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• Az ember igyekezett ételét finommá és ízletessé varázsolni. Min-
dent kipróbált; amit lehetett, megízlelt: kiötölte a sütés, főzés, páro-
lás, flambírozás, fűszerezés, érlelés, pácolás sok száz módját. A gabo-
na zúzása, majd őrlése után a kásafőzés mellett a kenyerek, lapótyák, 
kovásztalan vagy kovászos pogácsák sokaságát találták fel – a helyi 
adottságok kihasználásával. Mannahasznosító pusztai vándorokról, 
az egyiptomi sütőmester álmáról és áldozati édességcsinálásról a 
Bibliában.

M O L N Á R  M E L I N D A

V olt, ahol nem volt kő vagy 
alkalom kemencét rakni, és 
a hamuba sült pogácsa lett 

a divatos. Volt, ahol hevített kis kézi 
kemencék falára tapasztották gyors 
és vizes kézzel a kimángorolt pala-
csintatésztát. Volt, ahol friss napi fo-
gyasztású kenyerek készültek, volt, 
ahol inkább kétszersültek. 

És igen, nagyon hamar megszü-
lettek a sütemények, a felturbózott 
kenyerek, pogácsák, perecek: kovász, 
tej, tojás, olaj, só, magok adalékával 
jól el lehetett játszadozni. Az ered-
mény nagyon kellemes lett – megnyílt 
az út az édességek irányában. Az 
aszalt gyümölcsök, a méz, a külön-
leges fűszerszámok csodás elegyben 
harmonizáltak a teljes kiőrlésű liszt-
től a lisztlángig terjedő palettán. 

Voltak gyorsan fogyasztható sü-
temények, puhák, frissek, és voltak 
hosszú ideig tartható kekszek, mé-
zeskalács-típusúak is. Határ a csilla-
gos ég. 

Hol máshol találkozhatunk elő-
ször a bibliában a kifi nomult cuk-
rászművészettel, mint Egyiptomban? 
A kánaáni juhászvilágban, Jákób 
még egy tál kecskés vöröslencse főze-
lékkel fogja meg a gyomrán keresztül 
bátyját, Ézsaut.

„Isteni” sülemények

A fi a, József Egyiptomban, mint egy 
párhuzamos világban már a legma-
gasabb szinttel találkozik. Az a ké-
tes megtiszteltetés éri az ifj út, hogy 
együtt ülhet vizsgálati fogságban a 
fáraó főpohárnokával és fő sütőmes-
terével, kiket az uralkodó megmérge-
zésének szándékával gyanúsítottak. 

A sütőmester azt álmodja, hogy 
fején hordott kosárban süteményeket 
visz: az égből madarak szállnak alá, 
és ő hiába hessegteti, azok ellopkod-
ják, széthordják a fi nomságokat. Az 

egyiptomi sírokban és templomokban 
gyakran látni ilyen ábrázolásokat sü-
temény- és pékárú-hordókat, fejükön 
a lapos kosárral, tálcával. Maga a tör-
ténet szimbolikájával tovább mutat. 

A sütemény a maga „isteni” több-
let ízével gyakran, mint isteneknek 

felkínált értékes ajándék szerepelt. 
Általában a templomokban, vagy 
azok terasz részén – a jeruzsálemi-
ben is (!) – voltak asztalok, ahova 
naponta ételáldozatot, kenyereket, 
süteményeket helyeztek el.

A ki-be röpködő madarak vagy 
az erre „szakosodott” szárnyasok 
csipegettek belőle, vagy volt olyan 
elrendezés is, ahonnan széthord-
hatták: a hívek úgy gondolták, hogy 
felviszik az égbe az istenekhez az 
adományt. 

Nem valószínűtlen, hogy a leg-
nagyobb éhínségben a Kérit patak 
bokros szurdok oldalában tanyázó 
hollók is a közeli Baál templomból 
hordták a kenyeret és húst, melynek 
morzsáiból sokáig tengődhetett Illés, 
a próféta…

Mannasüti

Az első pogácsakészítési recepttel 
a pusztai vándorlás során találko-
zunk. Isten minden nap mannát 

hullatott az égből: reggel kimentek 
és a harmatként szétszóródott apró 
gömböcskéket összeszedték. Nem 
lehetett tartósítani, minden nap csak 
egy meghatározott adaggal lehetett 
gyűjteni: ha tartalékolni akartak, 
nem állott el két napnál tovább, meg-
férgesedett. A manna feltételezések 
szerint egy harmatkása-szerű nö-
vénynek a termése volt, amit a szél 
messze el tudott sodorni.

Összegyűjtés után feldolgozták, 
ahogy lehetett, de estig elfogyasz-
tották. „A manna olyan volt, mint a 
koriander magja, szemre meg mint a 
bdellium gyantája. Az emberek végig-
pásztázták (a környéket), összeszede-
gették, aztán megőrölték kézimalmon 
vagy összetörték mozsárban, megfőz-
ték fazékban, s cipót sütöttek belőle; 

olyan ízű volt, mint az olajos kalács. 
Ha éjszaka harmat hullott, manna is 
hullott.” (4Móz 11, 7–9)

Olajos pogácsa lisztlángból

Amikor a Szent Sátor belső rend-
jét meghatározza Mózes könyve, a 
„tésztanemű” kategóriájú áldozatok 
között ott találjuk a serpenyőben sült 
olajos-mézes pogácsát. „Ez legyen az 
áldozati adomány, amelyet Áronnak 
és fi ainak a fölkenésük napján be 

kell mutatniuk: egy tized efa liszt-
láng mint szabályos ételáldozat: az 
egyik fele reggel, a másik fele este. 
Serpenyőben, olajjal kell elkészíte-
ni, és összekeverve felajánlani; az 
ételáldozatot megsütve, feldarabolva 
kell feláldozni az Úrnak a megbé-
kélés illatául. A pap, aki fi ai között 
kapja a fölkenést, tegye ugyanezt. 
Ez örök törvény. Ezt az áldozatot egé-
szen el kell égetni az Úr számára.” 
(3Móz 6, 13-15)

Búcsúfia

Ebből származott később a közép-
korban a mézeskalács kultusz. Aki 
kedves ételáldozatot akart vinni az Úr 
házába, valamilyen búcsújáró helyre 
(valami különleges kéréssel megcsa-
tolva), a olajos, mézes pogácsát sütött 
lisztlángból. Kialakult az a szokás, 
hogy olyan formára készítették, amely 
emlékeztetett a kérésre: ha katona ala-
kú volt, akkor a háborúba menő vagy 
levő szerencsés visszatéréséért; ha 
egy baba volt, akkor gyermek áldásért 
vagy a kisbaba gyógyulásáért; aki-
nek szerelmi bánata volt vagy kérése 
e tárgyba, az mézeskalácsszívet vitt. 
Ezt elhelyezték a búcsújáró hely cso-
datevő képénél vagy ábrázolatánál és 
ünnep után szétosztották a jelenlevők 
közt. Sokan hazavitték, és ez volt a 
búcsúfi a. Később kialakult, hogy a 
„felajánlott” pogácsát áldás, szente-
lés után megtartották, vagy vissza-
vették. A kereskedelem persze hamar 
rákattant: megjelentek a mézeskalács 
butikok, ahol készen lehetett vásárol-
ni bármire találó alakot. 

A gazdagabbak vagy a megszorul-
tabbak ezüstből és aranyból készítet-
ték a ráutaló tárgyat, és azt helyezték 
el végleg a szent helyen. Ezek árából 
később templomok épültek.

Exportcikk és keményvaluta

Tírusz kereskedelmi kapcsolatainál 
Ezekiel próféta megjegyzi: „Júda és 
Izráel földe, ezek a te kalmáraid; bú-
zát Minnithből és édes süteményt és 
mézet és olajat és balzsamot adtak 
csereárúidért.” (Ez 27, 17) Az „édes 
sütemény” keményvalutás export-
cikk volt a bibliai időkben.

„És mogyoró van az ő tetején”
Isteni édesség- és sütemény-ízelítő a Szentírásból

Testamentum 

A Bibliai éléstár rovat szakta-
nácsadója Szász Tibor András 
felsősófalvi református lelki-
pásztor.

Pogácsatörténet az ószövetségi 
Szent Sátortól a templombúcsús 
sátrakig

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




