
K Ü L Ö N F É L É K 

SZEMÉLYI HÍREK 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter Puskás Károly m. k i r . fő-
erdőtanácsost 1935. évi szeptember hó végével hasznos és buzgó szol
gálatainak elismerése mellett, saját kérelmére, végleges nyuga
lomba helyezte. 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter Galambos József m. k i r . erdő
mérnököt a szolgálat érdekében áthelyezte Békéscsabáról Győrbe a 
m. ki r . erdőigazgatósághoz. 

Balatoni pontyhorgászat. 
Irta: Pászthory Ödön m. kir. főerdőtanácsos. 

Valamikor régen, ezelőtt 30—35 évvel, mikor még boldogult szüleim
mel a Balaton mellett nyaraltam és halászati tudományom a keszegek 
és néha egy-egy kisebb süllő fogásában merült k i , hallottam beszélgetni 
arról, hogy a legélvezetesebb balatoni horgászat a pontyfogás. Termé
szetes azonban, hogy a beszélgetés tárgya sohasem egy-két kilós ponty 
kifogása volt, hanem olyanoké, melyeknek súlya 10 kg körül, sőt annál 
is több volt. Egyszer ez, másszor a másik szomszéd vagy; ismerős hozta 
hírét ilyen nagy ponty horogra kerülésének és nem egyszer egészen a 
mesébe illő színezéssel adták elő annak kipartolását. 

Később is, midőn már gyakorlottabb horgásznak számítottam és ifjúi 
hevességem mellé a türelemnek némi foka is párosult — s amikor a már
nák és kisebb pontyok tömegét fogtam —, sokszor előtérbe tolultak á 
gyermekkoromban hallottak ég mind nagyobb és nagyobb lett vágyam 
egy ilyen nagyobb ponty kifogása után. 

Sajnos, ebbeli vágyam hosszú időn keresztül nem teljesülhetett, mert 
balatoni nyaralásaim helyett a vadászat került előtérbe s a halászat 
inkább alkalmi szórakozásom lett. 

Már-már úgy alakult sorsom, hogy a nagy ponty fogása csak ábránd 
marad, midőn betegségem következtében a megerőltető járással párosuló 
vadászatot abba kellett hagynom s ismét a halászattal kezdtem szóra
kozni. 

Ismét a Balaton lett nyaralási helyem és ismét hallottam a híreket 
a nagy pontyokról, anélkül azonban, hogy csak egyet is láttam volna 
azokból. (Hej, pedig de hányszor megfeszítette zsinóromat a kívánt 10 



kilós ponty, de mire a part felé vonszoltam, mindig felébredtem és izzadt
ságtól gyötrődve állapítottam meg, hogy a nagy ponty horogra kerülése 
csak álom volt.) 

Bizony az általam kipartolt 1—2 kilós pontyoknál nagyobbakat csak 
aquariumban, láttam, de ezek között sem volt 3—4 kgr-osnál nagyobb. 

Végre ez évben balatoni nyaralásom, során reám is rámtekintett For
tuna istenasszony. 

Na, de elmondom szép sorjában, mert hiszen csak úgy tudom némi-
kép visszaadni egy ilyen hal kifogásának változatait. 

A z előző évihez hasonlóan ez évben is Zánkán töltöttem nyaramat 
és horgaim rendbehozatala után rögtön neki is láttam a szórakozásnak. 

Július 27-én kezdettem meg kéthavi előzetes etetés, de nem sok re
ménnyel kecsegtető hírek után a horgászásomat s bizony 10 nap után 
szomorúan állapítottam meg, hogy a balatoni halak számának csökkené
séről szóló hírek egyeznek tapasztalatommal, avagy azoknak van igazuk, 
akik a zalai partokon való halászatot csak északi szél esetén tartják si
keresnek. A szél pedig csak fujt szakadatlanul, de vagy délről vagy 
keletről, avagy nyugatról, csak az északi szél nem jött. Bizony ezalatt az 
idő alatt egy 45 és egy 60 dekás pontynál többet nem fogtam1. De még 
kapásom sem volt. 

Hej, pedig a hely, de gyönyörű volt ott a nádas szélén; mintha a 
jó Isten is a pontyok tanyájának teremtette volna. Azonban mindhiába! 
Ponty — legalább horogra való — nem akadt. 

Már-már azon tűnődtem, hogy a horgászatot, amely ilyenformán nem 
örömet, hanem bosszúságot okozott, felhagyom, mikor egy reggel, állásom
tól jobbra, két — a Balatonba erősen benyúló —• csuhus (kakás) között 
lévő öbölre esett tekintetem. Ebben a pillanatban rögtön megfogamzott 
a gondolat bennem, hogy horgászhelyemet oda rakatom át, hátha ott 
több babér terem számomra. A gondolatot tett követte; de bizony az ered
mény még mindig késett és a keszegezésen kívül szórakozásom nem volt 
s horgászkedvem ismét a minimumra szállt alá. Ekkor egyik szomszédom 
azt a propoziciót tette, hogy engedjem őt egyszer standomon horgászni, 
meglátom, milyen szerencsét hoz. 

Vadász, halász, mind babonás, hát én is engedtem a kérésnek. Az 
eredmény meglepő volt, mert a szomszédom ott egy 4 kilós pontyot 
partolt k i . 

Másnap már én ültem a standon új bizaionimal, de fogytán lévő 
türelemmel. 

Ugy látszik, szomszédom szerencsét hozott, mert egy 3.3 kilogrammos 
pontyot nekem is sikerült kihúznom: A varázs tehát meg volt törve. Ha
lásztam is ettől kezdve napvirradattól késő estig és volt is néhány széo 
eredményem. 

Halaimat mind a balkéz felé eső csuhás mellett fogtam, a jobboldali 
csuhus mellett azonban, ahonnan szerencsit hozó szomszédom a pontyát 
kihúzta, még csak kapásom sem volt, bár a káka mozgásából láttam, hogy 
nagy hal jár ott. 

Nem is hagytam a helyet figyelmen kívül és egyik horgomat mindig 
odavetettem. 

Augusztus 23-át írtunk, mikor egy gyönyörű reggelre virradtam. Ott 
ültem már kora reggel helyemen s mintha a jó Isten sugalmazta volna, 
kísérőt is vittem magammal, kinek nem lett volna más dolga, mint erre a 
jobboldali horogra vigyázni. Kísérőm azonban, aki a horgász-szenvedélyt 
nem igen ismerte, inkább a diskurzusra, mint a horogra fektette a súlyt, 
így történt aztán, hogy kísérőm észre sem vette, midőn horgom zsinórja 
kifeszült és a dugó alámerült. 



Mikor pedig én odapillantva ezt megláttam s a horgot kézbe kaptam, 
már késő volt; a hal a horoggal együtt bent volt a csuhusban és se előre, 
se hátra nem mozdult húzásomra. 

Midőn láttam, hogy a partról semmit sem tehetek, megkértem kísérő
met, hozza el a csónakot és nézze meg mi van a horoggal. 

A csónakból azután nagy szomorúsággal állapította meg, hogy a horog 
elakadt s a hal elment. 

Kivéve a horgot, újból visszavetettem a régi helyére — mintegy 30 
méterre standomtól —, s minthogy kísérőmnek el kellett menni, más társ 
után néztem, mert éreztem, hogy ma segítségre lesz szükségem. 

Pászthory Ödön m. kir. főerdőtanácsos a kifogott 8.7 kg-os ponttyal. 

A z új társ néhány perc után meg is érkezett és neki is szigorúan 
meghagytam, hogy csak azt a horgot figyelje és rögtön szóljon, ha a leg
kisebb kapást is észreveszi. 

Bár nem telt el 10 perc azon idő után, midőn az elakadt horgot k i 
emeltük, segítőtársam szinte izgatottan kap hozzám s élénk suttogással 
jelzi, hogy a dugó mozog. 

Odanézve láttam, hogy a dugó lassan merül alá és zsinórom fe
szülni kezd. 



A következő pillanatban a horog kézben volt és megvágtam. 
Az eredmény az előbbihez hasonló volt, mégis azzal a különbséggel, 

hogy a hal a bevágás következtében nem tudott még a csuhusba bejutni. 
Botom félkörbe hajlott, anélkül, hogy a hal —avagy ez'a nagy Valami 

a horgon —, engedett volna. 
Éreztem, hogy nagy a hal s ezért mindkét kezemmel a horgot tartot

tam, vigyázva, hogy se túl ne feszüljön, se a hal ne vihesse be a horgo
mat a csuhusba. 

Örömem oly nagy volt, hogy szinte elfeledkeztem a teendőkről és csak 
az járt az eszemben, hogy íme itt a nagy ponty, a régen kívánt 10 kilós, 
a horgomon. 

Izgalmas pillanatok. Társam kipirulva csak áll mellettem s nem tudja 
mitévő legyen. Magam is csak állok tétlenül, midőn a hal kezdi horgomat 
nagy erővel a csuhus felé húzni. 

Erre már észbe kaptam, azonban későn ahhoz, hogy a halat a nyilt 
víz felé húzzam, de még elég időben ahhoz, hogy a hal erőt ne vehessen 
raj tam. 

Villámgyors gondolatok. Zsinórom 70 fontos szakítási szilárdságú, 
horgomat magam kötöttem fel, bambuszom kitűnő, de hogyan húzzam 
egyedül a zsinórt, mikor két kezemnek is elég munkát ad a bot tartása. 

Pedig nincs tétovázásra idő. A halnak felém kell jönni a tiszta Víz 
felé s nem szabad engednem, hogy egy kákacsomót megkerülve kiszaba
dítsa magát a horogról. 

Kezeim elfoglalva a bot tartásával, nincs hát más hátra, segítségül 
kell hívni társamat. Reá kiáltok: „Imre, húzdd a zsinórt, míg én a botot 
tartom!" De Imre csak áll az izgalomtól s meg sem mozdul, hogy segít-
ségül jöjjön. Második kiáltásomra belekapaszkodik a zsinórba, húzná is 
azt, de nem enged. Már a méregbe hajló biztatásomra, melyben „ha a zsi
nór szakad, bot törik" kifejezés is benne van, segítőtársam megemberli 
magát és nagyot húz a zsinóron. 

A zsinór most már csúszik és egy csomó kiszakadt káka és a víz moz
gása jelzi, hogy a hal engedett és a húzásra felém közeledik. 

Nem kell már biztatás segítőmnek, húzza a zsinórt, mikor egyszerre 
csak meglazul az és a hal felveti magát a felszínre. Én sem vagyok azon
ban rest. Bent vagyok már a munkában és átveszem a hal vezetését. 

Most már látom, hogy vágyam teljesülőben van, csak arra kell vi
gyázni, hogy halamat szerencsésen k i is pártoljam. 

Gyorsan megfeszítem újból a zsinórt és nem engedem többé a 
halat mélyre merülni. Lassan vezetem a bottal a tiszta víz felé s közben 
— vigyázva a hal mozgására —, majd engedem, majd visszahúzom a zsi
nórt és már figyelmeztetem segítőmet is, hogy készítse elő a merítőhálót. 

Érzem most már, hogy a hal fárad, majd látom azt is, hogy oldalra 
fordul. Erre a mozdulatra közel húzom egész az állásomig; a következő 
pillanatban már merül a háló s midőn halam észrevéve azt, menekülni 
akar, már csak a háló oldaláig jut el. Néhány pillanat s a hal már a par
ton dobálja testét. 

Az örömtől kipirulva állunk mellette s boldogan gyönyörködünk benne. 
Segítőtársam nagy lelkesedésében egyre simogatja a pontyot fel-felkiáltva: 
„De gyönyörű is vagy kispontyom, itt a szárazon!" 

Megvan hát a nagy ponty s most már csak az érdekel, mennyit nyom. 
Sietünk lakásomra s a mérlegen örömmel állapítom meg, hogy ha nem is 
10 kiló, de 8 kg 70 deka a szörny súlya. Méretei: hosszméret 86 cm, derék
kerület 60 cm. 

Örvend a ház népe is az eredménynek s rögtön előkerül a fotografáló-
gép is megörökíteni a szép eredményt. 



Még mindig érzem az izgalom okozta feszültséget és nem tudok hatása 
alól szabadulni, amikor hallom már az ebédre szóló hívást, hogy most már 
megízleljem szórakoztató fáradozásom eredményének húsát is. 

Horgásztársaimat bizonyára érdekelni fogja, hogy a folyó évben — 
amikor mindenki panaszkodott —, milyen eredménnyel zártam horgásza
tomat. A táblázat azt mutatja, hogy túlzottak a balatoni halhiányról 
szóló hírek. 
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VIII. 8 1 04 
9 — 1 — .— o-7 

12 — 1 — — 33 
17 — 1 — — 23 
17 — — — 1 0-6 
19 — 1 — 2'9 
21 — 1 — — 25 
23 — 1 — — 8-7 
23 — 1 — — 1-3 
24 1 — — . — 2-2 
24 • 1 . 0-9 
25 1 — 47 
25 1 — — — 22 
25 1 — — — 34 
27 1 — — >— 3-0 
30 1 — — 2-2 
30 — — 1 0-6 
30 1 — — 1-4 
31 1 — — — 2-6 
31 1 — — 0-9 

IX. 1 1 — — — 2-3 
1 — — 1 — 7-0 
2 — 1 — l - l 
4 — — 1 — 1-0 
5 — — 1 — 0-6 

„ 5 — — 1 0-7 
Összesen 9 9 7 1 595 

Stausz: Talajjavítás robbantás által. (Bodenverbesserung und 
Gewinnung durch Sprengen.) (D . L w . P r . aug. 17.) 

Kisebb fatönköket 60—70 cm átmérőig, háromlábú állványok 
és ceigasorok segítségével, vagy más hasonló technikai segédeszkö
zökkel lehet kiemelni. Nagyobb tönköket csakis favágókkal, vagy 
robbantással lehet kiszedni. A különféle eljárások költségeinek 
összehasonlítására eddig nem állottak adatok rendelkezésre és ezért 
szervezett a német .agrártechnikai bizottság összehasonlító kísérlete
ket. Ezeknél a tönkök átlagos kézi irtása darabonként 19.5 márkába, 
acélsodronyos " csigasorral való kiemelés 14.5 márkába, a kocsira 



szerelt és két emelővel ellátott csigasorral való kiemelés 9.75 már
kába és végre a robbantás 7 márkába került. A robbantás tehát min
den esetre a legolcsóbb irtási módnak bizonyult, különösen azért, 
mert a kiemelt nagyobb tönkök feldarabolására alig volt szükség. 

Legjobban bevált a villamos gyújtással és több kis robbanó töl
tettel való robbantás, melynél a tönk körül elhelyezett kis töltetek 
egyszerre lettek gyújtva, úgyhogy igen erős tönkök igen szépen ki
emeltettek aránylag csekély robbanószer segítségével. 

Különösen hegyvidéken fontos a szántóföldek, rétek és lege
lők megtisztítása kövektől; jelenleg a nagy kövek eltávolítása 4—6 
ember által történik, nagy faemelőrúdak segítségével. A köveket 
nagy rakásokba hordják össze, ahol azonban a legelő állatok gyakran 
veszélybe kerülnek. 

Ilyen kövek robbantásánál gyakran nehézségeket okoz lyukak 
fúrása és robbantóanyaggal való töltése. Sokkal egyszerűbb eljárás 
az, melynél az egész töltetet egyszerűen a kőre fektetjük és ned
ves agyagréteggel lefolytjuk. Az ilyen módon végzett robbantás ki
tűnő eredményt ad, mert a követ kis darabokra töri és így az el
szállítást megkönnyíti, illetve nedves réteken és legelőkön lehetősé
get nyújt kövekkel kirakott vízlevezető-csatornák segítségével való 
lecsapolásra. 

Csehszlovákiában terítékre hozott vadmennyiség. Csehszlová
kiának statisztikai hivatala mostanában hozta nyilvánosságra az 
1933. év folyamán a Csehszlovákiában terítékre hozott hasznos és 
kártékony vadak statisztikai adatait. A z említett évben 13.302 drb. 
szarvast, 3962 drb dánvadat, 103.946 drb őzet és 3,214.572 nyulat, 
18 drb medvét, 46 drb farkast és nem kevesebb,' mint 30.828 drb 
rókát lőttek. A z adatok élénken bizonyítják a vadászat nemzet
gazdasági jelentőségét. (Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 
1935. évi 36. számából). 

Magyarország vadkivitele. A legutóbbi hivatalos statisztikai 
adatok szerint Magyarország élő és lőtt vad behozatala és kivitele 
a következőképpen alakult: 

Behozatal: K i v i t e l : 
q. P a- P 

Élővad 19 3.692 3.459 512.458 
Ebből nyúl 2 450 2.730 302.208 

fogoly — — 380 96.960 
,, fácán 3 1.020 381 93.830 

Lőtt vad — — 31.987 2,643.381 
Ebből nyúl — — 27.133 1,913.200 

fogoly — — 983 223.570 
„ fácán — — 2.553 333.282 

A magyar élővad kivitel elsősorban Ausztriába irányult, de 



Olaszország, Németország és Franciaroszág is nyulállományukat ma
gyar nyulakkal frissítették fel. A z európai országokon kívül az Észak
amerikai Egyesült Államok is érdeklődést mutattak a magyar élővad 
iránt..-A Jött .vad. legnagyobb része nyul. A lőtt .nyulakat, főleg Német
ország vette át. A kivitel 94%-a Németországba irányul. 

A z orosz fadömpihg. A fát termelő országok Oroszország 
kivételével az elmúlt' években már nem tudtak annyi fát exportálni, 
mint amennyit a háború utáni években külföldre szállítottak. Orosz
ország még mindig növeli kivitelét és mind újabb piacokat hódít meg, 
amelyekről az eddigi szállítókat visszaszorítja. 19-34-ben Oroszország 
10.85 millió m 3 fát exportált és pedig Vá részt Angliába, ^4 részt 
Németországba, 1 / io részt Hollandiába és tekintélyes mennyiséget 
Belgiumba, Franciaországba, Olaszországba, sőt Svájcba is. Sőt 
Spanyol- és Görögországba is szállítanak fát, bár Oroszország sok 
vidéke már fainségben szenved. A z orosz fakivitel mértékét teljes 
megvilágításban akkor látjuk, ha meggondoljuk, hogy míg Orosz
ország 1934-ben 10.85 millió m 3-t, addig Finnország 8.6, Svédország 
4.96, Lengyelország 3.41, Csehszlovákia 2.76, Ausz t r ia 2.28, Jugo
szlávia 1.73 és Románia 1.56 millió m 3-t szállított k i . Oroszország 
most arra törekszik, hogy fűrészeit kiépítse, hogy a jövőben fűrész
árukat még nagyobb mértékben exportálhasson. 

( A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 1935. évi 35. 
számából.) 

8 hónapi fogház az erdőben való dohányzásért. A z új német 
büntető törvénybe az erdő védelmére az erdőtüzek megakadályozása 
céljából szigorú intézkedéseket vettek fel. E g y német törvényszéknél 
mostanában tárgyaltak le egy i ly esetet a legszigorúbb módon. 
A „Holzmarkt", Ber l in közleménye szerint Sch. Károlyt a sorauti 
törvényszék felelősségre vonta veszélyes erdei tűz okozásáért. A vádlott 
egy Sorau környékén fekvő erdőben dohányzott és a még égő ciga
rettavéget eldobta. Ezáltal erdei tűz keletkezett, melyet szerencsésen 
idejében észrevettek és eloltottak. A tűznek mindössze 50 m 3 faállo
mány esett áldozatul. A törvényszék ar ra az álláspontra helyezkedett, 
hogy példaadó büntetést kell kiszabjon és a vádlottat 8 hónapi bör
tönre ítélte. 

Helyreigazítás. A z Erdészeti Lapok ezévi szeptember havi füze
tében a 732. oldalon alulról a második bekezdésben helyesen az „Akác
fatömegtáblák és szerfabecslési táblázatok"-at nem. a kveszturában, 
hanem magánál a szerzőnél: Fekete Zoltán műegyetemi tanárnál 
Sopronban kell megrendelni. 

„Útmutatás az Alföld fásításának munkájához" című, a m. k i r . 
földmívelésügyi minisztérium erdészeti osztálya által kiadott köny
vecskét egyszerű levelezőlapon való kérésre is ingyen küldi meg a 
debreceni, szegedi vagy gödöllői m. ki r . erdőigazgatóság. 




