
2 0 2 0 .  S Z E P T E M B E R  9 . ,  S Z E R D AI I B I B L I A I  É L É S T Á R  

Mannaeledel

Hányszor nyűgöltek egyesek „a má-
jus elsejei miccseket” felemlegetve! 
Arra már nem emlékeztek, hogy nem 
volt ingyen és nem volt minden hét-
végén, mint a bográcsfesztiválozás 
„ezekben a szűk időkben”. Érdekes, 
hogy a nagy sírás-rívás megoldása az 
Úristen közvetlen közbejárására és 
az üst segítségével történik. 

Manna hull az égből minden 
reggel a pusztaságban, kimennek, 
és szednek belőle. Napi adagra va-
lót, mert romlandó. Akármi is volt, 
mennyei gyártmány vagy szél hordta 
növénymag, nem lehetett azonnal fo-
gyasztani. „A nép körüljárt, felszed-
te, megőrölte a kézi malmon, vagy 
megtörte a mozsárban, aztán meg-
főzte a fazékban, s kalácsot készített 
belőle, olyan ízűt, mint az olajos le-
pény. (4 Móz 11, 8) 

Az ércfazékban, mint a túlélés 
eszközében, főzhették meg a mada-

rakat is, melyeket fölös számban kül-
dött az Úr, amikor hús után epedez-
tek és panaszkodtak a vegetáriánus 
étrend miatt.

„Vallásos turizmus”

Sámuel első könyve, a királyi kor-
szak kezdete is egy üstös történettel 
kezdődik. Ebből két fontos következ-
tetést is levonhatunk. Először, hogy 
a bográcsozós-piknikezős vallásos 
turizmus évezredes hagyományra 
tekint vissza, úgyszintén a hivatali 
hatalommal való visszaélés gyakor-
lata is. 

Évszázadokon keresztül a Szent 
Sátor, a zsidók kultikus helye egy 
Siló nevű helyen állott, szép termé-
szeti környezetben, a semmi köze-
pén, távol nagyvárosoktól, zsúfolt 
útvonalaktól. Kedvelt úti célja volt 
a hagyományőrző és/vagy őszintén 
vallásos családoknak. Ünnepekkor, 
de máskor is felkerekedett egy-egy 
csoport (rokonok, ismerősök, bará-
tok), felmentek a kegyhelyre, ahol az 

állandó tüzű oltár állt. Itt a szokás 
és hagyomány szerint állatáldoza-
tot vittek, melyet a léviták és papok 
szabályszerűen bemutattak. A tör-
vény szerint volt rész, amit teljesen 
el kellett égetni – ez volt Isten része. 
Másik, meghatározott rész a lévitákat 
és a papokat illette, azaz az egyházi 
szolgálattevőket. Ez a gyengébb, sze-
rényebb rész volt. A javát visszaadták 
az áldozatot felajánló családnak. 
Üstök álltak erre a célra a közelben, 
melyben megfőzhették és elfogyaszt-
hatták. Nagy mulatságok kerekedtek 
ebből, nem volt ritka az illuminált 
állapotú vallásgyakorló. 

Hofni és Fineás, a két fi atal és len-
dületes áldozár pap „újítást” veze-
tett be. Kevesellték az előírt szerény 
„díjazást”, és egy nagy villával kör-
belátogatták az üstöket. Udvariasan 
nézték, majd ráutaló felhívást tettek. 
„Jaj de szép húsdarab! Nem kaphat-
nám meg?” Hogyne! Savanyúan 
nézték sokan, ahogy a legjobb falato-
kat kihalásszák. Később már nem is 
kértek, csak beledöfk ödtek, és vitték 

a javát. Hiába ejnyebejnyézett a jám-
bor Lévi, aki elméletileg a főnök volt, 
nem tudott ellene tenni semmit. 

Az Úristen megfordítja a történe-
tet, engedi megszületni a kis Sámu-
elt, aki a kultuszt visszavezeti tiszta 
spirituális gyökereihez. A történet a 
mának is üzen: Vigyázz csak a bog-
rácsozásra és hova nyúlkálsz! Persze 
ez vonatkozik minden húsos fazék 
körül tolakodóra is!

Halál és élet a fazékban

Érdekes történetet olvasunk Elizeus 
prófétáról és haszontalan szolgá-
járól, Géháziról. Nagy éhínség volt 
Gilgál vidékén, és a remete életmó-
dot élő „prófétanoncok”-at a szükség 
odagyűjtötte szellemi atyjuk köré. A 
próféta megparancsolta szolgájának, 
hogy készítse elő a legnagyobb faze-
kat és főzzön valamit mindannyiuk 
számára. Az kiment, hogy valami-
lyen ehető zöldséget, paréjt keressen 
és megfőzze, és tudatlanságában 
(kényelmében?) valami vad indákról 

ígéretesnek látszó „sártököt” (sárga 
vadtököt) szedett, azt vágta bele az 
edénybe. Amikor a társaság meg-
kóstolta az ételt, panaszosan felkiál-
tottak: „Halál van a fazékban, Isten 
embere!” Az egy marék lisztet szórt a 
főzelékbe, és az ehetővé, fogyasztha-
tóvá vált. Jó étvággyal kikanalazták. 

Most tűnődhetünk, hogy Elizeus 
szent emberi minőségében tette-e a 
csodát, vagy jó szakácsként ismert 
minden fogást, amellyel az ehetetlen-
nek tűnő ételből valamilyen trükkel 
fogyaszthatót tudott varázsolni. Le-
het, mindkettő hozzájárult sikeréhez. 
De hiszem, hogy nem utolsósorban a 
nagy fazék csodás képessége is…
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Mától havonta jelentkezünk 
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amelyek szaktanácsadója Szász 
Tibor András felsősófalvi refor-
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т  Folytatás az  I .  o ldalról

Az ízek összértek, a fogás összeállt a bográcsban

▾  ARCHÍV FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




