
Folyt. köv.

Biztosan csak 
képzelődöm...

A téridő vándorai

Véget 
vetek 

ennek az 
egésznek.

Ez 
lehetetlen! 

Mégis hogyan?

Ki 
vagy 

te?

Adam!

Most már mindketten 
halottak...

Mayard már épp ugrani akart, amikor a sötétből valaki egyszer csak megragadta a bokáját.

Robert, 
kérem ne! 
Professzor, 
ne tegye! 

Honnan 
tudod a 

nevem? Ki az 
ördög vagy 

te?

Mi 
a..?!

Egy 
réges-

régi jóbarát, 
hajtotta le a 
kámzsát az 

alak.

Ez 
egy 

hosszú 
történet 

professzor, 
nagyon hosszú 

történet…

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Recept

T öbbnyire minden történeti korszakban lakomát 
rendeztek, amikor megünnepelték az emberi 
élet nagy fordulópontjait: születést, házasságot, 

katonai győzelmet, egyházi, avagy világi eseményt. Mivel 
a lakoma a társadalom számára egy reprezentációs alka-
lom is volt, így a házigazda minden esetben igyekezett 
kitenni magáért. Ha megfelelő anyagi helyzetben is volt, 
akár különleges ételeket is rendelhetett. A kivételes, ritka 
alapanyagok mellett a látvány is fontos elem volt ilyenkor: 
gyakran különféle vallásos, sőt mitikus témákat is választ-
hattak. Így a középkor és a kora újkor folyamán divattá 
vált a királyi és főúri udvarokban a „mitologikus állatok” 
tányérra helyezése is. A varázslatos történetek lényeit 
különféle bestiáriumokban írták és persze rajzolták le az 
érdeklődők számára. Ezeknek a különleges állatoknak a 
száma a nagy földrajzi felfedezésekkel csak nőtt, hiszen 
az ismert világ kitágult, a hajósok, kereskedők pedig min-
denféle csodás lényről számoltak be hazatérve a messzi 
tengerekről.

E mitikus fogásoknak persze nem volt „kötelező” elké-
szítési módja, de találunk ajánlásokat például középkori 
szakácskönyvekben is, hogy miképp is kellene megjele-
níteni a főnixet, az egyszarvút, avagy a baziliszkuszt. VIII. 
Henrik angol király asztalán például többször is megjelen-
tek ilyen lények. Így a leírások szerint kakasból és malacból 
varrták össze a sárkánykígyót (cockatrice), melyet fűszer-
növényekkel és aranyporral festettek meg. Az ilyen fo-
gásokat elkészítésüket követően tollakkal, ékszerekkel 
díszítették vagy akár be is öltöztethették apró, külön erre 
a célra varrt ruhákba.

A magyar királyi és főúri udvarokban is megjelentek 
különleges bestiák, hiszen nagyon sok család rendelke-
zett a címerében ilyen állatalakokkal. A sárkány volt az 
egyik leggyakoribb ilyen lény, amely általában, a keresz-
tény világnézethez igazodva, a gonoszt testesítette meg. 
Így az ezt megjelenítő családok kifejezetten a gonosz 
elleni harcot, avagy a gonosz legyőzését ábrázolták 
címereikben. Ezért gyakorta érdemesnek tartották egy-
egy lakoma során a családi legendát is bemutatni.

A következő recept olyanok számára is könnyen el-
készíthető, ugyanakkor dekoratív megoldás, akik 
a különféle állatok összevarrásával még várnának 
egy kicsit: 

Főnix aranybundában

Hozzávalók:

1 egész csirke

250 g kenyér

2 db csirkemáj

2 db vöröshagyma

2 db fokhagyma

4 db tojás

fűszerek: 1 csokor petrezselyem, só, bors, 

bazsalikom, gyömbér, szerecsendió-virág

aranypor vagy -lapocska (cukrászati 

kellékboltban kapható) emberi 

fogyasztáshoz

alma és körte a dekorációhoz

Recept:

A kenyér belét vágjuk apró kockákra, majd a felap-
rított májjal, vörös- és fokhagymával, valamint a fű-
szerekkel és kevés vízzel gyúrjuk össze. Adjuk hozzá 
a 2 megfőtt tojást felaprítva, valamint a két nyers tojást 
a masszához. A csirkét tisztítsuk meg, majd a belse-
jébe és a comboknál a bőre alá töltsük be a masszát. 
A lábainál varrjuk össze vastagabb cérnával, majd ken-
jük be a csirke bőrét vajjal. Tegyük be a sütőbe, majd 
süssük aranybarnára. Az általános szabály, hogy kb. 
180–200°C-on süssük, az időt pedig úgy számoljuk 
ki, hogy kilogrammonként 40–50 perc sütési időt ve-
gyünk alapul: tehát egy 3 kg-os tyúkot 120–150 percig 
kell sütnünk. A kész csirkét kivéve a sütőből vonjuk 
be az ehető arannyal, így egy elég drága, a tűzből 
„újjáéledő” főnixmadarat helyezhetünk az asztalra. 
Mivel a mitikus jószág az asztal dísze lesz, így érdemes 
különleges tálat választani hozzá, köré pedig cikcakk-
ban felvágott almát, körtét tegyünk.

 Zay Orsolya

Mitikus lények a tányéron

Jó étvágyat!
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