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HOGYAN ¹LJºK MEG A RçKOT?
àAND FOR WHY YOU NOT HAVE OF CRAB?
BECAUSE ONE MUST DEM BOIL 'LIVE? It is
all vat is of most beast to tell so. How you make for
dem kill so you not dem boil? You not can cut dem de
head off, for dat dey have not of head. You not can
break to dem de back, for dat dey not be only all back.
You not can dem bleed until dey die, for dat dey not
have blood. You not can stick to dem troo de brain,
for dat dey be same like you ä dey not have of brain.Ê
(Lafcadio Hearn)

Mint a f´nti mottÂ is mutatja, a rÀk meg´l¢se korÀntsem egyszerü f´ladat. Az alÀbbiakban igyeksz¡nk szÀmot adni a rÀk elpusztÁtÀsÀnak meglehetûsen vÀltozatos mÂdozatairÂl. Az emberi talÀl¢konysÀgnak azonban szigorÃ hatÀrt szab a rÀk´l¢s tipikus
c¢lja, vagyis hogy ÀltalÀban bevezetû konyhamüveletk¢nt hajtjuk v¢gre. Megjegyzendû viszont, hogy egyr¢szt a rÀk´l¢snek lehetnek egy¢b motivÀciÂi is, p¢ldÀul
gyÂgyÁtÀs, mÀgia: rÀkkal nemcsak rÀkot, hanem mÀs betegs¢geket is elhÀrÁtottak. A
rÀkkal kapcsolatos mÀgiÀban pedig fûk¢nt hÀrom jellegzetess¢g jÀtszott szerepet: a
rÀk ä fûz¢s utÀni ä v´r´s szÁne, a rÀk oldalazÂ (hÀtrafel¢ irÀnyulÂnak tartott) mozgÀsa
¢s k¢t¢ltü mivolta (B¤chtold-St¤ubli, 1987). MÀsr¢szt a rÀkot el lehet fogyasztani ¢lve
is: Petrus Bellonius (1517ä1574), a neves francia zoogrÀfus DE AQUATILIBUS LIBRI
DUO (Parisiis, 1555) cÁmü k´nyv¢ben emlÁti, hogy az ¢szak-g´r´gorszÀgi Athosz hegy¢n¢l nyersen eszik a rÀkot. Maga is megkÂstolta, ¢s nagyon finomnak talÀlta (Aldrovandi, 1642: 209).
Ha viszont elk¢szÁtve, feldolgozva, legalÀbbis nem elevenen kÁvÀnjuk megenni, neh¢z helyzetbe ker¡l¡nk, hiszen ä mint mottÂnk is jelezte ä a rÀknak nincs alkalmasan
levÀghatÂ feje, nincs kiereszthetû v¢re, nincs kicsavarhatÂ nyaka stb. A feladat megoldÀsa ÀltalÀban kompromisszumot k´vetel: a rÀkot ugyanis t´bbnyire Ãgy pusztÁtjÀk
el, hogy elevenen k¢szÁtenek belûle ¢telt.1 E megoldÀs azonban bÀrmilyen ûsi, ÀltalÀnosnak m¢gsem mondhatÂ. Hogy milyen egy¢b mÂdszerek ismertek ¢s ajÀnlottak, s
melyik az optimÀlis, arrÂl lesz szÂ a k´vetkezûkben, annÀl is inkÀbb, mert egy valamirevalÂ szakÀcs maga v¢gez a rÀkkal (Bissell, 1993).
Nem szabad elhallgatni viszont, hogy a rÀk fogyasztÀsa az emberis¢g k´r¢ben tÀvolrÂl sem ÀltalÀnos. P¢ldÀul a mÂzesi t´rv¢nyek tiltjÀk a vÁzben ¢lû uszony ¢s pikkely
n¢lk¡li Àllatok fogyasztÀsÀt (3MñZ. 11.9ä12; 5MñZ. 14.10), s a rÀk e t´rv¢nyek szellem¢ben mÀr kiereszthetû v¢re hiÀnyÀban is tilalmas lenne.2 A rÀk szlÀv eredetü neve3
talÀn arra utalhat, hogy honfoglalÀs elûtti ¢tlapunkrÂl hiÀnyzott ez az Àllat, s nemigen
akad t´rt¢neti n¢prajzi adat, amely elterjedt n¢ptÀplÀl¢kk¢nt valÂ szerepl¢s¢t bizonyÁtanÀ. Ugyanakkor a müvelûd¢st´rt¢netbûl igen sokf¢le c¢lra ¢s mÂdon t´rt¢nû felhasznÀlÀsÀrÂl tudunk. (K¡l´n´sen sokat merÁtett¡nk RadvÀnszky B¢la gasztronÂmia¢s orvost´rt¢neti adataibÂl.)
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A rÀkok (Crustacea) osztÀlyÀbÂl ä bÀr elvben ÀllÁtÂlag minden tagjuk ehetû ä az Ãn.
tÁzlÀbÃ rÀkok (Decapoda) rendj¢be tartozÂkat szokÀs fogyasztani, ide tartoznak az aprÂ garn¢lÀk (Natantia, g´r´g¡l karidesz, plurale tantum) ¢s az Ãn. mÀszÂrÀkok (Reptantia). Ez utÂbbiak k´z¢ tartoznak az eurÂpai tengerekben gyakori, nagyobbacska
languszta (Palinurus vulgaris, g´r´g¡l karabosz), homÀr (Homarus gammarus, g´r´g¡l asztakosz), a MagyarorszÀgon is megtalÀlhatÂ, de ritka ¢s v¢dett folyami rÀk (Astacus astacus, g´r´g¡l ez asztakosz vagy karkinosz), tovÀbbÀ a tarisznyarÀkok (g´r´g¡l
karkinosz). K´z¡l¡k k¡l´n´sen a homÀr szÀmÁt a szarvasgomba, kaviÀr, libamÀj tÀrsasÀgÀba valÂ presztÁzsfogyasztÀsi cikknek. Mindenesetre a rÀkok t´bb ezer fajÀbÂl
t´bb szÀz esik rendszeresen az emberi mohÂsÀg ÀldozatÀul. A rÀkok azonban fontos
tÀplÀl¢kai mÀs Àllatoknak is, p¢ldÀul a krill (antarktiszi vilÀgÁtÂrÀk) n¢hÀny ¢vszÀzada
tartÂ tÃlhalÀszÀsa fû fogyasztÂikat, a bÀlnÀkat is vesz¢lybe sodorta. Az aprÂ garn¢lÀkat
eg¢szben szokÀs fogyasztani, lehetûleg forrÂn ¢s ä legalÀbbis D¢l-EurÂpÀban ä t´bbnyire vajas vagy olajos fokhagyma´ntettel. AratosztÂl tudjuk, hogy valaha Ath¢nban
hÀncsszatyorban ÀrultÀk ûket a piacon. A folyami rÀk EurÂpa-szerte, Ágy hazÀnkban
is kedvelt fogÀs; Aldrovandi Árja, hogy az û korÀban, vagyis a XV I. szÀzad v¢g¢n RÂmÀban madzagra füzve lehetett folyami rÀkot kapni. K¡l´n´sen b´jt idej¢n volt n¢pszerü ¢tel.
E sokf¢les¢gbûl nem k´vetkezik, hogy a k¡l´nb´zû rÀktÁpusok mÀs ¢s mÀs ´l¢smÂdot k´vetelnek, az elevenen valÂ megfûz¢s ä vagy megs¡t¢s ä vilÀgszerte standard
megoldÀs. Idûben is tÀgak e mÂdszer hatÀrai, t´bb Âkori ÁrÂ emlÁti, p¢ldÀul az APICIUS
cÁmü rÂmai ûsszakÀcsk´nyv I. szÀzadi szerzûje is (3. 390ä395). Szint¢n mÀr korÀn ¢s
sokan ajÀnljÀk azt a àk¡l´n´s kegyetlens¢gnekÊ nevezhetû eljÀrÀst, mely sorÀn a rÀk szÀjÀt
¢s v¢gbel¢t is elk´tik fûz¢s elûtt, nehogy a bensej¢ben levû b¢ltartalom kifolyhasson.
Elk¢pesztû mennyis¢gü rÀk- vagy rÀkot is ig¢nylû recept talÀlhatÂ egy Ãjabb, szerelmet gerjesztû ¢teleket ismertetû k´nyvben (Correnti, 1993: 35, 65, 101, 169, 185,
211, 220, 222, 227), s bÀr e mü t¢mÀnk szempontjÀbÂl nem k¡l´n´sebben ¢rdekes,
figyelemre m¢ltÂk a k¢tf¢le rÀkot elûÁrÂ receptek (Correnti, 1993: 59, 110, 124, 154,
210, 226, 237, 242; a kettût t´bbnyire valami nagyobb rÀkf¢les¢g ¢s garn¢la egy¡ttese
k¢pviseli, kiv¢teles a friss rÀkot ¢s rÀkhÃskonzervet egyarÀnt elûÁrÂ recept, 1993: 238).
Az elevenen megfûz´tt rÀk a vilÀg szÀmos konyhÀjÀbÂl ismeretes (pl. Ojakangas,
1964: 139, KrÃdy, 1983a: 529; a n¢met szakÀcsk´nyvek visszat¢rû formulÀja: àSiede
die Krebs wie sonsten...Ê), s mÀig ¢l¢nk vita tÀrgya, egyr¢szt hogy hideg vÁzbe vess¡k-e
az ¢lû rÀkot, s Ágy forraljuk fel, vagy eleve forrÂ vÁzbe ker¡lj´n (Grigson, 1973: 277,
Davidson, 1980: 89), mÀsr¢szt hogy a f´vû vÁzben a rÀk n¢hÀny mÀsodperc vagy egyk¢t perc alatt mÃlik-e ki (Bissell, 1993). SzÀmos receptben ä p¢ldÀul a helgolandi homÀr¢ban (Davidson, 1980: 328) ä elûÁrÀs, hogy a rÀk tengervÁzben (legalÀbbis sÂs vÁzben) fûj´n.
A hazai rÀkfûz¢s talÀn legkorÀbbi dokumentuma çrpÀd-hÀzi SZENT MARGIT LEGENDçJç-bÂl valÂ. RÀskai Lea szigeti apÀca leÁrÀsÀban (1510) a t´rt¢net a k´vetkezû: àEgy
idûben, mikoron szoror Szabina, DonÀt Ãrnak leÀnya fûzne a szororoknak vacsorÀra rÀkot, Áme
a faz¢k meggyullada mindenest¡l, kiben valÀnak a rÀkok. °s mikoron e szoror Szabina nem
mern¢ kivenni a fazekat a sz¢nbûl, Szent Margit asszony azon idûben juta a konyhÀra. Mikoron
ezt lÀtnÀ, hogy e szoror nem mern¢ kivenni a fazekat a sz¢nbûl, legottan Szent Margit asszony
az û kez¢t vet¢ a lÀngnak k´zep¢be, ¢s kivonÀ a sz¢nnek k´zep¢bûl. De Szent Margit asszonynak
sem kez¢t, sem ruhÀjÀnak szûr¢t sem ¢get¢ megÊ (Baros, szerk., 1927: 31ä32, °rszegi, szerk.,
1983: 117).
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A rÀk ä a szakirodalom minden tekint¢ly¢nek egybehangzÂ v¢lem¢nye szerint ä
fûz¢s alkalmÀval akkor szÀmÁt k¢sznek, ha bûre megpirul. Georgius Pictorius pompÀs
tr¢fÀhoz ad ´tletet ennek kapcsÀn: ha a rÀkot pÀlinkÀval le´ntj¡k, ¢s a pÀlinkÀt meggyÃjtjuk, a rÀk bûre ugyanolyan v´r´s lesz, mintha megfûtt volna. EzutÀn a szerencs¢tlen Àllatot fûtt tÀrsai k´z¢ kell helyezni: remek mulatsÀg, ha a tÀlba nyÃlÂ vend¢g
ujjai k´zt a tetszhalott mozogni kezd (Aldrovandi, 1642: 133). A müv¢szett´rt¢netben
nevezetes a XIV. szÀzadi n¢met festûnek, Bertram mesternek az Àllatok teremt¢s¢t
ÀbrÀzolÂ k¢pe: az egy¢bk¢nt pontos megfigyelûnek tartott müv¢sz a k¢p aljÀra konyhak¢sz, v´r´s homÀrt festett (Grigson, 1973: 275).
A rÀkot azonban nemcsak fûzni, hanem fojtani is lehet, ha nem is vÁzbe, de tejbe,
mint Aldrovandi (1642: 209) ¢s mellette m¢g sok szakÀcsk´nyv Árja ä Ágy porhanyÂsabb
lesz a hÃsa. A fojtÀshoz bor vagy pÀlinka is alkalmas.
A vÁzben, olajban valÂ fûz¢s mellett vÀltozatossÀgot jelenthet a rÀk elevenen valÂ
megs¡t¢se is. A RadvÀnszky B¢la Àltal k´zz¢tett XV I. szÀzad v¢gi erd¢lyi fejedelmi
szakÀcsk´nyvben olvashatjuk a k´vetkezû receptet: àAz eleven rÀkot is megsÂzzÀk, az sz¢nen pirÁtjÀk meg, sÂs vÁzzel meg´nt´zik, s Ãgy adjÀk fel az fejedelemnekÊ (RadvÀnszky, 1893:
228). MÀsutt a szerzû a fûz¢s elûtti konyhamüveletekk¢nt a k´vetkezûket ajÀnlja: àA
rÀkot mosd s irtsd meg sz¢pen, t´rd meg mosÀrban...Ê (RadvÀnszky, 1893: 164). A pontossÀg
kedv¢¢rt: az irt jelent¢se itt ä egy alapos nyelv¢szeti munka tanÃsÀga szerint ä mind´ssze àalapos tisztÁtÀst v¢gezÊ (HutÀs, 1958: 13). Sokkal korÀbban, a II. szÀzadban Gal¢nosz (DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM, 11. 24) mÀr s¡lt folyami rÀk porÀt ajÀnlotta
szÀrÁtÂ hatÀsÃ gyÂgyszerk¢nt (1826, XII: 356). A s¡t¢s tehÀt szint¢n elfogadott kiv¢gz¢si mÂd lehetett.
A folyami rÀk elevenen valÂ kibelez¢se az eurÂpai konyhÀkban Ãjabban az egyik
legelterjedtebb eljÀrÀs,4 s a KrÃdy csalÀd rÀkleves¢nek receptje is azzal kezdi, hogy
folyÂ vÁzn¢l kef¢vel kell megmosni ûket, majd farkuk k´z¢psû lemez¢t (tulajdonk¢ppen v¢gbel¡ket) kihÃzni (KrÃdy, 1983b: 186ä188). A r¢szletes leÁrÀs megtalÀlhatÂ Zilahy çgnes szakÀcsk´nyv¢ben: àA rÀktisztÁtÀs mÂdjÀt nem mindenki ismeri, sût f¢lnek is tûle,
pedig k´nnyen el lehet vele bÀnni a k´vetkezû mÂdon: a rÀkot bal kez¡nkbe fogjuk, ¢s a k¢t ollÂjÀt
jÂl ´sszeszorÁtjuk, a bajuszos fel¢t tenyer¡nk fel¢ fordÁtva, a farkÀt meg kifel¢; a farkÀnak k´z¢psû
ÃszÂszÀrnyÀt jobbra-balra megcsavarjuk, ¢s csendesen kihÃzzuk azt a kis v¢kony, fekete fonalforma bel¢t, mely v¢gigfut a farkÀn. A m¢g mindig ¢lû ¢s mozgÂ rÀkot a fent Árt mÂdon erûsen
tartva (ti. a hÀtÀnÀl fogva fel¡l), ujjunkkal vÀltsuk le a farkÀt, ¢s szedj¡k ki a hÀtÀban levû
bel¢t. Az oldalr¢szekrûl ¢s nyaka k´r¡l k¢ssel kaparjuk le a tisztÀtalan r¢szeket, az aprÂ lÀbakat
vÀgjuk le; csak az ollÂ ¢s a torok maradjon ´sszef¡ggve a hÀttal. Hogy ezek sz¢t ne hulljanak,
arra k¡l´n´s gondot fordÁtsunk, mert mÀsk¢ppen neh¢z elbÀnni a t´lt¢skor vele.
A rÀkokat igen sok vÁzben, kef¢vel addig mossuk, mÁg csak a mosÂvÁz tiszta nem marad; akkor
t´lts¡k meg rizskÀsÀval vagy felvert galuskÀval. Az aprÂ lÀbait tegy¡k mozsÀrba ¢s jÂl t´rj¡k
´ssze, amennyire a szÁvÂs, h¢jas r¢sz engedi. Tegy¡nk egy kis lÀbasba egy kanÀl zsÁrt vagy vajat;
ha a zsÁr forrÂ lesz, rakjuk hozzÀ a t´rt rÀklÀbakat, ¢s mindig keverve s¡ss¡k addig, mÁg sz¢p
piros lesz a vaj ¢s szÀraz a rÀkt´rmel¢k, azutÀn vegy¡k le a tüzrûl, mert k´nnyen meg¢g ¢s elbarnul, s akkor nem lesz sz¢p piros a leves; ´nts¡nk hozzÀ egy nagy kanÀl hÃslevest, aztÀn tÀlalÀskor
finom szitÀn szürj¡k Àt a k¢sz rÀklevesbeÊ (1892: 14).
Keszei JÀnos n¢met mintÀra Árt szakÀcsk´nyv¢ben àaz rÀkot huszonhÀromk¢ppenÊ
(1983: 187ä190) ajÀnlja, s a kibelez¢s nÀla is szerepel. Egyik receptje Ágy kezdûdik:
àV¢gy rÀkot, vond ki a b¢lit az farkÀbul azon elvenenÊ (Keszei, 1983: 189). Ugyanezzel a
mÂdszerrel Ãjabb n¢prajzi leÁrÀsokban ¢s receptekben is talÀlkozhatunk. A Felsû-Ti-
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sza, a TÃr vid¢k¢n kosÀrral (kasitÀval) vagy k¢zzel fogtÀk a rÀkot, homokkal megd´rzs´lt¢k, megsÃroltÀk, k¢ssel megkapargattÀk, àa b¢lit kihÃztÀkÊ, ¢s s¡tve fogyasztottÀk
(Makay, 1984: 43). UjvÀry ZoltÀn g´m´ri leÁrÀsa szerint is: àA rÀkot kibelezt¢k ä a farkÀbÂl
az egyetlen szÀl belet kihÃztÀk ä, a fej¢t eldobtÀk, ¢s a b¢l hely¢re rizst, Àrpa- vagy k´leskÀsÀt
t´lt´ttek, ¢s megfûzt¢k. A darÀt sÂval, borssal, paprikÀval ÁzesÁtett¢k. Ez volt a t´lt´tt rÀk. Az
elsû vilÀghÀborÃ utÀn a rÀkleves kiment a divatbÂl. A Csermosnya-v´lgyiek a gyerekek Àltal kifogott rÀkot z´lds¢g- vagy gombalevesbe fûzik beleÊ (1991: 72ä73).
A The Times h¢tv¢gi gasztronÂmiai rovatÀnak rendszeres szerzûje, Frances Bissell a
modern nyugati gasztronÂmiai kultÃra szemsz´g¢bûl igen gondosan m¢rlegeli, hogy
melyik az a mÂdszer, amellyel leghumÀnusabban pusztÁthatjuk el a rÀkot. A viszonylag
humÀnus mÂdszerek k´z´tt olyasf¢l¢ket emlÁt, mint az Àram¡t¢s, lefagyasztÀs, hegyes
szerszÀmmal az Àllat mindk¢t idegk´zpontjÀnak megb¢nÁtÀsa (Bissell, 1993). Ez utÂbbi c¢lra Nagy-BritanniÀban Àllatv¢dû szervezetek (!) k¡l´n Àrf¢les¢geket forgalmaznak, s az ig¢nyesebb szakk´nyvek r¢szletes ÀbrÀk segÁts¢g¢vel mutatjÀk be a mÂdszert
(Davidson, 1980: 1959).
Az ÂkortÂl a mÀgikus, gyÂgyÁtÂ eljÀrÀsok is vÀltozatosak, de kegyetlenek. A folyami
rÀkot p¢ldÀul a kertben ¢lve elÀsva (Plinius: NATURALIS H ISTORIAE, XV III. 293) ¢s a
kert k´zep¢n ed¢nyben felakasztva (NATURALIS HISTORIAE, XIX. 180, Palladius: DE
RE RUSTICA, I. 35.) egyarÀnt alkalmasnak tartottÀk arra, hogy elüzze a kÀrtevûket. A
rÀk hazai felhasznÀlÀsÀnak legbecsesebb forrÀsai k´z¢ tartoznak a gyakran Âkori tradÁciÂt k´zvetÁtû r¢gi orvossÀgos k´nyvek. A RadvÀnszky B¢la hagyat¢kÀbÂl kiadott
XV II. szÀzadi gyüjtem¢nyben (Hoffmann, 1989) t´bb mint k¢t tucat recept alapanyaga a lehetûleg elevenen megt´rt rÀk, amit elûszeretettel tÀrsÁtottak f¡lfüvel ¢s nyÃlhÀjjal, s ä esetenk¢nt mÀs adal¢k anyagokkal elegyÁtve ä legalÀbb egy tucat betegs¢g
(fene, hagymÀz, k´szv¢ny, Âtvar, pokolvar stb.), sût lÂbetegs¢gek ellen is hat¢konynak
tartottÀk. P¢ldÀul a XV IIäXVIII. szÀzad fordulÂjÀrÂl, Becskereki VÀradi SzabÂ
Gy´rgy MEDICUSI °S BORB°LYI MESTERS°G cÁmü müv¢bûl (Hoffmann, szerk., 1989:
341ä432) valÂ az alÀbbi recept: àD¡h´s eb marÀsÀrÂl. Egy nehÀny rÀkokat egy Ãj faz¢kban
¢gesd meg s¡tû kemenc¢ben, annak porÀt add b¢innya meleg borbanÊ (Hoffmann, szerk., 1989:
363, hasonlÂan 1989: 371, 431). Ugyanitt ugyanerre àmegrontottÊ nyers rÀk ecettel elegyÁtett lev¢t ¢s ¢getett rÀk mirhÀval ¢s valami n´v¢nyf¢les¢ggel (Szent LÀszlÂ f¡ve, gentiÀna maior) vegyÁtett, borban beadott porÀt is ajÀnljÀk. Egy 1754-es bÂkahÀzi (Zala
megye) boszorkÀnyperben is t´bbsz´r emlÁtik az elevenen ´sszet´rt rÀk gyÂgyÁtÂ hatÀsÀt (Schram, 1970, 1: 680ä1, 683, 685). MÀr az ÂkorbÂl ismer¡nk recepteket, melyek
szerint p¢ldÀul a hÁm rÀkot kÁgyÂbûrrel egy¡tt kell sz¢tmorzsolni, ¢s a kever¢ket borban meginni ä hasmen¢s ellen (Plinius: NATURALIS HISTORIAE, XXIX. 101), illetve
hÀrom folyami rÀkot kell sz¢tzÃzni lovak betegs¢ge ellen (Vegetius: MULOMEDICINA,
II. 7. 3.). NyilvÀnvalÂan ûsi hagyomÀnyt k´zvetÁt egy 1663-as mindenes tanÀcsadÂk´nyv, mely szerint d´gl´tt vagy s¡lt rÀk mÀs ember galambjainak vagy m¢heinek
elkerget¢s¢re, elvadÁtÀsÀra alkalmas (Hoffmann, szerk., 1989: 235, 240), s egy 1740-es
boszorkÀnyper adata, mely szerint a kif¡ggesztett d´gl´tt rÀk Àllatv¢szt okoz (Schram,
1970, 2: 602).
Eg¢szen k¡l´nleges az a recept, amelyet MÀtyus IstvÀn Kenelm Digby (1603ä1665)
angol tudÂsra hivatkozva àRÀkokat Ãjra tÀmasztaniÊ cÁmen k´z´lt. àA' f´ldtûl jÂl megmosott
¢s tisztÁtott rÀkokat, Ãgy-mond, fûzd-meg k¢t ÂrÀig esû-vÁzben; szürd-le tiszta ed¢nybe a' lev¢t: a'
rÀkokat ragd ¡veg-lombikba ¢s destillÀld minden nedvess¢geket: a' szÀraz rÀkokat ¢gesd-meg t¢gejben leg-erûssebb tüzzel (igne reverberii): a' hamvÀra t´ltsd reÀ a' fûtt vizet, szürd-Àltal azutÀn
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itatÂ papirosson: a tiszta vizet gûz´l´gtesd-ki eg¢szen; ¢s a' meg-maradt szÀraz porra vagy sÂra
t´ltsd reÀ a' destillÀlt vizet: tedd-el nedves hellyre; a melly ott meg-rothadvÀn, k´les-szem forma
aprÂ mozgÂ ÀllatotskÀk teremnek benne: ekor t´lts ´k´r-v¢rt k´zibe; mellytûl midûn a'korÀra nevekedtek mint a' tsets-bimbÂk, szedd-ki ¢s rakd-Àltal esû-vÁzzel ¢s marha-v¢rrel megt´lt´tt faed¢nybe:
ÃjjÁtsd-meg minden harmad nap ezt a' levet; ¢s igen sz¢p eleven rÀkok l¢sznek belûleÊ (1787: 384).
A hazai Ãri konyhÀn a rÀk hagyomÀnyosan kedvelt lehetett, ugyanakkor viszonylag
keveset tudunk n¢pi fogyasztÀsÀrÂl. Sokat id¢zett, klasszikus leÁrÀsÀban (1858) p¢ldÀul
Havasi SÀndor a k´vetkezût ÀllÁtotta a sÀrr¢ti pÀkÀszrÂl: àV¢tereit, v¢szeit ¢s varsÀit kirakja
minden irÀnyban, azokba halat, csÁkot, puszta k¢zzel nadÀlyt s nagy bosszÃsÀgÀra rÀkot fog, mely
utÂbbi ÀllatrÂl Ãgy van meggyûzûdve, hogy az Isten nem teremtette ¢telnek, mi¢rt is f¢regnek
nevezi s nagy m¢reggel hÀnyja ki a fogÂbÂlÊ (id¢zi NyÁri, 1958: 36, ¢s mÀs forrÀsmegjel´l¢ssel Ecsedi, 1934: 232). Tudunk arrÂl is, hogy helyenk¢nt a rÀk egyes r¢szeit (ollÂjÀt,
farkÀt) elûszeretettel hasznÀltÀk halfogÀsra, horgÀszcsalinak (Herman, 1980: 236).
N¢prajzi leÁrÀsokban visszat¢rû fordulat, hogy t´rt¢neti n¢prajzi adat ugyan nincs
vagy kev¢s van, de a vid¢ken a halÀszoknak ¢s pÀkÀszoknak embereml¢kezet Âta mindig is kedves ¢s fens¢ges zsÀkmÀnya a folyami rÀk. P¢ldÀul BÀlint SÀndor amellett,
hogy megemlÁti T´m´rk¢ny IstvÀn (1902) ¢s KovÀcs JÀnos (1902) adatait az egykori
helyi rÀkbûs¢grûl, ezt Árja a szegedi rÀkÀszÀsrÂl: à°lû emberrel mÀr alig talÀlkozunk, aki
a tiszai rÀkszed¢sre, szegedi rÀkev¢sre eml¢kezne, pedig itt f´lt¢tlen¡l igen ûsi hagyomÀnyrÂl van
szÂÊ (1977: 157, hasonlÂan 1971: 137).
Egyes vid¢keken k¡l´n rÀkfogÂ eszk´zt ä Szigetk´z rÀcs, KomÀrom ¢s tÀvolabb, az
Alf´ld vid¢ke rÀcsa (Herman, 1980: 237ä238, Ecsedi, 1934: 237), Szeged vid¢ke brÀcsa
(T´m´rk¢ny IstvÀn nyomÀn BÀlint, 1971: 137) ä is k¢szÁtettek, mÀsutt a halfogÀsra
szolgÀlÂ varsÀba ¢s hÀlÂba gyüjt´tt¢k, s k¢zzel is fogtÀk (Ecsedi, 1934: 236ä237). Alapvetû rÀkfogÀsi mÂd volt, hogy csalinak mÀj- ¢s t¡dûdarabkÀkat hasznÀltak, s az Àldozatot k¢zzel vagy rÀcsÀval fogtÀk meg (Herman, 1980: 237). A rÀkot fog kifejez¢st egy¢bk¢nt szokÀs Àtvitt ¢rtelemben annak leÁrÀsÀra hasznÀlni, ha valaki evez¢skor tÃl m¢lyre
merÁti a lapÀtjÀt.
Nagym¢retü rÀkpusztulÀsok voltak MagyarorszÀgon p¢ldÀul az 1870-es ¢vekben,
melyeknek okak¢nt Herman OttÂ egyfajta, a rÀk test¢ben elszaporodÂ pen¢szgombÀt
emlÁtett (1980: 237). Ezek k´vetkezt¢ben a rÀkok teljesen kipusztultak a nagyobb vizekbûl (Duna, Tisza, Balaton), s csak a forrÀster¡letek patakjaiban, elzÀrt folyÂszakaszokon ¢s tavakban maradtak meg.
A magyar gasztronÂmia talÀn legnagyobb egy¢nis¢ge, a vend¢glûsnek, szakÁrÂnak
¢s gasztronÂmiat´rt¢n¢sznek egyarÀnt kiemelkedû Gundel KÀroly vend¢glûi gyakorlatÀban ¢s elm¢leti munkÀssÀgÀban is nagy jelentûs¢get tulajdonÁtott a rÀknak. LÀng
Gy´rgy egy r¢gi s¢fje visszaeml¢kez¢s¢bûl k´zli a k´vetkezû t´rt¢netet. àEgy vend¢g
homÀrt rendelt, ¢s amikor kihoztÀk, visszak¡ldte. Gundel szem¢lyesen vizsgÀlta meg a visszak¡ld´tt homÀrt, ¢s amikor megszagolta, elsÀpadt ä a reklamÀciÂ indokolt volt, a homÀr valÂban nem
volt teljesen friss. Ilyesminek nem volt szabad Gundeln¢l megt´rt¢nnie! A homÀr akkor igazÀn
friss, ha m¢g ¢l, amikor bedobjÀk a forrÂ bouillonba... de hÀt ez a homÀr nyilvÀn nem ¢lt mÀr a
kritikus pillanatban. Nyomban a konyhÀba ment, hogy kirÃgja a hal-szakÀcsot. A szakÀcs k´nnyes
szemmel ism¢telgette, hogy a homÀr m¢g ¢lt, amikor fûzni kezdte. Gundel megûrizte a nyugalmÀt,
sorra vette az ´sszes lehetûs¢geket, ¢s ä mint egy gasztronÂmiai Sherlock Holmes ä egyetlen lehetûs¢gre szükÁtette le az eshetûs¢geket: a homÀrt talÀn romlott hÃssal etett¢k. öjbÂl t¡zetesen megvizsgÀlta az ¡gy minden r¢szlet¢t, ¢s kider¡lt, hogy pontosan az t´rt¢nt, amit felt¢telezett. A szakÀcs Ágy megmaradhatott az ÀllÀsÀban. A vend¢gtûl term¢szetesen nem fogadott el egy fill¢rt sem
ä sût meghÁvta egy Ãjabb vacsorÀra, sajÀt vend¢gek¢ntÊ (HalÀsz & LÀng, 1993: 48ä49).
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Gundel KÀroly a sajÀt gasztronÂmiai filozÂfiÀjÀt kifejtû müv¢ben a k´vetkezûk¢ppen tÀrgyalta a rÀkot: àAmily kev¢ss¢ fontos a halaknÀl, vajon ¢lû vagy kimÃlt Àllapotban
ker¡lnek-e konyhÀra, annyira elengedhetetlen felt¢tele a rÀk ¢lvezhetûs¢g¢nek annak eleven Àllapota. Lelkiismeret k¢rd¢se ez, mert ilyenkor a szakÀcs ember¢letekkel jÀtszik. Csak az osztriga s
egy¢b kagylÂf¢le veszedelmesebb a rÀknÀl, mert m¢rgezû hatÀsa lehet akkor is, ha eleven, de rossz
helyen teny¢szett. Ez¢rt nem szabad kik´tûvÀrosban fogott osztrigÀt vÀsÀrolni, hanem csakis az
erre a c¢lra ¢p¡lt ÏparkokbanÎ teny¢sztettet. A rÀknÀl, ha kimÃlt, nem lehet¡nk biztosak a dolgunkban, s nem szabad experimentÀlni. Ha megd´gl´tt, nem a tüzhelyre, hanem a tüzhelybe,
magÀra a tüzre valÂ.
Ha vend¢get lÀtunk, ne adjunk rÀkot h¢jÀban, csak hÃsÀt kifejtve. Igaz, hogy a rÀk kedvelûinek ¢s szak¢rtûinek a h¢jÀban feladott rÀk esik a legjobban, annÀl inkÀbb, mert ¡gyesen kihÀmozni k¡l´n ¢lvezet, de nem nagyobb tÀrsasÀgba valÂ. Nemcsak mert hosszadalmas, de az¢rt is,
mivel ezt a mesters¢get igazÀn jÂl csak kevesen ¢rtik, s a t´bbi vend¢g ezalatt kÁnlÂdik, veszkûdik,
s jÂ m¢g, ha nagy igyekezet¢ben meg nem sebzi magÀt. A kifejlett rÀkot hidegen mayonnaise-zel
vagy salÀtÀnak, Àtt´rve duzma formÀban vagy finom halkocsonyÀban adhatjuk. Melegen mint
p´rk´ltet vagy ragout-t, utÂbbi esetben egy¢b anyagokkal keverve ä esetleg vajas t¢sztÀban vagy
kirÀntva is. Legjobb id¢nye a mÀjus, de a nyÀri hÂnapok mindegyik¢ben igen ¢lvezetes ¢s kitünûÊ
(Gundel, 1934: 60ä61).

Jegyzetek
1. Az Àllatok elevenen valÂ megev¢se nem ritka (csiga, osztriga, m¢zhangya, hangyatojÀs,
tengeris¡n stb.), s valÂszÁnüleg a higi¢nikus
k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢lû civilizÀlt ember is ä
akaratÀn kÁv¡l ä sokkal t´bbet fogyaszt ¢lû Àllatot (kukac, l¢gy, muslica, moly stb.), mint azt
gondolnÀ. AnnÀl ritkÀbb a jelen eset, nevezetesen az, hogy az Àllat ¢tell¢ valÂ tudatos ÀtalakÁtÀsa k´zben hal meg, vagyis szinte Àtl¢nyeg¡l tÀplÀl¢kkÀ. Ez talÀn egyed¡l a rÀkok ¢s a
kagylÂk ä hazÀnkban m¢g a csÁk (errûl p¢ldÀul
Ecsedi, 1934: 289ä290, KrÃdy, 1983a: 535ä
536) ä kivÀltsÀga. Az ¢lûbûl k´zvetlen¡l ¢tell¢
valÂ Àtl¢nyegÁt¢s az aprÂbb rÀkf¢les¢gek eset¢ben is ÀltalÀnos. P¢ldÀul KÁnÀban ¢s D¢lkelet-çzsiÀban mÀsutt is az aprÂ rÀkocskÀkat Ãgy
tartÂsÁtjÀk, hogy vagy megszÀrÁtjÀk, vagy pedig megsÂzva, elevenen hordÂba zÀrjÀk ûket,
s Ágy nyernek belûl¡k k¡l´nb´zû ¢telÁzesÁtûket
(Anderson, 1988: 175).
2. °rdekes mÂdon Arisztotel¢sz viszont ¢ppen
ez¢rt tartja eg¢szs¢gesnek a hÃsÀt (DE GENERATIONE ANIMALIUM, I. 19. 727b. 5).
3. A rÀk (akÀrcsak a b¢ka) elnevez¢sei a vilÀg
legk¡l´nb´zûbb nyelveiben elûszeretettel tar-

talmaznak r hangot (magyar rÀk ¢s romÀn rac
ä szlÀvbÂl Àtv¢telek ä, n¢met Krebs stb.). Szint¢n az r-hez kapcsolÂdik az a szabÀly, mely szerint a folyami rÀk csak az r-es hÂnapokban
(szeptembertûl Àprilisig) jÂ (pl. Ecsedi, 1934:
236). (Az r-es hÂnapok itt megfogalmazott
szabÀlyÀnak ellenkezûj¢rûl is hallottunk, s
eredet¢t egyelûre nem tudtuk kiderÁteni.)
NyilvÀn ezekre a hÂnapokra utal KrÃdy egyik
ÁrÀsÀnak cÁme is: LçGY HñNAPBAN KEM°NY A
RçK (1983b: 44). Aldrovandi szerint a folyami
rÀkot legjobb mÀrciusban ¢s Àprilisban, n´vekvû holdnÀl fogyasztani (1642). Az ¢desvÁzi
rÀkok szezonja a skandinÀv orszÀgokban valamelyest elt¢rû, p¢ldÀul Sv¢dorszÀgban augusztus 7-¢n kezdûdik (ilyenkor fÀklyÀs, ¢jjeli
rÀkÀszatokat is rendeznek), FinnorszÀgban
jÃlius 20-tÂl szeptember 20-ig tart (Ojakangas, 1964: 139).
4. P¢ldÀul egy XV III. szÀzadi n¢met szakÀcsk´nyvben: àNimm zehen oder zw´lff sch´ne grosse
ungesottenen Krebse, schneide ihnen oben an der
nasen ein Pl¤tzlein hinweg und thue das Bittere
samt der schwartzen Ader oder Ged¤rm aus dem
Schwantz heraus...Ê (n. n. 1734: 502ä503).
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BAUDELAIRE-HOLOGRAM
ZÃgÂ szaratov, ideiglenes sezlon,
nyirkosan hÀmlÂ mennyezet,
foltos lepedûn egy-k¢t szuver¢n lom.
Dohba bÃjt szuter¢nsziget.
A nû. PohÀr. Visszeres k¢kharisnya,
szûk¢re hidrog¢nezett.
(Szir¢nhallali visszhangja ha hÁvna...)
Meg-megremegû zsigerek.
A f¢rfi. KÂbor dandy. AlabÀstromszÁnü zakÂban maszatol.
Sunyi mÀmorra kukkol a lakÀsrom.
(Valahol albatrosz dalol.)
Suhog a szÁja. Mintha l´sz´n Àllna,
gûg´s magÀnya meginog.
Szük¡l a falak semmizû cellÀja.
N¢masÀg j´n. Veszteni fog.
A nû let¢rdel. F¢rfik¢z szorÁtja,
a rÂzsaszÁnü hÃsba mar.
Elv¢geztetett. ¹v¢t becsatolja.
Sezlon. Szuter¢n. Ravatal.
*
MetrÂv¢letlen, Ãjra ´sszej´nnek.
Baudelaire-hologram pÀros ä ûk.
EgymÀsra n¢znek. T´meg. Nem k´sz´nnek.
MozgÂl¢pcsûk. Z´r´mb´lûk ä ä

