
Őskori erődök − középkori várak 

Az emberi faj fennmaradásának egyik okaként a közösségként való 
együttműködésre szolgáló képességet szokták megnevezni a kutatók. 
Ugyanakkor már az őskor folyamán eljött az a pillanat is, amikor az együttmű-
ködő közösségek (vagy azok vezetői) meg kívánták védeni magukat más, 
rájuk (illetve szállásterületeikre, földjeikre, állatállományukra, egyéb javaikra 
stb.) veszélyt jelentő közösségektől. Mindez törvényszerűen az első megerő-
sített vagy erődített települések, később önálló erősségek megszületéséhez 
vezetett. Olyan építmények voltak ezek, amelyek építéséhez széles körű 
összefogásra és együttműködésre volt szükség. Különösen a bronzkor 

időszakától kezdve Magyarország területén is sorra épültek az akkor még leginkább földből és fából 
készült erődítmények, melyeket újabb és újabb, az ókortól és különösen a középkortól kezdődően 
már többnyire kőből vagy más építőanyagokból készült építmények követtek. Ezek a gyakorta a tájat 
is átformáló izgalmas építmények máig sokak képzeletét gyújtják lángra. A Határtalan Régészet 
decemberi száma csokorba gyűjti azokat a friss kutatási eredményeket, melyeket a Kárpát-medencei 
őskori erősségek, római erődítmények, illetve kora középkori várak kutatásával kapcsolatban ért el a 
hazai régészeti kutatás.

FIZESSEN ELŐ A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMOKRA!

Elő�zetve a magazin 890 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.

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

EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINK:

A Martin Opitz Kiadó 2017-ben indította útjára TÉRformák–TÁRsadalom-
formák címen építészetszociológiai tematikájú sorozatát. A TérTár

eredményeiken keresztül mutatják be a 21. század iskolájának lehetséges 
megjelenési formáit. Bécs szociális építészetét ismerteti a második kötet.  
A tanulmányok átfogó képet nyújtanak a várostervezési, történeti, gazdasági, 

-
galmáról, illetve mai problémáiról.

 
ságföldrajzi Tanszéke közösen tartotta meg 2017-ben a Dimenziók I. -

FUT – Földrajz – Utazás – Történelem  
tanulmánykötet arról ad képet, miként látták Magyarországot a 16–19. század-

hazánkból külföldre látogató magyarok a számukra idegen kultúrákban.

Válogatás a Martin Opitz Kiadó legújabb 
kultúrtörténeti kiadványaiból

opitzkonyvek@gmail.com
facebook.com/opitzkiado
+36 30 321 1288

www.martinopitz.hu

Indiana Jones és barátai

R e c e p t
Az ember életének minden 

történeti korszakban fontos része volt 
egy-egy fordulópont, életesemény, mint a pu-

bertás kor kezdete, a felnőtté válás, a házasság vagy 
a gyermek születése. Ma is megünnepeljük a nagy válto-

zásokat hozó eseményeket, melyekhez mindig kapcsolódik 
valamilyen étkezés is. Bizonyos ünnepeknél is látjuk ezeket a 

szülőktől, nagyszülőktől tanult szokásokat, amiknél már nem 
is tudjuk, miért, de azokat a tipikus ételeket készítjük el, ami-
ket gyerekkorunkban láttunk a családban. Ilyen a szerencsét 
hozó lencsefőzelék újévkor vagy a „kötelező” mákos bejgli ka-
rácsonykor. Észre sem vesszük, hogy akár több ezer éves szo-
kásokat gyakorlunk, és mágikus varázslásokat, szerencsehozó 
rituálékat éltetünk tovább! A hazánkban kedvelt mák az egyik 
régóta ismert nyugtató-kábító hatású alapanyagunk, ráadásul 
formája miatt a gyarapodás jelképe is lett. Már az ókorban a 
sumérok, minósziak és az egyiptomiak is említik: gubójából 
fájdalomcsillapító, görcsoldó anyagok nyerhetők ki. Ópium-
tartalma miatt ma sok európai országban tiltott a termesztése 
és forgalmazása. Nálunk, magyaroknál azonban nagyon nép-
szerű a gubóban található apró magjai miatt, mely sokféle éte-
lünk alapanyaga. A néprajzi gyűjtésekből is egyér-
telműen látszik, hogy mágikus képzeteket 
társítottak őseink a mákhoz – jó szerencsét, 
hosszú életet, pénzt, gyarapodást vártak 
az ünnep alkalmával fogyasztott mákos 
ételektől. Még a ma is használt mókás 
jókívánság-versike is őrzi a 21. századi 
ember számára ezt a gondolatsort:

M
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emlyekása

Zay Orsolya

E havi receptünk egy török kori 
étel, melynek ugyan kása a neve, 
de a mai embert inkább a jól is-
mert mákos gubára emlékeztet-
heti. Egy apróság bolondítja meg 
a fogást: sütni kell az étket.

Hozzávalók:
2,5 db nagyobb zsömle

0,5 l házi tej
50 g vaj
2 db tojás
darált mák

porcukor

őrölt fahéj és gyömbér

Elkészítés:

Összevágjuk a zsömléket, majd leöntjük a 
zsömlekockákat forró tejjel. Áztatjuk egy kicsit, 
közben kikeverünk két feltört tojást és 50 g vajat, 

majd összekeverjük a tejes zsömlekockákkal.
Az egyveleget kivajazott kerámiaedénybe tesszük 

két rétegben, és mind a két részletet megszórjuk 
gyömbérrel, fahéjjal és cukrozott darált mákkal. A tálat 

180–200 °C fokra melegített sütőbe tesszük kb. 30–40 percre. 
Ugyan a receptünk csak sima zsemlyekását ír le, de a kora újkori receptek sajátossága, hogy 
idénygyümölcsöket és alapanyagokat használnak fel az ételek gazdagabbá tételére. Így  té-
len a mák vagy akár a dió, mazsola is gyakori volt, főként az adventi, karácsonyi időszakban.

Nem 
kívánok 

egyéb átkot / egyél 
meg egy hektó mákot!

Mindennap csak egy-egy 
szemet, / addig élj, míg 

meg nem eszed!
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III. évfolyam 3. szám - 2018

ára: 890 Ft
elő�zetve: 750 Ft

24Szkíta 
testékszerek

Az avarok 
megtérítéséről

Az antikvi-
tás emlékei

ARCHEOLÓGIAI             MAGA ZIN
www.hatartalanregeszet.hu

A  ARCHEOKALAND  A  BLOGOLÓ  A  INDIANA JONES ÉS BARÁTAI  A  KÉPREGÉNY  A

HATÁRTALAN

E  Ötzi, a tetovált „jégember”

E  Tetoválás a görög–római
ókorban

E  A hagyományos japán
tetoválás

E  Tetovált szkíták

A t e t ová l ás
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