék 
egyébként sem felel meg tökéletesen a 
természetes vizek népesítésére. A tógazda 
ugyanis nem törekszik nagy egyedsúlyú 
ú. n. erős ivadék tenyésztésére. Az ő 
szempontjából elegendő, ha a ponty első 
életnyarán 3—5 dekás súlyt ér el. Ter
mészetesvizek népesítésére ez az ivadék 
túlságosan kicsiny, belőle igen sokat el
pusztítanak a ragadozó halak és egyéb 
halkártevők. A Balaton tervszerű pon- 
tyosításával kapcsolatban bebizonyoso
dott, hogy kihelyezésre legalkalmasabb a 
10—25 dekás ú. n. erős ivadék, vagy 
ugyanilyen súlyú v i s s z a t a r t o t t  két- 
nyaras. Ez az ivadék azonban igen drága 
és ahhoz hogy az ország összes vizeinek

1. kép. 1947 június 25-én kihelyezett 
ivadék (kb. 0.5 gramm)

szükségletét évről évre biztosítani tudjuk, 
igen nagy tógazdasági tóterületet kellene 
erre a célra beállítani. Csak egy rövid 
számítás: 70 kg természetes hozamú tó
gazdasági tóból 800 q (ennyire becsülöm 
szerényen a Balaton és a többi természe
tes vizünk évi ivadékszükségletét) 10 de
kás átlagsúlyú ivadék etetésnélküli fel
nevelésére mintegy 1000 kát. hold tófe
lületre lenne szükség.

Ilyen nagy terület beállítása ivadék te
nyésztésre nem kívánható a tógazdasá
goktól. így terelődött a figyelem az ör
vendetesen s z a p o r o d ó  rizsföldekre. A 
rizsföldek halgazdasági hasznosítási lehe
tőségeink megállapítására az Állami Hal- 
és Nádgazdasági Üzemek támogatásával 
kísérleteket végeztem a Pestmegyei Du- 
navédgát Társulat szunyogpusztai kísér
leti rizstelepén.

A tatai tógazdaságokból származó kb. 
egy hónapos zsenge ivadékot 1947 június 
25-én helyeztem ki a rizstáblákra. Hol- 
dankint 1000—1500 drb ivadék került 
népesítésre.

A mellékelt két fénykép tanúskodik a 
kísérletek sikeréről. Az egyik kép a jú
nius 25-én kihelyezett zsenge ivadékok
ról készült, melyek átlagsúlya félgramm 
körül volt. A másik kép a szeptember 
5-én próbahalászat alkalmával fogott iva
dékokat ábrázolja, ugyanabban a szűrő 
hálóban, melyben a kihelyezett félgram
mos ivadékokat is lefényképeztem.

A lehalászás szeptember második felé
ben lesz. Ennek eredményéről és a kal- 
lódásról k é s ő b b  fogok beszámolni.

A kísérletek sikere arra a reményre 
jogosít fel, hogy kellő szervezettség ese
tén a jövőben a rizsföldeken nevelt 
pontyivadékkal tudjuk a természetes vi
zeinket népesíteni.

Dr. Woynárovich Elek

2. kép. 1947 szeptember 5-én fogott ivadék 
(kb. 10 dekás)
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A  Ualastó fnadám iia^a
i,

A vízi madárvilág számára a legkitűnőbb élőhely a halastó. Különösen Alföl
dünkön, hol a tömérdek időszakos szikes tó által nyújtott gyér és ugyancsak idő
szakos táplálkozási lehetőség mellett a halastavak (újabban a rizsföldek is) jelentik 
a vízi madárvilág számára á mindenkor rendelkezésre álló, biztos létalapot. A késő 
nyár és koraősz időszakában, amikor természetes szikes tavaink jórésze teljesen ki
szárad, a halastavakban seregük össze messze környék vízimadara, amelyek számát 
még az idegenből jövő, vonulásban lévő csapatok is szaporítják. Tavasszal, amikor 
természetes állóvizekben bőviben vagyunk, a madárcsapatok jobban eloszlanak; de a 
tavaszi vonulás gyorsabban is zajlik le, míg végül a nyári hónapokban a halas
tavakon is csak azok a fajok és példányok maradnak, amelyek ott költenek.

A tavak vizét vonulás idején néha szinte beborító, fellegnyi madárcsapatok, 
majd a nyáron át ott költő, nagyszámú fiókával seregekre szaporodó madarak lát
ványa aggodalommal tölti el a tógazdát. Félti a gondosan nevelt halállományt, első
sorban az ivadékot és félti a halak természetes és mesterséges (takarmány) táplálékát 
is, amelyekből a tavak madárvilága kiveszi a vámot.

Nyilvánvaló, hogy a madárvilág egy része, közvetlen és közvetett úton kárára 
van táplálkozásával a tógazdának. Mindjárt utána is tesszük azonban, hogy nem
csak kárt okoznak a nagyétvágyú madarak, de hasznot is hajtanak, még a kizárólag 
halevőknek ismert fajok is, mint pl. a gémek! Nem minden madárfaj káros a tógaz
daságra! Hogy mennyiben károsak, miben hasznosak, azt nagyszámú gyomortartalom 
pontos vizsgálata alapján a M. Madártani Intézet állapította meg, amely intézmény
nek hivatása, hogy a madárvilág gazdasági jelentőségét, hasznosságát-károsságát 
részletes, megbízható vizsgálatok alapján (gyomortartalom vizsgálatokkal!) megálla
pítsa. De az is kötelessége, hogy az eredményeket az érdekelt gazdaközönség rendel
kezésére bocsássa. Ez a cél vezet most, amikor rövid áttekintést akarok nyújtani 
cikksorozat keretében a tógazdaság érdekeire nézve jelentőséggel bíró madárfajokról, 
madárcsoportokról. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a sorra kerülő madárfajok 
táplálkozásvizsgálata még koránt sem befejezett. Sok részletadatra van még szük
ségünk ahhoz, hogy a halastó madarainak táplálkozását, a halastó életközösségében 
betöltött tényleges szerepüket valóban pontosan megismerjük. E tudományos és 
gyakorlati szempontból egyaránt fontos cél érdekében kívánatos volna, ha a tógaz
daságokkal a jövőben sikerülne minél szorsabb kapcsolatot létesíteni.

A halastó három szompontból érdekű a madárvilágot: elsősorban mint táp
lálkozási terület, másodsorban mint fészkelő hely, harmadsorban pedig mint pihenő, 
éjtszakázó és itatóhely. Nagy vonzerő tehát, különösen aszályos években, mint az 
idei volt.

A tógazdaság szempontjából azok a madárfajok a legjelentősebbek, aipejyek 
számára a halastó állandó táplálkozási terület és a tavon, vagy annak közvetlen 
környékén fészkelnek. Másodrendű jelentőségűek azok a madárfajok, amelyek a ta
von és annak közvetlen környékén nem fészkelnek, csak vonulás idején keresik fel a 
halastavakat s ott hosszabb-rövidebb ideig tartózkodva a halastó állat- és növény
világával táplálkoznak. Harmadrendű jelenségűek végül azok a fajok, amelyek a 
halastó vizét vagy a tó feletti légteret csak alkalmi táplálkozás, pihenés, éjtszakázás 
céljából keresik feL

Mindezek a madárfajok testnagyságuknak és táplálkozásukból folyó alkatbeli sa
játosságuknak megfelelően változatos életmóddal kapcsolódnak a tavak életéhez. Is
mertető jegyeiket, gazdasági jelentőségüket további cikkekben szándékozom ismer
tetni úgy, hogy ezek alapján a tógazda a számára fontos madárfajokat felismerje s 
így életmódjukra vonatkozó saját megfigyeléseivel is hozzájáruljon a halastó madár
világának, azok életének minél alaposabb megismeréséhez.

Dr. Vertse Albert

Verébfogó varsa. Egyik ezermester olvasónk figyelmeztet rá, hogy a háló varsát 
nagyszerűen lehet verébfogásra is használni. Egy verebet betett a varsa Csücskébe — 
csalinak! Volt olyan nap, hogy 50 drb is belerepült s bennerekedt a varsában.

Ebben a hús- és patrónínséges világban mindenesetre figyelmet érdemel a 
dolog. Veréb is van, még pedig jó kövér így ősszel. Csak az a kérdés, hogy háló varsát 
honnan vegyünk?!

*  * * *

ÁLLÁST KERES fiatal halászsegéd, aki halkereskedelmi iparigazolvánnyal rendel
kezik, a halász szakmában. Bármilyen halászati vonatkozású munkát vállalna az or
szágban bárhol. Családi állapota: nős, gyermektelen. Cím: FÉKOSz halászszakosztály, 
Budapest, IX., Köztelek-u. 8.
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S Z Ö V E T K E Z E T I H ÍR E K
Értesítjük a Halászati Szövetkezeteket, valamint azok tagjait, hogy Központunk 

útján a következő anyagok szerezhetők be:
Fonal és kötél áruk árai forg. adóval együtt:

3%-as cérna kg-ként — — — 86.— Ft 6/i-es zsinór kg-ként — — — 19.60 Ft
3/c-os halász fonal kg-ként — — 15.80 Ft %-ös zsinór 25 m-enként — 2.— Ft
%-as halász fonal kg-ként — — 17.90 Ft %-as zsinór kg-ként — — 29.60 Ft 
3/io-es halász fonal kg-ként — 19.30 Ft 6/io-es zsinór 25 m-enként — 1.50 Ft
3 ágú inslég sodrott kg-ként — 15.60 Ft 8—16 mm-es kötél kg-ként — 14.— Ft

60 szemes mély hálók árai:
10 mm szembö 3 / l 0 5.77 Ft % 6.32 Ft % 7.92 Ft
12 JJ 3 / l 0 4.99 j j % 5.31 jj % 6.91 „
15 a JJ 3/ l 0 4.26 j j % 4.76 jj % 6 - -
20 a JJ 3 / lO 3.66 j j % 4.21 jj % 5.59 „
25 »> JJ 3 / l 0 3.39 „ % 3.76 j j % 4.85 „
27 jj JJ 3 / l 0 3.39 j j % 3.76 jj % 4.76 „
30 JJ JJ 3 / l 0 3.34 jj % 3.62 jj % 4.63 „
35 JJ JJ 3 / l 0 3.21 j i % 3.53 % 4.40 „
40—42 JJ Jj 3 / l 0 3.11 j j % 3.39 jj % 4.31 „
43—45 JJ JJ 3 / l 0 2.98 jj % 3.34 % 4.26 „

4- 1.2% anyaggazdálkodási és iparfejlesztési hozzájárulás, 4  csomagolási költség, 
+  20% forgalmi adó és számlabélyeg illeték.

Varga-féle halász kötelek:
4—7 mm vastagságban k g .................... 13.66 Ft
8—15 mm vastagságban kg ................  11.51 Ft
2 és 3 ágú kézi inslég ...........................  13.66 Ft

4- 1.2% anyaggazdálkodási és iparfejlesztési hozzájárulás, 4  csomagolási költség, 
4  10% forgalmi adó és számlabélyeg illeték.

Kötelek folyómétereinek súlyai:
5 mm cca 2 dg 12 mm cca 12 dg 7 mm cca 4 dg 14 mm cca 16 dg
6 ,, „ 3  ,, 13 ,, „ 14 ,, 8 ,, ,, 5.5 „ 15 ,, „ 18 „

10 mm cca 8 dg
A horgok árai jelenleg még változatlanok (lásd a HALÁSZAT 1—2 számát), ki

látás van azonban arra, hogy csökkennek. Ha az árcsökkenés már megtörtént, jelen
teni fogjuk.

Gumicsizmák. Előző számunkban közölt Hungária gyártmányú
térdig érő gumicsizma ára páronként ............. 105.25 Ft 4- 3% forg. adó
Lágyékig érő gumicsizma ára páronként.........  164.— Ft 4- 3% forg. adó
Gumikötény darabonként ..................................  56.— Ft 4- 3% forg. adó

Halászati Szövetkezeti Központ 
Budapest, VI., Teréz-körút 62. III. em. — Tel.: 128—353.

Helyreigazítás:
A lapunk előző (5—6) számában a „Schweizerische Fischerei Zeitungéban 

megjelent dolgozatunk ismertetése a LAPSZEMLE rovatban sajnálatos módon h i 
b á s a n  történt

1. Dolgozatunkban nem szerepel, hogy a „Purgly-féle eljárás“ nem vált be. Mi 
csupán röviden ismertetjük ezt az eljárást és hiányosságaira mutatunk rá. A Purgly- 
féle eljárás véleményünk szerint jó, de mi jobbat kerestünk.

' 2. Dolgozatunk ismertetője nem volt szakember, mert állandóan összetéveszti 
a „Nest“ (=  fészek) és a „Netz“ (=  háló) szavakat. Ez azután súlyos félreértésekre ad 
alkalmat. Mindjárt más lesz az ismertetett szöveg értelme, ha a „hálóra szedte fel“ , 
„majd ezeket a hálókat“ , „hálóra rakódott“ , „levegőben a hálót“ , „hálószemekben“ 
kifejezéseket „fészkekre ívatta le“ , „majd ezeket a fészkeket“ , „fészkekre rakódott“ , 
„levegőn a fészket“ , „a fészek szálain“ kifejezésekkel helyettesítjük.

3. Félreértésre adhat alkalmat a „100%-os keltetési arány“ is, mi ugyanis 
„csaknem 100%-ost“ írtunk. 100%-os keltetést semmiféle eljárás sem tud biztosítani.

Dr. Entz Béla, Dr. Woynarovich Elek
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ÁPRILIS KÖZEPÉN KEZDŐDÖTT MEG A HALÁSZAT 
A DALMÁT TENGERPARTON

Április közepén köszöntött be ebben az évben a melegebb idő, hogy megkez
dődhetett a halászat is. A „Ribolov“ tartományi halászati üzem mélyvízi fogásra be
rendezett hajóival egy nap alatt 5.000 kg halat fogott. A Zara melletti Kali ja halászai 
kb. 10.000 kg-os eredményt értek el. Szerencsével jártak a Maslinci-i szövetkezet ha
jói is és 2.500 kg-ot fogtak. A halat a Split-i halászati szövetkezeti központnak adták 
át, amely részben a helyi, részben a belgrádi illetve zágrábi piacon értékesítette. 
(Politika, 1947. április 20.) (s. g.)

lflagyac
6\JUUmU& Ittw

Igazgatóság: Budapest, IV., Petőfi Sándor-u. 5. Tel.: 180-268 és 381-540. 
Levélcím: Budapest 4. Póstafiók 271. Távirati cím: Tógazdaságok. 
Üzlet és raktár: Budapest, IX.. Csarnok-tér 5. Telefon: 180-207, és 

„ , IX., Gönczy Pál-u. 4. Telefon: 184—024.
Elárúsítóhely: Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Tel.: 180-207. 
Szállítási iroda: Budapest, XI., Budaőrsi-út (pályaudvar). Tel.: 268-616. 
Veszünk és eladunk mindenféle tógazdasági és természetesvízi élő

és jegelt halat.________________ ___________
könyvekhez is jutnak, vegyék tekintetbe 
ez értékes munkák szerencsétlen sorsát. 
— Kérem Előfizetőinket, mindazokat, 
akik a lapra jövőben igényt tartanak, 
hogy akár részletekben, akár egészben 
előfizetési díjaikat fizessék bê  a lap 
10.094 sz. csekkszámlájára. Október fo
lyamán az eddig még nem fizetett régi és 
új olvasóinkat fogja a Szerkesztőség és 
kiadóhivatal keresetlen szavak kíséreté
ben, csekklapok melléklésével az előfize
tési díjak mielőbbi kiegyenlítésére meg
kérni.

A következő levelet írja Simon Zoltán 
halászmester Kelebia-ról: „örömmel vet
tem szíves értesítésüket, hogy a „Halá
szat“ szaklap meg fog jelenni, melyet mi 
halászok és haltenyésztők oly hosszú 
ideig nélkülöztünk, amely azt jelenti, 
hogy a híres magyar halászat és halte
nyésztés vissza fogja kapni a régi hír
nevét, mert hiszen az egész országban 
széjjelszóródott és megfogyatkozott való
ságos halászok és haltenyésztők összekötő 
kapcsa a „Halászat“ szaklap lesz, mert 
hisz mi régi halászok és haltenyésztők 
nagyon is tisztában vagyunk avval, hogy 
talán egy hivatásos szakma sem szenved
het annyi rombolást, mint éppen a ma
gyar halászat és az intenzív haltenyész
tés. Az elmúlt két év megmutatta, hogy a 
sokat csúfolt halászszakma (halász éhen
kórász) lett a legkeresettebb hivatása az 
üzérkedőknek, akik avval a gondolattal 
voltak, hogy a halat nem kell tenyész
teni, csak megfogni, azonban elérkezett 
az az idő, amely bebizonyította, hogy a 
halat nemcsak megfogni és megenni, ha-

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
A lapunk érdekében igen eredményes 

propagandát fejtettek ki: Állami Halász
telep Balatonszemes, B. Michailovits 
György Budapest, Bencsik József Rác
keve, Gabrovitz Kamii Hévizgyörk, 
Gálffy András Budapest, Halászati Szö
vetkezeti Központ Budapest, Tatár László 
Budapest, Varró József Tihany, Váczy 
Mihály Budapest, Viola Ferenc Balaton- 
újhely, Nevezettek agilitását hálásan kö
szönjük és részükre — hálánk jeléül — 
a lapunk eddigi kiadványainak egyes 
példányait fogjuk t i s z t e l e t p é l 
dányként  elküldeni. — A lapunk ré
gebbi számainak raktára porráégett, itt 
volt éltévé Unger Emil: „Magyarország 
halai és halászata“ c. rövid tájékoztatója, 
valamint Varga—Mika „Természetes 
pisztrángosvizeink hasznosítása“ c. könyve 
is több, száz példányban, e munkák is a 
tűzkár áldozatai lettek. Könyvleraka- 
tunkban levő példányok így unikum
számba jönnek. Sajnos itt sem kímélte 
meg e műveket a háború vihara; könyv- 
lerakatunkban azok egyrésze teljesen 
használhatatlanná vált, másrésze pedig 
összeázott ugyan, de azért még használ
ható maradt. Felhívom ezúton olvasóink 
figyelmét, hogy azért, ha megrongálódott
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hetin tenyészteni is kell tudni és nagyon 
sok embernek mondhatunk köszönetét, 
kik egy életen keresztül önzetlenül azon 
dolgoznak, hogy ezen nagy jövőjű magyar 
halászat és haltenyésztés újra magas ní
vóra emelkedhessen. Fájó szívvel tapasz
taltam, hogy a három éves tervben a 
magyar halászatról és a haltenyészet jö
vőjéről soha egy szó sem esett, holott a 
magyar halászat és haltenyészet jövője 
megérdemelte volna, hogy kellő gondol
kozással foglalkozzanak kérdéseivel. A 
legnagyobb megnyugvásomra szolgált a 
ma vett szíves értesítésük, hogy mégis 
vannak olyan önzetlen, fáradhatatlan 
emberek, akik nem hagyják a mi ma
gyar halászatunkat és haltenyészetünket 
tönkremenni, jómagam is azon fogok 
lenni, hogy a csekély kis gyakorlati ta
pasztalatommal a magyar halászatot és 
az intenzív haltenyészetet vissza tudjuk 
állítani a régi nívóra és ha lehet, maga
sabbra is emeljük. Jelen levelemmel egy
idejűleg. postán feladtam 12 forint 20 Ili
iért a „Halászat“ című szaklap egyévi 
előfizetési díját. A T. Szerkesztőségnek 
ezúton mondok köszönetét önzetlen és fá
radságos munkájukért, mit a magyar ha
lászatért és haltenyészetért tesznek.“ E 
levélhez nem kell magyarázat. Bárcsak 
mindenegyes olvasónk ilyen lelkes támo
gatója lenne lapunk ügyének. — Szaba
dos Antal állatorvos (Veresegyház) így 
biztatja a szerkesztőséget: „Csak tovább 
igy, a kezdet nehézségeit és a gáncsos- 
kodók kifogásait legyőzve, a halász-élet 
és a rejtelmes hal-világ útjait a szeretet 
mécsesével bevilágítva utat mutatni, el
igazítani, biztatni, ismertetni, oktatni, 
serkenteni a nemesre, a magasabbrendűre, 
a problémák megismerésére, az ismeret
len felfedésére, a halász-világ, a halas
ember bizalmának megnyerésére! Az 
ilyen műben: a szeretet, a szaktudás és 
a bizalom újjáépítésének ebben a nemes 
munkájában segíteni és segíthetni: öröm, 
kitüntetés!“ Köszönjük az olvasói és szak
szerzői megértő szavakat. Az eddigi szer
kesztők is igyekeztek a magyar halász
nemzedék támogatói és tanítói lenni, ha 
ez nem sikerült mindig, abban nem ők 
voltak csak a hibásak. — A halászó szer
számok tartóssága érdekli H. GY. szol
noki olvasónkat. Ez természetes kérdés, 
mert hiszen a termelésünk jövedelmező
ségét csak akkor tudjuk helyesen kiszá

mítani, ha ismerjük a termelés költségeit» 
Ehhez pedig tudnunk kell, hogy mily idő
közökben kell gondoskodnunk a terme
lési eszközök megújításáról. Ilyen tartós
sági adatokat találtunk különböző kül
földi forrásból az 1923-as időkből: csóna
kok: 20 év, kátrányozott varsák: 250 nap, 
kátrányozott varsaszárnyak: 500 nap, ál
lító hálók: 60 nap, tükör hálók: 60 nap, 
a húzó háló léhése nyáron 150, télen 200 
nap, hálóink nyáron 300, télen 400 nap, 
rákvarsák: 360 nap, halbárkák: 4 év, 
varsakarók: 6 év, gépi berendezések 10 
ev. Érdekes volna es örömmel venném, 
ha ezzel kapcsolatban halász-tógazda ol
vasóink tapasztalataikat a szerkesztőség
gel közölnék, hogy újabb és hazai ada
taink is lennének. — „Hogyan fokozhat
nánk a halfogyasztást hazánkban?“ című 
körkérdésünkre Szili Antal olvasónk írja 
Magyaróvárról: „En a halfogyasztás visz- 
szaesésének, csökkenésének több okát lá
tom. A legelső és legfontosabb tényező 
ily értelemben az, hogy hazánk lakossá
gának nagy része víztől, azaz halhúsbe
szerzési helytől távol lakik s jóformán 
nem is ismerik a halakat, talán sokan 
még életükben egyszer sem ettek. Nem 
ismerik az emberek a halakat, halfajtá
kat, vagy ha ismerik is, nincsenek tuda
tában a halhús fogyasztás előnyeinek a 
többi nehezebben emészthető húsfélékkel 
szemben. Ennek tulajdonítható az a tény, 
hogy még azokon a helyeken is, ahol bő
séggel vásárolható a friss halhús, mégis 
inkább vonzódnak más húsfélékhez, fő
képen a nehezen emészthető disznóhús
hoz. Fontosnak tartanám már az iskolák
ban, de főkép iskolánk!vüli ismeretter- 
jesztő előadások, szemináriumok és olyan 
tanfolyamok tartását, melyeken a hal 
életét, halfajtákat, haltenyésztést és hal
húsfogyasztás egészséges voltát az ország 
széles rétegeivel megismertetnénk. Igen 
szükségesnek tartom, hogy az ország te
rületén minél több halhús-tárolásához 
szükséges helyet állítanának fel sürgő
sen, valamint minél több speciális szál
lítóeszköz elkészítését szorgalmaznák, 
hogy ezáltal is az ország bármely táján 
a lakosságnak módja nyíljék a friss hal
hús beszerzésére. A halhús fogyasztás nö
vesztése igen fontos nemzetgazdasági ér
dek is, mert az így felszabaduló disznó- 
és egyéb húsárukat jó áron külföldnek 
könnyen el tudjuk adni.“

ÁRJEGYZÉS. Magyar Haltenyésztők Értékesítő Részvénytársaságának hal-ár 
jegyzése a budapesti nagybani árakról 1947. szeptember hónapban:

Ponty élő ........................ 8.00—10.00 Ft Csuka ..
Ponty jegelt ............... 5.00— 8.00 „ Kecsege
Harcsa ...........................  7.00—14.00 „ önhal ..
Süllő ...............................  6.00—10.00 „ Márna
Fogas ...............................  10.00—14.00 „ Kárász
Kősüllő ...........................  4.00— 6.00 „ Fehérhal

3.00— 8.00 Ft
5.00— 10.00 „ 
3.60— 7.00 „
5.00— 7.00 „
3.00— 4.00 „ 
0.80— 2.50 „

80



SUMONYI TÓGAZDASÁG
Tóth József és társai

H A LKERESKED ÉSE
B u d a p e st

IX., Központi Vásárcsarnok. 
Telefon: 384-575.

FEN YŐ  V IL M O S
hal- és rák kereskedése

Telefon: 389-133.
Budapest, IX., Pipa-u. 4.

Semperit lóaum Jéft.
Wimpassing Reithoffer 
S e m p e r i t - M a t a d o r

gumicsizmák nagy választékban
Főüzlet: Budapest, VI., Andrássy- 

út 8.122-459.
Fióküzlet: Budapest, IV,. Váci-út , 

182-078.

BARTA LIPÓTWÉ
h a l k e r e s k e d ő

Telefon: 184-499. 
Budapest, IX., Pipa-u. 4.
Központi Vásárcsarnok.

CSERKÉSZBOLT
SZÖ V E TK E ZE T
Központi iroda: VI., Hajós-u. 14. 

125-015. 125-950.
Mindenféle sport-, halász- és 

horgász felszerelések.
Üzletei:

Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6.
Telefon; 125-010. 

Budapest, VIII., Rákóczi-u. 67. 
Telefon: 139-248.

32 vidéki városban van lerakat-

H a lá s z h á ló
puha inslég és kötél, hálófonál, 
parafa-alattság, rebzsinór min
den mennyiségben kapható

ÁDÁM MIKSA Rt-nál,
Budapest.

Főüzlet: VII., Thökölyi-út 16. sz. 
A keleti pályaudvar indulási ol
dalával szemközt. Telefon: 425-741.

A  lap kiadásáért felelős: Faragó Sándor. 
Lapzárta: Minden hó 25-én.

MAGYAR ÁLLAMI HAL-ÉS NÁDGAZDASÁGI ÜZEMEK
V., Teleki Pál-u. 7.

Telefon: 188-407. Telefon: 188 556.
Ajánlja első osztályú stukatur fonatát és nádpallóit. 

Mindenkori napi áron.
Kereskedőknek — viszonteladóknak — árengedmény. 

Halárúsító telepe: IX., Gönczy Pál-u. 4. Telefon: 184-024.



PRISTER MÜVEK
hydrotechnikai és épitő r. t.
B u d ap est. XIL, Maros-utca 6/a- 
Telefon: 160-330.
Sado házi kisderitők. Szabadalma
zott derilőbetétek, biológiai szenny
víztisztítók. szennyvízátemelő tele
pek, mélyépítés-vízépítés.

NEUES B AJO R - és 
TÜKRÖSPONTYIVADÉK

(8— 10 dekái) e lő j egyezh ető  1947. 
évi november hó elejei szállításra

Somlyédy László felgyői
tógazdaságában. (Csongrádi vm.) Köz
ponti iroda: B u d a p est, I I .  B im -
b é -Ú t  » 1 .  T elefon : 257— 116.

Kaphatók újra a H ALÁSZA T könyvei:
Természetes pisztrángosvizeinkhasznositása 

írták: Dr. Mika Ferenc és Dr. Varga 
Lajos. Számos képpel. 20.—  Ft.

A rák életmódja, fogásaf elterjedése és
telepítése.

Irta: Vásárhelyi István. Számos kép
pel. 4 .— Ft.

Magyarország halai és halászata.
Irta: Dr. Unger Emil. Számos kép- 
peL 20.—  Ft.

A pézsmapocok.
Irta : Vásárhelyi István. Számos kép
pel. 4 .—  Ft.

Bácskai halász szakácskönyv. 2 .—  Ft.

Megrendelhetők valamennyi könyvke
reskedésben.

FÓlerakat-főbizomónyos: KILIÁN FRIGYÉS 
utóda m. egyetemi könyvkereskedése. 

Budapest, IV.f Haris-köz 2.

I L L I K  V I K T O R
halnagykereskedő és halászmesler
Elvállalok  m inden tó és vad tó lehalászást 
Veszek m inden féle  folyóvizi es tógaz

dasági halat.

Iroda és üzlet: Budapest, XIII., Dunasor I .  
Csárda: Budapest, XIII., Népsziget

Steinet
Hal, vad, baromfi nagy
ban és kicsinyben.

Rákóczi téri vásárcsarnokban 7-5-ig. 
Lakásán: VIII., Horánszky-u. 1. d.u. 
5 óra után. Telefon: 135-104.

Pironcsák Irma halkereskedő
Veszek mindenféle 
folyóvizi és tavi halat. 

Iroda: IX., Imre-u. 4. Telefon: 384-256. 
(ízlett IX., Tolbuchin krt. 1-3. 184-522.

]4 m s m
horgász és halász cikkek, 
vas, acél és háztartási áruk.

VIII., Rákóczi-út 59. Telefon: 139-232.

Hirdessen a H A LÁ SZA  T-ban
A  hirdetés ára:

6 cm. széles hirdetés 1 Ft.
12 cm. széles hirdetés mm-ként 2 Ft.

3  Ó  I j á í  aki ősszel, télen

EMERGE tartóstalpú bőrcipőben
jár.

A M. Tájékoztatás ügyi Minisztérium 3190/1947. sz. rendeleté alapján. Kapisztrán-Nyomda, Vác. Felelős: Búzás A .


