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Indiana Jones és barátai

Recept  Zay Orsolya

A  régészeti kalandfi lmek csak akkor bővelkednek éte-
lekben, ha azok szorosan kapcsolódnak egy-egy 

megdöbbentő jelenethez, vagy a történetben szereplő 
„kincsnek” van kötődése a táplálkozáshoz (is). Többnyire 
inkább az ételeket-italokat „tároló” edényekkel találko-
zunk, mint magukkal az ókori vagy középkori étel- vagy 
italkülönlegeségekkel.

Ahogy Indiana Jones a sorozat harmadik részében 
belép az utolsó keresztes lovag kamrájába, ezernyi po-
harat, kelyhet, serleget lát a szeme előtt. Ezekről a külön-
féle ivóedényekről talán mindenkinek a bor jut először 
az eszébe. Igaz, a fi lmben az ital, ami az örök életet jelké-
pezi, s belekerül Krisztus kelyhébe, inkább víz, mintsem 
bor. A középkor folyamán ugyanakkor a szőlőből készült 
ital, méghozzá a fűszeres bor is jelenthette a betegek 
számára a gyógyulást. A korszak embere egyébként is 
nagy mennyiségben, már gyerekkortól élt a vizezett 
asztali borokkal, mivel nem mindenhol jutott jó minő-
ségű, tiszta ivóvízhez. Az asztali borok és természetesen 
a sör mellett, mellyel igen gyakran főztek is, egyébként 
élvezeti cikként is fogyasztották a bort. Ilyenkor különle-
ges és drága fűszerekkel, forralással vagy lepárlással mó-
dosíthatták az eredeti nedűt. Ezek egyik legelterjedtebb 
változata a claret vagy hippocras volt, melyet gyógyha-
tású, kis mennyiségben fogyasztandó italként ajánlot-
tak egész Európában. A bor egyik neve a claret, ’vörös’ 
szóból származik, emlékeztetve a vörösborra, melyből 
készült, a másik neve az ókori görög orvos, Hippokra-
tész nevéből származott, utalva arra, hogy a nedű milyen 
jót tesz az emberi szervezetnek. Ha a középkori szakács-
könyvekben átnézzük a hozzá ajánlott fűszereket, bizony 
azt látjuk, hogy ezek között nagyon különleges, Ázsiából 
származó növényi őrleményeket is találunk. A történel-
mi kalandfi lmek gyakran sztereotip világától eltérően a 
középkor embere korántsem volt annyira elszigetelve, 
ismerte és szerette is a drága és egzotikus dolgokat. Bár 
nem utaztak olyan könnyedén, mint a mai ember, mégis 
a kereskedelem révén Európába is eljutottak a legkülön-
legesebb áruk, amiket nagy mennyiségben vásároltak 
Londontól egészen Budáig.

Hippocras
avagy a bor, ami gyógyít

Recept:

1 liter vörösbor

50 g cukor vagy méz

1 kávéskanál az alábbi fűszerekből: fahéj, gyömbér, 

 hosszúbors (Piper longum), galanga, koriander,

 édenmag ( Aframomum melegueta)

A bort töltsük fazékba, majd a cukrot vagy mézet 
adjuk hozzá. Kezdjük el melegíteni, és közben lassan 
kavarva oldjuk föl az édesítőszert benne. A mozsárban 
porrá tört fűszereket töltsük a meleg borhoz. Ha nem 
szeretnénk leszűrni a kész nedűt, elhelyezhetjük kis zsák-
ban is a fűszereket, melyet a forralás végén kiveszünk az 
edényből. Addig melegítjük a bort, míg forró lesz; a vé-
gén még egyet forralunk rajta, de nem sokáig. Hidegen 
és melegen is fogyaszthatjuk!
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A vas kora − Szkíták nyomában

A bronzkor vége felé a mai Dél-Oroszország, Ukrajna és Kazahsztán vidékén 
új népcsoportok tűnnek fel. Olyan közösségek, melyek szakítva a termékeny 
félholdról évezredekkel korábban kisugárzó földművelő-állattenyésztő 
hagyományokkal − a földrajzi-éghajlati viszonyokhoz igazodva − legeltető 
nagyállattartó gazdálkodásra tértek át; nomádokká váltak. A térséggel távoli 
vidékek is kapcsolatban álltak, például a formálódó görög városok vagy a 
későbbi Perzsa Birodalom, így a fenti nomád csoportok neve e területek írott 
forrásaiban is fel-feltűnik szkíta, illetve szaka formában. Kiemelkedő szerepü-
ket mi sem jelzi jobban, mint hogy a történetírás atyjaként is emlegetett 

Hérodotosz igen jelentős fejezetet szentelt nekik a görög−perzsa háborúkról írott művében. A 
szkítának nevezett csoportok gyors ütemben foglalták el nem csupán a fent említett, a Fekete-tenger-
től északra elhelyezkedő területeket, de kelet és nyugat felé egyaránt kiterjesztették a fennhatóságu-
kat, egészen a Kárpát-medencéig. Sikereikben nem kis szerepe lehetett egy új fém, a vas megjelenésé-
nek is, beköszöntött a vas kora. De remek fegyverek mellett csodálatos állatábrázolásokkal ellátott 
nemesfém tárgyakat vagy egyszerűbb használati tárgyak egész sorát hagyományozták ránk. A szkíta 
uralkodók befolyását az is jól jelzi, hogy gyakorta görög művészekkel, kézművesekkel készíttették el 
megrendelésre azokat a tárgyakat, melyek végül elkísérték őket sírjaikba. Őszi számunkban e szkíták 
nyomába eredünk hát.

F I Z E S S E N  E L Ő  A  K Ö V E T K E Z Ő  L A P S Z Á M O K R A !
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Egy belépőjegy vásárlásával mindkét kiállítóhely megtekinthető.
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