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M O L N Á R  M E L I N D A

S zegény székelyek kínban vol-
tak nagyböjt idején, hiszen 
a zsírozót nem nagyon volt, 

amivel pótolni. Még a napraforgó 
sem nagyon bírta a hajdani, felme-
legedés előtti klímát, de a találé-
konyság segített. Bükkmakkból és 
tökmagból nyertek olajat, sőt, még 
a szükséges technológiát is kidol-
gozták. Míg az olajbogyókat préssel 
viszonylag könnyen kinyerhették, 
itt külön olajütő kallókat, malmokat 
készítettek. 

Az olaj a jólét, a bőség, a simaság, 
kellemesség, jóllakottság, nyugodt 
élet jelképévé vált. Az olajfa a meny-
nyei ajándék, az élet szimbólumává 
emelkedett.

Noé, galamb, olajág

A legelső bibliai megjelenés köz-
ismert és emlékezetes. Az özönvíz 
elmúltával Noé bárkája megfenek-
lik az Ararát hegyén. A nagy túlélő 
úgy tudja meg, hogy újból lakható a 
föld, és újraindult az élet, hogy a ki-
bocsátott galamb egy friss, zöld olaj-
faággal tér vissza. A nagy pusztulás 
az emberiség közös emléke: nem 
véletlen, hogy Pablo Picasso 1946-
ban festett, olajágat hozó galambja a 
világbéke jelképe lett. Egy olyan kor-
szakban, amikor nem a keresztény-
ségnek állt a zászló, még a moszkvai 
Vörös téren is bibliai galambokat 
lengettek a felvonulók. 

Az olajfa áldásai

Az olaj – és a továbbiakban csakis az 
olajfa terméséből kinyert termékről 
beszélünk – többszörösen hasznos 
volt, az étkezésben betöltött szerepe 
mellett. Éppen ezért az olajos korsó, 
sőt a hordozható, utazáskor alkal-
mas, kevésbé törékeny olajos tömlő, 
olajtartó szaru is állandó kísérője 
volt a vándoroknak. 

A fi atal Jákób egy szál bottal fut el 
otthonról, minimális túlélőkészlet-
tel batyujában. Azt olvassuk, hogy 

reggel, amikor a puszta közepén 
felébred csodálatos álma után, egy 
emlékkövet állít fel, és felkeni, fel-
szenteli azt olajjal. Volt neki!

Azt megértjük, hogy az irgalmas 
szamaritánus az útra borosfl askát 
hord magával kissé ecetes borral, 
az úton gyakran ihatatlan és meg-
bízhatatlan minőségű víz helyett, 
tartaléknak. De hogy olajat hordjon, 
és kapásból ellássa vele a szeren-
csétlen sebesült sebeit, az elég gon-
dolatébresztő. Egyértelműen arra 
mutat, amit a mai autós világban 
elfelejtünk: a gyaloglástól, lovago-
lástól, szamaragolástól feltört lábak 
és hajlatok, csípések, horzsolások, 
bőrkeményedések, fi camok kezelé-
sére kéznél kellett legyen valami… 
Főleg ha valamilyen gyógyhatású 
fűszernövénnyel is felturbózták. 

Az olaj külső használata ugyano-
lyan gyakori volt, mint étkezési fel-
használása. Az olajos kenetek készí-
tése nagyon hamar külön szakmává 
lett, a hozzá való értékes és egzoti-
kus adalékanyagokkal való kereske-
dés pedig az ókori világ legnagyobb 
profi tját hordozó üzletágává nőtte ki 
magát. 

A haj, a szakáll és a bőr ápolásá-
ra, illatosítására használták. Isten-
nek áldoztak, kedveskedtek vele: az 
olajból készült különleges kenetben 
részesítették még azokat a tárgya-
kat és személyeket is, akit az Úrnak 
szenteltek: királyokat és prófétákat.

A barátság és az elfogadó szeretet 
gesztusa volt megkenni a másikat 
olajjal. Az újszövetségi történetében 
ezt kéri számon a vendéglátó Simon-
tól Jézus, amikor nehezményezik a 
lábait illatos olajjal megkenő asz-
szony gesztusát.

Az olajfa az újra kiviruló 
élet példázója

Mint ilyen, a kontinuitást és az örök 
újrakezdődést ábrázolja, hordozza. 
A legmélyebb próféciák rejtett üze-
netét lehet vele kifejezni. „Szárma-
zott egy vesszőszál Isai törzséből!” 
Jézust, amikor vesztőhelyre kísérik, 
a jeruzsálemi asszonyok és lányok 
keservesen siratják az út szélén. „Je-
ruzsálem leányai, ne sírjatok én raj-
tam, hanem ti magatokon sírjatok… 
Mert ha a zöldellő fán ezt művelik, 
mi esik a száraz fán? – fi gyelmezte-
ti őket az Úr, mintegy előrevetítve a 
város pusztulását. 

Kiszáradt, kivágott, gyökeréből 
mégis újrahajtó olajfa – Jézus sze-

mélyére vonatkozó legbeszédesebb 
jelkép. Az örmény kereszt ábrázolás 
alapgondolata: a kereszt száraz fája 
örökéletet hajt, virágzik – ezért élő 
indák sokasága sarjadzik belőle. A 
zsoltáríró a családi asztal mellett 
ülő gyermekeket olajfacsemetéknek 
nevezi, a templomban levő, hittel 
ékeskedő híveket virágzó, termő 
olajfáknak. 

Kevesen tudják, hogy a salamo-
ni templom legszentebb helyén e 
rendkívüli keménységű és szépségű 
fából készült számos misztikus tar-
talmat hordozó alkotóelem: a legbe-
lül álló két tíz sing magasságú kerub 
szobra, valamint a szentek szentjé-
ben levő ajtók tokja és szárnya.

Alapélelmiszer és felajánlás

A sajtolt olaj elsősorban alapélel-
miszer volt, melyet mindenhez 
felhasználtak. Fizetőeszköz volt, 
a munkások természetben való bé-
rezésénél mindig megtaláljuk. Adó-

ba, tartozások kiegyenlítésében is 
keményvalutának számított. No, és 
természetesen a templomi áldozatok 
elengedhetetlen tartozéka volt. 

A tiszta, a kevéssé megtört olajbo-
gyó önsúlyától lecsepegő színolaj vi-
lágításra szolgált a királyi palotában, 
de főleg a templom legszentebb he-
lyén égő kétszer hét örökmécsesben. 

A bemutatandó áldozatokban 
majdnem elmaradhatatlan. Mózes 
törvényei előírták, hogy mit, meny-
nyit és hogyan kell felajánlani az 
Úrnak. Ennek egy részét elégették, 
a maradék pedig az áldozároké volt. 
A Biblia említi az olajjal elegyített 
kovásztalan kalácsot, olajjal kent le-
pényeket, serpenyőben, olajban sült 
lepényeket, és külön, mint megké-
szítetlen anyagot az „olajjal elegyí-
tett lisztlángot”, pontosan meghatá-
rozva a keverés arányait.

Történetek

Két emlékezetes „olajos” történet is 
ismert a nagypróféták korából. Ily-
lyés a nagy éhínség idején Sareptá-
ba érkezik, ahol egy ismerős özvegy-
asszonytól ételt kér. Az épp arra 
készül, hogy az utolsó marék lisztjé-
ből és kevés olajából lepényt süssön 

magának és egyetlen fi ának, majd 
megadja magát sorsának, várva az 
éhhalált. Fel meri ajánlani mégis 
a prófétának: cserében az éhínség 
idején nem fogy el a liszt a ládájából, 
sem az olaj a korsójából. 

A tanítványa és utódja, Elizeus is 
valami hasonló csodát tesz. Egy sze-
gény özvegy fi át adósság fejében rab-
szolgának akarják eladni. A házban 
nincs egyéb csak egy korsócska olaj. 
A próféta tanácsára rengeteg edényt 
hordanak a házba, amit mind szín-
ültig töltenek a korsócskából. Ezt 
eladva nemcsak megmenekülnek az 
adósságtól, hanem helyreáll anyagi 
biztonságuk is. 

Jézus példázataiban több helyen 
felbukkan az olaj: mint áru, a ha-
mis sáfár történetében, mint vilá-
gítóanyag az okos és balga szüzek 
példázatában, de olvassuk, hogy a 
vele járó tanítványok, akik betege-
ket gyógyítottak, az olajjal való meg-
kenést gyakorolták. Erről a későbbi, 
mennybemenetel utáni korszakból 
is van említés. 

Jézus kedvenc tartózkodási és 
imádkozó helye az Olajfák-hegye 
volt. Onnan emelkedett Mennybe, 
és ígérete szerint oda fog visszaér-
kezni…

Jóllakottság , nyugodt élet jelképe
Olaj, olajfa és történeteik a Szentírásból

Szent Echmiadzin 
ereklyemúzeuma. A folyamatosan 
feltöltött szent kenettartó, 
melynek első adagjához a 
Nikodémustól maradt, Jézus 
megkenetéséhez használt 
balzsamolajat keverték
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• Érdekes, hogy a magyarok sose kívántak olyan vidé-
ken megtelepedni, ahol az olajfa megél. A mediterrán 
konyha ezért gyökeresen más, mint a mienk. Mind ez 
idáig esküvői előételek egzotikus „futottak még” kate-
góriájába tartozó függelékeként jelenik meg az olajbo-
gyó; az olaj újabban az egészségesnek kikiáltott, vege-
táriánusba hajló, konditartó és fogyókúrás étrendnek 
kedvelt és használt tartozéka. Lássuk, mi áll az olajról, 
olajfáról a Bibliában!




