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• Ha az üst „egyházi felhasználására” gondolunk, elsőnek a pokol nagy 
katlanjai jutnak eszünkbe, melyekben a kárhozott lelkeket főzik – hol szu-
rokban, hol pedig olajban. Ezt a szadista szörnyűséget a történelem rette-
netes eszköztárából vették. A túlvilági ítélet tüze és a szenvedés kapcsán 
nem olvasunk konyhafelszerelésről. Ám az emberiség nagy találmányait 
a konyha környékén ajánlatos keresnünk. Ezek jobban megváltoztatták a 
világot, mint számos más, fontos eszköze életünknek. Hogyan tükrözi 
mindezt a Biblia? Jelenbe hozzuk.

M O L N Á R  M E L I N D A

A fazék, amely először töré-
keny cserépből készült, ki-
mutathatóan megváltoztatta 

az ember életminőségét. A fémből 
készült üst és kistestvére, a bogrács 
hordozhatóvá és megbízhatóbbá 
tette. Valójában feltalálták vele a 
„mesterséges hasat”, melynek öblé-
ben megfőhet, összeérhet a zúzott, 
darabolt, megdarált élelem. Nem 
volt szükség a fogak pótolhatatlan 
koptatására, sok energiára a nyer-
seség és keménység puhítására, az 
emészthetőség szervezeten belüli 
létrehozására. Sok élelemfajta jórészt 
elérhetetlen volt, mert hiába állt ren-
delkezésre, a fogyasztás nehézkessé-
ge és feldolgozásának belső energia-
igénye élvezhetetlenné tette. 

Gyenge minőségű étel feljavítha-
tó volt benne. Az ízek összeértek, 
az inak megpuhultak, a fertőzött, 
talán romlásnak indult hús is ste-
rilizálódott a zubogó főzésben, 
egyes méreganyagok elbomlottak. 
A fűszerek jótékonyan eltakarták 
az egyhangú ízeket, a zsírozó a 
legsivárabb levesnek vagy kásá-
nak is megadta a zamatát. Nem 
kell bizonygatni, hogy nincs jobb, 
mint a nagy adagban megfőzött, 
megrotyogtatott étel! Teljesen más 
minőség és más szint a gasztronó-
miában.

Mózes népének húsos fazekai

Mennyire tükröződik vajon mindez 
a Bibliában? Érdekes elgondolkodni, 
hiszen ennek a hasznos edénycso-
portnak az említése rámutat civilizá-
ciós szerepére. Persze arra is, hogy az 
ember örökké ember volt, természete 
nem sokat változott. 

 Mint említettük, a túlvilági ítélet 
tüze és a szenvedés kapcsán nem 
olvasunk konyhafelszerelésről. No-

ha a parázs, a tűz és Isten emésztő 
haragja van, amikor közel kerül 
egymáshoz. 

A parázshordó üstöcskét, mely-
ben az eleven szenet viszik az áldo-
zat tüzéhez, az öreg Ábrahám – az 
éles késsel együtt – saját kezűleg 
vitte, hogy meg ne égesse, sebezze a 
fi atal és sokszor a veszélyről megfe-
ledkező Izsákot. 

 A tüzes lelkű, ítéletet hirdető pró-
féták a Szent Várost olykor fazékhoz 
hasonlítják, a benne „fövőket” az 
ostromló ellenség tüzétől szenvedő 
lakossághoz. A cserép törékenységé-
vel utaltak a falak, a megtartó keret 
romlására; amikor ércüsttel vonnak 
párhuzamot, akkor a körülvevő ve-
szedelem széttörhetetlenségére utal-
nak. De hagyjuk Ezékiel és Mikeás 

látomásait, és térjünk rá a konkrét 
felhasználás bibliai alkalmaira!

Az üst első említése az egyik móze-
si történetben jelenik meg. A zsidók, 
egy Kánaán földjén bolyongó kis tör-
zsecske Egyiptomba települ, majd ott 
felszaporodik. Kezdetben állattartók, 
bizonyos függetlenséget élveznek, sza-
bad emberek, majd „rendszerváltás” 
következik be. Egymást követő fáraók 
kemény, központi diktatúrát építenek, 
az egekig pörgetik a személyi kultuszt. 

Nem egyszerre áll be a szolgaság, mely 
végül a rabszolgaság szintjéig süly-
lyed, hanem fokozatosan. A férfi akat 
közmunkákra, építkezésekre, majd 
kényszermunkára hajtják. A fáraó 
gondoskodik értékes, ingyen munká-
sainak táplálásáról. Hogy ne kelljen a 
lakosságnak a munkaidejét az élelem 
megfőzésével, beszerzésével töltenie, 
bevezetik a kantin- és csajkarendszert. 

Nem a gulágé a licenc! Az ételt nagy 
üstökben, húsos fazékban főzik. Ami-
kor ételszünet volt, mindenki szépen 
sorba állt edényével, és megkapta az 
adagját. Lehet, hogy egyhangú volt, 
szidták az ételt ízéért, változatlansá-
gért, de nem kellett gondolkodni, és 
nem kellett félni az éhezéstől vagy az 
éhenhalástól. 

Amikor eljött a szabadság és Mó-
zes vezetésével kijutottak a pusztá-
ba, gyakran éheztek; bizonytalanná 

vált az ellátmány, nekik maguknak 
kellett előteremteniük a szükségese-
ket – nagyon szűk forrásokból. Ösz-
szehasonlították a függetlenség bi-
zonytalanságát a függőség szerény, 
de megfogható, megehető biztonsá-
gával. Visszasírták az egyiptomi hú-
sos fazekakat. (4 Móz 11, 8)

Fazék, bogrács, üst, katlan
Visszasírt egyiptomi húsos fazekak és más üstös történetek a Szentírásból
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