hátrányosan ne befolyásoljuk, czélszerü a vezetőtűt szélesebb lemez
zel (lehet papír- vagy kartonlemez is) hüvelyszerüen körülfogni,
(1. 1. ábra f) és a készüléket a körülvezetés alatt ennek segélyével
kezelni; — ezenkívül nem czélszerü tulhoszszu rudat alkalmazni,
mert a rud hosszabbodásával csökken a két nyomjel közötti távol
ság, minélfogva ennek lemérése a megfelelő pontossággal már
nem végezhető.
A készülék bármelyik műszerésznél (—azAlder-féle czimbalom
36 K, a sarkponti planiméterek 7 0 — 1 0 0 K, a gördülő planiméter
2 0 0 — 2 3 0 K áraival szemben) 1 0 — 1 2 K-ért beszerezhető.
c 2 ? ú% < j £

A halászat jelentősége hazánk és a külföld
er dögazdaságaiban.
Irta: Simonffy Qyula.
(Befejező közlemény.)

II. Németországban azon szándékomtól, hogy az állam birto
kán űzött halászatokat behatóbban tanulmányozzam, kiváló szak
férfiak, halászati egyesületek és a minisztériumbeli vezető erdészeti
szakemberek tanácsa folytán el kellett állnom, mivel ezek a birto
kok halászati tekintetben az alább leirandóknál fogva, különösebb
látnivalót nem nyújtanak.
Németország halászati viszonyait alig elképzelhető szétdaraboltság s az jellemzi, hogy a halászat müvelésével a társadalom fog
lalkozik, mely ezt főleg evégből alakult egyesületek utján végzi.
Szerzett informácziók szerint Poroszországban az állami tulaj
dont képező halasvizeken, a halászat nagyobbrészt bérbe van
adva, hosszabb-rövidebb időre. Noha a 1 2 — 1 8 évre terjedő bér
leteket tartják okszerűnek, mégis hallottam 6 éves bérszerződések
ről is, sőt magánbirtokosoknál még 6 évnél rövidebb lejáratuakkal
is találkoztam.
A halászati szerződések, a bérleti összeg megfizetésén kivül,
főkép a törvényszerű korlátozások érvényesülését követelik, ellen
ben nem intézkednek mindenütt a vizeknek halivadékkal való
rendszeres népesítéséről. Ez az eset ott, ahol még a birtokviszo-

nyok rendezetlenek, illetőleg a nagyszámú társtulajdonos mellett
kedvezőtlenek a magántevékenység felkeltésére (Coppel-Fischerei).
Rendezett viszonyok között azonban — és ez a túlnyomó — a
szabályos népesitést általánosan követelik. A kincstárral szerződé
ses viszonyban álló bérlők, pisztrángos vizeknél az ivadékkal való
népesitést minden év április hó 1-je után tartoznak végrehajtani.
Arra törekednek, hogy a bérlők a kincstárból vegyék a népesitésre szolgáló anyagot.
Az állami erdészet kezelése alatt álló halasvizek egy részét
(melyek között községi, hitbizományi, alapítványi s uralkodói
tulajdont képezők is vannak) maguk az illető kezelő tisztek tart
ják bérbe.
A halasvizeknek állami alkalmazottak részére való bérbeadása
nem tekinthető a minisztérium részéről elfogadott rendszernek,
mert ez az értékesítési mód kormányzósági kerületek (Regierungsbezirk) szerint változik. Vannak kerületek, hol szívesen adják bérbe
alantasaiknak a halászatot; mások viszont más gyakorlatot követnek.
A bérbeadást magánosok részére nyilvános árverés, a személy
zet részére pedig szabadkézből eszközlik. Kincstári halasviz állami
alkalmazottnak csak az esetben adatik bérbe, ha az illető a halá
szat iránt különös kedvtelést és hajlamot árul el.
A halasvizeknek erdészeti vagy más állami birtokot kezelő
tiszteknek való bérbeadásánál azt tekintik irányadónak, hogy ilyen
módon az állam megbízható, kellő képzettséggel biró bérlőkhöz
jut, akik a halászat felügyeletét is nagyobb erélylyel s kitartással
végzik, továbbá sok helyen a vadászat érdekei is figyelembe jönnek,
t. i. ott, ahol az a czél, hogy a vadászterülettől lehetőleg minden
idegen távoltartassék. Ezekben leli magyarázatát az, hogy az

állam Ott, ahol tisztviselőkkel áll szerződéses viszonyban, jelenté
keny kedvezményben részesiti őket.
Elsősorban a bérösszeg nagyságát mérséklik a tisztviselőkre
nézve. Azután ahol a bérlő-tisztviselő a halasviz j o b b kihasználása,
vagy az állomány szaporítása végett nagyobb befektetést kénytelen
tenni, ott az állam az építkezési költségeket kölcsön adja és
pedig 3Va°/o amortizáczió mellett. Egy régibb, 1883-ból kelt
miniszteri rendelet értelmében a személyzet tartozik a rendes szol
gálati teendők elhanyagolása nélkül, a halászat gyakorlására és

fejlesztésére méltó gondot forditani. E czélból az állam ingyen ad
felszereléseket s az eredménynyel működőket jutalomban részesiti.
A halászatot a tisztviselők rendesen hat évre kapják bérbe.
Az illető a szokásos feltételeken kivül, köteles évente bizonyos
számú, kilométerenként 1 0 0 0 — 2 0 0 0 drb ivadékkal népesíteni;
tartozik ezenkívül naplót vezetni, s abba a kifogott hal mennyi
ségét s egyéb körülményeket is pontosan bejegyezni. A bérlet
lejárta után az ujabb bérbeadás ezen napló adatainak figyelembe
vételével történik Láttam olyan erdőgondnokságot (Siedichum),
ahol az illető kezelőtisztek már több mint 30 éve birják a halá
szatot, a viszonyoknak megfelelő olyan gazdasági eredménynyel,
hogy azt mintaszerüségénél fogva egész Poroszországban ismerik,
s messze földről (állítólag Oroszországból) jönnek megtekintésére.
Főspecziálitása a süllőivadéknevelés.
A halasgazdaság 142 hektár kiterjedésű több kisebb-nagyobb,
természetes és néhány mesterséges, csupán kis részben lecsapol
ható tóból áll. A nagymennyiségben található „vad"-halat a süllő
révén értékesitik.
A süllőt részben lecsapolható, részben le nem csapolható
tavakban ívatják. ívó alkalmatosságul gyökerekkel átszőtt homokés földrakások szolgálnak, melyeket egymástól P / 2 méterre állóan,
csoportokban készítenek, lecsapolható tavakban a tófenékre, le nem
csapolhatókban pedig a jég hátára állítva őket, ahonnan tavaszszal
viz alá merülnek. A halmok tetejére követ tesznek. Az ivás és kelés
után az anyahalakat eltávolitják.
A lecsapolható tavakból nyert halakat egynyaras korban vagy
eladják, vagy a többi tavak halasitására hasznosítják. A süllőiva
dékot állítólag nagyobb elhullás nélkül tudják szállítani és pedig
100 liter vizre 2 — 3 0 0 drb egynyaras ivadékot számítva és az egyes
állomásokon a vizet felújítva.
Kiemelendők e gazdaság praktikus haltartói, amelyek villamos
jelzéssel is fel vannak szerelve.
Mint bennünket is érintő körülményt megemlítem, hogy Német
országban a süllőt nagyban kultiválják. Igen sok köz- és magán
vizet népesítenek süllőikrával és ivadékkal. Az emiitett tógazda
ságban éppen a süllőivadékból érnek el tekintélyes jövedelmet,
mert az egynyaras süllőért darabonként 1 2 — 1 5 pf. árat fizettetnek.

A halászat védelméről Németországban azzal is gondoskodnak,
hogy a halakra nézve kártékony állatok elpusztításáért a kezelő
személyzetet megfelelő jutalomban részitik. Sőt a kártékony állatok
fészkének és vaczkának elpusztításáért is jár jutalom. Ezen jutalom
dijakon kivül a halászati társulatok is fizetnek még dijakat.
Az államháztartásnak a halászatra vonatkozó legújabb tételeit
sajnálatomra nem tudtam megszerezni. Eberts erdőtanácsos közlése
szerint a porosz államerdők halászata után az 1895. évben 216.000
márka bevételt irányoztak elő az állami költségvetésben. Ez idő
óta a bevétel körülbelül az előbbi összeg kétharmad részével
emelkedett, vagyis 360.000 márkát ér el.
Megtekintettem ezenkívül Németország két híres (solingeni
és remscheidi) völgyzáró gátját és az ezek által képezett tavak
ban folytatott halászatot.
Indokoltnak véltem ezt egyebek között azért is, mert a magyar
kir. kincstárnak részint erdészeti, részint bányászati kezelésben számos
kisebb-nagyobb hasonló tava van, amelyeknek halászatilag való
hasznosítása nálunk is csupán idő kérdése lehet.
A mesterséges vizfogók ügye Németországban óriásit haladt.
Adataim szerint jelenleg 33 nagy, egyenként több millió köb
méter, ezenkívül a Harzban 60 kisebb, összesen 10,000.000 m
vizet tartó völgyzárója van. Ezenkívül számos ilyen gát kibővítése
és ujaknak létesítése van tervbe véve, ugy hogy a következő 20
év alatt a völgyzárógátak, különösen a nyugati részeken nagyban
elszaporodnak.
Ezen vizfogókban a halasgazdaság követelményeit manapság
mindenütt figyelembe veszik, rendszeres haltermeléssel is igyekez
vén őket kihasználni.
Főleg a sebes és szivárványos pisztráng, saibling, ponty, czompó,
csuka s egyes helyeken a márenafélékkel (Coregonusok) halasitanak. Az a nézet, hogy a hal az ivóvizet szolgáltató vizfogók
víztömegét alterálja, már megdőlt, sőt ma a halakban egészségrendőri tényezőket látnak.
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A vizfogók halászati tiszta jövedelme helyenként máris eléri
a 30 Mk.-át /za-onként, sőt biznak, hogy hamarosan az 50 Mk.-át
is elérhetik.
Az általam látott solingeni vizfogó már egy csinosan béren-

dezett kis költőházzal és egy az ivadék természetes eltartását
biztosító árokhálózattal van felszerelve. Az ivadékot egynyaras
korában, őszszel helyezik a tóba. Az elmúlt évben a 23 ha kiter
jedésű tóba 6000 ivadékot helyeztek.
Ami az általam látott nagyobbhirü magán pisztrángos tógazda
ságokat és ivadéknevelőtelepeket illeti, azok jellemző sajátsága a
csaknem kivétel nélkül alkalmazott rendkívül belterjes takar
mányozás.
A tenger közelsége, illetve a tengeri halhús olcsósága ( ^ - k é n t
10—20 pfennig) érezteti hatását. Fő haltakarmány a friss tengeri
halhús, leginkább főve, tengeri kagylók, halliszt stb., szóval amit
a tenger produkál. Van tógazdaság, amely ezt nyáron naponta
2—3-szor, télen 1-szer adagolja,
Ezenkívül rendkívül kedvező a halasvizek hőfoka is. Ritka tó
hőfoka múlja felül nyáron a 16° R-t, az átlag pedig ezen alól esik.
A vizeknek ilyen kedvező hőfoka kivételes helyzetet biztosit
a németországi pisztrángos tógazdaságok számára, mert csak az
teszi lehetővé — veszély nélkül — a halaknak itt szokásos bel
terjes etetését.
E két tényező hatása általában véve és észrevehetőleg a
gyors fejlődésben nyilvánul. Láttam tógazdaságot, ahol az lVa
nyaras pisztráng kész piaczi áruvá fejlődött; második nyáron tul
pedig csak a növekvésben visszamaradottakat takarmányozzák
tovább. Ugyanitt láttam több szép olyan egynyaras ivadékot,
amelynek hossza — becslésem szerint — 15—17 cm hosszú volt,,
tehát kétnyarasnak is beillett volna. Természetes, hogy a német
halasgazdaságok és tenyésztelepek mindegyike még valami külö
nös specziálitással, illetve gazdasági fogással is dicsekszik.
Többek között igen érdekes találmánya van Curt Riedelnek
Bergstedt b. Hamburgban. Hegyoldalakba vájt költőházban, állí
tólag viz nélkül költi a pisztrángikrát csekély 5 % veszteséggel.
Találmánya titok.
Németországban majdnem minden tenyésztőtelep tulajdonosa
természetes halasvizeket, patakokat és tavakat is bérel; ezenkívül
több még halkereskedéssel is foglalkozik.
A gazdaságok nagy részében főüzletág az ikratermelés. Nagy
átlagban az ár ezer drb.-ként szempontos ikránál 4 márka, kikelt

zsenge ivadéknál 1000 drb.-ként 8 márka, egynyaras ivadéknál
1000 drb.-ként körülbelül 1 5 0 — 2 0 0 márka.
Hiányos volna azonban a Németország halászati viszonyairól
rajzolt kép, ha az ország területén folyó egyesületi tevékenységről
is meg nem emlékeznénk, mert Németországban a halászati tevé
kenység az egyesületi életben tetőzik s ez adja meg karakterét.
Legrégibb és legjelentősebb szervezet az 1870-ben alakult
„Deutscher Fischerei Vérein". Helyzete és tekintélye messze felül
múlja a más szokásos egyesületekét. Maga az a körülmény, hogy
a halászati czélokra a birodalmi költségvetésben előirányzott összeg
tekintélyes részének kezelése és hovaforditása felett rendelkezik,
mutatja ezen egyesület kiváló hivatalos és társadalmi állását. Ezen
kívül az összekötő kapcsot alkotja egyrészt a birodalmi kormány,
másrészt a halászat tekintetében független szövetséges államok
halászati érdekeltsége között.
Fennállása óta tervszerűen igyekezett fiókokat és vidéki egye
sületeket létesiteni, úgy a porosz, mint a többi szövetséges állam
területén. Czélját el is érte, mert ma már a birodalom halászati
érdekeltségének legnagyobb része egyesületekké van szervezve,
eltekintve attól, hogy nem minden szövetséges államnak van
„országos halászati egyesülete".
Ezek az országos és vidéki egyesületek mind tagjai a Berlin
ben székelő „német halászati eg^esület"-nek. Ez utóbbit Német
országban általánosan egészséges szervezetnek tartják, főleg azért,
mert a helyi kérdésekben az illetékes egyesületek egészen önálló
hatáskörrel birnak, másrészt mert a vidéki egyesületek teljes sulylyal
beleszólhatnak az egész birodalmat érdeklő halászati ügyekbe.
Az u. n. Fischereirat a halászati egyesületek parlamentje, mely
nek összeállításánál a gyakorlati emberek bevonására helyeznek
nagy súlyt. A német halászati egyesület erősen tagozott, mert a
csatlakozott „országos egyesületek" „kormánykerületi egyesüle
t e k é r e , ezek ismét kör vagy kerületi egyesületekre (Kreisfischerei
Vérein) oszlanak.
Meg kell említeni, hogy németországi szakférfiak véleménye
szerint a halászati élet terén Bajorország vezet; törvényhozása,
egyesületi élete, vándortanitói és tudományos intézetei mind
kimagaslók.

Mint Ausztriában, ugy itt még fokozottabb mértékben tünt
fel, hogy egyesek igen tiszteletreméltó és nagyfokú
magántevé
kenységet fejtenek ki a halászat terén és igen nagy azoknak az
egyetemi és főiskolai tanároknak a száma, kik a halászattal részben
hivatásszerüleg, részben kedvtelésből foglalkoznak. Különösen ki
kell emelnem dr. Eckstein tanár és Eberts erdőtanácsos idevágó
tevékenységét; előbbi a kisebb k—1 ha kiterjedésű pontyos
tógazdaságok, uttóbbi a vizzárógátak fejlesztésének ügyén buz
gólkodik méltó sikerrel.
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III. Schweiczban mint minden, ugy a halászati törvényhozás
és végrehajtás, valamint a halászat gyakorlása is hosszú időre vissza
nyúló történeti fejlődés eredménye és igen sajátlagos. Miután a
jelen czikk keretében nem feladatom ezen fejlődés mozzanatait
ismertetni, csupán rövid áttekintést fogok nyújtani a halászat mai
állapotáról.
Hogy a viszonyokat megismerhessük, figyelmünket külön a
szövetségre (Bund) s külön a kantonokra kell irányitanunk.
A szövetségi törvény (1889) mig egyrészről a halászati j o g
viszonyait egyöntetű és általános szabályok szerint igyekszik ren
dezni, addig másrészről tekintélyes rendelkezési jogot biztosit a
kantonok számára, és ha figyelembe veszszük, hogy a kantonok
részesei az állami hatalomnak, sőt sok tekintetben souverainek,
akkor a halászati jog gyakorlásának teljesen egyforma szabályok
szerint való rendezését az egész Schweiczre nézve várni nem szabad.
A szövetség és a kantonok, mint az állam és annak részesei,
a következő szervekkel birnak: A szövetség törvényhozó testülete
a Bundesversammlung, ennek legfőbb vezető, végrehajtó és kép
viselő hatósága a Bundesrat, mely 7 Departementre oszlik.
Jelenleg a halászati ügyek a belügyi Departement erdő
felügyeleti szakosztályába tartoznak.
Az ügyek ellátását, mint Ausztriában, ugy itt is külön szak
közeg, a halászati felügyelő végzi. A felügyelő munkakörében itt
is bizonyos cselekvési szabadsággal bir, eljárása közvetlen.
Az állami élet széleskörű jogokkal felruházott részesei a kantonok,
számszerint 25-en. Széleskörű jogokkal birnak a halászatot is érdeklő
építési, folyószabályozási, gazdasági és pénzügyi ügyekben. Törvény
hozó hatóságuk a „Kantonsrat" igazgató és kormányzó hatóságuk

pedig a „Regierungsrat". Ez utóbbiak 5 vagy 7 Departementre
oszlanak, melyek közül egybe a halászati igazgatás is tartozik.
Miután az állami birtokoknak a kantonok a tulajdonosai és
kezelői, világos, hogy halászati tekintetben igen nagy fontossággal
birnak. Majdnem, az összes halasviz a kantonok tulajdona; községi,
vagy magántulajdon kevés van.
A halászat felvirágoztatásán azonban ugy a szövetség, mint
a kantonok vállvetve működnek.
A szövetség támogatása különösen abban nyilvánul, hogy a
közvizekbe hatósági felügyelet alatt kihelyezett halivadék után jutal
makat ad és pedig miután a kisebb haltenyésztő telepeket
előnyben óhajtják részesíteni, minden a vizbe behelyezett első
100.000 drb zsenge pisztrángivadék után 1000-ként 2 frankot, az
ezen felül behelyezett ivadék után 1 5 frankot. Egynyaras ivadék
1000-e után 20 frankot fizetnek.
Ezen jutalmakra mindenki igényt tarthat, aki patakokba,
folyóvizekbe vagy természetes tavakba ivadékot helyez, tehát halá
szati egyesületek, társulatok, kantonok, sőt magánosok is, kiknek
bérelt vizeik vannak s ilyenformán egyúttal saját érdekük is az
általuk bérelt viz halállományának emelése.
A 1908. év folyamán ilyen jutalmak czimén 29.865
fizetett ki egymaga a szövetség.

frankot

Meg kell említenem, hogy Schweiczben is mindinkább több
hive akad az egynyaras ivadék nevelésének, ez okból kifolyólag
tervbe van véve, hogy minden kihelyezett 1000 drb. egynyaras
ivadékért 40 frank jutalmat fognak fizetni.
A Schweiczben folyó halasitás munkájáról a következő szám
adatok tájékoztatnak bennünket. Az 1908. év folyamán üzemben
volt 182 költőház körülbelül 80 millió ikrával; az eredmény 61 és
félmillió kihelyezésre alkalmas ivadék volt, amely mennyiség a
közvizekbe tényleg ki is helyeztetett.
A szövetség az előbb emiitett anyagi támogatáson kivül hozzá
járult a kantonális halászati felvigyázók (Fischereiaufseher) díjazá
sához 41.807 frankkal, a halászatra nézve kártékony állatok lődijához
809 frankkal (a kantonok által kifizetett 1850 frankkal szemben).
Egészben véve a szövetség a halászat támogatására mintegy

93.000 frankot ad ki, amelylyel szemben, mivel területtel nem bir,
bevétele a halászatból nincs.
A halászati jog a kantonokban részint bérleti, részint patent
(bárcza) rendszer mellett értékesíttetik. A bárczarendszer
általá
nosabb. A bárczáért fizetett dijak kantonok szerint különböző
nagyságban vannak megállapítva és a halfogásra használt eszközök
minősége (horog, zsák, huzó stb. háló) szerint is változik. Nagy
átlagban 5—100
frank.
A schweiczi halászat, illetőleg az állam halászati igazgatásának
megítélésében két szempontot kell különösen figyelembe vennünk.
Egyik abban az általános felfogásban gyökerezik, hogy a törvény
ben megállapított feltételek betartása mellett, a halászathoz
minden
állampolgárnak joga van, a halászat mintegy népjóléti intézmény
s mint ilyen, a szocziálpolitikának egyik hatalmas eszköze; a másik
az a körülmény, hogy a halasvlzek rendszeres évenkénti mester
séges halasltására igen nagy súlyt helyeznek.
Ilyen körülmények között nem lephet meg bennünket az a tény,
hogy a schweiczi kantonok költségvetéseiben, néhány kantont kivéve,
(Zürich, St.-Gallen) a halászatból tiszta jövedelem ki nem mutatható,
mert ez csupán a nép háztartásában és jólétében volna feltalálható.
Halászati rendészetet Schweiczben a csendőrség, a kantonok
alkalmazottai, pénzügyőri közegek teljesítenek, de mindezeknél
hatékonyabb szolgálatot végeznek a halászati felvigyázók (Fischereiaufseher). Ezek a kantonok alkalmazottai nem csupán a rendészetet,
hanem a költőtelepek felett való felügyeletet is gyakorolják s
általában mindazon aktusoknál részt vesznek, amelyeknél a halászat
érdekelve van. A felvigyázók rendesen a polgári osztályhoz tartozó
egyének, kik hivatalos teendőik ellátása mellett rendesen még más
foglalkozást is űznek s ehhez képest kantonok szerint 3 0 0 — 3 0 0 0 frank
fizetést élveznek.
Az 1908. év folyamán 191 felvigyázó volt alkalmazásban
19 segéddel együtt, akiknek fizetése s költségei 84.000 frankra
rúgtak.
Schweiczben általam látott kantonális és társulati költőházak
általában feltűnnek masszív építési modoruknál fogva, amivel okozati
összefüggésben van az a tény, hogy ezek az építmények rendkívül
sokba kerülnek. A Walchwillben épült költőház 17.000, a wangeni

a hozzátartozó körülbelül 1 kat. hold terjedelmű ivadéknevelő
tavakkal együtt 50.000 frankba került. Olyan összegek ezek,
melyeknek jövedelme a rendes polgári kamatláb szerinti mértéket
meg nem közelíti s magyarázatát azon aránylag nagy anyagi
támogatásban leli, amelyet a kanton vállvetve a szövetséggel nyújt
a közérdeknek.
A költési eljárásra nézve jellemző, hogy az ikrákat nagy,
30.000 darabot befogadó költőedényekbe helyezik, továbbá hogy
az ikrákat az indirekt fény hatásától nem féltik s igy lefedve ez
ikrák nem mindig vannak s végül miután majdnem minden község
el van látva vízvezetékkel s a költőházak ezt a vizet használják, ez
pedig költségbe kerül, a költőedényeket csak a minimálisnak látszó
vízmennyiséggel táplálják. Mindemellett a költésnél állítólag elég
jó eredményeket érnek el, az ikrákból átlag 77°/u ivadék kerül ki.
Mint a Schweiczre vonatkozólag eddig elmondottakból is követ
kezik, a halászati igazgatás és kezelésben az állami (kantonális)
erdészetnek semmi különleges szerep nem jut. A munkából azonban
ott, ahol szükséges, az erdészet is lelkiismeretesen kiveszi a maga
részét. Az erdészet halászati rendészetet gyakorol és előfordul,
hogy erdőtisztekre, rendesen azonban altisztekre van bízva a
költőházak kezelése, vagy a körülmények szerint a halászati fel
vigyázók teendőit végzik. Ezen teendők végzése közben felmerült
kiadásaik részben megtéríttetnek, részint a halászati felvigyázók
fizetésének egy részét, pl. 1000 frank helyett 4 — 5 0 0 frankot kap
nak átalányképen.

*
Ha az eddig előadottakat összefoglaljuk, a három ország
halászati viszonyaira vonatkozólag a következő összehasonlításokat
tehetjük.
A halászat mind a három országban a kor követelményeinek
megfelelő figyelemben, tudományos és gyakorlati müvelésben
részesül.
A halászati igazgatás és végrehajtás munkája, továbbá a vezető
szerep Ausztriában főkép az állam és részben társadalom (egyesület),
Németországban főkép a társadalom és részben az állam, Schweicz
ben kiválóan az állam részén van.
Az állami birtokon űzött halgazdaság czélja Ausztriában némi

kivétellel azonos a magángazdaságok czéljával: mennél nagyobb
tisztajövedelem elérése, Németországban a halasvizek halállomá
nyának (elfogadható rentabilitás mellett való) fentartása s lehető
fokozása. Schweiczben az állomány fokozása a népjólét emelése
érdekében.
A magyar állam tulajdonában levő halasvizek kezelési és
értékesítési viszonyait a külföldével összehasonlítva be kell vallani,
hogy — bár e téren követésre méltó példák nálunk is vannak,
mindamellett még hátra vagyunk és e tekintetben még sok teendő
várakozik reánk.
Magyarországon mindenben az állam kezdeményezését és
példaadását várják s most már kérdés, hogy e teendők végre
hajtásához a követésre méltó példát honnan vegyük ? Véleményem
szerint a közelség, a viszonyok és intézmények hasonlósága folytán
Ausztria kincstári birtokain gyakorolt halászati tevékenység számos
követésre méltó példát nyújt számunkra.
Mellőzve a részletkérdéseket, a legközelebbi jövőt érintő teen
dők a következők volnának: 1. az államerdészet tulajdonában
lévő halasvizek és halászati jogok számbavétele, azok törzskönyve
zése; 2. a halasvizek halállományának fokozása és nemesítése;
3. a bérleti rendszerről fokozatosan áttérni a házi kezelésre, t. i. ott,
ahol ezt a viszonyok lehetővé teszik; 4. az érdeklődést és a czéltudatos tevékenységet széles körben, de különösen a birtokkezelő
személyzetnél felkölteni; 5. a teendők végrehajtásához szükséges
hitelről gondoskodni.
Ezen feladatok szerencsés és helyes megoldásával az állam
erdészet tulajdonában lévő halászat olyan helyzetbe jutna, mint
a szomszédos nyugati államokban.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
az erdészeti államvizsga

ügyében.

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni
felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért

szándékozók
benyújtandó
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