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Indiana Jones és barátai Recept
 Zay Orsolya

Az ap-
róra vágott vörös-

hagymát a zúzott fokhagymá-
val 3 kanál zsíron megdinsztelem. 

A felkockázott marhahúst hozzá-
adom és átpirítom, majd felöntöm vízzel. 

A fűszereket hozzáadom a raguhoz ízlés 
szerint. Amikor a hús félig megfőtt, hozzá-
adom a gerslit is. Itt vigyázzunk, mert az 
árpagyöngy a súlyához képest másfélszeres 
vízmennyiséget szív magába, így érdemes 
odafi gyelnünk, és ha kell még, vizet adni 
a raguhoz, folyamatos kevergetés mellett. 
Amikor a gersli is megfőtt, kész az egytálé-
telünk, s nyomban szét is  oszthatjuk a bog-
rács mellett álldogáló barátaink között.

Marharagu bográcsban

M inél korábbra tekintünk vissza az emberiség 
történetében, annál nehezebb pontosan 
meghatározni, őseink milyen ételeket is fo-

gyasztottak. Ebbe a helyzetbe kerülünk a szkítákkal kap-
csolatban is: nagyon sok mindent megtudtunk róluk az 
elmúlt 100 év régészeti és természettudományos kutatá-
sai által, mégis az étkezésükről többnyire közvetett bizo-
nyítékaink vannak csupán. Milyen nyomon indulhatunk 
el egy ilyen esetben? Sokat segítenek ugyan az edénytí-
pusok, illetve az ételmaradványok, mivel Eurázsia terüle-
tén több jégbe fagyott temetkezési helyszínt is sikerült 
feltárni. Ezen kívül főként görög nyelvű források elszórt 
említései között találhatunk információmorzsákra.

Gyakran előfordul a nomád népeknél – így a szkíták-
nál is – a bogrács. A ma is nagyon népszerű edénytípust 
nyílt tűz fölött használták több ezer évvel ezelőtt is leg-
főképp bővebb lével készülő egytálételek elkészítésére. 
Közelebbi adat lehet a Hérodotosz által is leírt állatállo-
mány. A szkítáknál elsősorban marhákkal, birkákkal és 
lovakkal kell számolnunk, így ezek húsát fogyaszthatták 
többnyire. Erre erősít rá az egyik szkíta hercegnő meg-
fagyott sírjában talált áldozati lóhúsmaradvány is. Ga-
bonaféléket is fogyasztottak, kenyér és kása formájában 
is, és valószínűleg zöldségeket, gyümölcsöket is termel-
hettek bizonyos területeken, de kereskedelem révén 
biztosan hozzájutottak bizonyos vitaminforrásokhoz.

Receptleírásunk a korszakból egyáltalán nincs, bár 
manapság újra divatos lett a szkíták és más nomád né-
pek kultúrájának népszerűsítése. Mégis azt mondhatom 
az olvasónak: ne dőljünk be a fesztiválokon megjelenő 
„igazi szkíta pitának”. A mi receptünk sem pontos le-
írás alapján készült, az alapanyagokkal és az edénnyel 
ugyanakkor nagyot biztosan nem csalunk. Viszont egy jó 
bográcsos étel elkészítése közben nyugodtan gondolha-
tunk nomád felmenőinkre, legalább az életérzés miatt, a 
közösségben, jó kedvvel elköltött, szabad tűzön készült 
húsos egytálétel elfogyasztása alatt. 

Mit ehettek a szkíták?

60 dkg marhahús

4 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

20 dkg gersli (árpagyöngy)

fűszerek: só, bors, rozmaring, 
majoranna, bazsalikom

Hozzávalók (4 főre):

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

RENDELJE MEG EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINKAT:

ELFOGYOTT

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

Műkincs-kereskedelem!

A nemzetközi szervezetek, így az ENSZ egyes intézményei szerint a fegyver-, 
a drog- és az embercsempészet mellett a műkincs-kereskedelem képezi az 
egyik legfontosabb szegmensét az egyes kontinensek és országok közötti 
feketekereskedelemnek. Sok milliárd dollárra teszik a világ illegális 
műkincs-kereskedelmének forgalmát. Magyarország területe – helyzeténél 
fogva – az őskortól kezdődően a különféle népek és kultúrák érintkezési 
pontjában foglalt helyett, így vidékünk régészeti értelemben az egyik 
leggazdagabb tájnak számít Európában. Így nem meglepő az sem, hogy 
nem csupán az illegális műkincs-kereskedelem tranzitzónájaként (azaz az 

ország területén keresztül juttatnak értékes műkincseket például Nyugat-Európába), de kiinduló 
országként is számolnak velünk. Az olcsó fémkereső eszközök hazai elterjedése csak felgyorsította 
ezt a gyakran a régészeti lelőhelyek dokumentálás nélküli elpusztulását eredményező folyamatot. 
Egy-egy kiemelkedő lelettel kapcsolatos információk ugyan el-eljutnak a nagyközönséghez (például 
a Seuso-ügy kapcsán), de az olvasók valójában igen kevéssé informáltak ezekről a folyamatokról. 
Magazinunk 2019-es utolsó számában megszólaltatjuk a fenti kérdéssel foglalkozó hazai szakértőket: 
a legális fémkeresőket, régészeket, rendőröket, vámosokat, mindazokat, akik révén talán jobban 
megérthetjük, hogy mi is zajlik a nemzetközi és a hazai illegális műkincs-kereskedelemben.

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 !

www.hatartalanregeszet.hu

ára: 890 Ft
elő�zetve 750 Ft

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN
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MORAMUZEUM.HU

MORAMUZEUM

A magazin támogatója

Ismerd meg a város sokszínű múltját történelmi emlékeken keresztül, majd 
látogass el az interaktív élménytérbe, ahol életre kel Szeged múltja és jövője!

JEGYÁRAK:

www.moramuzeum.hu

Felnőtt
 

1.390Ft/fő

990Ft/fő

890Ft/fő 3.790Ft
590Ft/fő

590Ft/fő

Diák/nyugdíjas Családi (2 felnőtt+2 gyermek)
minden további gyermek 

Felnőtt csoportos (20 fő felett) Diák/nyugdíjas csoportos (20 fő felett)

Egy belépőjegy vásárlásával mindkét kiállítóhely megtekinthető.

KÉT KIÁLLÍTÁS AZ EZERARCÚ 
SZEGED TÖRTÉNETÉRŐL
2019. május–szeptember  |  Fekete ház & Klauzál tér 

EGY SZELET A MÚLTBÓL

EGY SZELET A JELENBŐL

• Fekete ház •

• Klauzál tér •

9 772416 307004

19003


