
Indiana Jones és barátai

Mi készül
a sütoharang alatt?

A 
Kárpát-me-

d e n cé b e n  l a kó 
népvándorlás kori népek 

táplálkozási szokásairól elég kevés 
információ áll rendelkezésünkre. A települések 

feltárásából, illetve a kereszténység előtti temetkezési 
szokásokból (a sírba helyezett ételmellékletekből) tudunk csu-

pán következtetéseket levonni. Azonban olyan receptet, amelyet a késő 
középkorból akár leírásból, akár szakácskönyvből ismerhetünk, nem szabad 

várnunk. Mégis miféle ételek kerülhettek egy avar kagán asztalára? Hiszen a Bizánci vagy
a Karoling birodalom történetírói által is gazdagnak emlegetett katonai és világi vezető 

bizonyosan nem csak kenyéren és vízen élt. A régészet segíthet több információt 
összegyűjteni, ha nem is közvetlenül a kagán étkezéséről, de azokról

az étkezési szokásokról, amelyeket az avarok a 6–9. században 
hazánk területén gyakoroltak.

Az állat-
c sontma -
radványok mellett 
a régészet az archeobotanika 
tudományát is bevonja az ismeretek bő-
vítésébe: vagyis a földből előkerült magokat, polle-
neket is meghatározzák, innen lehet tudni, hogy milyen 
növények voltak jelen egy-egy településen. Az ételek 
elkészítési módjáról pedig a megmaradt kerámia- vagy 
fémtárgyak mesélnek. Egy különleges formájú edény 
gyakran megjelenik a kései avar településeken: ez a sü-
tőharang. Nagyon egyszerű edényfajta, mely a Balkánon 
és a mediterrán világban többféle formában egészen a 
mai napig létezik. Talán ma a legtöbben a marokkói elne-

vezést ismerik, a tazsint. Lényege, hogy az agyagból készült, 
kiégetett kerámiaedény alá apróra vágott húsos vagy zöld-
séges ételalapanyagokat helyeznek, de akadnak példák jól 
pácolt húsok ilyen formán történő megsütésére is. Egy ilyen 
edény alatt a parázsban, avagy a kemencében az étel egy-
szerre sül és egyszerre párolódik a saját levében.

Húsos egytálétel

Rece
pt

 Zay Orsolya

Jó
 ét

vá
gy

at!

Ételünk egy egyszerű, bárki számára könnyen elkészíthető recept alapján készül, melynek 
változatait a mi napig megtaláljuk a Földközi-tenger partvidékén és a Balkánon. 

A zsiradékon megpirítom a feldarabolt hagymát, majd hozzáadom 
az apróra vágott húst. Ha kicsit megpárolódott, a sütőharang 

táljába kanalazom az alapanyagokat. Megszórom fű-
szerekkel, és a tálra ráborítom a sütőharangot.

Az előmelegített sütőbe teszem az edényt, majd 
kb. 40–50 percig párolom az ételt. Az így el-

készült ragut szokták zöldségekkel 
együtt is párolni, illetve ízlés-

től függően tejföllel, jog-
hurttal meghinteni

a tetejét.

30 dkg sertéshús (apróra vágva vagy darálva)

3 fej vöröshagyma

2 kanál zsír

 (a modern világban persze lehet olajjal is helyettesíteni)

Hozzávalók:

fűszerek: bazsalikom, rozmaring, majoránna, só, bors

,,

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Jelentős kedvezménnyel juthat a magazinhoz ha elő�zet rá!
3.960 Ft helyett a lap ára mindössze 3.000 Ft egy évre.

Régészek a moziban

Ha van hivatás, mely hosszú idők óta igazán megmozgatja az írók és forgatókönyvírók 
képzeletét, az a régészet. A titokzatos, ősi civilizációk és rejtélyek nyomába eredő hős 
archetípusa a történelmi regény műfajteremtőjének, Sir Walter Scottnak egyik 1816-os 
regényében, A régiségbúvárban tűnik fel először, Jonathan Oldbuck személyében. Ezt követően 
viszont se szeri, se száma a novellák és regények régész�guráinak, gondoljunk csak az 
archeológus végzettségű Arábiai Lawrence-re, aki szakdolgozatát A keresztes háborúk hatása 
az európai katonai építészetre a XII. század végéig címmel védte meg, vagy Agatha Christie-re 
(és könyveire, a Halál a Nílusonra vagy a Gyilkosság Mezopotámiábanra), akinek második férje, 
Sir Max Mallowan világhírű régész volt. Így nem meglepő az sem, hogy a hetedik művészeti 
ág, a �lm megszületését követően a régészek a könyvek lapjairól szinte rögvest a „vászonra 
léptek”, s máig bérelt helyük van Hollywoodban. Dr. Henry Walton Jones Jr., vagy ahogyan 

mindenki ismeri: Indiana Jones, esetleg Lara Croft vagy Sydney Fox alakja ma már a popkultúra szerves, elválaszthatatlan 
része. A Határtalan Régészet 2019-es tavaszi száma a régészet és a mozi csillogó, izgalmas, de ellentmondásos kapcsolatát 
vizsgálja, nem csupán régészek, de �lmes szakemberek közreműködésével.

ELŐFIZETVE 3 ÁRÁÉRT 4-ET KAP!

Elő�zetve a magazin 990 Ft helyett csak 750 Ft-ba kerül, ami évente mindössze 3.000 Ft!
Az éves elő�zetés négy lapszámra vonatkozik, a be�zetés banki átutalással lehetséges.

Megrendeléskor kérjük, tüntesse fel a nevét és a címét a közlemény rovatban vagy
küldje el a lenti e-mail címre! (Cím hiányában nem áll módunkban elküldeni az újságot.)

Számlatulajdonos neve: Móra Ferenc Múzeum
Számlaszám: 12067008-01374152- 00100004
A közlemény rovatban, kérjük, tüntesse fel: Határtalan Régészet, valamint nevét és címét.

Címünk: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1−3.
E-mail: hatartalanreg@gmail.com
Telefonszám: +36-62-549-040

RENDELJE MEG EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINKAT:

www.hatartalanregeszet.hu

IV. évfolyam 2. szám - 2019
ára: 890 Ft

elő�zetve 750 Ft

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24A Nemzeti 
Múzeum

Mikroszkópos 
vizsgálatok

A  KONTEXTUS  A  HELLÓ TUDOMÁNY  A  RECEPT  A  KINCSÁSÁS HALOTTAL  A

A Hollywood hatása
     a régészetre

A Régészet 
     és szépirodalom

A A Gladiátor 
     hitelességéről

A Az Indiana Jones-jelenség

Mit csinál 
a gyűjte-

ménykezelő?

TÖRTÉNELEM, 
RÉGÉSZET, 
NUMIZMATIKA

www.martinopitz.hu

– a Martin Opitz Kiadótól
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IV. évfolyam 1. szám - 2019ARCHEOLÓGIAI             MAGA ZIN
www.hatartalanregeszet.hu

A  KONTEXTUS  A  HELLÓ, TUDOMÁNY!  A  RECEPT  A  ARCHEOKALAND  A

HATÁRTALAN

A Az Avar Kaganátus működése és népei
A Bizánci pénzek Avarföldön
A Az avar kagáni kincstár
A Az avar hring aranya

Az avar kagán
kincstára

ára: 990 Ft

24Mit csinál a 
régészeti gyűjte-

ménykezelő?

Az avarok 
biológiai 

jellemzői
Egy előkelő nő 

ruhatára

Változatlan elő�zetői áron!

Továbbra is 750 Ft!
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