
A KECSEGE
Az elmúlt évszázadban — mikor Vásárhelyi Pál és munkatársainak termé-

szetátalakító munkájával a Tisza kanyargós futását a mérnöki tudomány megrövi-
dítette azzal a céllal, hogy az árterületek felszabadításával a termő vidékek nagy-
ságát megnövelje, — a Tisza életében nagy változások történtek. Az egykor igen
híres halgazdagságú Tisza halaira sanyarú napok következtek. Az árterületek csök-
kenésével az ivó-helyek szinte megszűntek, és a halászok csakhamar megérezték a
halállomány elszegényedésének következményeit. Már-már csak az öreg halászok
ajkán hallatszik a régi halászélet dicsérete, a halbőség, a Dunából feljövő halak
sokasága, a tiszai halsk kiválósága, a tiszai halételek nagyszerűsége. Kormányzatunk
mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza halgazdagságát fokozza, népünk
élelmezésében való jelentőségét visszaállítsa. Ezért fordul ma érdeklődéssel gazda-
sági életünk a halászat problémái felé. S mi, akik a Tisza mentén élünk, érdeklő-
déssel figyeljük folyóink élővilágát. Legnagyobb az örömünk akkor, ha asztalunkra
kerül a Tisza egyik titokzatos lakója, legízletesebb húsú, szálkátlan halunk, a
kecsege (acipenser rwlhenus L.).

A „kecsege" legősibb szavaink közé tartozik. Finn-ugor őseink már az ős-
hazában ismerték ezt a hailat, s elnevezését vándorlásaikban magukkal hozták.
A Fekete- és Káspi-tengerbe ömlő oroszországi folyókban mindenütt megtalálható
és az ottani őshazában élő halász-vadászó eleink gyakran találkoztak ezzel a hal-
fajtával, írásban először az 1493—96. évekről szóló „Egri püspökség számadásai"-
ban látjuk a kecsege elnevezését ,.ketschege" formában. E számadásnak eredetije
a Bécsi Levéltár tulajdona. A későbbi időben az Országos Levéltár oklevélgyűjte-
ményében az Í514-, 1517- és 1519-es évekből vannak róla feljegyzések.

Igen érdekesen emlékezik meg a kecsegéről Gáti István Pozsonyban 17:18-
ban megjelent természetrajza: „Az a' különös van benne, hogy a' homokos fenekű
vizeknek örvényeiben és sárban szeret lakni, és olly könnyen enged a' fogásnak,
hogy ha tsak az orra akad is a' hálóba, bátor egész teste kívül maradjon, ki nem
rúgja magát a' hálóból, hanem kifogattatik. A' Szamosnak és Tiszának bőv lakosai
vágynak e' félék, De g,' Tiszába ritkán jőnek fellyeb Újlaknál, meg-esik, mind az
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áltat, hogy néha Szigetig is fel-jőnek, még pedig nagy bővséggeí." (216. o.) Azt írja
továbbá, hogy „sokszor egész táborral elvándorolnak, mint a' kétségek 1767. az al-
földről, Tiszából fel-takarodtak ide is Máramarosba, Marosból Szamosba, úgyhogy
ízül sé találtatott ez oda alatt". (188—189. 1.)

A későbbiek folyamán természetesen sokkal bővebben megismertük a ke-
csegét, életmódját és szervezetét. Hermann Ottó kiváló tudósunk a „Magyar halá-
szat könyve" című munkájában összefoglalja mindazt, amit a korabeli tudomány
megállapított erről a halról. Ma is vannak azonban e halfajta életében kikutatni
való részletek, és sok apró problémát még homály borít.

A kecsege a vértes halak osztályába, a tokfélék családjába tartozik. A vér-
tes halak ősei a földtani ókorban, a szilur korszakban alakultak ki, helyesebben
ebből a korból származó kőzetmaradványokban találjuk meg a vértes halak ősei-
nek lenyomatait. Az első halakon a gerincoszlop helyén még csak gerinchúr jelent-
kezik. A gerinchúrból alakult ki a gerincoszlop úgy, hogy egyre több porc, majd
csont lépett helyébe. Az ezelőtt kb. 350 millió évvel kialakult vértes halak utódai
közül sokan a mai napig is megtartották gerinchúros alakjukat. Ilyen a tokfélék
családja, s köztük a kecsege is. Tehát a kecsege vértes hal, amelynek gerincoszlop
helyett gerinchúrja van. Testének, szilárdságát, a gerincoszlop helyett, a -felületét
borító vértek adják meg.

Az előbbiekben említettem, hogy a Fekete- és Káspi-tenger vízterületén
található. Ivás idején a fajfenntartási ösztön hatására — a többi tengeri hallal ellen-
tétben — sűrű rajokban úsznak felfelé a Dunán, leküzdve a Vaskapu és a Kazán-
szoros sebesfolyású és örvényes vizeit, és felhatolnak a Duna mellékfolyóiba. így
kerülnek a mi Tiszánkba is. Látni fogjuk, hogy a biológiai körülmények megválto-
zása milyen hatással van ennek az eredetileg tengeri halnak életmódjára.

Vizsgáljuk meg az állat szervezetét! Teste nyújtott hengeres. Orra hosszú,
árformán hegyesedő, de egy kissé lapított. Fekőajka keskeny, kissé beöblösó'dött,
az alsóajka fejletlen, középen megszakított. A szájnyílás szűk, kinyújtható cső-
alakú. Ez kapcsolatban áll táplálkozási módjával. A szájnyílást csont- és porcdarab
merevíti, amely a visszafejlődött állkapcsi darab maradványa. Foga nincs.

Testén 5 jellegzetes csontlemez-sor — „vért" — fut végig, melyek közül
egy sor a hát közepén a hátul álló hátúszóig helyezkedik el, egy-egy sor az oldalakon
a kormányúszókig, egy-egy sor a hasszélekjen a hasúszókig. A vértek kiemelkedőek.
és hegyes, éles csúcsban végződnek, ami a ragadozók ellen kellő védelmet nyújt.
A ragadozó halak az éles, hegyes vértekkel rendelkező kecsegéket csak sikertelenül
támadhatják meg. A vértek elhelyezkedése miatt a hal keresztmetszete ötszögletfl.
A vértsorok a fejtől kezdődnek, az elsők alig emelkednek ki, de hátrafelé egyre
nagyobbodnak. A legnagyobbak a háton futó vértek, majd nagyságuk újra csök-
ken a farok felé. Legmagasabb a negyedik vért.

A mellúszók háromszög alakúak, és hatalmas csontsugarat viselnek. A fark-
vagy kormányúszó félszárnyú, azaz a felső íve nagyobb. •

A hal színe a háton szürkés-fekete, vagy sárgásbarna, az oldala világosabb
árnyalatú, a hasaalja szennyes fehér. A vérteknél világos csík húzódik végig. A
mellső úszó enyhén vöröses szineződésű, a többi úszója palaszürke.

Békés természetű hal. Táplálékát a vi-
zek fenekén keresi. Szájállása is a folyó
ferdékéről való (táplálkozásra beirendezett.
Béltartalmának vizsgálatából 'megállapítható,1

hogy apró, puhatestű rovarokkal, apró rákok-
kal, fonálférgekkel, de a Tiszában legfőkép-
pen a tiszavirág (Palingenia longicauda Oliv.)
álcájával táplálkozik, a kérész-lárvával, vagy Kérész-lárva
röviden kérésszel. A Tisza virágzása, amely
nálunk rendszerint június hónapban következik be, az egyik legszebb látványosság a
folyó életében. Ilyenkor történik a kifejlett kérészek nászrepülése és petelerakása, majd
pusztulása. A kérészálcák az agyagos tiszapartok szivacsszerű lukacsaiban fejlőd-
nek ki. A víz felszíne fölé jutott járatokat azonban a lárvák elhagyják; a vízállás
változásával ők is változtatják helyüket. A kecsege hosszú, hegyesedő orrával a
kérész-lárvát a lyukból ki tudja piszkálni, táplálékát először a farkával üti meg, s
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aztán veszi a szájába. Ennek bizonyítéka az is, hogy nagyon sok esetben farkánál
fogva akad horogra.

Vándorló, csapatosan járó hal, amint azt már Gáti István is megállapította.
Ahol egy fogható belőle, ott több is tanyázik, keresi táplálékát. Általában sebes-
folyású, vagy örvénylő mély vízben tartózkodik, de vándorlása közben a lapos,
homokos padokat is felkeresi. A Tiszában a mély, sebesfolyású, agyagosfenekű
helyeken ívik. Ott, ahol érett ikrás, vagy tejes kecsege fogható, bizonyosra vehető,
hogy a közelben ivó-helye van. A lerakott ikrák nyálkás, ragadós anyaggal vannak
összefogva, amellyel odatapadnak a talajhoz, úgyhogy azt a sebes víz sodra sem
tudja elmosni. A gyorsfolyású mély víz több oxigént tartalmaz, és ez feltétlenül szük-
séges az ikrák keléséhez. Állóvizeink, mesterséges tavaink ezért nem alkalmasak a
szaporodására.

A Tisza Szolnok környéki szakaszán általunk ismert ívóhélye Vezseny
község alatt van. Vezseny. Tiszavárkony és Martfű környékén állandóan fogható
kisebb-nagyobb mennyiségben. Egy horgász, jó alkalmat kifogva, 30—40 db méretes
kecsegét is foghat egy nap alatt. Ha a halászok lapscló hálójukkal (nagy kerítő-
háló) egy-egy vándorló rajt elfognak, mázsaszámra szedhetik ki a vízből.

Említettem, hogy a kecsege a Fekete-tengerből származik a Dunába és a
Tiszába. Vándorlása közben a Balatonba is eljut. Éppen vándorlása vizsgálatánál
merült fel a legtöbb eldöntendő probléma. A vándorlás ideje, távolsága még nem
teljesen ismeretes. Erősen vitatott tény az is, hogy a kecsege visszavándorol-e a ten-
gerbe. Az, hogy bármelyik évszakban állandóan jogható, azt bizonyítja, hogy már
teljesen édesvízi hallá vált. Természetesen itt szükségesek a további vizsgálatok.
Hogy vándorlása idejéről, távolságáról megbízható képet kapjunk, az egyes kifogott
példányokat megjelölik, majd visszaeresztik. A jelölés alumíniumlemezkevel törté-
nik. A háton vonuló második vért alatt késsel átszúrják a halat, vigyázva arra,
hogy nemesebb részt meg ne sértsenek, a nyíláson átfűzik az alumíniumlemezt,
amely összehajtva olyan állapotba kerül, hogy a halat mozgásában és fejlődésé-
ben nem akadályozza. A lemezen megtalálható a jelölés helye és éve. Ha a hal zsák-
mányul esik, fontos adatokat nyerhetünk súlyának gyarapodásáról, fejlődéséről,
vándorlásáról. A halak megjelölése után a halászati szövetkezetek, valamint a hor-
gászok figyelmét felhívják arra, hogy a kifogott jelölt halak adatait jegyezzék fel,
és azután eresszék vissza ismét a vízbe, hogy a jelölt hal továbbfolytassa szerepét
a jelentős népgazdasági tudományos kutatásban. Ezt a jelölési módszert a Közép-
tiszai Horgászegyesületek Területi Intéző Bizottsága kezdeményezésére a szolnoki
horgászok is bevezették. A megjelölt halak adatait természetesen be kell jelenteni
a jelölő szervnek, amely erről statisztikát vezet. Ez évek serán helyes képet fog ki-
alakítani a vitatott kérdésekről. Jelölésre alkalmasak a méreten aluli kecsegék,
amelyeket kifogás után úgyis vissza kell engedni a vízbe. Igen fontos azt a tényt
is megvizsgálni, hogy pl. a megépült tiszalöki duzzasztómű milyen hatással van a
kecsege vándorlására, a duzzasztó halkapuján felmegy-e a kecsege a felső vizekre,
és a Tisza felső folyásánál fogott kecsegék ilyen felvándorolt alakok-e, avagy a
fent maradt állományból valók.

A kecsege kitűnő ízú, csonttól és szálkától teljesen mentes húsú hal. Nem
nő meg I m-nél nagyobbra és 12 kg-nál nehezebbre; rendesen jóval kisebb. Szolnok
környékén a nagyobb példányok főleg májusiul júliusig foghatók. A kecsege kiváló
tulajdonságait, mint említettem, már őseink is ismerték, s ezért többizben megpró-
bálkoztak tenyésztésével és szaporításával. A XVII. században Szalárdi János Siral-
mas Krónikájában megemlékezik arról, hogy I. Rákóczi György fejedelem Sáros-
patakról Székelyhíd környékére vitetett kecsegéket, és melegforrásból táplált tóba
telepítette őket. A krónika szerint a kecsegék néhány évig jól megvoltak, de egy
hirtelen felhőszakadás elmosta a gátakat, s ekkor a halak szétszéledtek. Gosztonyi
Mihály a XVIII. században kísérletezett a kecsege tenyésztésével. Leírásában olvas-
ható, hogy a halastóban szépen gyarapodtak, de nem ívtak. Gosztonyi megállapítása
helytálló, a jelenlegi kísérletek is őt igazolják.

A keesege mesterséges tenyésztésével 1869. óta sokan foglalkoztak, de eleinte
kevés gyakorlati eredménnyel. Arnold szovjet tudósnak a kazáni tartományban
hosszas kísérletezés után sikerült az ikráknak száraz úton ixrió megtermékenyítése.
A jelenlegi szovjet szakirodalom bőven foglalkozik a tokfélék (viza, tok, sőregtok,
kecsege) mes'terséges szaporításával, és teljes sikerről számol be. Ez azért lényeges,
mert a világhírű kaviár a tokfélék ikrájából készül.
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Hazánkban ár. Jaczó Imre, a Haíélettani Kutató intézet tudományos miin-1

•katársa 4 esztendő óta foglalkozik s kérdéssel. Rendkívül gazdag kutatási eredmé-
nyeit rövidesen megjelenő könyve fogja ismertetni, azonban már megjegyezhetjük,
hogy teljes eredményt ért el. Az egyre fokozódó halkitermelés utánpótlását a ter-
mészetes szaporulat pótolni már nem tudja az ívás alatti idő fogási tilalma ellenére
és a mérettilalom ellenére sem. (Az utóbbi azt jelenti, hogy a kifogott 40 cm-nél
kisebb halat vissza kell a vízbe ereszteni.) Szükséges tehát a mesterséges utánpót-
lás, amelynek eredménye sokszorosan felülmúlhatja a természetes szaporulatot.
Természetes rnegtermékenyiil?snél az ikraikelés mintagy 25%-os, mesterséges meg-
termékenyítésnél azonban 90° ,,-os eredmények is elérhetők.

A mesterséges megtermékenyítés egyik legújabb módszere, hogy a hím
(tejes) kecsege agya'api mirigyének kivonatával az ikrás kecsegét beoltják. Ennek
eredményeképpen 24 óra alatt az ikrák benne megérnek. Az ikrát a haltól elveszik
—a kecsegének a hasát felnyitják, miután az ikra kivezetője olyan szűk, hogy azt
lefejni nem lehet — és azt tiszta edényben a hím tejével megtermékenyítik. Ez a
művelet azért szükséges, mert nagyon nehéz olyan kecsegét kifogni, amelynek az
ikrája már érett, é? közvetlenül az ikrarakás előtt áll. A megtermékenyített ikrák a
•\iizbe kihelyezve kikelnek. A kikelt zsenge ivadékckat ún. nyújtó-tóba rakják, ahol
megerősödnek, s ezután foH'óvízbe helyezik. A kecsege ivarérettségét 50 dkg-os súly-
tól kezdve, kb. 6—7 éves korában éri el.

A me&terség-i meg'.irmékenyítés és az ikrakihelyezési kísérletek siksre iga-
zolja azt. hogy a tudománynak igzn nagy a jelentősége a termelés támogatásiban.
Ez azért is szükséges, mert a fokozódó szükségleteket a halászat terén is ki kell
elégítenünk. A kecsege fegási lehetőségét a tiszavirágzás mérve is befolyásolja. A
rendelkezésemre álló 4 év horgászati adatai szerint:

1951-ben a horgászok által fogott kecsege súlya . 115 kg
1952-ben „ „ „ „ f, 522 „
1953-ban „ „ „ „ „ 355 „
1954-ben „ „ „ „ „ 454 „

A kecsegének horoggal történő fogása tudást és körültekintést igényel. Ezt
azért tartom szükségesnek elmondani, mert a kimutatásban említett kecsege-meny-
nyiséget majdnem teljesen egyforma számú horgász fogta. A szolnoki Halászati Ter-
melő Szövetkezet adatai nem ismeretesek előttem. Az Országos Halkísérleti Kutató
Intézetnél rendelkezésemre álló adatok azt mutatták, hogy a Tiszában J00%-fcaI
több kecsegét fognak a halászok, mint máshol. Ez bizonyítja, hogy természetes
vizeink Közül a Tiszában található belőle a legtöbb.

A horgászat technikai eljárásairól a következőket szeretném ismertetni: a
kecsege fenékjáró hal, tehát hálóval, vagy horoggal csak fenéken fogható. Felszere-
lésünk könnyű készség legyen, hajlékony, aeélpengés bot, vékony 30—40-es (0 3—
0,4 mm) műanyagzsinór és lehetőleg hosszabb szárú, kisöblű, 3-as horog. A zsinór
végére 3—i dkg-os ólomnehezéket kötünk és a horgokat 20—40 cm-es élőkére köt-
jük. Csaliként tiszavirág-álcát fűzünk a horogra, úgyhogy a horog teljesen burkolva
legyen. Az így bedobott, súllyal ellátott horgok a fenékre ülnek. Ha az ólom a
fenékre ért, a horgászbot orsójával a zsinórt feszesre húzzuk. Ebben az esetben, ha
a horoghoz bármilyen kicsi hal hozzáér, a bot hegye ezt kis ütéssel, vagy húzással
azonnal jelzi. A kecsegének jellegzetes kapása van. A bot végén gyors egymásután-
ban két ütés rezdülését észleljük. A második ütésre gyors bevágással be kell rán-
tani. Ha ezt elmulasztjuk, legtöbbször üres marad a horog, mert a kecsege lelopja
róla a puhatestű kérész-álcát. Az első ütést a farkával méri a csalira, a második
ütésnél szájába veszi a csalétket és azt letépi a horogról. A horognak tűhegyesnek
kell lennie, hogy a hal kemény, porcos szájában megakadjon, és bevágáskor azt át-
üsse, vagy legalább is a horogszakáll a húsba üljön, mert másképpen a hal lerázza
magát a horogról. A botot a kecsege gyors kapása miatt állandóan figyelni kell, és
jó reflexszel kell rendelkeznünk, hegy az ütés láttára azonnal belevágjunk. Ritkán
előfordul az is azonban, hogy a hal felakasztja magát a horogra. Az ilyen fogási esély
azonban jóval kevesebb.

A kilón felüli kecsege. ha magunk felé húzzuk, a vízből 1 m magasra is
kiugrik, és akrobatikus mutatványokat végezve, farkával a zsinórt többször meg-
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ütve igyekszik a horogról szabadulni. A hal vezetését ezért óvatosan kell végeznünk,
mert ilyen módon a vízből való kitörését könnyen ki lehet egyensúlyozni. A kifogott
halat ruhával fogjuk meg, míg a horgot kiszabadítjuk a szájából, mertha puszta
kézzel fogjuk meg, vergődése közben a hátán vonuló éles vértek mély sebeket vág-
hatnak tenyerünkön.

Az elmondottakban igyekeztem mindazokat ismertetni, amelyek a kecsege
életéről, halászatáról lényegesebb tudnivalók. Igaz, hogy mindez nem szükséges
ahhoz, hogy akár roston sült állapotban, akár halászlének elkészítve, jóízűen el-
fogyasszuk, azonban mint jellegzetes tiszai halról nekünk, akik a Tisza mentén
élünk, ennyi ismeretünknek lennie kell. Folyónknak ez a legjobb ízű hala további
kutatás tárgyát fogja képezni, mert nem közömbös az, hogy milyen módszerekkel
tudjuk elérni e htulfajta elterjedési körének bővítését. Kormányzatunk intézkedései,
halászszövetkezeteink munkája, horgászaink dicséretes ügybuzgalma a Tisza halbő-
ségének gyarapítása érdekében egyre komolyabb eredményeket fog szülni és a Tisza
halászatának eredményei el fogják foglalni a megillető helyet népgazdaságunkban.

Nyírő László
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