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Szerkesztői gondolatok 

„Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya.” 
 gróf Széchenyi István

A hazánkban élő örmény gyökerűek létszáma kb. 15 – 20 ezer fő, csaknem száz százalékban erdélyi örmény. 
Örmény  gyökerű magyarok, akik már elveszítették örmény nyelvüket, s bár magyar anyanyelvűek, de örmény 
gyökereikre büszkék. Az Erdélyben 1672-től zárt kolóniákban élt örménység főleg a Trianoni békediktátummal 
megcsonkított Magyarország területeinek elvesztése után kezdett igazán szétszóródni. A folyamatot felgyorsítot-
ta a II. világháború és az utána következő évtizedek politikai és gazdasági körülményei. Az erdélyi magyarör-
mények számottevő része települt csonka Magyarországra, s jelentős hányada Budapesten él. A történelmi ör-
ménység tehát magyar anyanyelvű Magyarországon és a Romániához tartozó Erdély területén egyaránt. Vallása 
többségében Rómával egyesült örmény szertartású katolikus, azaz örmény katolikus, illetve római katolikus és 
református.

Az erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező közösség jelentős hányada Budapesten él, 1920-ban létrehozta 
egyesületét, 1922-ben Örmény Katolikus Egyházközségét. Az egyesületet az 1950-es évek politikája megszün-
tette. A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség és temploma ma Budapest XI. ker. Orlay u. 6. szám alatt áll az 
örmény katolikus hívek rendelkezésére. 1997-ben létrejött az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 
mely összefogja az erdélyi örmény származású közösség tagjait. Célja az identitásőrzés, az örmény kultúra és 
hagyományok ápolása, az örmény szertartású római katolikus vallás megőrzése.

Az Egyesület 1997-ben indította útnak az Erdélyi Örmény Múzeum sorozatot azzal a céllal, hogy örmény 
múltunk emlékeit, kultúráját, hagyományait megmentse az utókor számára. Ez a 11. kötet a gasztronómiáé.

Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy összegyűjtöm az erdélyi örmények gasztronómiai hagyományait. Mun-
kám közben rájöttem, nem elég csak a recepteket közreadni. Meg kell ismertetni az Olvasóval az erdélyi örmény 
néptöredéket is – történelmével, kultúrájával és hagyományaival együtt –, amely az egyetemes magyar kultúra, 
azaz mindannyiunk számára megőrizte többek között étkezési szokásait, receptjeit is. A leírtakat érdemes ösz-
szehasonlítani az örményországi étkezési szokásokkal, így együtt látjuk a hasonlóságokat és különbözőségeket, 
amelyek összefüggnek a megtett út távolságával és az elszakadás több évszázados múltjával. Emiatt került a cím-
be az „erdélyi” és „örmény” jelző, és persze a „fűszerezve” szó. 

Az Issekutz családunkban Édesanyám volt az első, nem örmény származású asszony, aki korábban nem is 
tudta, hogy örmény származásúak is élnek Erdélyben. Utólag derült ki számára, hogy számtalan ismerős, ba-
rát, szomszéd, osztálytárs, tanárnő vérében örmény vér is csörgedez. De érthető, hiszen ugyanúgy beépültek az 
örmény gyökerűek az erdélyi társadalomba a hosszú évszázadok során, mint ahogy az örmény konyha beépült 
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az erdélyi konyhába. Ha fellapozzuk a régi vagy újabb, erdélyi vagy magyarországi szakácskönyveket, mindig 
találunk nevesített örmény receptet, de olyanokat is, amelyeknél már nem jelzik, hogy örmény receptek, de mi 
örmény gyökerűek tudjuk, azok. Mi, akik kíváncsian kutatjuk gyökereinket, hagyományainkat, természetesen 
már behatóbban foglalkozunk a folyamattal is. Boldogan elmondhatjuk, hogy az Erdélybe való betelepüléstől 
számított 335 év után is élnek még örmény gyökerűek Erdélyben és Magyarországon, akik tovább viszik ezt a 
sajátságos kultúrát, köztük az étkezési kultúrát, és a hagyományokat.

Székely Édesanyám és erdélyi örmény Édesapám emlékére ajánlom ezt a könyvet gyermekeimnek és szüle-
tendő unokáimnak.

Budapest 2008. március
Dr. Issekutz Sarolta 
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Az erdélyi örményekről   

„Haj! Mert:
Magyarabbak a magyarnál:
 Mi vagyunk! 
S a templomban és a boltban
A szívünk magyarul dobban:
 Halálig!
Ilyen csendes, ilyen hű
 Generáczió,
Csak egyedül mi vagyunk:
 Örmény náczió!”

Afganisztán Vártán 

Az önálló örmény királyságot Kr. u. 428-ban a bizánciak és a perzsák felosztották maguk kö-
zött, de még sem történt tömeges kivándorlás Arménia területéről. Ez csak később, 706-ban 
vette kezdetét, amikor az országot tizenhárom éve megszállva tartó arabok a nahicseváni ör-
mény bazilitával együtt hétszáz főnemest elégettek, 35 000 embert rabszolgaságba hurcoltak, 
a többieket pedig súlyos adókkal terhelték. Ekkor csatlakozott sok örmény a kazárokhoz, hogy 
azok seregében harcolhasson az arabok ellen.

Az első magyar armenológus, Lukácsi Kristóf (1804–1876) ezért felveti annak a lehetőségét, 
hogy a magyarokhoz csatlakozott kabar-kazár, valamint a hét kaukázusi hun-kun törzzsel együtt 
örmény csapatok is szegődtek Álmos nagy-fejedelem honfoglaló nemzete mellé. Megjegyezzük, 
hogy a magyarokat örmény papok is térítették a kereszténységre. 

Kézai Simon prépost említi a XIII. századbeli krónikájában, hogy Géza fejedelem idejében 
örmények is költöztek az országba, akik idővel nemességet nyertek és beolvadtak a magyar-
ságba. Ezek az örmények szintén Kazár országból indulhattak útnak, miután azt az oroszok 
elfoglalták. 

A korai Árpád kori örmény jelenlétre utalnak a kívül kör, belülről karéjos, főleg hat karéjos 
alaprajzú templomok Magyarországon (pl. Karcsa, Gerény, Kiszombor, Tarnaszentmária), amelyekhez hasonló 
csak az ősi örmény fővárosban, Aniban látható még ma is – nagyon romos állapotban.  Ez is 
arra utal, amit az írásos források, oklevelek, helységnevek (az örmény szóból eredő számos er-
délyi helységnév, pl. Marosörményes, Mezőörményes, Szászörményes, Bikkörményes, és több 
Örmény nevű helység), sőt egyes szavaink is igazolnak, hogy Magyarországon az Árpád-korban 
már éltek örmények. Erre utal az Esztergomban letelepült örmények Ermen, vagy Villa Ermen 
néven ismert településéből és a környező földekből álló Terra Armenorum is a IX–XIV. század-
ban, valamint a Vöröstoronyi szoros melletti Talmácson létrejött örmény püspökség léte.

Szent Gergely templom (X.–XI. sz.) az 
„ezeregytornyú” Aniban és alaprajza
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Bágrátuni Ásot herceg 885-ben felszabadította az arab uralom alól a tizenöt örmény fejedelemség egyikét: az 

Ararátot, amelynek fővárosává 953-ban Ani várát tették meg. A kis ország 1020-tól a szeldzsuk-törökök elleni 
háborúktól vérzett, végül 1064-ben a főváros is elesett.

Amíg azonban az arabok csupán megszállt idegen országnak tekintették Armeniát, addig a szeldzsuk-törökök 
letelepedtek ezen a területen és azt saját országuk központi területének tekintették, akár 
csak később az oszmán-törökök is. Az ellenük harcolt örménység részben a Kaukázuson 
át, részben Dél felé húzódva elhagyta az országot.

A Délnek tartó örmények létrehozták a Kikikiai Örményországot, az Észak felé igyek-
vők részint Georgiában, részint a kievi orosz fejedelemségben telepedtek le. Ez utóbbiból 
áttelepültek Vörös-Oroszországba, Podoliába, Lengyelország keleti részére és Moldvába.

Az „ezeregytornyú” Ani székesfővárosból a tatárpusztítás elől 1239-ben menekülők a Ka-
ukázusban próbáltak menedéket találni, ahonnan továbbmenekülni kényszerültek a Krim 
félszigetre, amely az idő tájt a genovaiak fennhatósága alá tartozott. Kaff a (Feodoszia)
városán kívül további városok létesültek az örmény betelepülés hatására, illetve jelentős 
számú örmény lakossággal gyarapodtak a városok. A tatár invázió elől innen is továbbme-
nekülni kényszerültek 1475-ben a moldvai fejedelemségbe.         

A lengyenlországi örmények egy részét már Jó-Sándor – Alexandru cel Bun (1400–
1432) moldovai fejedelemnek sikerült letelepülésre bírni különböző kiváltságokkal, így 

3000 örmény család nyert letelepülési engedélyt Moldva több városában (Dorohoi, Botosani, Szucsáva, Hotin, 
Vaslui, Galac és Cetatea Albă). Ştefan cel Mare (1457–1504) moldvai fejedelem a Krim félszigetet 1475-ben 
elfoglaló törökök elől menekülő krimi örmények nagyszámú csoportját fogadta be Moldvába, így szinte összes 
városa Moldvának megtelt örményekkel. Ezen krimi örmények voltak az erdélyi örmények menekülő ősei. 
Fellendítették a kereskedelmet és a kisipart. Templomokat és iskolákat építettek, komoly vallási és kulturális 

tevékenységet fejtettek ki. Sok helyen a városok vezetőségében, sőt az államvezetésben 
jutottak magas állásokhoz. A XVII. század elején újabb örmény hullám érkezik Focşani, 
Vaslui, Bákó, Roman, Jászvásár, Szucsáva, Botoşani, Csernovic városokba. Az örmények 
városaikban először templomaikat, iskoláikat, közösségi épületeiket és kereskedelmi léte-
sítményeiket építették fel. Polgárosodásukkal és önszerveződésükkel jó hírnevet szereztek 
maguknak, meggazdagodtak, nagy földbirtokoknak urai lettek, nemességet nyertek.

A moldvai örmények számát gyarapították azok az örmények is, akik a török-perzsa 
háborúk által elpusztított ókori Armenia területéről menekültek el a XVI. században. A 
XVII. század közepén pedig Lengyelországból menekült Moldvába számos keleti hitű ör-
mény az erélyes katolizálás miatt. Az örmények betelepülésükkel nagyon tekintélyes réte-
gét képezték Moldva társadalmának.

Az erdélyi örmények ősei a szájhagyomány szerint az „ezeregytornyú” Ani székesfővá-
rosból, mint a királyi udvarhoz tartozó nemesség menekültek el 1239-ben, és kezdték 
meg több évszázados menekülésüket, vándorlásukat, amíg Erdély földjén hazát találtak 
maguknak a XVII. század közepétől kezdődően.

Az „ezeregytornyú” Ani makettje a jereváni
Történeti Múzeumban

Megváltó templom (1034–1036) – Ani 
A templom nyolckarélyos.
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A Moldvában élők egy része 1654-ben me-

nekült a Székelyföldre a kozák-lengyel háború 
pusztításai elől. Ezeket az örményeket 1657-ben 
kifosztották és részben megölték az egész Erdélyt 
tönkretevő tatárok, amiért nagyobb részük visz-
szament Moldvába, csak egy néhány család ma-
radt Gyergyóban.

1668-ban az örmények részt vettek az elvi-
selhetetlen adóterhek miatt a moldvai fejedelem 
ellen kirobbant felkelésben, sokan életüket vesz-
tették. Még többen döntöttek az ország elhagyá-
sa mellett, miután a moldvai vajdák nyelvük, 
vallásuk és szokásaik felhagyására kényszerítették 

őket. Először az erdélyi hegyekbe, a Kárpátokba húzódtak, majd az erdélyi fejedelemhez, I. Apafi  Mihályhoz 
fordultak betelepülésüket kérelmezve.  

A bölcs fejedelem ismerte már az örmény kereskedők tisztességét és sikereit, elismertségüket az évszázadok 
óta folytatott tranzit kereskedelmük miatt. Ismerte szorgalmukat és ügyességüket, szervezettségüket s mindezt a 
török-tatár dúlta Erdély felvirágoztatása céljára kívánta felhasználni. Az örmény kereskedő és iparos menekültek 
befogadásával a csonka társadalom hiányzó rétegeit pótolta, melynek eredményeként Erdély gaz-
dasági élete nagymértékben felvirágzott. Az örmény kereskedők megkapták a szabad kereskedés 
jogát egész Erdély-szerte és további különböző kiváltságokat. „Becsületes híveink a kereskedő ör-
mények birodalmunkban mindenütt, minden városban, faluban és akármely helyeken és minden 
sokadalmakban megbántódás nélkül kereskedhessenek.” (1680, I. Apafi  Mihály fejedelem)

Az örmények betelepülése Erdélybe a szorosokon át történ: a Borgói hágón keresztül Beszter-
ce és Naszód vidékére, a Békás szoroson keresztül Gyergyószentmiklósra és Ditróba, a Gyimesi 
szoroson keresztül Csíkszépvízre, valamint az Ojtozi szoroson keresztül Kantára. Ezt követően 
többen Erdély belsejébe húzódtak.

Az örmények 1654-ben először Székelyföldön telepedtek le: Gyergyószentmiklóson és 
Csíkszépvizen, valamint a szászok lakta Besztercén (ma Bistrita). 

További településeken jelennek meg 1669, majd 1672 tavaszán: Kanta (ma Kézdivásárhely – Tg. 
Secuiesc egyik negyede), Csíksomlyó, Petele, Marosfelfalú, Görgényszentimre, Dicsőszentmárton, 
Gyulafehérvár, Gherla (a későbbi Szamosújvár), majd Ebesfalva. Később Bátos, Pemete, Vece, 
Máramarossziget, Visk, Técső és Huszt fogad be jelentősebb örmény menekülteket. 

Gyergyószentmiklóson (Gheorgheni) és Csíkszépvizen (Frumoasa) megépítették temploma-
ikat. Szentmiklósról az 1677-ben kitört pestis járvány elől szétszéledtek a gyergyói falvakba, egy 
részük pedig 1694-ben Ebesfalvára, a későbbi Erzsébetvárosba (ma Dumbráveni) telepedett át. 
Az örmények a legközelebbi katonai parancsnokság, a szamosújvári vár mellett is kerestek védel-
met és ott felépítették városukat, Szamosújvárt (Gherla) Alexa mérnök tervei szerint. 

Gerényi templom (XI. század), átépítve a XV. században és alaprajza (lent)

Örmény Biblia 1360
(Kaff a – Krím) 
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A betelepülő örmények száma az összeírás adatai szerint 500 család volt, vagyis 3000 lélek, de a családi, kö-

zösségi hagyomány szerint 3000 örmény család kapott letelepedési engedélyt Erdélyben.
Ma már elmondhatjuk, talán nincs is olyan település Erdély-szerte, ahol ne élnének a hajdani örmény be-

települők leszármazottai, akik magyar kultúrán felnőve, magyar anyanyelvűként, magyarrá válva ilyen-olyan 
mértékben, de ápolják örmény hagyományaikat, származástudatukat. 

Álljon itt Dr. Hermann Antal etnográfus, egyetemi tanár szép gondolata az örmény 
betelepülésről: „Hazai örménységünk az a nagy nyereség, amelyet mintegy kárpótlásul 
kaptunk a gondviseléstől a török pusztítások után”.

„Az örmény nemzet méltó a magyar nemzet különös rokonszenvére. A két nemzet ér-
dekes analógiát mutat. Az örményt Kelet magyarjának tekinthetnők, a magyart Nyugat ör-
ményének. Mindkét nemzet idegen népek közé ékelve, évezredeken át küzd a szabadságáért 
és függetlenségéért, egyúttal a civilizációért és a kereszténységért.” (Magyarországi Örmény 
Egyesület: Az Örmények. Dr. Hermann Antal: Egy elfelejtett néptöredék. Budapest 1921. 
– Dr. Ávédik Félix: A magyarörménység múltja és történeti jelentősége c. művéből.)

Az Erdélybe érkezett örmények magukkal hozták örmény anyanyelvüket, a nyugati ör-
mény nyelvjáráshoz tartozó kipcsák-örmény nyelvet, ruházatukat, szokásaikat, étkezési kul-
túrájukat, vallásukat (örmény apostoli egyház) és papjaikat, egyházi embereiket, akik egyben 
tanítóik is voltak. Verzár Oxendius (Oxendius Verzerescul 1655–1715) Rómában tanult ör-

mény misszionárius katolikus pap térítése nyomán 1690-ben a betelepülők a nem egyesült keleti egyházi szer-
tartásukat elhagyták, katolizáltak, de az örmény liturgia nyelvét (óörmény grábár nyelv), sárágánjaikat (örmény 

egyházi énekek), szokásaikat megtartották. A Lembergi Unióhoz csatlakozva létrehozták 
örmény szertartású római katolikus egyházközségeiket Szamosújváron, Erzsébetvároson, 
Gyergyószentmiklóson és Csíkszépvizen. Verzar Oxendiust 1690-ben Sándor pápa az erdé-
lyi örmények apostoli vikáriusává és kormányzójává nevezte ki. Vártán Hunanián lembergi 
örmény katolikus érsek 1691-ben pedig erdélyi örmény katolikus püspökké szentelte fel.

A betelepülő örmények szokásaikból néhányat korábban, nyelvüket későbben (XVIII. 
sz. végére) elvesztették ugyan, de megőrizték származástudatukat, örmény katolikus hit-
életüket, jellegzetes örmény konyhájukat, családi és közösségi összetartozás tudatukat. 

Az örmények az évezredek során bebizonyították, hogy rendelkeznek a legjobbak tulaj-
donságaival: kiváló erővel, vitézséggel, értelemmel.

Az örmények vették fel legelőször államvallásként a kereszténységet Kr. u. 301-ben, 
a pártus származású Világosító Szent Gergely térítése következtében, III. Tiridat király 
uralkodása alatt. A legenda szerint Világosító Szent Gergely jelenést látott, amelyben 
megjelent neki Krisztus és megmutatta, hol építsen templomot. Megépült a világ első, 
ma is álló keresztény temploma Ecsmiadzinban, ahol minden örmények katolikosza, 
az apostoli (geregorián, vagy ortodox) örmény egyház vezetője székel. Az örmények a 
keresztes háborúk idejében nyugati testvéreik érdekében fogtak fegyvert, védelmezve a 
kereszténységet, Európát.       

Verzár Oxendius

Örmény kereszt
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Az örmény nyelv az indoeurópai nyelvcsalád önálló ágát képezi. Az örmény írásbeliség Szt. Meszrop Mastoc 

tudós aszkéta alkotása 404-406 között. A görög ábécé egyes betűiből, egy észak-arámi ábécé jeleiből, valamint 
önálló jelekből kialakított, 36 fonémából álló örmény ábécében a betűk sorrendje nagyjából a 
görög ábécét követi. A XIX. században további két betűvel egészül ki az ábécé, amelynek betűi 
a számjegyeket is jelezték. Mastoc és tanítványai a Bibliát és az egyházi irodalmat is lefordí-
tották örményre. Az örmény fordításirodalom révén jött létre az örmény irodalmi nyelv. Több 
ezer örmény kódex maradt fenn, amelyek megörökítették a korabeli világ egyházi, tudomá-
nyos, művészeti alkotásait. Több nép már eltűnt, de kultúrája megmaradt az örmény kódexek 
által. Az örmény kódexművészet a XIII–XIV. században élte fénykorát.

Minden örmény a tanulás előnyeiben igyekezett részesíteni gyermekeit. Településeiken létre-
hozzák iskoláikat és segítenek abban, hogy minden gyermek részesülhessen oktatásban. Az örmény 
a tanulást szent foglalatosságnak tekinti, a tudományt Isten szavának mondja, melynek erejénél 
fogva a lehetetlen lehetségessé válik. Ez az egyik oka annak, hogy a világon szétszóródott örmények 
mindenütt a művelt osztályhoz tartoznak. 

A XVII. században Erdélybe betelepült örmények főleg kereskedelemmel foglalkoztak. 
A legnagyobb hasznot a marha-, juh- és lókereskedelem jelentette, de bőr-, posztó-, festék-, 
bor-, só-, méz-, gabona- és faárut is árultak. Áruikkal bejárták a Habsburg birodalmat, Itá-
liát, Törökországot, sőt Távolkeletet is. Visszafelé árucikkekkel megrakodva tértek haza. A 
nagykereskedelem eredményeként rendkívüli gazdagságra tettek szert. A jó minőségű áru és a tisztes haszon 
volt a cégérük. Az örmény kereskedők között egy sem volt írástudatlan, valamennyi több nyelven beszélt. 

A kiskereskedők (kikicsár) lóháton, vagy 4 lovas szekereikkel a hazai országos- és heti vásárokat látogatták. A 
legtöbb kereskedő később boltjában is árult. Igen sokan mészárszéket is tartott fenn.

Az iparosok főleg bőrfeldolgozással foglalkoztak. A szkumpiával festett híres piros és fekete 
szattyánból és kordoványból készült csizmákat a pándunban, a műhelyekben készítették a szaty-
tyánkészítők (szurubdsi). 

A Délvidéken a török pusztítás után elnéptelenedett mocsaras területeket vették haszonbér-
be, zálogba az örmények, azokat lecsapolták, majd honfi usításuk után tulajdonként megvásá-
rolták. Ezeken a pusztákon hizlalták fel az örmény gondviselő, a pusztádsi felügyelete alatt a 
Moldvában vásárolt sovány állatokat az örmény marhakereskedők, majd a felhizlalt állatokat 
hajtották és adták el Európa nyugati felében. Tevékenységükkel nagy adóbevételt jelentettek a 
Kincstárnak is. Ezáltal szereztek óriási vagyonokat pl. a Kiss, a Czárán, Jakabff y, Vertán, Csiky, 
Hollósy, Gyertyánff y, Issekutz, Kabdebo, Kövér stb. családok.

 A Kincstár – különböző háborús célokra – több ízben kölcsönért folyamodott az erdélyi 
örményekhez, akik azt mindannyiszor szívesen rendelkezésre is bocsátották. A király további 
kiváltságokkal, nemesi címek adományozásával hálálta meg az örmények lojalitását. Így – fő-
leg Mária Terézia uralkodása alatt – 53 erdélyi örmény család kapott magyar nemességet a 
királyi udvartól, akik valamennyien egyéb érdemeikkel is kivívták az erdélyi társadalom meg-
becsülését. 

Örmény ABC (404–406)

Faragott díszítésű olvasóállvány, 
1272, Ani (fa, bőr)
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Megjegyezzük, hogy az erdélyi örmények korábbi lakhelyükön is rendelkeztek már nemességgel, így az ősha-

zában, majd Moldvában is nemesi kiváltságaik voltak.
Az örmény kolóniák a művelődést, tanulást szem előtt tartották, közösségeikben művelődési intézménye-

ket (pl. Kaszinó: közművelődési intézmény könyvtárral, folyóirattárral, önképző kö-
rökkel, amatőr színtársulattal, társas szórakozás lehetőségével) hoztak létre. Egy Magyar 
Nyelvmívelő Társaság megalapítását is kezdeményezték 1769-ben, amelyre 3440 Rf-ot fi -
zettek be a királyi Kincstárba, majd 1791-ben újabb 4000 aranyat ajánlottak fel a magyar 
nyelv művelése és terjesztése céljából. (Megelőzték Széchenyi Ferencnek azt a szándékát, 
amelyben bejelentette a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását.) A kolozsvári első 
magyar színház létrehozásában is úttörő szerepet vállaltak, különösen Korbuly Bogdán, a 
színház első intendánsa, aki saját költségén létrehozta a nyári színkört is. Az első magyar 
színdarab szerzője is erdélyi örmény: Gorove László (Gorove István miniszter édesapja), 
akinek Jetzid és Hábá, avagy a féltés és meghasonlás c. szomorújátéka 1806-ban Budán 
jelent meg és 1807-ben Kolozsváron adták elő. 

Az erdélyi örmény közösségek létrehozták városi önkormányzataikat, gazdasági társa-
ságaikat, saját költségükön iskolákat (alap- és középfok), árvaházakat és szegényházakat 
létesítettek, valamint jótékony célokra további alapítványokat működtettek, amelyek kö-
zül pl. a szegény diákok taníttatása, a továbbtanulás segítése biztosította a kiemelkedés 
lehetőségét. Az élet minden területét leszabályozták, s a szabályok betartását szigorúan 

ellenőrizték, a szabályszegőket szigorúan megbüntették. A közösség összetartása, a közösség gondoskodása min-
denkire kiterjedt, ebből nem maradtak ki még a szegények, árvák, rászorultak sem. 

A XVIII. század végén már az örmény ifj ak mint értelmiség jelentek meg úgy az egyházi, mint a világi pályá-
kon. Hivatalt viseltek az örmény helységekben, az önkormányzatban és intézményeiben, 
az állami hivatalokban, s egyre többen léptek politikai pályára, vagy lettek papok (magas 
egyházi méltóságig is eljutottak), diplomás orvosok, gyógyszerészek, jogászok, katonák, 
pénzintézeti vezetők, tudósok, művészek, párhuzamosan a hagyományos örmény foglal-
kozások mellett.

Így emelkedett ki az erdélyi örmények közül pl. 1867–1919 között miniszterelnökként 
Lukács László és Dr. Pattantyús Ábrahám Dezső; miniszterként br. Dániel Ernő közmun-
ka- és közlekedésügyi-, Gorove István közmunka- és közlekedésügyi, földművelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter, csejtei Kristóf József (an. csiksomlyói Csiky Gizella) belügy-
miniszter, Lukács Béla közmunka- és közlekedésügyi-, Lukács György vallás- és közoktatá-
si-, Lukács László Őfelsége személye körüli miniszter, belügyminiszter, pénzügyminiszter, 
közmunka- és közlekedésügyi miniszter, dr. Pattantyús Ábrahám Dezső pénzügyminiszter, 
Szilágyi Dezső igazságügy miniszter, a képviselőház elnöke.

Volt olyan parlamenti ciklus a XX. sz. elején, amikor a képviselők között egyszerre 16 
erdélyi örmény származású képviselő foglalt helyet (pl. Novák Márton, Jakab Bogdán, 
Simay Gergely, Lászlóff y Antal, Mártonff y Márton, dr. Issekutz Viktor, Fejér Antal). 
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De erdélyi örmény volt az országgyűlés alelnöke és az Állami Számvevőszék első elnöke, Gajzágó Salamon is. 
Egyházi elöljárók voltak többek között Ákoncz Kövér István, a Mechitarista Rend (örmény katolikus szerze-

tesrend) főapátja, Dr. Fejér Gerő gyulafehérvári kanonok, Fejér Manó sepsiszentgyörgyi kanonok.
Az örmény ugyan nem szerette a katonáskodást, de volt, aki kiemelkedett közülük és egészen 

a tábornokságig vitte. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc idején a maroknyi 
erdélyi örménység két aradi vértanút és 70 főtisztet adott a magyar hazának, akik több száz ör-
mény származású honvéddel együtt védték a hazát, a szabadságot és a függetlenséget. 

A teljesség igénye nélkül álljon itt néhányuk neve, hogy megmaradjon az emlékezetben: 
eleméri és ittebei Kiss Ernő honvéd altábornagy, aradi vértanú; gidófalvi Czetz János honvéd tá-
bornok; szkárosi Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú; Lukács Dénes honvéd ezredes, a 
honvéd tüzérség országos főparancsnoka; Benő István, Bogdánff y Antal alezredesek; Deák György, 
gattáji Gorove Antal, eleméri és ittebei Kiss Antal, Tompos Gergely honvéd őrnagyok; a honvéd 
századosok közül Bocsánczy Adolf, szamosújvári Bogdánff y Ferenc, pojeni Bogdánovits Virgil, 
szamosújvárnémeti Dániel Béla, Dániel László Arthur, Gyertyánff y Ferenc, gertenyesi Hollóssy Jó-
zsef, Kozák János, szamosújvári Novák Nándor, szamosújvári Novák Ödön, Simay Lukács és Ger-
gely, Szenkovics Ferenc, Szentpéteri Imre és Miklós, Vertán Endre és Márton; végül Lukács Sándor, a 
honvédsereg felszerelési kormánybiztosa, és még sokan mások. Emlékük legyen áldott!

„Az örmény úgy, mint a görög, közvetítő kapocsul szolgál a Kelet és Nyugat között. Az idegen 
nemzetek közé elszéledt örményeket kapocs fűzi össze úgy, hogy manapság az örmények mindenütt, ahol csak élnek 
– Ázsiában, Afrikában és Európában, – hagyományos egyetemességet képeznek, melyben ősi életmódjukat és nemzeti 
sajátságaikat többé-kevésbé megtartják. Megérdemlik a Magyar Nemzet osztatlan becsülését és tisz-
teletét: mert az örmény nem jött be közénk üres marokkal. Ő kereskedelmi talentumot, jövedelmező 
ipart, nem megvetendő vagyont, feddhetetlen becsületet, követésre méltó istenfélelmet, példás erköl-
csösséget, munkás szorgalmat és gazdagító takarékosságot hozott magával, mely drága sajátságok most 
is az el nem korcsosult unokák tulajdon örökét képezik. – Bárcsak többen lennének! Vajha – a sok 
hálátlan helyett – mind csak örményt fogadott volna édes anyánk: hazánk keblére. Nagy nemzet az, 

mely nagy férfi akat szül.” – írja Szongott Kristóf (1843–1907) szamosújvári armenológus. 
Közmondássá vált az a kijelentés, hogy az örmény magyarabb a magyarnál. Mint magyar ér-

zelmű nép, a szabadságharc alatt és után nagy veszteségeket szenvedett.  
A művészetek terén olyan neveket kell megemlíteni a múltból, mint Hollósy Simon, a 

Nagybányai Festőiskola megalapítója, Mály József, Barcsay Jenő és Karácsonyi János festő-
művészek, Vákár Tibor építő- és képzőművész. Az irodalom területén büszkék vagyunk Ady 
Endre örmény gyökereire, Csiky Gergelyre, dr. Bányai Elemérre (Zuboly), Petelei Istvánra, 
Szongott Kristófra, Kolozsvári Grandpier Emilre, Tutsek Anna írónőre, Dávid Antal Iván-
ra. A zene területén váltak híressé Telmányi Emil, Kacsóh Pongrác és Viski János zeneszerzők, Hollósy Korné-
lia és Tutsek Piroska operaénekesnők, Lukács Miklós a Magyar Állami Operaház karnagya, zeneigazgatója.
A tudomány területén szerzett hírnevet Pattantyús Ábrahám Géza akadémikus, dr. Issekutz Béla akadémikus, Pus-
kás Tivadar feltaláló, Torma Zsófi a, a világ első régésznője. Híres orvosaink: Dr. Csausz Márton, Dr. Patrubány 

Lázár Vilmos és Kiss Ernő aradi 
vértanúk
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Gergely (a főváros első tiszti főorvosa), Dr. Fogolyán Kristóf, akinek nevét a sepsiszentgyörgyi kórház vette fel, Dr. 
Fejér Dávid (nevét a gyergyószentmiklósi kórház vette fel, s a szegények orvosának nevezték). Híres pedagógus volt 
Fejér Ákos, akiről a mikóújfalusi általános iskolát nevezték el.

Ugyanez vonatkozik a mai korra is, hiszen őseink mai leszármazottai szintén az értelmiségi pályákon jeles-
kednek nem kis eredménnyel. Nagyon sok kortás művészünk van, szinte felsorolni is lehetetlen. A teljesség 

igénye nélkül álljon itt néhányuk neve: Lászlóff y Aladár író, Lászlóff y Csaba költő, Gross 
Arnold, Jakobovits Miklós festőművész, Gyulai Liviusz  illusztrátor grafi kus, Novák Fe-
renc rendező, néptánc koreográfus, Bánff y György színművész, Jankovics Marcell rajz-
animációs fi lmrendező, Szervátiusz Tibor szobrászművész és még sokan mások. 

A beilleszkedésre, a polgárosodásra kitűnően rátermett örmény néptöredék nyomán 
lendületet vett Erdélyben a kereskedelem, terjed ennek 
kapcsán a jólét és vagyonosodás. Ez tette lehetővé két sza-
bad királyi város, Szamosújvár és Erzsébetváros létrejöt-
tét, s két helység: Gyergyószentmiklós várossá válását és 
Szépvíz felvirágzását.

A XVIII. század második s a XIX. sz. első évtizedei-
ben az örmények kezükben tartották a bányászatot, Er-
dély kereskedelmi forgalmának, üzleti vállalkozásainak 
az összes szálait, Székelyföldtől Nagyváradig, Aradig. 
Vámbéry Ármin, a keleti népek és viszonyok alapos is-
merője az örmények szellemi képességeiről, erkölcsi tu-
lajdonságairól igen elismerően nyilatkozik: első helyre 

teszi kelet összes népei között. 
„Mi, kiket a Gondviselés e szép hazába hozott, megtanultunk magyarul érezni s 

nem érhet szemrehányás, hogy valaha elfelejtettük volna kötelességünket új hazánk iránt. Magyar volt az első szó, me-
lyet anyánk áldott ajkáról hallottunk, magyarul tanultuk meg köszönteni a felkelő napot, s magyarul tudunk szólni 
Istenünkhöz, s ha közérdekről, áldozatról van szó, életünk, vérünk, vagyonunk e hazáé, és kizárólag csupán ezé.

Rendületlen hívei vagyunk hazánknak: tudjuk, hogy a nagyvilágon e kívül számunkra nincsen hely s tudjuk, hogy 
e föld, mely ápolt, egykor jótékony melegével be is takar. És boldogok vagyunk a tudatban, hogy egykor édes anyánk 

keblén fogjuk örök álmunkat pihenni, az édes, imádott anya keblén, kinek nem voltunk hálát-
lan gyermekei.” 

(Szongott Kristóf )

Armenia magyarörmény időszaki szemle 
Szamosújvár 1892. február

Dr. Issekutz Béla akadémikus levele 
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Milyen is az erdélyi örmény a XVIII–XIX. században?

Náluk a vallás belső meggyőződés. Kivétel nélkül katolikus, mélyen vallásos. Nem káromkodott, a templomot szor-
galmasan látogatta, papját tisztelte és tanácsát elfogadta. Az örmény kereskedő ékességei: becsület, igazság, munkás-
ság. A jó minőség, a tisztes haszon jellemezte (megelégedett 4 percenttel – százalékkal is). A kereskedőnek minden 
percét az üzlet úgy igénybe vette, hogy alig maradt ideje üdülésre. A hazugság nem kenyere. 

Az örmények Keleten igen ügyes emberek hírében álltak. Konstantinápoly piacán azt szokták 
mondani: „A törököt rászedheti a zsidó, a zsidót a görög, a görögöt az örmény, de az örményt csak a sátán 
szedheti rá.”

A kereskedők nagy száma bejárta egész Nyugatot, sőt 
Törökországot és Keletet is. Visszajövet szekereiket meg-
rakták árucikkel és így az örmény kereskedő közvetítette a 
kivitelt és a behozatalt. Pl. Korbuly Bogdán, Kovrig Tiva-
dar szintén a kereskedők osztályához tartoztak és mindket-
ten Erdély legnagyobb földbirtokosai közé emelkedtek.

Az örményben sok a kereskedelmi szellem: mindent 
megvesz és elad. Ha elvállalt kötelezettségének eleget ten-
ni nem képes? Eladja felesége ékszereit, megfosztja magát 
mindenétől, hogy becsületét megóvja.

Míg a fajbeli magyar természettől és ösztön szerint ma-
gyar, addig az örmény, egyenkint és egyetemesen magyar 
öntudatosan és meggyőződésből, szabad választásból, haza-
fi as rokonszenvből és a szülőföld iránti kötelességből, kivétel 
nélkül megmagyarodván a magyar kultúrának mindenütt 
hatásos őre, és annyiban is magyarabb a fajbeli magyarnál.

Teleki Sándor 1848-ban így nyilatkozott: 
„Gyermekségem óta szeretem az örményeket, annyira, hogy bátran kinevezhetnének díszörmény-

nek. Apám folyvást beszélt örményül. Szorgalmas, takarékos, vállalkozó, vendégszerető nép: párto-
lója irodalmunknak, művészetünknek, bátor katona, szabadságharcunk történetében ott állanak 
Kiss Ernő, Czetz János, Gorové Antal, Hankovics György és még hányan? Az 1848–49-i hadjára-
tunkban minden nemzetiségből került ki ellenünk kém, örmény egy sem…Sohasem fogom feledni 
azt a fogadtatást, melyben 1848 végén Szamosújváron részesültünk.”

Kiss Ágoston (Kiss Ernő édesapja) 
üzleti levele 1779-ból
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Erdélyi örmény települések

ERZSÉBETVÁROS

Erzsébetváros Erdély közepében, útvonalak kereszteződésében helyezkedik el, földrajzilag Medgyes és Seges-
vár között, ezért is választották a helyet annak idején a kereskedelemmel foglalkozó örmények. A város latinul 

Elisabetopolis, németül Elisabethstadt. Román nevét (Dumbraveni) a közeli hegyen levő 
„Szép Erdőről” kapta. 

A települést eredetileg Ebesfalvának nevezték, I. Apafi  Mihály fejedelem uradalmához 
tartozott. Nevét az ott őrzött vadászebekről kapta. Az első örmények 1654-ben érkeztek. 
Az ebesfalvi örmény anyakönyv első bejegyzése 1658-ból származik. A betelepülők a kez-
deti időben egy kis fatemplomot építettek. Az 1685-ös évben nagyobb örmény csoport 
telepedett le Dániel Tódor vezetésével, a fejedelem engedélyével. Apafi  fejedelem a kivált-
ságlevélben megadta a szabad kereskedés és iparűzés mellett a bíróválasztás jogát is az ör-
ményeknek. Néhány év elteltével az örmények megvásárolták az Apafi  uradalmat a Kincs-
tártól 60 000 Rf-ért. Az első bírójuk Dániel Tódor lett, akinek Apafi  – érdemei elismerése-
ként – nemességet is adományozott. Az Erdélyben szétszórtan élő örmények felett jogható-
ságként az Erzsébetvárosban székelő főbíró által vezetett „Örmény Kompánia” állt, amely 
egyéb ügyekben is képviselte az örményeket, például közösen egy összegben fi zettek adót. 
Emellett Erzsébetvárosnak volt külön bírója is. A településen kezdetben csak örmények lak-

tak. A kolónia 1696-ban elnyert kiváltságlevele az első részletes jogi szabályozás az erdélyi örmények számára. 
Nem volt könnyű dolguk a telepeseknek, mert először egy tűzvész, majd 1704-ben a kuruc csapatok rombolták le 

a lakóházaikat. Az örmény őseink megszerethették a helyet, mert a harcok elcsitulása után is 
visszatértek oda, és nem az akkoriban frissen létesült Szamosújvárra, ahová Verzár Oxendius 
örmény püspök szerette volna őket telepíteni. A császártól engedélyt nyertek, hogy Erzsé-
betvárosban maradhassanak. A bírói-közigazgatási központi szerep ellenére Erzsébetváros 
csak a másodhegedűs szerepét tölthette be a dinamikusan fejlődő Szamosújvárral szemben, 
amely akkoriban jelentősebb gazdasági és kulturális hatással bírt.

Az erzsébetvárosi örmények bőrfeldolgozók, cipészek, szűcsök, ötvösök, szabók, szappan-
főzők voltak s kezdetben ezekkel a termékeikkel kereskedtek. Az ebesfalvi örmény adófi zetők 
első névsora 1727-ből maradt fent. Császári kiváltságlevelet 1733-ban kapott a város és az Er-
zsébetváros nevet is ettől kezdve használták. Különböző kiváltságlevelek után II. József uralko-
dása alatt megkapta Erzsébetváros a szabad királyi városi státuszt, amelyet az 1791-es erdélyi 
országgyűlés megerősített. Ettől kezdve Szamosújvárral együtt szerepelt a szabad királyi vá-
rosok között. Erzsébetváros pecsétje közepén Szent Erzsébet magyar királylány alakja látható.

Néhány itteni család (Kiss, Vertán, Issekutz, Kövér, Lukács) szintén bekapcsolódott 
a nemzetközi marhakereskedelembe, s hatalmas vagyont gyűjtött a XVIII. században. 

Világosító Szent Gergely oltár az 
erzsébetvárosi templomban

erdelyi_konyha_2008   16erdelyi_konyha_2008   16 9/3/09   8:46:39 PM9/3/09   8:46:39 PM



17
A haszonbérelt alföldi pusztákra telepedtek, a nemesség megszerzését követően és az ottani érvényesülés miatt 
pedig hamarosan elhalványult a családok kapcsolattartása az erzsébetvárosi kolóniával. A város jelentőségének 
csökkenését jelezte az is, hogy 1793-tól a gyergyói és a szépvízi örmények már nem tartoztak Erzsébetváros jog-
hatósága alá.

Az ún. ó-templom 1723 és 1725 között épült fel a városban, ma már nem létezik. A növekvő 
igények miatt a piactéren 1766-ban megkezdték az örmény katolikus plébánia nagytemplom 
építését, amelyet 1783-ban fejeztek be. Szent Erzsébet tiszteletére szentelték fel. Egyik tornyát 
1927-ben vihar döntötte le. A pompás barokk templom is jelzi a helyi örménység gazdasági 
potenciájának nagyságát. Emellett az örmény katolikus mechitarista szerzetesrend 1793–1795-
ben emelt egy templomot a városban – mennyezetén Világosító Szent Gergely freskóval, és több 
kisebb családi kápolna is épült. 

Az 1848-as forradalmi események jelentősen megrázták a város lakóinak életét. Erzsébetváros a 
magyarokat támogatta, a szomszédos vidékek lakói viszont főleg szászok és románok voltak, így a 
város többszöri csatározások, garázdálkodások színhelyévé vált. A városban megalakult nemzetőr-
séget a román szabadcsapatok lefegyverezték. Ezt követően a hadiesemények változása miatt a vá-
ros többször is gazdát cserélt. A környék szász és román lakosaiból verbuválódott martalóc seregek 
kirabolták a várost, amelyet az osztrák reguláris csapatok is megsarcoltak. A lakosoknak időről-idő-
re el kellett menekülniük. Amikor Erzsébetváros tartósan magyar kézre került, Felső-Fehér megye 
falvaiból több nemesi család is behúzódott a városba. Erzsébetvárosból mintegy két tucat ember harcolt a magyar 
csapatokban. A szabadságharc bukása után kényszersorozás, fogság várt a magyarok oldalán harcolókra. A város 
autonómiáját eltörölték az osztrák hatóságok. A helyben lakó örmények ingatlanjaiban és ingóságaiban igen nagy 
kár keletkezett, az évszázadok alatt felhalmozott javak prédává lettek. Abban, hogy Erzsébetváros soha nem nyerte 
vissza korábbi jelentőségét, valószínűleg a szabadságharc alatti pusztítás is jelentősen közrejátszott. A kiegyezést 
követően Erzsébetváros fokozatosan jelentőségét vesztette. 

Az állami főgimnázium a város anyagi támogatásával 1899-ben kezdte meg működését. 
Végezetül álljon itt egy kortárs erzsébetvárosi magyar bírósági tisztviselő értékelése: „Szolgáltam 

összesen 42 évet és 8 hónapot. Éspedig a sors különös kegyéből, a sok változás és átalakulás dacára 
(1 év kivételével Martonfalva) folyton itt helyben Erzsébetvároson. Ha régi jó örmény ismerőseim 
életben lennének, bizonyára „díszörménynek” választanának!! De kidőltek a jó örmények! Kará-
csonyi, Öttves I., Öttves II., Másvilági, Jozéfi , Csiky I., Csiky II., stb., kik patriarkális, de becsüle-
tes módon vezették a város ügyeit és kezelték a város szép vagyonát!! Mikor 1862. évben pályámat 
itten megkezdettem: csak örményül beszéltünk! De értsétek így! Azt akarom ezzel mondani: hogy 
a város élén és a kereskedelem terén kizárólag örmény férfi ak működtek. A hivatalnokok között 
idegen ajkú egy sem volt. A kereskedők között egyetlen szász ember mozgott, s az iparosok közül 
csak egy borbély, és egy pékmester volt szász nemzetiségű… Ma 1910. évben: a városi tanácsnál 
csak 3–4 törzsökös örményt, a kereskedők között kettőt találok csak. Az iparosok nagyobb része 
szász és a városi házaknak – különösen a piac terén – nagy része szászok kezén van. A külső birtok 
forgalmi értéke 1862-ben 200–300 száz Ft volt, ma 1000-2000 Ft-ban váltakozik. A szász üzlet-

A Zachariás-kápolna és kripta harangto-
ronnyal az örmény katolikus temetőben.

Építva 1750, átépítve 1820.
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emberek és oláh parasztok vásárolják az örmények külső fekvőségeit is. És így van ez Erdély nagy részében! (…) 
Az oláhok megértették, hogy: kié a föld, azé a haza! De mi magyarok ezt a szent igét csak mondjuk és írjuk, de a 
gyakorlatban nem váltunk be és nem követjük!! Hazafi  aggodalom fogja el a jó érzésű magyar embert, ha Erdély 
magyarságára, jövőjére gondol!!” 

2008-ban 16 örmény gyökerű él a városban.

SZAMOSÚJVÁR

A betelepült örmények 1691-ben 25 000 ezüstforintért vásárolják meg a Kincstártól a Gerla 
falu melletti területet. 1700-ban Verzár Oxendius engedélyt kapott a városépítésre, és a vá-
rost Alexa római mérnök tervei alapján felépítették. Szamosújvár ma is egyedülálló, egysé-
ges, szép barokk város templomaival, házaival, különleges díszítéseivel. 

A főtéren álló székesegyház alapkőletétele 1748. október 9-én történt. Jellegzetes oszt-
rák-barokk stílusban készült el 1789-re. Tornya és homlokzata a többszöri átépítés miatt 
klasszicizáló jellegeket mutat. Építői között Th alinger Frigyes, Uberlakher Antal, Jung Jó-
zsef az ismertebbek. Szobordíszeit és kisoltárait Hoff mayer Simon és a Csűrös testvérek 
készítették. 1806-ban I. Ferenc császártól, – a legenda szerint mivel nem tudta visszafi -
zetni az örményektől aranyban felvett kölcsönt –, egy nagy, művészi értékű oltárképet 
kapnak, „Krisztus levétele a keresztről”-t. Ezt az oltárképet Rubensnek tulajdonítják, de 
valószínűbb, hogy egyik tanítványa festette. A kalandos történetű kép 1999 óta látható 

Szamosújvár látképe a XIX. század végén
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ismét a templom baloldali kápolnájában. A templom kincsei közül Jézus Krisztus 
szent keresztje egy részlete, és Világosító Szent Gergely-ereklye, Nepomuki Szent 
János-ereklye említendő.

A székesegyház berendezéséhez az egész város hozzájárult. Az oltárképeket Bécs-
ben alkották. A Világosító Szent Gergely oltárt a szamosújvári Ke-
reskedelmi Közösség csináltatta. A Mária oltárt a tímárok egyesü-
lete ajándékozta. A Nepomuki Szent János mellékoltárt a város 
lakosságának adakozó segítségével a klérus készíttette. A nagy or-
gonát Maiwald Heinrich brassói orgonamester építette 1846-ban.
A székesegyházat Mártonff y József gyulafehérvári római katolikus 
püspök szentelte fel 1798. június 17-én. 

A legelső örmény-katolikus templom a városban a Salamon temp-
lom, amely Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére lett felszentel-

ve, 1721–1723-ban épült a Simai Salamon által adományozott telken és költségen. Erről szól a 
homlokzati felirat is.

Szamosújvár lakói gazdag tímárok (szattyán, kordován készítők) és marha kereskedők voltak. 
A település 1786. október 9-től szabad királyi város, 1849-ben, majd 1861–76 között Doboka 
vármegye székhelye. A XX. században kezdődött az örmény városi közösség hanyatlása, az első 
világháború után Trianon tragédiája következtében megbomlott a zárt örmény-magyar közösség. A város a má-
sodik világháború után elveszítette gazdasági erejét, lakói tömegestől kivándoroltak, főleg csonka Magyaror-
szágra. A mai lakosság javarészt a környező falvakból költözött be a XX. század 50-es éveiben.

Szamosújvár az erdélyi örmény katolikusok Apostoli Kormányzóságának székhelye.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Gyergyószentmiklós első hivatalos okleveles említése 1332-ből való, amikor a pápai tizedjegyzé-
kek három Gyergyó nevű települést említenek. Az egyik közülük kétségtelenül a város, a másik 
kettő feltételezhetően Alfalu és Szárhegy. A dátum nem a település alapítását jelöli, hanem azt, 
hogy már létezett a plébánia. Így sok történész szerint Gyergyószentmiklós már a XIII. század 
közepén biztosan létezett. Kezdettől fogva Gyergyó-szék központja volt, mivel két nagy kereske-
delmi út kereszteződésénél fekszik. Lakosai székelyek: fafeldolgozásból, kézműves mesterségek-
ből, állattenyésztésből, és kis mértékben a mezőgazdaságból éltek. A térség számos összecsapás 
helyszíne volt a fejedelmek – székely önkormányzat és a katolicizmus ellenes politikája – ide-
jén. Az önkormányzatot felszámolták, de Gyergyó területe Csíkkal együtt az erdélyi katoliku-
soké maradt. Az örmények már az 1600-as évek közepén megjelennek, 1668-tól csoportosan 
települnek be. 1700-as évek elején 700-800 fő, 1847-ben 310 örmény család, megközelítőleg 
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2500-3000 fő az örmény közösség létszáma. A gyergyószentmiklósiak részt vettek minden nemzeti mozgalom-
ban, így a Rákóczi szabadságharcban és az 1848-1849-es forradalom- és szabadságharc megmozdulásaiban is. 
Gyergyószentmiklóson időközben már zajlott a városiasodás, az 1607-ben vásárjogot kapott településen azóta is 
szombat a piacnap. A betelepülő örmények a városiasodás folyamatát felgyorsították, jelentős társadalmi és gaz-

dasági befolyásra tettek szert. Iparosaik, kereskedőik leginkább bőrfeldolgozással, juhhús 
füstöléssel, szarvasmarha-, fűrészáru kereskedéssel, valamint tutajozással foglalkoztak. Az 
1867-es kiegyezéstől az iparosodás is tért hódított, megjelent elsősorban a fafeldolgozás. 
Gyergyószentmiklós „aranykora” az 1890 és 1920 közötti időszak: akkoriban Székelyföld 
legnagyobb települése volt, valóságos kereskedelmi központ. Kiépült a főtér és a környéke, 
ahol az erdélyi gazdag örmények által épített házak mai napig láthatóak. Állami-, egyhá-
zi iskolákban és az Ipartestület által működtetett szakiskolában okították a gyermekeket. 
Különböző újságok értesítették a lakosságot a közérdekű hírekről, amelyeket a polgárság 
a kaszinóban vitatott meg. A lakosság egészségének védelmében felépült a „Nagykórház“. 
Mindezt azonban egy csapásra megváltoztatta az I. világháború és a hatalomváltás. 

Az örmény katolikus templom barokk stílusban épült 1730–1734 között az Idegenek 
temetőjében. A templom egy 1650-ben épült kőkápolna elemeit is őrzi. Ékessége a barokk 
szószék, a fő- és mellékoltárok, valamint Világosító Szent Gergely 1752-ben Velencében 
készült oltárképe. A templomot kapubástyákkal ellátott várfallal vették körül 1748-ban. 
Az örmény templom erődtemplom, ugyanis a templomot nyolcszögű, meredek, cserepes 
sisakkal fedett két lőportorony és tört alaprajzú kőfal veszi körül. A várfal belső, ablaksze-

rű mélyedéseiben 1750 táján készült mesteri domborművek és festmények kerültek elhelyezésre. A cinteremben 
számos, homokkőből faragott síremlék található. Az örmény-katolikus plébánia a 19. században épült. 

Görög Joachim örmény katolikus plébá-
nos síremléke a temetőben

Emléktábla a templomban
(1733)
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CSÍKSZÉPVÍZ

A település Csíkszentmiklóstól keletre, a határszéli havasok közül kiáramló Szépvíz (patak) torkolatában fek-
szik. Szépvíz sokadalmakkal és hetivásárokkal bíró falu volt. z örmény kolónia az 1768-as menekülési hul-
lám (400 család) után autonóm örmény kompániává vált. Vallási alapon létesített 
kongregációkban működött, szigorú alapszabályokkal. Az örmény lakosság az élénk 
kereskedés által emelkedett jólétre. Igazgatták, kormányozták a csak földműveléssel 
és marhatenyésztéssel foglalkozó ős székely lakosságot, és a falu főbb utcáiról és pia-
cáról kiszorították a mellékutcákba. A szép örmény házak az igen jelentős és tehetős 
örmények jelenlétére utalnak ma is. 

A falu központjában álló örmény katolikus templom 1781-1785-ig épült az örmé-
nyek adományaiból, Világosító Szent Gergely tiszteletére szentelték fel. A cintermet, 
a templomudvart erődszerű fal övezi. Az örmény katolikus plébániát 1785-ben szer-
vezték meg. Az anyakönyveket 1765 óta vezették, kezdetben örmény nyelven. Ismert 
az örmény katolikus Szentháromság Egyesület alapítólevele is. A Kaszinó a helyi ör-
ménység művelődését szolgálta könyvtárával, folyóirat-olvasó- és játéktermével, színi 
előadásaival.

A főoltár Jordán Vartan erzsébetváro-
si örmény adománya (1862)

Az örmény katolikus templom – ma

A templomkert a ravatalozóval
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Az erdélyi örmény konyha 
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A technológiai eljárások sokfélesége jellemzi az erdélyi örmény konyhát, amely miatt eléggé munkaigényes egyes 
ételek előállítása. Sok húsos, halas és zöldséges étel elkészítése töltéssel, felveréssel, püré előállításával jár. Másik 
jellemző sajátossága, mint általában a keleti konyháknak, az egyes műveletek elkülönítettsége, sokszori váltoga-
tása, az ételek különböző részeinek utólagos egyesítése. Innen ered a darált húsos ételek sokfélesége, melyekhez 
más darált alkotórészeket is hozzátesznek. 

Miből főznek az örmények? 

Az erdélyi örmények főleg állattartással, állat kereskedelemmel foglalkoztak. Általában több szakmájuk volt 
egyszerre, amelyek ugyancsak az állattartással függtek össze: bőrfeldolgozás, posztókészítés, mészárosság. Így 
a legfontosabb élelmiszer-nyersanyagot, a húst maguk állították elő: főleg szarvasmarhákat, birkákat, kecské-
ket, sertéseket, pulykákat, tyúkokat, libákat, kacsákat tenyésztettek. Előszeretettel használták a vadhúst és a 
halakat is. Konyhájukban megtaláljuk a különféle húsfajták társítását is egy ételen belül. Sokfajta gabonafélét 
főznek (tönkölybúza, köles, árpa, búza, rizs) és sokfajta babfélét (zöldbab, száraz bab, lencse, csicseriborsó). 
Sokszor nem egymástól külön-külön főzik őket, hanem társítva egymással. Az erdélyi örmények táplálkozásá-
ban jelentős szerepet töltenek be a zöldségek, a gyümölcsök és a gombák, különösen a hirip gomba. Ezeket 
nyersen, szárítottan és marinírozva alkalmazzák, a gombát még porított formában is. Nélkülözhetetlen kom-
ponensek a levesekhez és a második fogásokhoz. Nemcsak a zöldségeket, hanem a gyümölcsöket is (birsalma, 
meggy, szilva, citrom, mazsola, aszalt barack, szőlő) széles körben alkalmazzák a húsok és halak elkészítésé-
nél, ami sajátos ízt ad nekik (különösen a halételeknek). Előszeretettel használnak magvakat főtt ételeikben: 
dió, mák, mandula, mogyoró. Kedvelt ízesítő-édesítő szere az örmény konyhának a méz, mint általában a 
keleti konyháknak. Változatos felhasználását találjuk és nem csak a süteményeknél. Az erdélyi örmény kony-

ha jellemzője még a sok fűszer. Ezek főleg zöldfűszerek, melyekből többet 
is használ egyszerre, különleges ízhatást érve el. Legkedveltebb fűszerét, a 
churut-ot egy különleges eljárással állítják elő. Kedvelt fűszerei: fekete bors, 
vöröshagyma, fokhagyma, zöldpetrezselyem, zeller, kapor, tárkony, lestyán, 
majoránna, borsmenta, fodormenta, koriander, bazsalikom, pirospaprika, 
borsikafű (csombor), borsfű, gyömbér, rozmaring, zsálya, babérlevél, édes-
kömény, kakukkfű, borókabogyó, citrom, sáfrány, fahéj, szegfűszeg, szere-
csendió, szárított hirip gomba(vargánya), torma, ánis, vanília. 

Baby szakácskönyve. Összeállította Novák Mária
Pátria Kiadó, Sepsiszentgyörgy 1920 körül
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Örmények étkezési szokásai

„A magyar-örmény rendszerint bőségben él.  Jó asztalt tart, de nem él a hasának. Naponta há-
romszor eszik: reggel, délben, estve. A reggeli rendesen kávé (szereti a kávét, ő honosította meg 
ezt Európában); az ebéd három és a vacsora két (ritkán egy) tál ételből áll. (...) Ha vendége 
van, ozsonnát is eszik. (...) Egyik legszebb szokása a vendégszeretet. Ha délelőtt jött a vendég, 
megkínálja szilva-, seprőpálinkával vagy rozsolissal, mely mellé vagy mazsolával kevert man-
dulát, vagy páchlávát, vagy fehér kenyeret, sonkát és vékony, fi nom szalonnát tesz. (...) Délben 
és estve bort iszik, – de mérsékkel”.

 MARINÁLT HAL

A zöldségeket megtisztítjuk, kari kára vágjuk, a hagymát félfőre vágjuk, és az egészet vízben pu-
hára pároljuk. Az utolsó 10 percben a páclébe beletesszük a fű szereket, az almaecetet és a halat. 
Mi után a hal is elkészült, hagyjuk a pác lében kihűlni, utána óvatosan tálra he lyezzük, levét 
ráöntjük, de csak annyit, hogy éppen elfedje. Ha szükséges, még savanyítjuk, a párolt zöldségek-
kel díszítjük és így tálaljuk. Egészsé ges, diétás étel.

 SZENDVICSKRÉM PADLIZSÁNBÓL

A padlizsánt sütőben, vagy grillsütőben megsütjük, besózzuk, ha ki hűlt, héját lehámozzuk. A 
meghámo zott padlizsánokat lapos porcelántá nyérra helyezzük, és újra megsózzuk, majd deszká-
val egy kicsit lepréselve a levét lecsurgatjuk.
Fa, vagy műanyag késsel, vagy turmix géppel összevágjuk, majd vékony sugárban öntve az olajat 
(1-2 dl), kikavarjuk. Hozzáadjuk az ap róra vágott vöröshagymát, a zúzott fokhagymát, sózzuk, 
borsozzuk, citromlével vagy almaecet tel ízesítjük. Hűtőben összeérleljük.

Felhasználható szendvics készíté sére, hideg vacsorának vagy előételnek paradicsomba töltve, amely esetleg olaj-
bogyóval díszítve hidegtálak ékessége lehet. 
Megjegyzés: A legfi nomabb, ha faszénen sütjük. Erdélyben egyik legkedveltebb őszi saláta. Készíthetjük majo-
nézzel is.

Előételek

Hozzávalók: 1-1, 5 kg hal, 
15 dkg sárgarépa, 10 dkg zellergu-
mó, 10 dkg fehérrépa, hagyma, 
15 dkg almaecet; fűszerek: bors, 
koriandermag, mustármag, 
babérlevél

Hozzávalók: 1 kg padlizsán, só, 
bors, 2-3 cikk fokhagyma (ízlés sze-
rint), citrom leve (vagy almaecet), 
10 dkg vöröshagyma (esetleg meté-
lőhagyma is),  olaj (lehetőleg olíva)

Mértékegységek

2 db sárgarépa     10 dkg
2 db krumpli     20 dkg 
1 db hagyma      15 dkg
1 kanál liszt         3 dkg
1 kanál cukor       3 dkg
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„Legtöbb örmény asszony ő maga főz: megtanította anyja, mielőtt férjhez adta vol-
na. Kitűnő az örmény konyha: ezt mondják azok is, kik nem születtek örményeknek 
(...) Az, ki egyszer megkóstolta az örmény ételt, szívesen odaül más alkalommal is örmé-
nyek asztalához.”2

San Lazzaro (Szent Lázár) szigetén, az örmény mechitarista kolostorban értékes 
gyűjtemény található a XVII–XVIII. századi Erdélyben élő örményekről, szokása-
ikról, ételeikről. A régi levelek örmény és magyar nyelven íródtak, és számos kitűnő 
receptet is tartalmaznak.

Sok a vastag testű örmény. Több a kövér, mint a sovány. Inkább erős az erdélyi 
örmény, mint gyenge. Hiszen semmi sem alkalmasabb a test megedzésére és a betegsé-

 HALSALÁTA

A burgonyát héjában megfőzzük, meg tisztítjuk, karikára vágjuk. A félbevágott és felszeletelt 
hagymát a még meleg burgonyához ele gyítjük, majd a szardíniát levével együtt be lekeverjük, ha 
szükséges, sózzuk és őrölt ko riander-maggal fűszerezzük, főtt tojással díszítjük.

 ÖRMÉNY TÖLTÖTT ALMA

Az almákat megmossuk, majd szárazra töröljük. Négynek a kalapját levágjuk, karalábévájóval ki-
vágjuk a belsejét, majd citromlével bedörzsöljük. Az ötödik almát apró kockára vágjuk, hozzáadjuk 
a szintén apró kockára vágott csirkehúst, egy kevés vajat, az ananászt és a sajtot, ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, majd visszatöltjük az almákba, ráhelyezzük a „kalapokat”, lefedjük egy-egy vékony 
szelet szalonnával és kivajazott tűzálló tálban arany barnára sütjük. Melegen tálaljuk. 

 SPENÓTOS RÁNTOTTA

A megmosott parajt, zöldfüvet feltesszük főni. Ha meg főtt, leszűrjük, kicsit összevágjuk, a vajon 
tovább pá roljuk, sózzuk, és ráöntjük a tojást. Van, aki a spenó tot nem főzi meg előre, hanem 
összevágva a vajra dobja, megpárolja, úgy üti bele a tojást.
Ezt a rántottát koratavasszal nemcsak spenótból, hanem más zöldfüvekből is el lehet készíteni. 
Megjegyzés: Erdélyben különösen gazdag asztallal vendégel bennünket a természet. Jó a csalán friss hajtása, sőt 
a marharépa levele is. Ha nem ismerjük jól a füveket, nem érdemes kísérletezni. Egy biztos: sóskából nem lehet 
zöldséges rántottát készíteni.

Hozzávalók: 1 doboz szardínia-
kon zerv, 1 kg burgonya, 15 dkg lila 
hagyma, 2 tojás, őrölt koriander mag

Hozzávalók: 5 nagy alma (sa-
vanykás), 20 dkg főtt csirkehús, só, 
bors, 10 dkg ananász (konzerv), 
10 dkg pikáns sajt, vaj, citromlé, 
5 dkg füstölt szalonna

Hozzávalók: 40 dkg paraj (spe-
nót), 4 db tojás, 5 dkg vaj, só

San Lazzaro-mechitarista kolostor
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geknek ellenálló edzésére, mint friss levegőn végzett kemény munka és a jó táplálkozás. Családok, 
melyek a test tulajdonságairól nyertek elnevezést: Vastag, Kövér, Erős nevűek.

Az a család, melynek feje a rendesnél nagyobb ajakkal bírt: Buzát-nak (Buzát román szó: nagy 
ajakos) neveztek; egy másik család, melynek feje fogatlan volt: Stirb (román szó: csorba) nevet 
nyert; a csonka-kezű családfőről: Retezár-nak (retezatu román szó: csonka) neveztek; Gajzágó 
(Gágh-Szákó: Sánta Izsák), Dobál (thophál török szó: sánta) család feje sánta volt.

Az arcszín feketeségéről kapta elnevezését az egyik örmény család: Fekete (Fekete Mihály, 
Nyegrucz). A Roska család az arc piros színétől nyert elnevezést.

A Buslig család őse rövidlátó volt. A Moldvában való tartózkodásuk alatt a román nép 
ilyen jelzőkkel illette az örmény kereskedőket: dai o bucata – adj egy darabot, s ebből lett a 
Dajbukát név. Cap de bou – ökör fej lett a Kapdebo család névadója. Patru bani – négy bani 

 RAFINÁLT

Keményre főzünk 4 db tojást. A lencsét lassú tűzön fél liter vízben 10 percig főzzük, majd lecse-
pegtetjük. A megmaradt 2 tojáshoz hozzáreszelünk egy meghámozott vöröshagymát. A sáfrányt 
feloldjuk egy evőkanál forró vízben, majd a darált hússal, a lencsével és a rizsliszttel együtt a 
tojásos masszához keverjük. A borsikafüvet fi nomra metéljük és a darált húshoz adjuk. Sóval és 
borssal ízesítjük, majd jól összedolgozzuk. A maradék 3 vöröshagymát meghámozzuk, és fi nom-
ra aprítjuk. Az olíva olajat felforrósítjuk és hozzáadjuk a vöröshagymát, valamint a meghámo-
zott és áttört fokhagymát. A hagymafélékhez keverjük a kurkumát meg a sűrített paradicsomot 
és közepes lángon körülbelül 10 percig pároljuk. Végül a mártáshoz öntjük a paradicsom és 
a citromlevet. A sütőt előmelegítjük 180 C°-ra (légkeveréses: 160 C°). A húsos masszát négy 

egyenlő részre osztjuk és mindegyikből gombócot formálunk. Valamennyi gombóc tetejét benyomjuk és bele-
helyezünk egy megtisztított kemény tojást, egy félbevágott szilvát, fél dióbelet és fél sárgabarackot. A gombóco-
kat lezárjuk, és tűzálló sütőformába helyezzük.
A húsgombócokat leöntjük a paradicsomos mártással, majd a sütő középső részére helyezve 1 óra alatt készre 
sütjük. Közben többször megforgatjuk, és meglocsoljuk a paradicsomos mártással.

 TÖLTÖTT PARADICSOM

Közepes nagyságú paradicsomok tetejét levágjuk, kivájjuk a magházát. Megtisztítjuk a friss gom-
bát, 5 percig forrásban lévő vízben tartjuk, leszűrjük, még egyszer megmossuk, apróra vágjuk, olaj-
ban megpirítjuk. A megfőtt rizst összekeverjük a gombával, hozzáadjuk a megpirított vöröshagy-
mát, sót, borsot, apróra vágott petrezselymet. Az előkészített paradicsomot kitöltjük a masszával, 
lefedjük a levágott darabkákkal, olajozott tepsiben 15 percig forró sütőben sütjük.

Hozzávalók: 6 db tojás, 4 db vö-
rös hagyma, 4-5 cikk fokhagyma, 
sáfrány, 50 dkg lencse, rizsliszt, 
borsikafű, sűrített paradicsom, 
paradicsomlé, 50 dkg darált hús, 
citromlé, 15 dkg szilva, kurkuma, 
15 dkg barack, 5-10 dkg dióbél, 
olívaolaj

Hozzávalók: 1,5 kg paradicsom-
hoz: 50 dkg gomba, 5 dkg rizs, 
25 dkg vöröshagyma, só, bors, 
petrezselyem

Díszes boroshordó és borhűtő
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a Patrubány név jelentése. Corbuj – holló szóból lett a Korbuj családnév. Az örmények elő-
szeretettel adtak egymásnak gúnyneveket, részben egyes tulajdonságok kiemelésére, részben 
az azonos nevűek megkülönböztetése miatt. E nevek között ételek is szerepeltek. Aburleves, 
Moldovai Aburján Iliás. Bisi – palacsinta tészta, Belczug Lázár. Borscs – Czibere, Borcshi 
Kristóf. Cháláds – kalács, Cháládsi Angszend. Gévádzjegh – rántotta, Minás főesperes, akit 
vezetékneve szerint Rántotta Th orosznak hívnak. Gorgod – búzaleves, Gorgod Lukács. 
Herisza – tyúkhúsleves, Heriszáján Gevork. Máchoch – fodormentás leves, a Buzeskul csa-
lád gúnyneve. Mádzun – joghurt, Mádzuni Szeháki Lázár. Pághbáds – töltött béles, Kris-
tóf János alias Pághbáds. Tukmáds – gombás zöldség leves, a Lukácsfi  család gúnyneve. 
Kisperdsi – bors, Kisperdsu Lukácsi Krikor.

  NYÚLPÁSTÉTOM

A szalonnát apró kockákra vá gjuk, sárgára pirítjuk, a tepertőt kiszedjük s a zsíron az apróra 
vágott vörös hagymát meg dinszteljük. Ebbe tesszük bele a vadnyúl, vagy két házinyúl csontos 
részeit és apróléka it, majd fedő alatt pároljuk majoránnával, őrölt korianderrel, babérlevéllel, 
bazsalikommal, ka kukkfűvel fűszerezve. Ehhez adagolunk aprán ként egy fél liternyi vörös bort, 
és zsírjára lesütjük, amíg a lé elpárolog. Mikor kihűlt, a húst a csontokról leszedjük és az egé-
szet a húsőrlőn 2-3-szor átdaráljuk, hozzáelegyítjük a libamájat, amelyet apóra kaparunk, vagy 
őrölünk, egy nyers tojás jön még hozzá és az egészet összekeverjük, alaposan kikent pásté tomos 
porcelántálba tesszük. Sütőben egy óra hosszat sütjük. Tálalás előtt a pástétomos tá lat forró vízbe mártjuk, és 
csak az után borítjuk ki, hogy formáját megtartsa. Díszítve tálaljuk.

 TÖLTÖTT GOMBA

Az alaposan megmosott gombák szárait félretesszük levesnek. A kalapokat megtöltjük juhtúró-
val, amelyet sóval, borssal és összevágott zöld kaporral kikavarunk, a tetejére egy szelet füstölt 
szalonnát teszünk és sütőben, vagy grillen megsütjük.

  BURGONYASALÁTA ZELLERREL

Burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk és vékony karikára vágjuk. A zellert megtisztítjuk, fel-
vágjuk, megfőzzük és hagyjuk, hogy levében kihűljön. A hagymát vékony szeletekre vágjuk, és mind-
ezt összekeverjük. A zeller levét tárkonyos ecettel, olajjal ízesítjük, céklalével színezzük, s az egészet a 
ke verékre öntjük. Hűtőbe tesszük egy órára és körítésnek, vagy önállóan vacso raként is tálalhatjuk.

Hozzávalók: 30 dkg nagyobb 
gomba, 10 dkg juhtúró, zöld ka-
por, só, bors, 5 dkg füstölt szalonna

Hozzávalók: 25 dkg friss szalon-
na, 15 dkg hagyma, 1-2 kg vad-
nyúl, vagy házi nyúl, majoránna, 
koriander, babérlevél, bazsalikom, 
kakukkfű, 0,5 l vörösbor, 
1 db tojás, 20 dkg libamáj

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 
30 dkg zeller, 10 dkg hagyma, tár-
konyecet, olaj, céklalé
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A női keresztnevek között: Dolváth – szerencse, Dsásul – étel, Sákhár – cukor, Zátrig – 
izsop-ot jelent.

Az erőt és gyöngeséget, a gyorsaságot és lassúságot, a jóságot és rosszaságot ilyen hasonla-
tokkal fejezi ki az örmény: erős, mint a ló; gyenge, mint egy gyermek; gyors, mint a gondolat 
(„mikor gondolom, hogy ott vagy, már itt légy”); lassú, mint a bivaly; jó, mint egy angyal; rossz, 
mint a bűn.   

  KUTAP (töltött hal)

A megtisztított hal hasát nem vágjuk fel, a belsősége t kiszedett kopoltyúinak nyílásán ke-
resztül távolítjuk e1. A rizst készre főzzük, elkeverjük a többi hozzávalóval, fűszerezzük, 
beletöltjük a halba. A halat karikába hajlítjuk úgy, hogy a farka végét az alsó állkapcsába 
dugjuk, kivaja zott sütőedényben előmelegített sütőben megsütjük. Tá laláskor petrezse-
lyemmel díszítjük.

 ZAKUSZKA

Tetszés szerinti mennyiségű babot egy külön edénybe tegyünk fel főni. A pritaminpaprikát, és a 
fehér paprikát húsdarálón daráljuk le, majd egy kevés paradicsommal egy nagy lábosban tegyük 
fel főni. A kellemetlen az, hogy az étel készítése szinte állandó keverést igényel. Lassú tűzön 
főzzük. Amikor a paradicsomos levét elfőtte, akkor utána már csak olajjal engedjük fel, hogy 
mindig egy kicsi olaj legyen a tetején. Amikor már kezd krémszerűvé válni, akkor daráljuk meg 
a főtt babot, és azt is keverjük bele. Olajjal felöntve, amikor az elpárolog, mindig utána kell ön-

teni. Amikor már jó krémszerű, akkor lesz kész (kb. 5-6 óra). A fűszerezése tetszőleges, de fontos a babérlevél és 
a tárkony, ám a mi gyakorlatunk szerint érdemes egy-két gulyásleves kockával és vegetával is megbolondítani.
Készítsünk elő zárfedeles, de kicsi üvegeket. Merjük bele a masszát, de mindig úgy, hogy egy kis olaj a tetejét 
ellepje. A lezárás után az üvegeket dunsztolni kell, de nem kell hozzá semmilyen tartósító szer. Körülbelül egy 
hónap múlva fogyasztható, általában kenyérre kenve.
Megjegyzés: Előre elmondjuk, csakis az fogjon hozzá, akinek van legalább egy napja arra, hogy télen igen fi nom 
- májkrémhez hasonló - de teljesen növényi étele legyen. 

Hozzávalók: Bab (nagy szemű 
vagy fejtett bab), pritamin pap-
rika, fehér paprika, paradicsom, 
étolaj, és fűszer tetszés szerint: 
főleg tárkony és 8-10 babérlevél

Hozzávalók: 1 kg pisztráng vagy 
fehér húsú hal, 8 dkg rizs, gyöm-
bér, 8 dkg vaj, 6 dkg mazsola, só, 
petrezselyem zöldje
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Az örmény nő

Az örmény nő családjának szilárd alapja. Ázsia egyik nemzete sem emelte a nőt oly magas fokra, 
mint az örmény. Az örmény nő férjének méltó segítője, hajnaltól éjszakáig szüntelenül dolgozik, 
egy szóval arany kezeiből soha sem hull ki a munka. Az örmény anya lányát az élet számára ne-
veli. Megszoktatja háziasságra, járatja iskolába, de megtanítja sütni, főzni, varrni is.   

Az örmény házában vendégszeretetet, rendet, tisztaságot találsz. Példaadó családi életet foly-
tatnak, gyermekeiknek gondos nevelést adnak, békeszeretők, mértékletesek, takarékosak, ven-
dégszeretők és áldoznak a közjóért.

És mit tapasztalt a néhai erzsébetvárosi, majd csíkszépvizi örmény katolikus plébános, 
Bodurian János, aki Bárdizágban született, Konstantinápoly mellett, és San Lazzaro szigetét 

  DÚSÍTOTT ZAKUSZKA

Az előző masszát ki lehet egészíteni padlizsánnal is, de azt először sütni kell: egy vaslapon gáztűzhelyen, vagy 
kertben grillen. A padlizsánt a vaslapra tesszük, majd minden oldalán addig sütjük, míg szenessé nem válik a 
héja. Az sem baj, ha a leve kifröccsen. Minden oldalon meg kell sütni. Sütés után egy nagy edénybe tesszük és 
lefödjük. Ha jól sütöttük meg, akkor nem lesz nehéz megtakarítani. A magját nem kell eltávolítani. Ezt a pad-
lizsán húst kell beledarálni a masszába. Ezt esetleg napokkal hamarabb is el lehet készíteni. Hűtőben tárolandó. 
Hosszú csíkokra vágott laskagombával (vargányával) dúsítjuk, de ezt nem daráljuk össze. Ezeket nagyobb üve-
gekbe tesszük, de összefőzzük az alapmasszával.
Megjegyzés: A zakuszkát minden erdélyi család más-más módszerrel készíti. Igencsak megéri a pancsolás, hiszen 
télire a gyermekeknek igen fi nom, húsmentes és nagyon egészséges. Ha jól vásárolunk, olcsó ételt készíthetünk. 
Bármennyire is furcsa, a zakuszka nem román vagy magyar, hanem örmény étel. Éppen ezért ha tehetik, sohase 
felejtsék ki a tárkonyt belőle. 

  THABULE 

A fél csésze búzadarát langyos vízbe beáztatjuk. A jól megmosott zöldnövényeket nagyon apróra, 
szinte milliméteresre vágjuk. Ha kész, sózzuk, ízesítjük és összekeverjük a leszűrt búzadarával, 
paradicsom pürével és olajjal. Vannak vidékek, ahol durvára őrölt búzát használnak búzadara he-
lyett. Máshol nem paradicsompürét tesznek bele, hanem apróra vágott friss uborkát, egy hegyes 
erős paprikát, és citromlével savanyítják. Ezt a változatot is ki lehet próbálni. A kész thabulét, 
ha jól készítettük és sűrű kásához hasonló állagú lett, salátalevelekre szedjük, úgy tá laljuk. 
Étkezésnél a fejes saláta apróbb, keményebb le veleibe szedjük s mint a palacsintát, összecsavarva fogyasztjuk.

Hozzávalók: 20 dkg 
petrezselyemzöld, 20 dkg újhagy-
ma, 3 fej saláta, 3 dkg menta, só, 
1,5-2 dl búzadara, 1 kanál olaj, 
1 kanál paradi csompüré 
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(Mechitarista kolostor Velence közelében, örmény tulajdonban – Szerk.) hagyta ott, hogy szol-
gálja évszázadokkal korábban idetelepült ősök késői leszármazottait? Megtudjuk az 1930-ban 
kiadott Vörös hold című könyvecskéjéből.

„Az erdélyi örmény nők gazdasszonyságukban megőrizték a tradíciózus örmény szokásokat; ők tud-
ják, melyik ünnepen kell páklávát, heriszát, kátát, táktáhalvát készíteni. Nem csoda, ha a magyar fér-
fi ak szerettek örmény nőt venni feleségül, mert tudják, hogy velük könnyen lehet boldog és meleg otthont 
teremteni. Az örmény anya a faji jelleget átruházza gyermekeire, és azért van, hogy többször találkozunk 
félvér örmény arcú emberekkel. De mégis az idő és a környezet évről-évre letörül valamit az örmény lel-
kületéből, és sajnos, biztos vagyok, hogy ez a 250 éves örménység végeredményben be fog olvadni a több-
ségbe, mint a múltban az örmény környezetben összeolvadtak a bartok, görögök, perzsák és zsidók is.

Az örmény harangok ma vagy holnap ezt a szomorú tényt fogják elsiratni...”

  VADDISZNÓ KOCSONYA

A vaddisznó húst egy nagyméretű zománcos fazékban desztillált vízben főni tesszük. Lassú tűz-
nél 4 óra hosszat puhítjuk, a képződő habot eltávolítjuk. Hozzá adjuk a zöldségeket és még 1 
órát főzzük. A fűszereket a végén tesszük bele. Másnapig hideg helyen tároljuk. Külön fazékban 
főzzük a disznó csülköket, ezt is hidegen tartjuk másnapig. A zsírját leszedjük, újra felforraljuk, 
tojás fehérjével tisztítjuk. A tojás fehérjék kemény habját a tűzről félrehúzott kocsonya lébe tesz-
szük és hosszúkás habverővel veregetjük. A tojáshab a forró lében megszilárdul és a szennyező 
anyagokat adszorbeálja. Ezután szűrőbe tett többrétegű gézen átszűrjük. A zöldségeket karikára 
vágva a tálacskák aljára helyezzük, szétosztjuk a húst és a kocsonya levét ráöntjük. A lé egy részét 

cékla lével pirosra festjük, így külön áttetsző, illetve piros kocsonyát kapunk, amit mutatósabban tudunk az 
asztalra helyezni. Hűvös helyen tartjuk, amíg a kocsonya megszilárdul. Vigyázat, ne fagyjon meg. Tálaláskor a 
kocsonyát kiborítjuk és vörös áfonyával díszítjük, illetve kínáljuk.

  RIZSES HÚS  

Disznó és marhahúsból vegyesen készítjük a legtöbb főzelékhez. A disznóhús puhábbá teszi a töl-
teléket és zsírosítja a főzeléket, a marhahús ízesíti. Azonban ezt ízlés szerint és néha szükségből más 
hússal is lehet pótolni. A húst leőröljük, a rizst megmossuk, a vöröshagymát apróra vágjuk, vagy 
reszeljük. Így állítjuk össze: zsírt forrósítunk és abban a hagymát puhára pároljuk, a rizst beleadjuk 
és addig tartjuk a kályhán, míg párszori kavargatás közt a rizs benne egész száraz lesz, de meg nem 

pirult. Elvesszük a tűzről, s ha egészen kihűlt, hozzáadjuk a húst, sót, borsot, tojást (esetleg e helyett egy tojásnyi 
maradék, de friss tojásfehérjét) és kanállal jól összevegyítjük. (Ha a tojással takarékoskodni kell, a nélkül is el lehet 
készíteni.) A hústól maradt csontokat, inas húsrészeket kifőzhetjük zöldséglevesnek, vagy a főzelék feltöltésére, 
megborsozzuk, egy citrom levével leöntjük.

Hozzávalók: 3 kg vaddisznó comb 
és lapocka, 6-8 db házi disznó láb, 
nyelv, 5 sárgarépa, 2 fehérrépa, 
céklalé, fűszerek: babérlevél, bors, 
koriander, majoránna, bazsalikom, 
zsálya, 2 fokhagyma, só, 
5 tojás fehérje, vörös áfonya befőtt

Hozzávalók: 30 dkg marhahús, 
bors, 30 dkg disznóhús, 1,5 dl rizs, 
só, 15 dkg hagyma, 5 dkg zsír, 
1 db tojás 

Tutsek Anna írónő
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De még vagyunk, s annak örüljünk, hogy ma már világjelenség a „gyökerek” felkutatása, s mi 
erdélyi örmény magyarok (magyarörmények) talán éppen az ízek hajszálgyökerei révén jutunk 
közelebb a „törzshöz”, és ismerhetjük meg örmény őseink kivéte les kultúráját, történelmét, le-
genda- és mesevilágát.

„Az örmény egyáltalán a jól élés embere, innen van, hogy talán egy nemzet konyhája sem oly ízle-
tes, mint az örményé, és a nép tudatává lett, hogy a ki angadsaburát megízleli, az bizonyára szeretni, 
becsülni fogja.”3

Európában sokszor hallani: „Minek tanuljon a lány, menjen férjhez s nevelje gyermekeit?” Az 
örmények azt tartják: „Az a kéz, amely a bölcsőt ringatja, az kormányozza a világot is.”

  MAJONÉZES HAL

A halat megtisztítjuk, besózzuk. A hagymát és a zöldségeket tisztítás után karikára vágjuk, majd 
beletesszük a halat fejjel és uszonyokkal együtt, és nagyon lassú tűzőn vízben megfőzzük. Ezu tán 
óvatosan haltálra tesszük, ha kihűlt majo nézzel leöntjük, és köréje helyezzük a zöldségeket.

  SAJTPUDING

A tejfölt, a lisztet, a burgonyát, a tojások sárgáját összekeverjük, a tojásfehérjét habbá verjük, és 
a keverékhez elegyítjük. Jól kikent, zsemlemorzsával (prézlivel) meghintett tűzálló tálba tesszük, 
és a sütő ben lassú tűznél fél óráig sütjük. Tetejét reszelt sajttal meghintve tálaljuk.

  LIPTÓI KÖRÖZÖTT

Juhtúrót vajjal, esetleg tehéntúróval is egy tömeggé gyúrjuk. Adunk bele köménymagot, reszelt 
hagymát, vagy póréhagymát, szardíniát áttörve, vagy szardella pasztát, ízlés szerint sót és pi-
rospaprikát. Ha jól összevegyítettük, egy tányérra tetszés szerinti alakra formáljuk. Behintjük 
jól mindenhol pirospaprikával, beszórjuk köménymaggal és karikára vágott zöldpaprikát élére 
állítva, sűrűn egymás mellé rakva díszítjük. E túrókeveréket betölthetjük nagy zöldpaprikába jó 
tömören, melyet ujjnyi vékony szeletekre felkarikázva tálaljuk. Előételnek is kitűnő.

Hozzávalók 1 db ponty (kb. 2 
kg), 20 dkg hagyma 15 dkg sár-
garépa, 10 dkg fehérrépa, só, piros 
paprika, majonéz. Fűszerek: kori-
ander, mustármag, bors, ba bérlevél

Hozzávalók: 4 kanál tejföl, 4 tojás, 
4 kanál liszt, 1 kanál margarin, 
20 dkg reszelt sajt, 30 dkg főtt és 
tört burgonya hidegen

Hozzávalók: juhtúró, vaj, tehén-
túró, hagyma, póréhagyma, szardí-
nia, köménymag, zöldpaprika, só, 
pirospaprika

Olajfestmény – XIX. század eleje
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„Ha valahol véletlenül találkozol oly – előtted ismeretlen – nővel, kinek alakja leköti fi gyel-
medet, s szemednek jól esik arcán pihenhetni, melynek látása rokonszenves benyomást tesz szí-
vedre, ha ily nővel találkozol, az ritkán lehet más, mint örmény.” (Szongott Kristóf )

Lehet, hogy ügyes örmény háziasszonyok gróf Teleki Sándort is „megétették”? Merthogy így 
írt: „Nemcsak rokonszenvvel, de szeretettel viseltetem az örmény nemzet iránt. Annyi sok emlék köt 
egyeseihez gyermekségem óta; (...) Rám is nehezült a sors keze, s ha bekövetkeznék az - amitől Isten 
mentsen! -, meg nem állnék Szamosújvárig. El fognak ott engem tartani, és nem fogok éhezni, amíg 
churutleves, ángádzsábur, buzsenyica, piláf, dáláuzi lesz. Márpedig ezek addig fognak tartani, míg 
az égen egy ragyogó csillag lesz!”4

Hogy Teleki Sándor hol és ki által ismerkedett meg az örmény ételkülönlegességekkel, az 
még további kutatást igényel, de álljon itt még egy vallomása.

Levesek
 

  ÖRMÉNY FÜLLEVES (ÁNGÁDS-ÁBUR, vagy ÁNGÁZSÁBUR)

Húslevest készítünk, amelybe a szokott zöldsége ken kívül még vöröshagymát, gombát, 
petrezselyemzöldet is teszünk fi nomra vágva és kevés vajban megpárolva. A húslébe belefőzzük 
az ángádst: A tojásokból és lisztből derelyetész tát készítünk (inkább lágy legyen a tészta), nagyon 
vékonyra kinyújtjuk, majd 2x2 cm nagyságú darabokra vágjuk, melynek közepére kis kupac töl-
teléket helyezünk: az őrölt bor júhúst kevés reszelt, vagy apróra vágott hagymával, borssal, sóval 
összekeverjük. A derelyéket úgy hajtjuk össze, hogy a tészta fül alakot nyerjen: előbb téglalap 

alakúra, majd az átlósan két szembenálló sarkát kisujjunk köré egymásra hajtjuk, összenyomjuk.
Miután a tészta megfőtt, a levest churuttal savanyít juk, ízlés szerint. Négy személy részére a leveses tálba 2-2 
kanál churutot és tejfölt teszünk, simára dörzsöljük, majd a forró levest ráöntjük. 
Megjegyzés: további névváltozata Angadzsabur

  CHURUT (HURUT)

A tej felét felfőzzük és langyosra hűt jük, majd a forralatlan tejjel összetöltjük. Üvegbe tesszük, szo-
bahőmérsékleten tartjuk, mindennap megkavarjuk. 3 hétig érleljük, ha savója lesz, azt letöltjük. A 
4. hét után, amikor citrom savanyú, próbaként egy decinyit felfőzünk, ha nem megy össze, akkor 
kész. A 3 liter tejhez 3 nagy csomó tisztított petrezselyem zöldet és 3 nagy csomó zeller zöldet ké-
szítünk, megtisztítjuk, húsdarálón átdaráljuk. A tejet újra feltesszük főni, majd egy szál csombort 

Hozzávalók: 2 l húsleves, 
5 dkg vöröshagyma, 10 dkg gomba, 
petrezselyemzöld, 25 dkg borjúhús, 
derelyetészta 2 db tojásból, churut, 
2 dl tejföl, 5 dkg vaj, só, bors

Hozzávalók: 3 l tej, 3 nagy csomó 
petrezselyemzöld, 3 nagy csomó 
zellerzöld, 1 szál csombor
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Szamosújvár. . .1848/49

Gróf Teleki Sándor vallomása

„Bem tábornok Szamosújvárt hagyta utócsapatát Kiss Sándor parancsnoksága alatt; én melléje 
voltam rendelve; parancs volt másnap őt követni és Kolozsvárt vele csatlakozni.

Karácson napját (1848) Szamosújvárt töltők, vígan lakmároz va; ilyen dáridót nem ültem 
soha; minden tekintélyes polgára Szamosújvár városának ebédre hívott, s kért nála enném meg 
a Karácson kalácsát, dúsan kimozaikozva malogaszőlővel; mindenki meghívását elfogadtam; res-
telltem a szíves meghívásokat visszautasítani. 

Délelőtt hozzám jön Kiss Sándor, és azt mondja:

teszünk bele és felfőzzük. Azután a tejet lehűtjük, és a csombort kivesszük. Mikor a tej langyosra hűlt, hozzáadjuk 
az őrölt petrezselyem és zeller zöldjét, s folytonos kavarás mellett lassú tűzön addig főzzük, amíg sűrű lek várszerű 
nem lesz. Azután kúp alakúra formálva megszárítjuk, s megreszelve, tejföllel keverve használjuk. Csak tálaláskor 
tesszük a levesbe. Készítési ideje augusztus-szeptember hónap.
Megjegyzés: Közkedvelt örmény nemzeti eledel, melyet vasár nap és ünnepi alkalmakkor készítenek, főleg kará-
csonykor és húsvétkor.
A hurutot, mely több leves étel alapanyaga is, nemcsak otthonukban használták, hanem utazásaikra is elvitték 
magukkal őseink, akik főleg kereskedők voltak (marhakereskedelem, bőrkereskedelem, stb.) Igen ízletes volta mi-
att az erdélyi örményektől a székelyek is átvették és készítik mind a mai napig. Pl. a gyergyószentmiklósi szombati 
hetivásárokon megszokott árucikk manapság is a hurut, amelyet sokszor már nem is örmények árulnak. Újabban 
2 dl-es üvegekben tárolják a sűrű masszát, amelynek tetejére zsírt tesznek, majd zsírpapírral lekötik az üveget.

  HAMIS ÁNGÁZSÁBUR  LEVES 

A vizet felforraljuk, a tojás sárgákat és a tejfölt kivéve mindent egyszerre beleteszünk. Amikor a 
tortellini kész, kész a leves. Ezután egy külön edénybe kiveszünk a leves levéből és abban főzzük  
meg a tojás sárgákat, tíz percig forralva. Ezt elővigyázatosságból jó hosszasan forraljuk, majd 
belekeverjük a tejföllel együtt a nagy fazékba. 

  DISZNÓSAJT LEVES (FILÁK) 

Az Ángázsábur húslevesébe derelye helyett disznósajt szeleteket főznek. Churuttal savanyítják.

Hozzávalók: 5 l víz, 2 dl tejföl, 
75 dkg tortellini (van gombás, mar-
hahúsos), 5 db leveskocka, 2 csapott 
evőkanál porrá zúzott petrezselyem 
zöldje, 2 csapott evőkanál porrá zú-
zott zeller zöldje, kb. 1-2 dl citromlé 
(végén, ha nem elég savanyú, tölteni 
kell még hozzá), 8 dkg parmezán-
sajt, 3 db tojás sárga
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– Druszám! Én megszöktem hazonnan; az örmények meg vannak bomolva s mindegyik azt akarja, hogy 
nála ebédeljek; te hol leszesz? Én is oda megyek.

– Kinek a meghívását fogadtad el?
– Egyiknek sem.
– Én meg ellenkezőleg, mindegyikét elfogadtam. 
– Hát már most mit fogsz csinálni?
– Van-e időd?
– Van.
– Úgy elmegyünk mindegyikhez. E percben kopogtat be Placsintár Bálint, apámnak igen jó embere.
– Azért jöttem – mondá – hogy ebédre vigyem; az ezredes úrhoz is lesz szerencsém?
– Nem oda Buda, lassan a testtel, Bálint bácsi! Nem úgy verik az örményt; halljon okos szót: minket itt olyan szíve-

  ZENGE-ZUNGA LEVES

A sarvalt káposztát főni tesszük, bele főzzük a hagymát, az apróra vagdalt húst és a karikára vá-
gott kolbászt. Mikor majdnem meg főtt, hozzáadjuk a rizst, a pirospaprikát és a fokhagymát, az 
utolsó 5 percben pedig a fel aprított agyvelőt (ezt ki is hagyhatjuk). Ká posztalével savanyítjuk, 
ízlés szerint sózzuk.
Megjegyzés: Erdélyben ezt a levest Káposztalé levesnek hívják, egyik legkedveltebb téli leves.

 
  SAVANYÚ HALLEVES

A zöldségeket (a paradicsom nélkül) apróra vágva sós vízben félpuhára főzzük, majd a meg-
tisztított halfejet és uszonyokat, s ha van, néhány kisebb halat főzünk bele. A paradicsomot 
héjastól olajon megdinszteljük és a már kész levesbe tesszük, mellyel még 1-2 percig főzzük. 
Korpaciberé vel savanyítjuk, borsikafűvel és apró ra vágott friss lestyánlevéllel ízesítjük. Melegen 
tálaljuk.

  KORPACZIBRELEVES

A búzakorpát, a kukoricalisztet egy üvegbe tesszük és jól összekeverjük. Kaporral, borsfűvel, cit-
rommal fűszerezzük. Bele tesszük a meggyfa ágat levelestől. Feltöltjük 5 l forró vízzel, miközben 
fakanállal kavargatjuk, tetejére egy szelet kenyeret teszünk. Időközönként felkavarjuk, s így egy 
nap alatt elkészül. Leszűrjük. Az elkészült mennyiség egy hétig felhasználható. Amikor újabb ada-
got készítünk, az előző készítményből egy csészényit kovászként felhasználunk. 

Megjegyzés: A románoknak is egyik kedvelt leves savanyító szere, „bors”-nak nevezik.

Hozzávalók: 50 dkg vékonyra 
felvágott (sarvalt) savanyított ká-
poszta, 10 dkg ve lő, 10 dkg kolbász, 
20 dkg disznónyak (nyakas karaj), 
1 dl rizs, 10 dkg hagy ma, piros-
paprika, fokhagyma, káposztalé

Hozzávalók: 50 dkg tetszőleges 
hal, só, 15 dkg sárgaré pa, paprika, 
10 dkg fehérrépa, 5 dkg zeller, 
15 dkg burgonya, 10 dkg hagy ma, 
paradicsom, borsikafű, lestyánlevél, 
korpacibere 

Hozzávalók: 50 dkg búzakorpa, 
kapor, 10 dkg kukoricaliszt, borsfű, 
fél citrom, egy kis meggyfa ág leve-
lestől, 5 l forró víz

erdelyi_konyha_2008   34erdelyi_konyha_2008   34 9/3/09   8:47:11 PM9/3/09   8:47:11 PM



35

sen fogadnak, hogy húsz helyre hívtak meg ebédre. Húsz gyomrunk nincs, de húsz helyre elmehetünk; 
magoknál megesszük a levest, Gajzágóéknál a húst, Simayéknál a káposztát, Szappanyoséknál a tésztát, 
Verzáréknál a pecsenyét, a többieknél a konfektet, s visszakerülünk oda, ahol a legjobb bor van; így nem 
bántunk meg senkit, s szent a békesség.

– Nem – mondá meghatottan Bálint úr –, nem, a feleségem a pecsenyét nem engedi el; hiz-
lalt pulyka ujjnyi szalonnával, szopó bárány Karácson napján.

– Nagy ritkaság – mondám meglepetve – ez ugyan húsvéti sült, de ha jó kövér, döfi  
Karácsonkor is; tehát a pecsenyét maguknál esszük meg; áll a vásár, úgy-e? De már most legyen 
szíves és rendezze az ambuláns ebédet.

– Igen – mondá Kiss –, ezennel kinevezem gyomrunk táborkari főnökének. – Bálint úr távo-
zott, mi nyakunkba vettük az utczát mint egy cigánybanda; nem húztuk, de ettünk mindenütt.

  TÁRKONYOS BABLEVES

Az előző nap beáztatott babot sótlan víz ben kell puhára főzni. A levest megsózzuk, majd a té-
lire eltett tárkonylevelekből egy jó adagot ap róra vágjuk, és azt a levesbe főzzük. Lisztet pirí tunk 
szárazon, hozzáadjuk az olajat, majd a re szelt hagymát és a vágott petrezselymet, mindezt hideg 
vízzel felöntjük, majd 10 per ces főzés után a levesbe szűrjük, végül tár konyecettel ízesítjük.
Megjegyzés: A szárazon elkészített rántás sokkal egészségesebb, nem fáj tőle az ember gyomra, 
mert a lisztet sokkal kevesebb ideig hevítjük. Diétás rántásnak is nevezik.

  KOMLÓLEVES

A fi atal komlóhajtásokat megmossuk, öt centis darabokra tördeljük, és lobogó fövő vízben meg-
főzzük. A lisztet szárazon pirít juk, majd hozzáadjuk az olajat, az apróra vágott hagymát és a 
felvágott petrezselyem felét. Ke vés dinsztelés után hideg vízzel felöntjük és pár percig főzzük. 
Ezután a megpuhult komlóhajtá sokra szűrjük, és a vágott zöldpetrezselyem másik felével meg-
hintjük. Sózzuk, tetszés szerint almaecettel ízesítjük és tejfölösen tálaljuk.
Megjegyzés: Olyan íze van, mint a fi atal zöldbablevesnek. Vigyázat! A komló hamar puhul.

  TORMALEVES

2 l vízben a reszelt tormát 10 percig főzzük. Két evőkanál lisztből, tejből és tejfölből habarást 
készítünk, s azt fellobbantjuk a megfőtt tormával együtt. Megsózzuk, ecettel tetszés szerint íze-
sítjük.

Hozzávalók: 30 dkg fehér nagy-
szemű bab, 10 dkg liszt  (lehetőleg 
barna, teljes kiőrlésű) diétás rántás-
nak, 0,5 dl olaj, tárkonyecet, 
10 dkg hagyma, 5 dkg petrezselyem-
zöld, tárkonylevél, só

Hozzávalók: 50 dkg fi atal komló-
hajtás, 2 kanál liszt, 1 fej hagyma, 
olaj, 1 csokor zöldpetrezse lyem, 
almaecet, 1dl tejföl, só

Hozzávalók: 10 dkg reszelt torma, 
2 kanál liszt, tej, tejföl, só, alma-
ecet

Világosító Szent Gergely oltárkép 
a szamosújvári székesegyházban

erdelyi_konyha_2008   35erdelyi_konyha_2008   35 9/3/09   8:47:13 PM9/3/09   8:47:13 PM



36

Midőn a negyedik vagy ötödik helyről kijövünk, Kiss karon fog, s félrevezetve halkan mondja:
– Druszám, én nyomot vesztek, te maradj velők; gyűlőt veretek s egy óra múlva indulunk; 

nyergeltetek nálad is; ez nincs jól így; amit velünk tesznek, azt teszik a legényekkel is. Ha itt ma-
radunk, egy óra múlva csak a rabok lesznek józanok Szamosújvár5 városában.

Kiss Sándor kereket oldott. Mi éppen a kövér pulyka és a szopós bárány felett tartánk ho-
locaustot, melyben a tűz szerepét mi vivők, midőn egyszerre trombita harsog, dob pereg. Nagy 
ijedség Jerikóban; egy bátor hazafi  elkiáltja magát: „Jönnek a németek!”. Villa a kézből, falat a 
szájból tányérba hull. Általános rémület: arcok sápadása, reszkető ajkak. Az ajtó nyílik - Kiss 
ezredes megjelenik, mint Samiel a Bűvös vadászban:

– A tábornok úrtól kaptam parancsot, hogy rögtön induljunk utána; Isten áldja meg önöket!
A kedélyek lecsillapultak.

  ALMALEVES MEGGYEL

Az almákat - ha épek - héjastól lere szeljük, puhára főzzük a kimagvalt meggyel együtt. A lisztet 
szárazon hal vány rózsaszínűre pirítjuk, még forrón simára keverjük kevés hideg tejjel. A fövő vízbe 
engedjük a habarást, fűszerezzük, apróra vágott zöldpetrezselymet hintünk bele. Ha a tűzről levet-
tük, a tejfölbe kevert tojássárgájával belehabarjuk. Hidegen tálaljuk.
Megjegyzés: Ha az almákat megtisztítjuk, magházukat eltávolítjuk, kisebb cikkekre vágjuk, és 
így főzzük össze a meggyel, úgy sokkal mutatósabb. Az eresztékbe liszt helyett használhatunk 

étkezési keményítőt, sokkal kellemesebb az íze, sőt nem csomósodik meg. A tojás fehérjéből habot készítünk, 
mint a madártejnél, külön edénybe megfőzzük, majd levesre téve tálaljuk. Nagyon mutatós.

  SAVANYÍTOTT GOMBALEVES

A hagymát az olajon megfonnyasztjuk, majd rádobjuk a felkarikázott zöldséget és rövid ideig 
együtt pároljuk. A gombát megtisztítva főni tesszük és mellé dobjuk az olajból kivett hagymát és 
zöldségeket. Hozzáadjuk az apróra vágott zöldfűszerek felét. A paradicsomot a megmaradt kevés 
ola jon pároljuk és a gombához öntjük. A ciberével felöntjük, végül pe dig apróra vágott vegyes 
zölddel ízesít jük.

  ZÖLDSÉGLEVES (TUKMÁDS)  

Megfőzzük az aprított zöldségeket és az aprított gombát, sózzuk, churuttal savanyítjuk és metélt 
tésztát főzünk bele. Megjegyzés: Churut készítése az Örmény füllevesnél. Böjti étel.

Hozzáválók: 4 db alma, zöldpet-
rezselyem, 20 dkg magolt meggy 
(lehet mélyhűtött is), 1 kanál liszt, 
fahéj, szegfűszeg, tej, 2 dl tejföl, 
3 db tojássárgája

Hozzávalók: 1 sárgarépa, 1 fehérrépa, 
zeller, só, 1 hagyma, 10 dkg gomba, 
metélt tészta, churut  

Hozzáválók: 40 dkg gomba, olaj, 
1 db hagy ma, 2 db sárgarépa, 
1 db petrezselyemgyökér, egy evőka-
nál apróra vágott vegyes zöld (bors-
fű, kapor, lestyán, petrezse lyem), 
3-4 db paradicsom, 2 db paprika,  
5 dl korpacibere

Szamosújvár, Salamon templom
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  HAGYMADUDA LEVES

A hagymadudát megmossuk, 4-5 cm -es darabokra vágjuk, mint a zöldbabot, fövő vízben pu-
hára főzzük, lestyánnal ízesítve. (Vigyázat! A zöldbabnál hama rabb puhul!) A vöröshagymát és 
a zöld petrezselymet apróra vágjuk. A lisztet szárazon pirítjuk, hozzáadjuk az olajat, a felvágott 
hagymát és a petrezselyem zöld felét, majd keveset pároljuk (dinszteljük), hideg vízzel felöntjük, 
10 percig főzzük, hozzáöntjük a megfőtt hagymadudához, és felfőzzük, sózzuk és miután a tűz-
ről levettük, tejfölözzük. Tálaláskor ece tezzük, vagy korpaciberével savanyítjuk és meghintjük a 
maradék friss zöldpet rezselyemmel.

  PARADICSOMOS ZÖLDBABLEVES

Diétás rántást készítünk: a lisztet szárazon pirítjuk, hozzáadjuk az olajat, a hagymát és a zöldpet-
rezselyem felét, valamint a paradicsompürét, a mézet és a megfőtt zöldbabot. Hideg vízzel fel-
töltjük és forraljuk. Belemorzsoljuk a szárított borsikafüvet és bazsalikomot. A kész levest apróra 
vágott zöldpetrezselyemmel meghintjük és tejfölösen tálaljuk.

  KÁSALEVES

Az olajban készült vöröshagymás rántáshoz kását (tört búzát – Bio boltban kapható), előre 
 beáztatott aszalt barackot, mazsolát, borst, sót és összetört szárított bazsalikomot adunk. Egy-
szerre felöntjük két pohár vízzel, a lábost lefedjük, és lassú tűzön megfőzzük. Melegen és hide-
gen egyaránt tálalható.

Hozzávalók: 50 dkg fi atal hagy-
ma du daszár (fi atal hagyma virág-
ba szökő szára), 1 fej vöröshagyma, 
egy gerezd fokhagyma, egy kanál 
almaecet vagy korpacibere, egy csokor 
zöldpetrezselyem, 0,5 dl olaj, só,
5 dkg liszt, 1 dl tejföl, egy szál 
lestyán

Hozzávalók: 30 dkg zöldbab, 
1 db vöröshagyma, 0,5 dl olaj, só, 
5 dkg liszt, 3 kanál paradicsom-
püré, 1 kávéskanál méz, fűszerek: 
1 mokkáskanálnyi borsikafű és 
bazsalikom, 1 babérlevél, zöldpet-
rezselyem, tejföl

Hozzávalók: 10 dkg tört búza 
(kása), 5 dkg aszalt barack, liszt, 
5 dkg mazsola, 1 fej hagyma, só, 
bors, bazsalikom, olaj

Magunkkal vittük a vendégszeretet látható jeleit; a baka nyalkán lépdelt dobszóra, a huszár 
kényesen tartotta lovát; a két ágyú, mint karikacsapás sírult a fagyos úton.

Kiss Sándor kardjával szalutált, a város elkiáltá: „Éljen a haza!”, és mi haladánk.” 
(Magyar Polgár, 1881. március 21.)

Szongott Kristóf armenológus síremléke a 
szamosújvári székesegyház altemplomában
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Táplálkozás

Az örmény gasztronómia mibenlétét elénekelte Afganisztán Vártán (Tőrös Tivadar)   
Az örmény című zenés darabja második felvonásának belépőjében:

  GOMBALEVES BURGONYÁVAL

Az apróra vágott hagymát zöldjével együtt a megtisztított és vékonyra vágott gombával (uborkasze-
letelővel lehet a legjobban felaprítani) és a zöldpetrezselyem felével az olajon megdinszteljük, majd 
karikára vágott burgonyával és karikára szeletelt zöldpaprikával puhára pároljuk. Felönt jük meleg 
vízzel, sózzuk, és belefőzzük az apróra vágott lestyánt, majd a lisztből és tejfölből készített habarást. 
Tálaláskor a zöldpetrezselyem ap róra vágott másik felével meghintjük.

  TEJES RIZSLEVES (GÁTHN-ÁBUR) 

A rizst annyi tejjel, amennyi ellepi, mérsékelt tűzön kevés keverés mellett felforraljuk. Ha forr, 
befedjük és lassú tűzön főzzük. Ha a tejet beitta, annyit öntünk rá, hogy ismét ellepje. Mielőtt 
megpuhul, felengedjük tejjel, cukorral, enyhén sózzuk, kevés ánissal és vaníliával ízesítjük. Diónyi 
vajban elkevert 2 tojás sárgájára öntjük a levest. 

  Megjegyzés: Húsvéti étel.

  TÁSKÁS LEVES

A malac tüdejét, máját, szívét és hosszában elvágott lábait gyengén sós vízben egy babérlevéllel 
puhára főzzük. A lábak kivételével a belsőségeket kiszedjük, fi nomra őröljük és összekeverjük 
zsíron megfuttatott vöröshagymával – zsírjával együtt –, sóval, borsmentával, majoránnával, egy 
felvert tojással, késhegynyi paprikával és négyszögletes derelyéket töltünk meg vele, amit a lében 
megfőzünk. A levest aranysárga paprikás, hagymás rántással berántjuk, zöldséget főzünk bele. 
Ha kész, churuttal savanyítjuk.

Hozzávalók: 10 dkg gomba, liszt, 
5 szál újhagyma, 20 dkg újburgo-
nya, 1 db paprika, 1 dl tejföl, 
5 dkg liszt, só, lestyán, zöldpetrezse-
lyem, 0,5 dl olaj

Hozzávalók: 20 dkg rizs, 1 l tej, 
ánis, 10 dkg cukor, 5 dkg vaj, 
2 db tojás sárga, vanília, só

Hozzávalók: malac belsőség (tüdő, 
máj, szív), malac láb, 1 fej vöröshagy-
ma, leveszöldség (sárgarépa, fehérrépa, 
zeller), olaj, borsmenta, majoránna, 
babérlevél, só, szemesbors, pirospapri-
ka, 1 db tojás, churut, derelyetészta

Ételeink,
Nagy kincseink: 
Dalauzi, 
Pethádzkhenis, 
Ujját szopja 
A püspök is.  

Ha eszi! 
Dáktákhálvá 
S a páchlává, 
Olyan, mint egy 
Édes dáma: 
Csupa méz! 

Ángádsábur, 
Hát a jamesz! 
Enélkül az 
Élet kampecz 
S mit sem ér! 
Buzsenyica
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Szűz herisza
Ah! A szívem
Is felissza!
Olyan jó!
Ablemámá,
Böjti máchoch

Ha ezt megeszed
– Bár haldokolj –
Újra élsz!
Kaczczenjámmer
Hogyha bánt,
A churutot

Csak azt kivánd
S mentve vagy!
Armenopolisban
Már ez mindig így van!
Mert bölcs politika
A gasztronómia!

  HÚSLEVES KÖLESKÁSÁVAL (HERISZÁ)  

Fiatal tyúkot vagy pulykát felszeletelve főni tesszük, mint a húslevest, ugyanúgy bezöldségeljük, 
de a szokott fűszereken kívül kevés lestyánt, gyömbért, sáfrányt és szerecsendiót teszünk bele. 
Amikor a hús puha, kiszedjük a levesből és kölest főzünk bele. A húst fi nom szálakra tépjük szét 
és visszatesszük a levesbe. 
Megjegyzés: Alkalmi étel, különösen farsangkor készítik. 

  ÖRMÉNY RIZSKÁSALEVES 

Zöldséglevest készítünk fi nomfűvel és vékony szeletekre vágott gombát, majd személyenként egy 
evőkanál rizst teszünk bele. Híg olajos rántással felengedjük, lestyánnal és petrezselyemzölddel 
ízesítjük, majd churuttal savanyítjuk.
Megjegyzés: Böjti leves, ezért a churutba nem keverünk tejfölt. 

  BABLEVES (LOBAHASU) 

A babot este beáztatjuk. Két liternyi vízzel odatesszük főni. Ha a bab már majdnem puha, bele-
tesszük a rizst és együtt főzzük vele (ajánlott a rizst külön meg főzni). Utoljára adjuk hozzá a 
szárított gyümölcsöt. Bable veshez szilvát, lencseleveshez sárgabarackot, esetleg mazsolát teszünk. 
Csak annyira főzzük meg, hogy a szá rított gyümölcs még frissnek hasson, nem szabad el főzni. 
Külön edényben készítjük a pirított hagymát, a szochorádzt, amelyre az utolsó pillanatban 
bazsaliko mot dobunk és a legvégén adjuk a leveshez.

Hozzávalók: 1 fi atal tyúk vagy 
pulyka, 1 kg leveszöldség, só, 
szemesbors, lestyán, gyömbér, 
sáfrány, szerecsendió, 25 dkg köles

Hozzávalók: 1,5 l zöldségleves, 
fi nomfű (lásd: fűszerek fejezet), 
15 dkg gomba, 7 dkg rizs, churut, 
2 kanál liszt, 1 dl olaj, lestyán, 
petrezselyemzöld, só (ízlés szerint)

Hozzávalók: 25 dkg száraz vörös 
bab (májbab, tarkabab), 2 dl rizs, 
2 dl szárított gyümölcs, 1 dl olaj, 
10 dkg hagyma, bazsalikom vagy 
koriander 

Az ételek nagy bőségét ontó lakomák az örményeknél is az emberi élet fordulóival, vagy egyházi ünnepekkel 
kapcsolatosak. Sajnos az erdélyi örményeknél alkalmakhoz tartozó szokások az elmagyarosodásukkal párhuzam-
ban elkoptak, elmaradtak. Az örmény nyelvű rigmusok nem kerültek feljegyzésre és mire akadt néprajzos ezek 
összegyűjtésére, akkorra az örmények már a magyar, vagy székely verses köszöntőket mondták.
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Az örmény, idegen földön élve, igyekezett minél kevésbé feltűnni saját nemzeti szokása-
ival. A galíciai örményeknél közmondás volt: „Ha idegen városba mégy és azt látod, hogy ott 
fordítva viselik a kalapot, te is úgy tégy.”

Amikor az örmények Erdélyben két városukat, Ebesfalvát és Gerlát, azaz Erzsébetvá-
rost és Szamosújvárt alapították, akkor Gyulafehérvárott 1715-ben a székelyföldi örmé-
nyekkel közös gyűlést tartottak, ahol „megállapítottuk a rendtartásunkat és szabályzatun-
kat, mert a mostani időben ezen ország szerint fogunk cselekedni és elhagyjuk a mi régi 
szokásainkat.”

Az örmény népet a szörnyű megpróbáltatások sohasem törték meg. Nem vették el élet-
kedvét, nem fosztották meg élni akarásától, örömkultuszától, amelynek eredeti szakácsmű-
vészete is nagyon fontos eleme, összetevője. Íme a bizonyság: a hazai történelmi örménység 

  MÁKOS LEVES 

A mákot vízben megáztatjuk, fakanállal eldörzsöljük (manapság elturmixoljuk). A mézet felfőz-
zük, kevergetve karamellizáljuk, majd a vizes mákot a főtt mézzel összekeverjük, utána pirított 
kenyérkockákra öntjük. 

Megjegyzés: Nagypénteken fogyasztották. A böjti édességek egyike volt a mézzel kevert főtt búza, vagy mézes 
búza, valamint mézes rántotta. 

  SAVANYÚKÁPOSZTA LEVES  (SZULIG)

Egy liternyi vízbe belefőzünk sárgarépát, egy kis petrezselyemgyökeret és hirip gombát. Vörös-
hagymát zsírban külön párolunk és a levesbe tesszük.
Mikor a zöldség puhára főtt, megsavanyítjuk káposztalével (ha szükséges, még vizet is adunk 
hozzá, hogy a leves elegendő és kellemes ízű legyen). Fazékba szűrjük, fellobbantjuk és kocka-
tésztát főzünk bele. Borsikafűvel, sóval és borssal ízesítjük.

  ÉDES LEVES  (ANUSABUR)   

Főzés előtt 2 órával a mazsolát, mandulát, diót, mogyorót, a kimagvalt szilvát 1/2 liter forró víz-
zel leöntjük. 2 órai áztatás után takarék lángon kb. 2 óráig főzzük. Kölest teszünk bele és még 20 
percig főzzük. Tálaláskor cukrozzuk. Változatok: levesnek készítve újévi étel, mártásnak készítve 
nagyböjti eledel. Ez esetben csökkentjük a víz mennyiségét, fahéjat és szegfűszeget is teszünk bele, 
híg olajos, cukros rántással keverjük, és reszelt citrommal ízesítjük.

Hozzávalók: 20 dkg mák, 
20 dkg méz, kenyérkocka

Hozzávalók: 10 dkg sárgarépa, 
bors, só, 5 dkg vöröshagyma, kocka 
tészta (vagy laskatészta), 1 kanál-
nyi zsír, 5 dkg petrezselyemgyökér, 
1-2 l káposztalé, 3-4 db hirip (var-
gánya) gomba, borsika fű

Hozzávalók: 10 dkg mazsola, cit-
romhéj (ízlés szerint), 20 dkg köles, 
10 dkg mandula, esetleg fahéj, szeg-
fűszeg, 10 dkg dió, olaj, liszt, cukor, 
10 dkg reszelt mogyoró, 10 dkg ki-
magolt szilva, 2-3 kanál liszt
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immár közel 800 éve vesztette el az őshazát, űzték el őseit Aniból, de büszke örmény szár-
mazására, ápolja gyökereit, hagyományait, köztük az örmény szakácsművészetet.

Az örmény nyelvet már több száz éve elvesztették, de őrzik az örmény konyha erdélyi ör-
mény nyelvjárású neveit, ízeit, különösen ünnepeken, búcsúkon. Példa erre az évről évre meg-
rendezett szamosújvári Világosító Szent Gergely napi búcsú – Pünkösd utáni 4. szombaton –, 
hol több száz örmény gyökerű zarándok élvezi együtt az erdélyi örmény konyha fejedelmét, az 
angadzsabur levest.

Az örmény szakácsművészet az egyetemes gasztronómia fontos fejezete, mint amilyen ere-
deti és önálló az a majd 6000 éves kultúra, amelyet az örménység magáénak vallhat. Kör-
nyezeti kölcsönhatásait a görög, asszír és perzsa konyháktól kapta és tovább hatott a grúz 
konyhára. 

  ALUDTTEJLEVES (SZPASZ)
  
A lisztet, sót, tojást összekeverjük, hozzáadjuk a joghurtot vagy kefi rt, jól kikeverjük, majd vízzel 
hígítva tesszük fel főni. Állandóan kevergetve hevítjük, mikor forró, beledobjuk a rizst, állandó 
keverés mellett kész re főzzük. Tálalás előtt megszórjuk friss, apróra vágott mentalevéllel. Van, 
aki korianderlevéllel szereti.

  TÖKLEVES

Az olajban készült vöröshagymás rántás hoz azonos mennyiségű megmosott lencsét és apróra 
tört kását (tört búzát), fő zőtök belét vagy fehér céklát adunk, majd borsot, egy evőkanál kris-
tálycukrot vagy mézet és ízlés szerint sót. Ezt a keveréket feleresztjük két és fél pohár vízzel, a 
főzőedényt szorosan lefedjük és lassú tűzön megfőzzük.
.

  LELKES LASKA (HAKU-ERUSTÁ) 

Húslevest készítünk fi nomfűvel és lestyánnal. Húsgombócot, majd széles metélt tésztát fő-
zünk bele, mindkettőből sokat. A húsgombócot apróra őrölt marha- és disznóhúsból tojás-
sal, kevés reszelt hagymával, sóval, borsmentával, petrezselyem zölddel, kevés zöldkaporral, 
majoránnával, rozmaringgal és zsályával készítjük. Annyi húslében főzzük meg, amennyit 
felszív a tészta.
Megjegyzés: Egy tál étel. Halotti toron szolgálták fel, azaz „Halott lelkéért adott laska”. 

Hozzávalók: 5 dl joghurt vagy 
kaukázusi kefi r, 1 db tojás, menta 
vagy koriander, 5 dkg liszt, kiska-
nál só, 5 dl víz, 1 dl rizs 

Hozzávalók: 5 dkg hagyma, 
10 dkg lencse, 10 dkg tört búza, 
1 főzőtök bele, cukor (vagy méz), 
bors, só, olaj

Hozzávalók: 4 l húsleves, fi nom-
fű, lestyán, 25 dkg marhahús, pet-
rezselyem zöld, 25 dkg disznóhús, 
2 db tojás, 2 db tojásból metélt 
tészta, só, zöldkapor, 10 dkg hagy-
ma, borsmenta, majoránna, 
rozmaring, zsálya
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„Az örmény kultúra, amely a hajdankori perzsa és hindu műveltségek vérségi rokona, abban a 
világban gyökerezik, amelyről nekünk tőszomszédainak, Krőzusnak és Dáriusnak a nevei mondanak 
a legtöbbet. India cukra és erős aromájú fűszerei, Irán rózsáskertjeinek méze, az elő-ázsiai hegyek 
gyümölcsei, a megszámlálhatatlan nyájak országaiban kifejlődött tejfeldolgozás tudománya mind be-
lejátszott szakácsművészetébe. Amit például török édességekként ismer a világ, azt mind konstantiná-
polyi – sztanbuli – és kisázsiai örmény cukrászok műhelyében találták fel! Az úgynevezett törökméz, 
vagy törökpuliszka, halva, bachlava, vagy pachlava, a sörbetek különböző fajai jórészt örmény erede-
tűek. De nemcsak édességek terén, hanem zöldség- és húskészítményeikkel is iskolázták sok nép kony-
haművészetét, mint ahogy vándorlásaik, hányattatásaik, kereskedői utazásaik során ők is eltanultak 
sok mindent a megismert népektől, és a maguk konyhatechnológiájához alkalmazva, beillesztették 
gasztronómiai kincsestárukba.”*6. 

  MALACBECSINÁLT (COSTA-BONA)

Malac lábakat, fejet és fület megfőzzük, melyhez tejfölös, citrommal savanyított levet készítünk.

  PACALLEVES

A pacallevest örmény módra húslevessel készítjük. A pacalt belső síkos bönyéjétől lenyúzzuk, le-
tisztítjuk. A külső, tiszta részt több vízből hófehérre mossuk, fövő vízben felforraljuk, hideg víz-
zel öblítjük. Felvágjuk apró kockákra, vagy hosszúkás kis szeletkékre, gyengén sózott vízben 2-3 
óra alatt puhára főzzük, a tiszta húslevest reászűrjük, minden két személyre egy evőkanál fi nom 
rizst számítva megmosunk s a levesben puhára főzzük. Citromsóval, vagy örményesen churuttal 

(huruttal) ízlés szerint megsavanyítjuk és 2 kanál tejföllel behabarva tálaljuk.

Hozzávalók: pacal, húsleves, rizs, 
citromsó (citromlé) vagy hurut, só, 
2 kanál tejföl 
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Valóban jelzi az örmény konyhaművészet, s így az erdélyi örmény is, az évezredes, évszá-
zados történelem viszontagságait, más népek általi elnyomatásukat, menekülésük útvonalát, 
melyek nemcsak gasztronómiájukban képeződött le, de például neveikben is. Így alakultak ki 
az erdélyi örmények arab, héber, perzsa, török, iráni, román, orosz, lengyel nevei és – Erdély-
be történt betelepülésükkel – a magyar nevek.

Az örményeknél nem igaz az a mondás, hogy mond meg a neved és megmondom, ki 
vagy. Legfeljebb azt lehet megállapítani, hogy mely területeken keresztül menekült a csa-
lád és érkezett hazánkba.

Erdély lakói, bármilyen nemzetiségűek voltak is, mindig érdeklődtek az örmény konyha 
iránt. Ezért találjuk meg az örmény recepteket szép számban az erdélyi szakácskönyvekben, 
feltüntetve az örmény nemzeti eredetet. De említésre méltó, hogy a régi magyar nemesi kony-

Húsételek, halak

  NYÚLGERINC VADASAN

A zöldségeket sós, ecetes vízben felforraljuk, hozzáadva a páchoz való fűszereket. Hagyjuk ki-
hűlni, majd ráöntjük a nyúlgerincre. Vigyázzunk arra, hogy ép zománcú edényt használjunk és 
a páclé a húst fedje el. 3-5 napig hagyjuk a páclében (miköz ben hűtöben tároljuk és legalább 
egyszer a levet leöntjük, újra felfőzzük és kihűlés után is mét a húsra öntjük). A pácolás befe-
jeztével a húst a páclében puhára főzzük (kb. másfél óra). Mikor a hús megpuhult, kivesszük a 
léből, ki csontozzuk és felszeleteljük. A páclevet leszűrjük és a főtt zöldséget olajban megpirítjuk, 
majd át paszírozzuk. A cukrot karamelizáljuk, felöntjük húslével, beletesszük a rántást, mustárral 
ízesítjük. A csipkeízt hozzákeverjük a mártáshoz, majd az egészet egy szer felfőzzük. A puhára 
főtt és felszeletelt nyúlgerincet óvatosan a mártásba helyezzük, vigyázva arra, hogy ne essen szét. 
Tejfölö sen zsemlegombóccal, vagy főtt makarónival tálaljuk.
Nyúlgerinc helyett marhabélszínből, vagy marhanyelvből is na gyon fi nom.

  RÁNTOTT NYÚL

A nyulat bőrétől megtisztítjuk, hideg vízben jól kiáztatjuk, majd egy napig tejben áztatjuk. Fel-
szeleteljük és kipotyoljuk, a vizet róla leitatjuk. Sózzuk, fűszerezzük, lisztben, felvert tojásban és 
zsemle morzsában megforgatjuk, forró olajban kisütjük, a fölös olajat papírszalvétával leitatjuk. 
Hagymás burgonyával és zöld salátával tálaljuk. 

Hozzávalók: 1 kg nyúlgerinc, 
10 dkg tejföl, 2 evőkanál olaj, egy 
evőkanál  liszt, 1-2 evőkanál mus-
tár, 3 evőkanál cukor, 2 evőkanál 
vadrózsabogyóból ké szített csipke-íz 
(hecserli), só
Hozzávalók a páchoz: 1,5 l víz, 
15 dkg vöröshagyma, 15 dkg sár-
garépa, 7 dkg fehérrépa, 2 dl ecet, 
5 dkg zellergumó, és a következő 
fűszerek: babérlevél, koriander, 
mus tármag, bors, édeskömény, 
borókabogyó, tár kony  

Hozzávalók: nagyon fi atal nyúl 
húsos része, liszt, 2 tojás, zsemlemor-
zsa, olaj, őrölt bors, köménymag és 
koriander mag, morzsolt zsálya
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ha fűszerezése és a méz igen változatos felhasználása igencsak hasonló az örmény konyháéhoz. 
Talán valami rokoni szál is hozzájárul ehhez? A sokrétű, gazdag kölcsönhatás egyik példája a 
marosvásárhelyi régi édes májas, amelyet sütve ettek és a darált hús mellé rizset és mazsolát is 
tettek. Feltűnően hasonlít az örmény piláfra, amelyet ugyancsak édesen és mazsolával készí-
tették. Valószínű, hogy a vásárhelyi hentesek örmény mesterektől tanulták az ízesítést, vagy 
maguk örmények voltak.

De ugyanígy említhető a most már Erdély-szerte ismert híres örmény leves ízesítő, a churut 
(hurut), amely a maggi kocka elődjének tekinthető azzal a különbséggel, hogy a churut nem tar-
talmaz tartósítószert. A churut megdarált petrezselyem-zöldből és más zöldségek leveleiből, kü-
lönleges módon erjesztett aludttejből készült szilárd „leveskonzerv”, amely ugyancsak a régmúlt 
idők örmény találmánya. A sok háború, örökös utazások, menekülések, meg az éghajlati, gazda-

  NYÚLPAPRIKÁS

A lebőrözött, jól kiáztatott nyúl csontos részét és az aprólékot felaprítjuk, forró olajban 
megforgatjuk, hozzá adjuk a megtisztított és apróra vágott vörös hagymát és a darált- és por 
paprikát. Lefedjük, ha a levét elfövi, forró vízzel feltöltjük. Tarhonyával tálaljuk.

  BOROS VADDISZNÓKARAJ

A hagymát felvágjuk, olajon üvegesre pároljuk, kicsit sózzuk és vizet adunk hozzá, mert az égett 
hagyma nehezen emészt hető.
A karajt egészben a hagymával fedő alatt puhára pároljuk. Kicsontozzuk, felszeleteljük és a bor-
ral, a fűszerekkel még tovább főzzük. Rizzsel, ra kott kelbimbóval tálaljuk. Vaddisznó helyett 
há zi bio sertésből is elkészíthető.

  BORBAN PÁROLT VADDISZNÓ CSIPKEBOGYÓ ÍZZEL

A húst desztillált vízbe tesszük párolódni, félfőre vágott hagymával, babérlevéllel. Ha megpuhult 
(3 óra után), felszeleteljük, a szeleteket hagymás olajba visszatesszük, ráöntjük a vörösbort és 2 evő-
kanál csipkebogyóból főzött ízet, és még 10 percig pároljuk. Köretként zsemlegombócot, vagy 
főtt makarónit adunk hozzá.

Hozzávalók: egy nyúl csontos 
része, só, 1 evőkanál darált sóban 
eltett piros paradicsompaprika, 
3 fej vöröshagyma, 3 evőkanál olaj, 
1 kávéskanál pirospaprika

Hozzávalók: 1 kg vaddisznó 
karaj, só, bors, bazsali kom, édeskö-
mény, kakukkfű, őrölt koriander-
mag, morzsolt majoránna, 
20 dkg vöröshagyma, 5 dl savany-
kás vörösbor, olaj

Hozzávalók: 2 kg vaddisznó 
comb, 3 vöröshagyma, babérlevél, 
0,5 liter fél-száraz vörösbor, 
4 evőkanál olaj, 2 evőkanál csipke-
bogyó íz
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sági tényezők is arra tanították meg az örményeket, hogyan lehet előállítani kis helyet igénylő, 
nagy kalóriaértékű, mégis ízletes és az elkészítés helyén feldúsítható tápszereket.  Innét a nagy 
hozzáértés a rendkívül kalóriadús anyagok – méz, dió, mák, mandula – feldolgozásában, a sűrí-
tett, összetett, „kompakt” ételféleségek feltálalásában. A Keleti Sajtó című örmény újság azt írta 
az erdélyi örményekről 1887 októberében, hogy azok még most is készítenek sajátos örmény 
ételeket, mint a dolma, piláf, churut, angádsábur, herisza, machoch, dáláuzi, káta.*7 És azóta 
sem hunyt ki az erdélyi örményekből ez a tudás, ez az igény, a hagyományok szeretete.

A híres erdélyi armenológus, Szongott Kristóf: A magyarországi örmények ethnográphiája című 
művében ismertette az örmény eredetűnek tartott ételeket. Ezeket azonban csak részben tekint-
hetjük kizárólagosan örmény nemzeti és csakis az örmények által készített ételeknek, mert mint 
keleti ételek, különféle változatokban több más keleti népnél is ismeretesek. A piláfot (philáv) 

  ZSEMLEGOMBÓC

A zsemléket lehéjazzuk és felszeleteljük, forró olajban megpirítjuk. Ha kihűlt, 1 centiméteres 
kockákra vágjuk, hozzáöntjük a tejet, jól összekeverjük. Kevés olajban, kevés vízzel az apróra 
vágott hagymát és zöldpetrezselymet megpároljuk. A két tojást villával felverjük, összekeverjük 
az áztatott zsemle kockát, a felvert tojást és a hagymát, petrezselymet, valamint a lisztet. Gom-
bócokat formálunk, és fövő vízben kifőzzük, 20 perc fövés után szűrőkanállal kiszedjük, és forró 
olajban megforgatjuk. Azonnal tálaljuk.
Megjegyzés: A vadas nyúl mellé is készíthetjük.

  BIRKASÜLT

A birka combját lebőrözve faggyujától, csonttól megtisztítjuk, megmossuk, sózzuk, borsozzuk. 
A zsírban az apróra vágott hagymát megpároljuk és beletesszük a birkahúst. 1 deci vizet ráön-
tünk és jól lefedve puhára pároljuk, zsírjáig sütjük. Ha szép piros és még nem elég puha, úgy 
egy-egy kis vizet adunk alája. Időközönként megfordítjuk, hogy egyenlően süljön. 2-2,5 óra kell a pároláshoz. 

  PÁROLT VADRÉCE LECSÓSAN

A hagymát félfőre vágjuk, a zöldpaprika magházát eltávolítjuk, karikára vágjuk, a paradicso-
mot forró vízbe mártjuk, bőrét lehúzzuk, cikkekre vágjuk. A feldarabolt vadrécét a zöldségekkel 
együtt, kevés víz hozzáadásával pároljuk, mikor puha, hozzáadjuk a fűszereket, sózzuk, még 1-2 
percig melegítjük. Burgonyapürével tálaljuk. A tányérban tejfölözzük.

Hozzávalók: 3 zsemle, 1 fej vörös-
hagyma, 4 evőkanál olaj, 2 tojás, 
4 evőkanál liszt, 1 csokor zöldpet-
rezselyem, 1 csésze tej

Hozzávalók:  1 kg birkacomb, 
1 kanál zsír, fél fej hagyma, só, bors

Hozzávalók: 1 vadréce, 3 vörös-
hagyma, 3 zöldpaprika, 2-3 para-
dicsom, bors, bazsalikom, kakukk-
fű, tejföl, só

Nyárson sütés eszköze a XIX. században
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például ismerik a balkáni, a kisázsiai és a közép-ázsiai népek is. Különbözőek azonban az elké-
szítési, főzési módok, a fűszerek és a felhasznált anyag. Az örmények is ettek piláfot juhhússal, 
de rájuk a mazsolás piláf a jellemző. 

Az Ekiderev dolmát készítik az Örmény Köztársaságban is Jereváni dolma néven, sőt más töl-
telékkel készül Görögországban is. Receptjének változatait megtaláljuk az erdélyi szakácsköny-
vekben is.

A lengyeleknél kedvelt étel a húslevesbe főzött húsos derelye, a rizses tejleves, és mint kon-
zerváló eljárást ők is alkalmazzák a borókafüstön való füstölést. Ismerik a cibre (cibere) levest is, 
akárcsak az ukránok és a románok.

A kaukázusi népek – mint a georgiaik (grúzok), azerbajdzsánok, örmények, cserkeszek, oszé-
tok, avarok, dagesztániak – ugyanúgy fűszereznek, mint a magyarok, nagyon kedvelik az erős 

  VADRÉCE SÜTVE

A megtisztított, kibontott, meg mosott récét kívül-belül megsózzuk, megborsozzuk, majorán-
nával meg hintjük. Az almát, zellert, hagymát apróra vágjuk és a megtört boróka  bogyóval jól 
elkeverjük, a réce has üregébe tesszük és a nyílást össze varrjuk, vagy pecsenyetűvel össze tűzzük. 
Tepsibe helyezzük, majd a sütőbe, fóliával letakarjuk, sütés közben – a fóliát megemelve – bor-
ral, olajjal lo csolgatva jól megsütjük (egy óra). Ezután a fóliát eltávolítva megpirít juk. Párolt 
petrezselymes rizzsel tálal juk, mellé pedig sült paprikasalátát készítünk.

Megjegyzés: Az egészben sült szárnyasok belsejét majoránnával bedörzsöljük és egy csokor petrezselyemzöldet 
helyezünk bele, ezzel együtt sütjük. Zsálya levelekkel jól beborítva különleges ízharmóniát biztosíthatunk 
a sültnek.

   PHILÁV CSIRKEHÚSSAL

A csirkét annyi vízben tesszük oda kis edényben, hogy épp ellepje, megsózzuk és puhára főzzük. 
Ha kész, kivesszük a levéből. A megmosott rizst az olajban zörgős fehérre sütjük, megsózzuk. A 
csirkét egészben odatesszük az edény aljára, amelyben a philavot fogjuk készíteni, vagy részeire 
szedjük, s eltávolítjuk a nagyobb csontokat. A rizst rá borítjuk, ráöntjük a csirke levét, s ha kevés, 
kiegészí tjük vízzel, hogy négypohárnyi lepje el. Főzzük, közben a rizs átveszi a hús ízét. Mielőtt 

elkészül, a mazsolát a vajon megsütjük és azon forrón tálaljuk, vigyázva, hogy min denkinek jusson rizs is, hús 
is. A rászórt mazsola édes íze remek íz kombinációt alkot a húsos philávval. Ha nagyon gazdagon akarjuk tá-
lalni, úgy a mazsola mellé még diót, szárított sárgabarackot, aszalt szilvát és fü gét is dobjunk a vajba, s együtt 
forrósítsuk fel.

Hozzávalók: 1 db vadréce, ba-
zsalikom, morzsolt majoránna, só, 
bors, 1 al ma, 5 dkg zeller, 1 kis fej 
fok hagyma, olaj, 3 szem borókabo-
gyó, 1,5 dl fehérbor

Hozzávalók: 1 kg csirke, 4 dl rizs, 
só, 4 dl folyadék (a csirke leve és 
víz), 30 dkg mazsola, 10 dkg vaj 
vagy olaj

Vendéglő a Keresztesek utcájában
Ditró
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paprikát is.  A régi magyar fűszerek közül sokan kitagadják a paprikát azzal 
az indoklással, hogy a törökök terjesztették el, erre utal a neve: törökbors, és 
nem szerepel a régi magyar fűszerkönyvekben. Érdekes módon az olaszoknál is 
megtalálható a tésztába töltött vagdalt hús, amit raviolinak, a szintén tésztába 
töltött „fül” alakút pedig tortellininek hívják. A különbség, hogy ők önálló 
ételként fogyasztják, nem mint az örmények, akik ángádzsábur levesbe bele-
főzve használják.

A Századok egyik cikke azt írja, hogy „sok törökös ételt ettek már eleink 
akkor is, amikor a török még nem telepedett le Európában. Sok eff éle ételről 
nem tudhatjuk, a török gazdagította-e a magyarok asztali fogásait vele, vagy a 
lengyel, az örmény, és így tovább.

  TÖLTÖTT  FÁCÁN

A zsemle héját levágjuk, tejbe megáztatjuk, jól kicsavarjuk, késsel megvágjuk, vajjal és a felvert 
tojásokkal elkavarjuk, hozzátesszük a megtisztított főtt gesztenyét és mandulát, az áztatott ma-
zsolát és a zabpelyhet, sózzuk, borsozzuk és jól összekeverjük. A fácánt kívül-belül kitöröljük, 
majoránnával bedörzsöljük, a töltelékkel megtöltjük és pecsenyetűvel összetűzzük, kívül zsályá-
val meghintjük. Tepsiben jól megsütjük, sütés közben többször a levével öntözzük. Tálaláskor 
sült almával rakjuk körül, vörös áfonya befőttet, vagy ribizke ízet adunk hozzá.

  ÖRMÉNY ZÖLDBABOS CSIRKE

A besózott csirkemellet 1 evőkanál olajon átsütjük, majd kevés vízzel puhára pároljuk, lebőröz-
zük és ujjnyi darabokra vágjuk. Összekeverjük a kis darabokra vágott, sós vízben főtt hideg zöld-
babbal, az apróra vágott, 1 evőkanál olajon pirított hagymával, majd a joghurttal meglocsoljuk. 
Jól behűtve kínáljuk. 

  SERDÁN 

A disznóhúst, a birkahúst (minden bőrétől, zsírtól letisztítva) ledaráljuk, a fokhagymát apróra 
vágva hozzáadjuk, ízlés szerint megsóz zuk, borsozzuk, ráütünk 2 db egész tojást. Jól összegyúr-
juk és jól kimosott serdánba (berbécs, azaz birka gyomra) beletöltjük, puhán hagyva összevarr-
juk. Tepsit zsírral vastagon kikenünk, a húst beletesszük, bekenjük zsírral, sózzuk és a sütőben 
saját zsírjával gyakran öntözgetve,  pirosra sütjük.

Hozzávalók: egy megtisztított fá-
cán, só, olaj
A töltelékhez: 2 zsemle, 3  tojás, só, 
5 dkg vaj, 1 dl tej, 20 dkg geszte-
nye, 5 dkg mandula, 5 dkg mazso-
la, 1 kávéskanál cukor, bors, 
3 evőkanál zabpehely, majoránna, 
zsálya

Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 
6 dkg zöldbab, 2 evőkanál olaj, só, 
20 dkg vöröshagyma, 2 dl joghurt

Hozzávalók: 50 dkg kövéres disz-
nóhús, 50 dkg birkahús, só, bors, 
3-4 cikk fokhagyma, 2 db tojás, 
zsír, egy tisztított, kimosott birka 
gyomor

Túrókészítés
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De nemcsak a tej és zöld neműek, hanem a húsok eredeti konzerválási módját is ismerték: 
híres ángádzsábur levesükbe a vagdalt hússal töltött derelyét, „füleket” főztek, eredetileg szárított 
húsporból készített töltelékkel. Természetesen az ilyesmi aztán megkívánja a merész, hozzáértő 
fűszerezést és „felfrissítést”. Kevesen tudják ma már azt is, hogy a jellegzetesen közép-európainak 
tartott diós, mákos patkó vagy kalács, amit az utóbbi időkben „bájgli”-nak neveznek, az örmé-
nyek tepsijében látta meg a napvilágot, de egy kicsikét másképpen! Az biztos, hogy sokkal több 
dióval és mákkal, mint a mai bájglik. 

                                         

  TÖLTÖTT CSIRKE

A megtisztított csirkét besózzuk, a gombát a hagymával puhára pároljuk. A zsemlét tejbe 
áz tatjuk, kicsavarjuk és apróra feldaraboljuk, ehhez hozzáadjuk a csirke elkapart máját, fel-
aprított zúzáját, a megvágott tojásokat, gombát, zöldpet rezselymet, sót és fűszereket és ke-
vés tejfölt. Ezt összedolgozzuk és a csirke bőre alá töltjük, pecsenyetűvel összetűzzük, vagy 
összevarrjuk. Az olajat a sütőbe tett mázas tepsiben megforró sítjuk, majd belehelyezzük a 
csirkét és ropogós ra sütjük. Sütés közben vörösborral locsolgatjuk.

  HÚSVÉTI TÖLTÖTT BÁRÁNYCOMB

A bárány vagy az ürühús megfelelő előkészítést igényel. A hátsó combot a vastaghúsnál késsel 
bevágjuk mélyen és az ott található mirigyet kivesszük.
A húst – esetleges jellegzetes szagának elfedésére, mely csak a rackánál okoz gondot – me-
leg tárko nyos, sós vízben áztatjuk 10 percig és utána zúzott fokhagymával pácoljuk 2 órán 
át. Az ily módon elkészített húst újra tárkonyecetes, sós vízzel öblítjük le, sózzuk, majd a 
bőrét felfejtjük és a következő tölte lékkel töltjük. A zsemlét tejbe áztatjuk, majd kicsavar-
juk és apróra vágjuk. A gombát megtisztítjuk, nagyon vékonyra (le hetőleg reszelővel) fel-
szeleteljük, apróra vágott hagymát párolunk és beletesszük a gombát. Amikor megpuhult, 
a zsemléhez elegyítjük. Két tojást megfőzünk, fi  nomra vágjuk, a hagymát is felaprítjuk, 
lehet benne újhagymaszár is, hozzátesszük a két nyers tojást és 3 evőkanál olajat, a vá gott 
zöldpetrezselymet és a töltelék fűszereket, majd a gombás masszával összekeverjük, sózzuk. A 

combok bőre alá töltjük a kész töl teléket, majd cérnával bevarrjuk. Megsózzuk, borsozzuk, morzsolt ma-

Hozzávalók: 1 db csirke, 1 dl tej, 
1 db zsemle, 1dl tejföl, 1 db nyers és 
3 db kemény tojás, 10 dkg gomba, 
só, 2 ka nál apróra vágott zöldpet-
rezselyem, egy kávés kanál só, bors, 
olaj,  1-2 dl vörösbor, egy késhegy-
nyi majoránna és borsikafű (csom-
bor), 10 dkg hagyma

Hozzávalók: 1-4 hátsó bárány-
comb, 4 db tojás, 1 db zsemle, 
kevés tej, olaj, 10-15 dkg csiper-
kegomba, fokhagyma, zöld pet-
rezselyem, rozmaring, tárkony, 
tárkonyecet, 1 db hagyma, 1 csomó 
újhagyma, só, töltelék fűszerek: 
morzsolt majoranna, bazsalikom, 
tárkony, tárkonyüröm, őrölt kori-
ander, kevés őrölt kömény
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Vendégfogadás

Az erdélyi örmény az étkezés megkezdésekor jó étvágyat – páriáhorzsák – kíván, az első pohár 
bor kiürítéséhez szerencsét és egészséget – dolváth jev árohcsutyun, máskor csak a jó egészséget – 
pári arohcsutyun – kifejezést használták.

Az örmény egyik legszebb tulajdonsága a vendégszeretet. Ha délelőtt jött a vendég, megkí-
nálja szilva-, vagy seprőpálinkával. A délután jött vendéget is asztalhoz ültetik: ezerféle „jó”-ból 
áll az uzsonna. Alig foglalt helyet a vendég az örmény háznál, rögtön hozza a szíves házi asszony 
ízletes csemegéit. 

A bukovinai örmény vendégét az ismert Dáláuzi-val és dáktákhálvá-val, vagy cháthámejki-val 
(sáfránnal és mézzel készített pogácsa), a magyar-örmény ezt a süteményt chátlámá-nak mondja 

joránnával, tárkonyürömmel és rozma ringgal megszórjuk. Forró sütőben piros-ro pogósra sütjük. Sütésnél 
a húst eleinte célszerű fóliával letakarni, hogy jobban megpuhuljon, majd a fóliát levéve pirítani. Saját 
levével állandóan locsoljuk. 1 óra alatt elkészül. Készíthetjük töltelék nélkül is, ugyanígy megsütve.
Hagymás burgonyasalátát lehet tálalni mellé.

  TÖLTÖTT PULYKA

A pulykát a hűtőből kivesszük és 2 óráig szobahőmérsékleten tartjuk, majd besózzuk. A héjától meg-
tisztított gesztenyét megfőzzük. A pulyka máját meleg tejbe tesszük, majd hoz záadjuk a vajat és a 
gombaport. Ha kihűlt, a májat és a kemény tojásokat apróra vagdalva, a fele gesztenyét egészben 
hagyva a fűszerek kel együtt a nyers tojással eldolgozzuk. Ha nem gombaport használunk, a párolt 
friss gombát most adjuk a keverékhez. Ezt a keve réket a pulyka bőre alá töltjük. A gesztenye má-
sik fele őrölve a pulyka hasüregébe kelül. Bőrét tűvel, cérnával összevarrjuk, de pecsenye-tűvel is  
összetűzhetjűk. Forró olajjal megöntözzük és a sütőben pirosra sütjük. Eleinte fóliát is te hetünk rá. 
Közben fehér borral és az olajjal öntözzük.

  SASLIK ÖRMÉNY MÓDRA

A bepácolt sertéscombot és a bepácolt bélszínt, a fel szeletelt virslit fanyársra felfűzzük, olajban 
megsütjük. (Páclét lásd a nyúlgerinc vadasan leírásánál.)
Köretnek 20 dkg pirított gombát, rizst, burgonyát és sa látákat adhatunk hozzá.

Hozzávalók: 4 kg-os pulyka má-
jával együtt, 2,5 dl tej, 5 dkg vaj, 
5 dkg gombapor, vagy 10 dkg gom-
ba, egy zsemle, 2 db kemény tojás, 
2 gerezd fokhagyma, 1 kg geszte-
nye, 1 db nyers tojás, 1 dl olaj, 
1 deci fehérbor, só, bors, morzsolt 
majoránna

Hozzávalók: 35 dkg sertéscomb, 
35 dkg bélszín, 25 dkg virsli, olaj

Régi idők kávéfőző gépei
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és a poharas-pánkó tésztájából készíti, melytől csak alakban különbözik. Csak ha evett-ivott a 
vendég, akkor hallgatja végig kívánalmait, még pedig keleti türelemmel – a háziúr.

A magyarörmény rendszerint bőségben él. Jó asztalt tart, de nem él a hasának. Ha 
vendégséget ad, nincs vége-hossza a sok ételnek, mindig a család körében eszik. Sok az 
örmény étkek közt a csemege. Az örmény asszony jól főz, és ízletesen tálal, az étkeket jól 
meg tudja választani és az összeillesztésre is kiváló figyelmet fordít.

Legtöbb örmény asszony ő maga főz: megtanította anyja, mielőtt férjhez ment volna. Ha tart 
is szakácsnőt, ő kormányozza azt. A háztartásban inkább fényűző az örmény, mint fukar. 

Naponként háromszor eszik: reggel, délben, este.
Két éléskamrája is van: egyikben tartják a befőtteket, ízeket, aszalt neműeket (paszuly, borsó, 

lencse), a másikban a szalonnát, sonkát, füstölt húst, füstölt száraz kolbászt, szalámit, zsírt.

  HÁTSZÍNPECSENYE ÖRMÉNY MÓDRA

Először a mártást készítjük el: a felaprózott csontokat jól megmossuk, eltávolítjuk a szilánkjait. A 
zöldséget megtisztítjuk, karikára, illetve vékony szeletekre vágjuk, ugyanúgy az almát, a hagymát 
karikára. Kevés forró olajon megforgatjuk a csontokat, hozzáadjuk a zöldséget, az almát, a hagy-
mát, a paradicsompürét és a cukrot, majd erős tűzön, állandó kevergetés mellett hirtelen megpirít-
juk. Hozzáadjuk a citromhéjat, a tárkonyt, a babérleveleket, a mustárt és a fokhagymát, megszór-
juk liszttel, végül elkeverjük az áfonyalekvárral és a vörös borral, ha kell esetleg kicsi vízzel hígítva, 
ízlés szerint sózzuk. A mártást állandó kevergetés közben lassú tűzön egy-másfél óráig főzzük, amíg 
minden összetevő íze ki nem oldódott, majd leszűrjük és melegen tartjuk. Ha egy mogyorónyi 
vajat teszünk a tetejére, nem bőrösödik meg.
A hússzeleteket gondosan megmossuk, kissé kiverjük, forró olajban kisütjük, majd tálra tesszük, 
leöntjük a mártással és azonnal tálaljuk. A maradék mártást külön csészében, forrón kínáljuk. 

  BIR KATOKÁNY

A lebőrölt, azaz hártyáitól megtisztított és kockára vágott húst lisztben megfor gatjuk és az 
apróra vágott hagymával olajban puhára pároljuk, időnként kevéske meleg vi zet öntünk alá. 
Kb. 1 órát pároljuk. Sóval, borssal fűszerezzük, petrezselyem zölddel megszórjuk és még 5 percig 
főzzük. Puliszkával és uborkasalátá val tálaljuk.

  PULISZKA

A vizet főni tesszük, megsózzuk, mikor fő, beleengedjük a kukoricadarát, és állandó kavarás 
mellett készre főzzük.

Hozzávalók: 60-70 dkg hátszín 
(4 szép szelet), 30 dkg csont, 2 ba-
bérlevél, 20 dkg vegyes zöldség (sárga 
és fehérrépa, karalábé, zeller), só, 
5 dkg hagyma, 1 db alma, 5 dkg pa-
radicsompüré, 1 gerezd fokhagyma, 
2 dkg kristálycukor, citromhéj, tár-
kony, 5 dkg mustár, 5 dkg liszt, 
25 dkg áfonya vagy feketeribizli 
lekvár, 3-4 dl száraz vörösbor

Hozzáválók: 1 kg birka eleje, 
1 dl olaj, 5 dkg liszt, 20 dkg hagy-
ma, 2 cikk fokhagyma, 1 csokor 
petrezselyem zöld, só, bors

Hozzávalók: 4 dl kukoricadara 
(puliszkaliszt), 8 dl víz, só
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A télire eltett és ágyásra rakott gyümölcsöt, zöldséget, a hordóban savanyított káposztát, az 
ecetes uborkát, a szőlőlevelet, bort a pincében tartják.

Az iszákosság szenvedélye közöttük nincs elterjedve. Minden örménynek van bora, 
itala a háznál. A vasárnap délutánját, néhány társával együtt, kertjében tölti el az örmény 
énekelve, zenélve. Az örmények legkedvesebb itala a bor. Úgy tartják, hogy a bor az ör-
mény talaj terménye: Noé ültetett Örményországban szőlőt. Az ég áldotta borból ivott ő, 
miután lejött a hegyről, az Ararátról.

Az ebéd hallal vagy sajttal kezdődik. A bor soha nem hiányzik az asztalról. Ebéd előtt a gyer-
mek fennhangon elmondja a „Miatyánk”-ot és a Dsáságészezhukh-ot, az asztali imádságot és étel 
után a Liuthiun-t. Miután összegyűltek a vendégek, ételt-italt hordanak körül: a nőket édes ital-
lal és gyümölcs-befőttel kínálják. Ez az igazi örmény különlegesség egy háznál sem hiányozhat. 

  JUHHÚS PECSENYE (JÁMÉZ)

A juh fl ekkent egy darabban megtisztítva, megmosva kiterítjük a deszkára, és megtöltjük a követ-
kező töltelékkel: A juhcombot fi nomra ledaráljuk (zsír és faggyú nélkül), hozzáadjuk a vörös és a 
fokhagymát jó apróra vágva, apró kockára vágott szalonnát. Megsózzuk, borsozzuk, jól összeve-
gyítjük. Szalámi alakra formálva a kiterített fl ekkenre tesszük, amivel beborítjuk a tölteléket, majd 
összevarrjuk. Lábosban zsírt forrósítunk, a húst kívül sózva, borsozva belehelyezzük, 3 deci vizet 
töltünk rá és fedő alatt addig pároljuk, míg puha és szép piros nem lett. Szeletelés előtt a fonalat 
kihúzzuk belőle. Éles késsel ízlés szerint fölvágjuk. Burgonyapürét adunk mellé és salátát.
Változat: Fiatal kecske bordás részét kicsontozzuk, és ebből is készíthetjük.  A rizst zsíron külön 
megpirítjuk és félig megfőzzük. Három rész hagyma és 1 rész rizs legyen. Külön apróra vágott 
kecskehúst is megpárolunk puhára. Ezeket összevegyítjük egy edényben, hozzáadjuk az őrölt borst, 
sót, petrezselymet és paprikát. A bordamentes kecskehúst, amit előre elkészítettünk már, ezzel a 
töltelékkel töltjük meg. Szépen összevarrjuk. Olyan lesz, mint egy vastagabb szalámi. Tepsibe helyezzük. Vizet és 
zsírt teszünk alája és forró sütőben kb. 1 óra alatt sütjük meg, gyakran megöntözgetve a tepsi alján levő zafttal. 
Megjegyzés: Nagyon fi nom örmény ünnepi étel. Csak melegen fogyasztható! Köret nélkül esszük, mivel a ben-
ne levő rizs pótolja a köretet.

  HERISZÁ

Finom húslevest készítünk jó sok zöldséggel és a hagymával. Ha a hús jól megfőtt, kivesszük a 
levesből, ugyancsak a zöldséget és a hagymát is. Másnap, amikor a hús jól megdermedt, nagy 
darabokra vágjuk (ezt a mennyiséget 3-4 darabba), és rostjaira tépjük szét. Ez nagyon sok 
időbe telik. Amíg ezzel foglalkozunk, a búzát főni tesszük a húslevesbe. A húsleves egy részét 

Hozzávalók: 1 kg juhfl ekken egy 
darabban
Töltelék: 1 kg juhcomb, 20 dkg vö-
rös hagyma, 2 cikk fokhagyma, só, 
10 dkg szalonna, bors, 5 dkg zsír

Hozzávalók: 70 dkg marhahús 
(lehet pulyka is), 1,5 l búza, olaj, 
20 dkg zöldség, 1 fej hagyma, bors, 
10 dkg liszt, só, pirospaprika

Töltelék hozzávalók: rizs, hagyma, 
apróhús (kecske), só, bors, zöldpet-
rezselyem, pirospaprika
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Ezután kávét vagy teát hoznak süteménnyel (kátá). Hoz a háziasszony a hiányzó vendégek – így 
nevezik az otthon maradt gyermekeket – számára is valamit: ez a mázá, ami befőttből és gyü-
mölcsből áll. A gyermekek tudják, hogy a mázából nekik is hoznak, azért türelmetlenül várják a 
szülők hazajövetelét.    
Leves étkek: ángádsábur, tukmáds, szulig, korpacibreleves és táskásleves.
Vastag ételek: heriszá, szoche-dolmá (hagyma-dolma), ekuderevovdolmá (szőlőlevéldolma), 
podbálovdolma (martilapúdolma), tétumdolmá, costabona, hiribsislik, gorgod, philáv, máchoch, 
dábgádz fászul.
Főtt tészták: hóku-erustá, thélpádz, dsidsu.
Édes étkek és sütemények: kátá, pászká, phéthádz-khénis, pázugoz-khenis, dáláuzi, dáktákhálvá, 
páchlává, holip, chádájégh, czerácz-chojmách, halva, los, pirahi, mészov-pághbáds.

félretesszük (kb. 1,5 liternyit). Erre még szükségünk lesz. A fövő búzát megkavargatjuk. Addig főzzük, amíg a 
búzaszemek kezdenek megpattanni, hogy ne legyenek kemények. Majd szűrő segítségével átmossuk, hogy ne 
maradjanak nyálkásak.
Ha a főtt marhahúst sikerült szálára (rostjaira) szétszedni, egy nagyobb lábasban összevegyítjük a főtt búzával, 
és a félretett húslevessel felöntjük.
Rántást készítünk lisztből, de csak olajjal készüljön. Ha megpirult a rántás és még van húsleves, ezzel felhígít-
hatjuk és a fövő búzás keverékbe öntjük. Ezzel is főzzük pár percet.
Sózzuk, borsozzuk tetszés szerint. 
Megjegyzés: Ezt az örmény eledelt hidegen és melegen is fogyaszthatjuk. Ha melegen akarjuk fogyasztani, szo-
kás a tetejére hagymás, paprikás, olajos pergelést (piritást) tenni és villával fogyasztjuk. Olyan sűrű kell legyen, 
mint a tejberizs.
Alkalmi étel, főleg farsang utolsó hetében készítették.

  ÖRMÉNYRAGU CSERÉPEDÉNYBEN

Az előző nap beáztatott szemes babot külön megfőzzük. A koc kára vágott szalonnát lesütjük, 
majd zsírjában megpirí tjuk az aprított hagymát. Ehhez hozzákeverjük a kockára vágott marha-
lábszárat és ízesítésként sót, bor sot, fokhagymát, babérlevelet, köménymagot, majoránnát, sűrí-
tett paradicsomot, fehérbort, vizet, majd megpároljuk. Amikor a hús fé lig megpuhult, kockára 
vágott vegyes zöldséget és burgonyát teszünk bele, puhára főzzük.  A szemes babot hozzáadva 
cserépedényben tálaljuk.

Hozzávalók: 20 dkg szemes bab, 
só, bors, 5 dkg szalonna, fokhagy-
ma, 10 dkg hagyma, 60 dkg mar-
halábszár, 0,5 dl fehérbor, kömény-
mag, majoránna, 10 dkg sűrített  
paradicsom, 30 dkg vegyes zöldség, 
30 dkg burgonya, babérlevél
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  HÜTYÜ

A sóval elkevert vért kihűtjük, majd szitán átszűrjük.
A tüdőt, szívet, lépet, és apróbb kis véres húsokat addig főzzük, amíg a villa könnyen belemegy. 
Akkor kissé kihűtjük és ledaráljuk. A rizst a tüdő fövővizéből vett bő lében puhára főzzük. A vö-
röshagymát apró kockára vágva zsírban megpuhítjuk. Hozzáadjuk a vér súlyának harmadrészét 
kitevő, apró kockákra vágott főtt szalonnát, és összedolgozzuk.
A vért langyos fövőlével híg péppé dolgozzuk, majd fűszerezzük: tört borssal, paprikával, szeg-
fűszeggel, majoránnával, tört kapormaggal, csomborral, kevés sóval (a vér ugyanis már sós). A 
darált húsokat, rizst, vért, szalonnát összekeverve lazán a hurkába töltjük. Forró vízben igen 
csendes tűzőn főzzük körülbelül 2o percig, addig, amíg tűvel megszurkálva tiszta zsíros lé jön ki a hurkából.

  KAISERFLEISCH  (SZAMOSÚJVÁRI CSÁSZÁRHÚS)

A frissen vágott húst erősen be kell sózni és 2-3 nap múlva tört fokhagymával erősen be kell dör-
zsölni, majd húst a húsra rakni (nem a bőrös részt a húsra), 3 napig állni hagyni, a feketeborsot, a 
koriandert, a szekfűborsot, a szegfűszeget, a fenyőmagot, a babérmagot, a konzervsót, a salétromot, 
a konyhasót, a 6-7 liter vizet, a borecetet egy nagyobb edényben, jól lefedve főzni tesszük. Amikor 
erősen fő a páclé, forrón a húsra kell önteni és jól letakarni, hogy az onnan ne párologjon el. Ezt 3 
napig így kell hagyni. Arra kell vigyázni, hogy a lé a húst jól ellepje. Ezután minden nap, 14 napon 
át, jól át kell forgatni a húst úgy, hogy az a húsdarab, amelyik legfelül volt, legalulra kerüljön és for-
dítva. Forgatás közben mindig jól meg kell öntözni a húst a lével. Ez a forgatás nagyon fontos műve-
let. A húst olyan helyiségben kell tartani, hogy a hús meg ne fagyhasson, viszont fűtött helyiségben se legyen. Ezután 
10-14 napig lassú füstön (nem meleg füstön) füstöljük, majd szellős, lehetőleg sötét helyen kell a húst szikkasztani.

Hozzávalók: egy disznó belsőségei: 
vér, tüdő, szív, lép, 2 kg disznóhús, 
1 kg rizs, 1 kg zsír, 1 kg vöröshagy-
ma, 50 dkg főtt szalonna, só, bors, 
paprika, szegfűszeg, majoránna, 
tört kapormag, csombor (ízlés sze-
rint), disznóbél

Hozzávalók: frissen vágott hús, 
só, tört fokhagyma, 25 dkg fekete 
bors, 10 dkg koriander, 1 l borecet, 
2 dkg szekfűbors, 1 dkg szegfűszeg, 
10 dkg fenyőmag, 5 dkg babérmag, 
25 dkg konzervsó, 10 dkg salétrom, 
25 dkg konyhasó, 6-7 l víz

Hús ételek: jáméz, buzsenyicza, bátok.
Sonkáink híresek. A churut az egész országban keresett cikk. 

Minden nagyobb ünnepre tésztát vagy süteményt készítettek az örmények: újévre dáláuzit, húshagyóra heriszát és 
ekuderevov-dolmát, nagyböjtre máchochot, húsvétra kátát, pászkát, kalácsot, menyekzőre chádájégh-ot és dáktákhálvát. 
A többi különlegességek nincsenek időhöz kötve. A hoku-erustá halotti tor alkalmával ott párolgott az asztalon. 

Leves ételeink között legelső az ángádsábur. A churuth készítése: Döbörkébe gyűjtenek főtt, oltott te-
jet nyáron, ezt naponként bár kétszer felkavarják, hogy megsavanyodjék. Ebbe három-négy hét múlva apróra 
vagdalt petrezselyem-, egy kis tárkony- és zeller levelet tesznek – és kifőzik. Ezután kúp alakú darabokban 
megszárítják. Ezt megreszelve és tejföllel vegyítve használják. A laska tésztát kis négyszögű darabokra vágják, 
minden darabba apróra vágott húst tesznek és sajátos módon összefoglalják. Minthogy így a tészta mintegy fül-
alakot nyer, örményül füllevesnek nevezték el e tápláló, ízletes és közkedvelt nemzeti ételünket. A megmaradt 
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  MAJORSÁGHÚS  SZILVÁVAL

A szárnyast feldaraboljuk, majd 5 dkg vajban megpirítjuk, megsózzuk, ha megpuhult, tányérra 
kiszedjük. A fennmaradt vajas lében az apróra vágott hagymát megfonnyasztjuk, majd párolás 
után levével együtt szitán áttörjük (turmixoljuk). A húsdarabokat lábosba tesszük, hozzáadjuk a 
megmosott s vajban megforgatott szilvát. Megsózzuk, a mártással (turmixolt lével) és annyi húsle-
vessel fölengedjük, hogy éppen ellepje. Addig pároljuk, míg levét elfövi. Mielőtt asztalra tesszük, a 
megpergelt (karamellásított) cukrot 2-3 kanálnyi vízzel hígítva rátöltjük.

  ZÖLDSÉGES MÁRNA

A halat megtisztítjuk, feldaraboljuk, megsózzuk, a fejét és farkát félretesszük, ezt 3 deci vízzel meg-
főzzük, a haldarabo kat kevés vízzel megpároljuk. A répát és hagymát ap róra vágjuk, puhára párol-
juk a vajon, hozzáadjuk a pa radicsompürét s így főzzük még 5-7 percig. Külön ser penyőben meg-
pirítjuk a lisztet, felengedjük a leszűrt hallével, hozzáadjuk a főtt zöldséget, fokhagymát, sót, borsot, 
felforraljuk, ráöntjük a megfőtt haldarabokra, petrezselyemzölddel megszórva tálaljuk.

  TÖLTÖTT HAL

A pontyot megtöltjük. Az apróra vágott vöröshagymát és főtt rizst egyenlő arányban összeke-
verjük és forró olajban előre megpároljuk. Majd apró, fekete szőlő és töltelék mogyorót adunk 
hozzá. Ezzel a töltelékkel a halat megtöltjük és a töltőnyílást megfelelő öltésekkel lezárjuk. Liszt-
be mártogatás után egészben forró olajban kisütjük. Kisütés után higított tiszta paradicsom és 
kevés savanyúbor levével lassú tűzön kb. fél óráig pároljuk. Kihűlt állapotban tálaljuk fel.

Megjegyzés: Az erdélyi örmények karácsony este fogyasztják.

Hozzávalók: 1 kilós márna (fe-
hérhusu hal), 10 dkg répa, 1 ká-
véskanál liszt, 10 dkg hagyma, só, 
10 dkg paradicsompüré, 6 dkg vaj,
2 gerezd foghagyma, bors, 
petrezselyemzöld

Hozzávalók: 1-1,5 kg-os ponty, 
vöröshagyma, rizs, olaj, fekete sző-
lő, mogyoró, paradicsomlé, savanyú 
bor, liszt, só

Hozzávalók: 1 szárnyas (csirke, 
vagy kacsa), 10 dkg vaj, 1 fej hagy-
ma, 45-50 szem aszaltszilva, 
1-2 evőkanál cukor (karamellnek), 
1 csésze húsleves, só

húsból kis gömböcskéket (dolváth) csinálnak. Azt tartották régen, hogy az, kinek tálaláskor a 
dolváthból jutott, szerencsés lesz. Ezt a tésztát húslében megfőzik, aztán a churuttal megsava-
nyítják. Készítenek böjtös ángádsáburt is, de ezt nem húslébe főzik, és rántott hirip gomba, 
vagy pirított hagyma a töltelék. A böjtös rizskása levest is szokás churuttal savanyítani*8. 

Az erdélyi örmények nemcsak enni szerették ízletes ételeiket, hanem versben, prózában és dalaik-
ban is megörökítették azokat. 

Részlet Gábrus Zakariás (1794-1870) eredeti magyar-örmény énekéből, mely tizenkét vers-
szakból áll, benne az örmény konyhaművészet egyik legismertebb cukrászati remekének, az újév 
napjára készített dáláuzi –nak állít emléket. 

A dáláuzi ének dallamát, szövegét, mely az erdélyi örmények magyar nyelv kiejtését és az er-
délyi örmény nyelvjárást is dokumentálja, 1836-ban örökítette meg.

Lukácsi Kristóf
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Dáláuzi, dáláuzi,    Dáláuzi, dáláuzi,      
Mindig ides vagy te nekünk:  Khághczrén isz tun zudre mezi
De aztán evvel mit csinálsz?   Pájcz ászové incsh g’ánisz?
Csalagatad szájaikat.   Zperénnjérész gicháphisz.
Mert száinknak idességet   Zerám perénnusz kháczruthjun
Adsz, valami kis kellemet;   Gudász ikhmé ánusuthjun;
De üres reminyt nyujtsz, hogy az  Pájcz báráb hujsz gidsoghisz,
Évünket idessi teszed.   Th e zdárin khághrczré b’ánisz.
Megidesíted száinkat,   Gi khágczrecznusz zperénnjérész,  

  FŐTT  PISZTRÁNG  DIÓÖNTETTEL

A halat megtisztítjuk, besózzuk, de érdemes kicsit félretenni, és a dióöntetet is előkészíteni, mert 
mindkettő főzési ideje azonos. A dióbelet pillanatra forró vízbe dobjuk, a héját lehúzzuk és 
utána törjük meg. Felöntjük forró vízzel, fűszerezzük sóval,  borssal, a cukor hozzáadása után 15 
percig főzzük. Ekkor tesszük oda a halat is – egészben, 15 percig párol juk a vajon. A dióöntet-
hez a végén hozzáadjuk az ecetet és a koriander zöldet, valamint a mentalevelet. A halat egész-
ben, tárkonnyal díszítve tá laljuk, az öntetet külön edényben adjuk hozzá. Ez az étel hidegen is 
nagyon ízletes.

  PÁROLT  CSUKA

A csukát megtisztítjuk, besózzuk, és 1 órán át állni hagyjuk. A hagymát félfőre vágjuk, a zöldsé-
geket karikára és a hallal együtt megfőzzük, babérlevéllel, koriander és mustármaggal, boróka-
bogyóval, borssal, fokhagymával ízesítjük és mandulás torma mártással tálaljuk.

  MANDULÁS  TORMA  MÁRTÁS

A mandulát 2 órára beáztatjuk, majd héját lehúzzuk, felaprítjuk, és a reszelt tormával együtt 
húslében jól megfőzzük. A lisztből és tejfölből eresztéket készítünk, és a torma mártást behabar-
juk. Cukorral, sóval, curry porral ízesítjük.
Megjegyzés: Főtt halon kívül főtt csirkéhez és főtt marhahúshoz is tálalhatjuk.

Hozzávalók: 1 kg pisztráng, só, 
5 dkg vaj, tárkony, a dióöntethez: 
10 dkg dióbél, 2 dl víz, 1 mokkás-
kanál cukor, fél mokkáskanál só, 
bors, 1 kávéskanál ecet, koriander 
zöld, mentalevél, tárkony

Hozzávalók: 2 csuka (5 kg), 
3 cikk fokhagyma, 5 fej vöröshagy-
ma, 4 sárgarépa, 4 petrezselyem-
gyökér, 3 babérlevél, 1 kiskanál 
koriander mag, 1 kiskanál mustár-
mag, 1 mokkáskanál borókabogyó, 
20 szem bors, só

Hozzávalók: 1 darab torma meg-
reszelve, 2 dl tejföl, 1 kanál liszt, 
10 dkg mandula, 2,5 dl húslé, 
cukor, só, curry por

Dal a dáláuziról
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De nem lelkiismeretünket;   Pájczcshe ézchécsmédánkhnjérész,
Mert mizet eszünk mi benned,  Ze gudinkh mecshéd mjéghré,
Szívünk azért mégsem ides.   Pájcz szérdjérész cshe khághczré.
Vajha te velünk azt tennid,   Urethe tun zájn áneir, 
Hogy szív-idességet adnál;   Ar szérdicz khághczruthjun dáir;
Szumurúkat ürvenditnid,   Ézdérdmjálkhész chéntácznuir,
Mizeddel idesitenid.   Mjéghrovéd khághczrecznuir.
De ezt tenni képes nem vagy,  Pájcz zájsz dalu tun gárogh cshisz,
Mert te csak diu as miz vagy:  Zerám énguz jév miéghrén isz;
Szakásad szerint idesítesz   Dzeszi korá gimjéghrisz,
S sak embernek nyujtasz tápat.  Zmártikész gigjérágrisz.

 Főzelékek, zöldségételek, böjtös ételek

  PARADICSOMOS LUCSKOS KÁ POSZTA BIRKAHÚSSAL 

A húst megmossuk, hártyá itól és a faggyútól megtisztítjuk és apróra tört fokhagymával bedör-
zsöljük, majd egy órát állni hagyjuk. Ezután a hagymát felvágjuk, feldaraboljuk a húst, és együtt 
olajban megdinszteljük. Hozzáadjuk az apróra vágott káposztát és a fűszereket. Mikor megpu-
hult, akkor adagoljuk a felaprított paradicsomot, a korpaciberét és a lisztből készített ereszté ket. 
Tejfölösen tálaljuk. 

  CSALÁNFŐZELÉK

A csalánt jól megmossuk, vízben öt percig főzzük. Miután kihűlt, apróra vágjuk, vagy turmix 
géppel pé pesítjük. Közben két kanál lisztet szárazon meg pirítjuk és hideg vízzel, vagy tejjel, 
joghurttal fel eresztjük, majd a csalánpépet és a szétnyomott fokhagymát belekeverjük. Bundás 
kenyérrel, buggyantott tojással vagy tojásfészekkel tálaljuk.
 A buggyantott tojás úgy készül, hogy for ró, sós, ecetes vízbe ütjük bele egyenként a to jásokat. 

Három perc után szűrőkanállal vajas, tűzálló tálra óvatosan kiszedjük.
Tojásfészek: kisebb kenyérszeleteket kevés olajon megpirítunk, a tojások fehérjét felverjük és a kenyérsze-
letekre halmozzuk úgy, hogy középen egy mélyedés legyen, ebbe tesszük a tojás sárgát, majd sütőben 5-10 
percig sütjük. 

Hozzávalók: 1 kg édeská poszta, 
50 dkg birkahús, 30 dkg paradi-
csom, 15 dkg hagyma. 1 dl olaj, 
10 dkg liszt, 3-4 dl korpacibere, só, 
fűszerek (ka por, csombor, ánis, 
majoránna, bazsali kom), tejföl, 
2 cikk fokhagyma

Hozzávalók: 50 dkg friss, fi atal 
csalánhajtás, 2 gerezd fokhagyma, 
só, 2 kanál liszt, 1 dl olaj, 2 dl tej 
vagy joghurt

erdelyi_konyha_2008   56erdelyi_konyha_2008   56 9/3/09   8:50:20 PM9/3/09   8:50:20 PM



57

„Én alólírt ángádsábur (fülleves), ki churuttal és kövér húslével vagyok elkészítve, fi a vagyok 
tekintetes fodrozott, nagy fülekkel (ellátott), tehéntúróval (töltött) „pirahi” úrnak. Tanuskodom 
ezen csonka és zsíros kezeimmel, melyen toll (íróeszköz) helyett a kalán nyelével írtak, hogy tar-
tozom a rettenetes és csodálatos disznózsírba fullasztott szegény „chojmách”-nak, azaz a sodrott 
„chatlámáh”-nak és felül mézezett nagyobb, tekintetes (testvéreiből alakult) rakás-(tésztá)-nak 
kilenc „séleh”-vel, lengyelországi pénzzel, mely „átszámítva” erdélyi pénzre, a polturának tizen-
hatod részét teszi....” 

  RAKOTT KELBIMBÓ

A kelbimbót megtisztítjuk, a fűszerekkel együtt puhára főzzük. A rizst vízben megfőzzük, egy 
tűzálló tálat margarinnal jól kikenjük, zsemlemorzsával kibéleljük, majd lerakunk egy réteg kel-
bimbót, egy réteg rizst, s ezt mindaddig, míg a tál megtelik, vagy elfogy az adag. Tetejét pirított 
zsemlemorzsával bőven meghintjük, megtejfölözzük, és sütőben 10 percig átsütjük.

  RAKOTT PADLIZSÁN 

A padlizsánt nyersen meghámoz zuk, karikára felszeleteljük, mindkét ol dalát besózzuk, és 20 
percig műanyag szitában állni hagyjuk, majd forró olajban kisüt jük. Jól kikent tűzálló tálba, 
karikára vágott piros paradicsommal rétegesen lerakjuk úgy, hogy alulra és felülre is paradicsom 
kerüljön. A fűszereket közé szórjuk, olajjal meglocsoljuk és a sütő ben 20 percig sütjük. Tálalás-
kor a tete jére reszelt sajt és tejföl kerül.
Változat: 15 dkg hagymán dinsztelt 40 dkg őrölt húst is tehetünk a rétegek közé.

  MUSZAKA

A húst sóval, borssal, hagymával megdinszteljük. A burgonyát héjában megfőzzük, ha kihűlt, 
vékony karikára vágjuk.
A padlizsánt nyersen meghámozzuk, fél cm karikára vágjuk, besózzuk, majd fél óra állás után 
lecsepegtetjük, lisztben megforgatva olajban kisütjük. Az egészet rétegesen összerakjuk, paradi-
csomkarikákat is teszünk belé, és tejföllel meglocsoljuk. Sütőben összerotyogtatjuk.

Hozzávalók: 80 dkg kelbim-
bó, 2 dl rizs, őrölt köménymag, 
borsikafű, zellerlevél, 4 cikk fok-
hagyma, 5 dkg margarin, tejföl, 
5 dkg zsemlemorzsa

Hozzávalók: 4 db közepes nagysá-
gú pad lizsán, l kg paradicsom, 
1 dl olaj, zellerlevél, zöldpetrezse-
lyem levél, bazsalikom, 2 dl tejföl, 
só, 15 dkg reszelt sajt

Hozzávalók: 50 dkg darált sertés-
hús, 1 fej hagyma, 50 dkg padli-
zsán, 50 dkg burgonya, olaj, 
2-3 paradicsom, tejföl, só, bors, 
kevés liszt

Majális Kászonokban
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Népélet
           

Mikor valaki megbetegszik, elhívják a papot, hogy imádkozzék a beteg ágyánál. Ha az orvossá-
gok mit sem használnak, különféle fogadásokat tesznek egyik vagy másik szentnek. Ha súlyos a 
betegség: kenyeret, ha nagyon-nagyon beteg valaki, azaz halálán van, juh- és marhahúst oszto-
gatnak a szegények között.

A gyergyószentmiklósi hagyományok szerint a halál beálltakor a halottas ágytól elindulva 
valamelyik közeli családtag égő gyertyával elment az ajtóig, „kikísérte a lelket”.

A temetés az 1950-es évekig többnyire a lakásról történt. A sírásás és hantolás a  XIX. sz. végéig a 
Legények Céhe, a későbbi Legényegylet feladata volt, akárcsak a koporsónak a háztól a sírig „rudakon 
vitele” is. A hagyomány megőrizte még a Szent Mihály-lován való halottvitel emlékét. A temetési me-

  TÖKFŐZELÉK PARADICSOMMAL

A tököt meghámozzuk, belét kika parjuk, tökgyalun legyaluljuk, és forró olajba tesszük. Most 
kell megsózni és nem előbb, a levét ne csavarjuk ki, mert akkor az értékes ásványi anyago kat 
elprédáljuk. Fedő alatt kevés vízzel puhára pároljuk. Apróra vágott zöld kaporral és borsikafűvel 
ízesítjük. Köz ben a paradicsomot megmossuk, egy evőkanál olajban megdinszteljük, víz zel pu-
hára főzzük és áttörjük. A lisztből eresztéket készítünk, a paradicsomot hozzáelegyítjük, és a 
tökkel együtt fel főzzük. Tükörtojással, akár szója fasírttal tálal juk. 

  PARADICSOMOS ZÖLDPASZULY FŐZELÉK

A zöldpaszulyt megtisztítjuk, és lobo gó sós vízben (épp hogy ellepje!) 10 percig főzzük. Az ap-
róra vágott hagy mát az olajban, vajban pároljuk. Rá öntjük a paszulyt, hozzátesszük a négy be 
vágott paradicsomokat és lassú tűznél addig főzzük, amíg a paszuly meg puhul. A lestyánt és a 
zellerlevelet egészben főzzük bele, a zöldpetrezsely met apróra vágva. A lisztből habarást készí-
tünk, és még 5 percig főzzük ezzel együtt. Zöldpetrezselyemmel meghintve, tejfölösen tálaljuk.

  A PARADICSOMOS BURGONYAFŐZELÉK

Hámozott burgonyát karikára vágjuk, egy fej egész hagymával annyi sós víz ben megfőzzük, hogy 
ellepje, és ezt a vi zet a forrás alatt elfője. Világos, gyen ge rántást paradicsomlével feleresztjük és a 
megfőtt burgonyára öntjük, jól fel főzzük, és apróra vágott zeller zölddel, tejfölösen tálaljuk.

Hozzávalók: Közepes nagyságú 
főző tök (lehet cukkíni is), borsikafű 
(vagyis csombor), 50 dkg paradi-
csom, só, zöld kapor, 3 kanál  olaj, 
2 kanál liszt, 2 dl tejföl

Hozzávalók: 1 kg zöldpaszuly 
(zöldbab), 2 dkg vaj, 0,5 dl olaj, 
2 fej hagyma, l kg paradicsom, só, 
zöldpetrezselyem, lestyán, zellerle-
vél, 1 cikk fokhagy ma, tejföl, 
5 dkg liszt

Hozzávalók: 1 kg burgonya, olaj, 
1 fej hagyma, liszt a rántáshoz, 
paradicsomlé, só, zellerzöld, tejföl
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netben a Legényegylet jelvénye után sokszor az egylet hagyományát őrző vörösköpönyegesek is jelen voltak, mint ahogy 
a koporsó mellett kétoldalt a jó barátok közül felkért gyertyavivők is. A sokat utazó kereskedők temetésén a temetési 
menetben a koporsó előtt vezették a halott kedvenc lovát is. Erről utoljára 1884-ben szól a krónika. Az 1900-as éve-
kig a temetés után a résztvevőket a temető kapujánál örményül hádájégnak nevezett rétessel kínálták meg. 

Évenként ötször szenteltetik be az elhunyt sírját, ekkor a pap és a kántor szentelési díjat kap. Mikor az el-
halt lelke nyugalmáért misét mondatnak, nemcsak pénzt osztogatnak, hanem „lelkilakomát” is adnak, mely-
ben részesül a falu apraja-nagyja. 

A mádágh örmény szó, jelentése: új, fi atal, gyenge, pl. mádágh: fi atal borjú. Mádághnak nevezték azt a 
húst, mit apáink évenként a nagyobb ünnepek előestéjén a szegények közt kiosztottak. Egyik leöletett tíz 
bárányt, másik öt juhot, a harmadik két borjút, a negyedik egy marhát és a húst nyersen (elkészítetlenül) a 
szegények közt kiosztották. A mádágh, mit a holtak emlékezetére tettek, irgalmassági cselekedet volt.

  ZÖLDSÉGFASÍROZOTT

Sárgarépát, fehérrépát, zellergyökeret, karalábét olajban megpároljuk, a kar fi olt vízben puhá-
ra megfőzzük. Egy zsemlét tejben megáztatjuk, majd kicsavarjuk, a gombát hagymával puhá-
ra megpároljuk. Mindezeket húsdarálón átdarál juk, tetszés szerint sózzuk, tört fokhagy mával, 
morzsolt majoránnával fűszerez zük, zsemlemorzsában meghemperget jük, és a kiformált pogá-
csákat forró olajban kisütjük. 

  TÖLTIKE

A szőlőleveleket megmossuk, száru kat levágjuk. A levelek egy részéből a töltikét fogjuk készí-
teni, a másik részét összegöngyölve laskaszélességűre felaprózzuk. Mindkét részt leforrázzuk és 
fél retesszük.
Töltelék: A csirke mellet lebőrözzük, kicsontozzuk, és hús darálón ledaráljuk. A rizst meleg víz-
zel többször átmossuk, a hagymát apróra vágjuk, olajon megpároljuk (nem pirít juk!). A darált 
húst, a rizst, a hagymát, a morzsolt majoránnát, a borsot, sót, egy egész tojást  kevés olajjal jól 
összedol gozzuk és a szőlőlevelekbe töltjük.
A felaprózott szőlőlevél és a sóska (vagy egres) egy részét tegyük az olajjal kikent lábas aljára, 
majd szép sorban he lyezzük bele a töltikéket is. Borítsuk be apróra vágott szőlőlevéllel és sóská-
val. Töltsük fel húslével (akár leveskockából), vagy vízzel. Pároljuk puhára. Ha a vizet elfőtte, úgy pótoljuk azt. 
Amikor majd nem megfőtt, szórjuk meg apróra vágott friss kaporral és borsfűvel.
A sóska vagy az egres helyett korpa ciberével és egy pohár fehérborral is megadhatjuk sava-borsát.

Hozzávalók: 20 dkg sárgarépa, 
10 dkg fehérrépa, 15 dkg zellergyö-
kér, 10 dkg karalábé, 10 dkg karfi ol, 
1 tojás, 1 db zsemle, 10 dkg gom-
ba, kevés tej, 1 fej hagyma, só, 
1-2 gerezd fokhagyma, morzsolt 
majoránna, zsemlemorzsa, 2 dl olaj

Hozzávalók: 50 dkg szőlőlevél, 
50 dkg csirkemell, 4 kanál rizs, 
1 fej hagy ma, 20 dkg sóska vagy 
egres, 1 l húsleves, 0,5 dl olaj, só, 
bors, 1db tojás, friss kapor, bors fű, 
morzsolt majoránna, sóska vagy 
egres, esetleg korpaci bere, 1 pohár 
fehérbor
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Hokuhácz (hoki: lélek, hácz: kenyér, hokuhácz: az elhalt lelkéért adott étek, la-
koma, halotti tor). Temetés után asztalhoz ültették a jelentkező szegénységet, a fel-
tálalt étkek közt mindig ott volt a hokueruszta. Az 1700-as évek első felében nem-
csak a halálozáskor tartottak halotti tort és ezzel kapcsolatos hokuhácot, hanem 
utána is évente kétszer. 1772-ben betiltották a lakomát, azután a halottas háznál 
pálinkát, kenyeret, szalonnát osztottak a szegényeknek, a múlt század óta (XIX. 
század óta) pedig pénzt. A nagyobb ünnepeken, a búcsúnapokon a templom kert-
jében állatot vágtak le, melynek bőre és zsírja a papoké lett, húsát szétosztották, 
és nyárson vagy bográcsban elkészítve a templom kertben megették. Ezt a szokást 
a Székelyföldön már az 1680-as években megtiltották a székely hatóságok, csupán 
azt engedélyezték, hogy a templom udvarában a szegények részére asztalt terítse-

  GOMBÁVAL RAKOTT KARALÁBÉ

A megtisztított és vékony hasábokra vágott karalábét sós vízben puhára főz zük. Az apróra vágott 
vöröshagymát az olajon megpároljuk, a megmosott, vé konyra felszeletelt gombát is hozzáadjuk 
és fedő alatt pároljuk. Ezzel párhu zamosan vízben megfőzzük a rizst az ap róra vágott zöldpetre-
zselyemmel együtt.
Miután mindez elkészült, leszűrjük a karalábét, egy tűzálló tálat olajjal ki kenjük, és rétegesen 
belerakjuk a kara lábét, a gombát és a rizst úgy, hogy alul ra is, felülre is karalábé réteg kerüljön. 
Te tejét meghintjük reszelt sajttal és rá öntjük a 2 dl tejfölt, majd az egészet sütőben jól átsütjük

  RÁNTOTT SPÁRGATÖK SAJTOS BUNDÁBAN

A meghámozott spárgatököt (vagy a meg mosott, nem hámozott cukkínit) vékony karikák ra sze-
leteljük, megsózzuk és meghintjük borsikafűvel. A liszt ből, tojásból, tejfölből és reszelt sajtból 
sűrű pa lacsintatésztát keverünk, amelyben a tökkariká kat megforgatjuk és forró olajban mind-
két oldalán kisütjük. Még melegen meghintjük reszelt sajttal. Tálalhatjuk feltétnek, vagy salátá-
val önálló ételként is.

  GORGOD

A szemelt búzát megdaráljuk, a húslében megfőzzük, kis rántást vegyítünk bele.
Megjegyzés: Böjti napokon húslé nélkül, vízzel készítik.

Hozzávalók: 50 dkg karalábé, 
25 dkg friss gomba, 1 vöröshagy-
ma, 2 kanál olaj, 2 dl tejföl, egy 
csokor zöldpetrezselyem, 20 dkg re-
szelt sajt (lehetőleg füstölt), 
5 kanál rizs, só

Hozzávalók: 1 kg zsenge spárga-
tök (vagy cukkíni), 3 dkg reszelt 
sajt, 1 dl tejföl, 1 tojás, 10 dkg liszt, 
só, borsikafű, 3 dl olaj

Hozzávalók: 20 dkg búza, húsle-
ves lé, só, kevés liszt, olaj

Az „Aranyember” műkedvelő előadása. A súgó Balogh Margit, 
Baby néni, akiről a szakácskönyvet elnevezték
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nek. 1715-ben ezt is betiltották, azzal, hogy a szegényeket a házaknál lehet 
csak megvendégelni, erre a célra szabad volt ökröt, juhot levágni és részük-
re kiosztani. A pap egy forintot kapott a mádághért. Maga a város is tartott 
mádágh-ot. Így „1719-ben négy juhot a városért áldoztunk fel. Egy tehenet 
Szent Jakab napján áldoztunk fel.”*

Kevés nép szereti az egyházi éneket (sárágán) annyira, mint az örmény. Szé-
pek a nyugati egyház énekei, de aki magasztos, lélekemelő, keleti dallamot akar 
hallani, menjen örmény templomba, szebb éneket sehol sem fog hallani.

Az örmény vasárnap nem nyít boltot, az asszony nem dolgozik, a kézműves 
szerszámot nem vesz a kezébe, hanem templomba megy, és családjával, rokona-
ival tölti a napot. 

   

  TÖLTÖTT PARADICSOM ÉS PAPRIKA ÖRMÉNY MÓDRA

A paradicsomok közepét kivájjuk, a paprikák magházát eltávolítjuk. Az apróra vágott hagymát 
az olajban meg pároljuk, hozzákeverjük a rizst és állandó keve rés mellett 5 percig pároljuk, majd 
az őrölt hús sal, tojással összekeverjük, sózzuk, hozzáadjuk a borsikafüvet és a zöldpetrezselyem 
felét. Be töltjük a paradicsomokba és paprikákba, majd kikent tűzálló lábosba tesszük, vízzel és 
a para dicsomokból kikapart paradicsom velővel felöntjük. Közé rak juk a megtisztított és apróra 
vágott padlizsán kockákat. Ha a paradicsomból, paprikából marad, azt is felaprítva belekever-
jük. Alma vagy birs szeleteket is közéje rakunk, meghintjük bazsalikommal és puhára pároljuk. 
Tálaláskor a meg maradt zöldpetrezselyemmel hintjük meg.
Megjegyzés: Lehet hús nélkül 20 dkg párolt gombával és 15 dkg rizzsel, vagy gomba helyett 4 
kanál szója granulátummal és 4 kanál rizzsel készíteni.

  RAKOTT ZÖLDSÉG ÖRMÉNY MÓDRA

A húst hagymával pörköltnek készítjük, és ha megpuhult, zsírjára lesütjük, fűszerkö-
ménnyel, borssal ízesítjük. A rizst forrásban lévő vízben puhítjuk, külön megpároljuk a 
megtisztított és megreszelt zöldségeket hagymával, amit morzsolt majoránnával hintünk 
meg. A burgonyát héjában főzzük meg. A padlizsánt is héjában főzzük 5-10 percig, majd 
meghámozzuk.
Tűzálló tálat zsiradékkal kikenünk, aljára egy sor zöldségkeveréket teszünk, erre a pörkölthúst, a 
főtt rizset, a paradicsomot, a burgonyát vagy padlizsánt, majd sütőben jól átsütjük.
Megjegyzés: Hús nélkül is készíthetjük. Még fi nomabbá tehetjük, ha 2 kanál lisztből, 5 dl tejből 
és 5 dkg sajtból sajtmártást keverünk és azzal öntjük le a rakott zöldségeket. 

Hozzávalók: 40 dkg marhahús: 
hátszín vagy felsál, 2 evőkanál olaj, 
10 dkg rizs, 2 db sárgarépa, 1 nagy 
zellergumó, 2 db fehérrépa, só,
25 dkg vöröshagyma, 20 dkg pa-
radicsom, 40 dkg burgonya vagy 
padlizsán (40 dkg tök vagy ká-
poszta), őrölt fűszerkömény, bors, 
majoránna

Hozzávalók: 30 dkg darált bir-
ka- vagy marhahús, 10 dkg rizs, 
10 dkg vöröshagyma, 1 tojás, só, 
1 dl olaj, 30 dkg padlizsán, vágott 
zöldpetrezselyem, 30 dkg paradi-
csom, 10 dkg zöldpaprika, 2 gerezd 
fokhagyma, 30 dkg alma vagy birs, 
borsikafű, bazsalikom
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Örmény karácsony

Örményországban hiányzik a karácsonyfa, mely az ünnepet széppé tenné. A karácsonyt és az Új-
évet nem azon a napon ünneplik, mint nálunk Magyarországon, mert a keleti örmények, éppen 
úgy, mint a görögök, nem a Gergely féle, hanem az úgynevezett júliánuszi (Julianus féle) naptárral 
élnek. Ez a naptár 12 nappal tér el a miénktől. E szerint a karácsony ünnepe január 6-ra esik.

A karácsonyt tizennégy napi böjt előzi meg, ezért az általánosan ismert újév is böjti napra 
esik, ez azonban az úgynevezett gazdag böjt. A kenyeret a legjobb lisztből sütik és ánissal hintik 
be. A leves helyett kompótot esznek. Rizs és mazsolával töltött káposzta (dolma) a főeledel.

Az év utolsó napja emléknap. Az újév nem éjjel 12-kor kezdődik, hanem reggel, midőn egy-
másnak jó reggelt kívánnak (Pari Lujsz). A gyermekek újév napján ajándékokat kapnak. Legin-

  DOLMA

A dolma - darált húsos töltelékkel töltött húsétel növényi burkolatban, amihez öntet jár. Az öntetet abból a 
húslevesből készítjük, amiben a dolma főtt, és azokból az ízesítőkből, amelyek ebben a húslevesben megtalálha-
tók. Ezek az ízesítők mindig savanyúak vagy édes-savanyúak. Az alapvető műveletek a következők: a burkolat 
előkészítése, a töltelék elkészítése, a dolma megtöltése és elhelyezése a főzéshez, a főzés és az öntet elkészítése.
A dolmához való különféle burkolatok előkészítése: A burkolatot általában szőlőlevélből, káposztalevélből, padli-
zsánból, paradicsomból, spárgatökből, hagymából, birsalmából és almából készítjük.
Szőlőlevél: A friss szőlőleveleket 2-3 percre tegyük forró vízbe, azután távolítsuk el az ereket. Káposzta: a ká-
posztafejből vágjuk ki a torzsát, a káposztafejet 10 percig főzzük sós vízben, szedjük szét leveleire, távolítsuk el 
a durva ereket. Paradicsomok, paprikák: a szártól számítva 3/4 résznél vágjuk be keresztbe úgy, hogy kis kalapot 
kapjunk, távolítsuk el a magvakat, és a hús egy részét. Hagyma: szedjük le a héjat, forrázzuk le vagy főzzük meg 
forró vízben 2 perc alatt, távolítsuk el a közepét.  Spárgatökök: hosszában vágjuk félbe, távolítsuk el a magokat, 
forrázzuk le forró vízzel. Alma vagy birsalma: körben vágjuk le a tetejét, úgy tisztítsuk meg a tüszőktől. A birsal-
mát ezenkívül 5 perc alatt főzzük félkészre. 

A húst megdaráljuk. A dolma legtöbb fajtájához a rizst félkészre főzzük, a spárgatökös, hagymás, 
paradicsomos burkolatúhoz készre. A hagymát és a többi ízesítőt aprítsuk fel. Minden alkotó-
részt gondosan keverjünk össze. 
A dolma megtöltése: Az előkészített burkokat töltsük meg a töltelékkel. Fedjük be a levágott 
vagy bevágott kalapocskákkal, a levelekbe burkoljuk bele a tölteléket, és kössük át cérnával. 
A dolma főzése: Az edénybe tegyük bele a csontokat, öntsünk bele húslevest, tegyük rá 
a dolmát, először a tömörebb fajtákat - birsalmát, azután az almákat és padlizsánokat, 
azután a paprikákat, paradicsomokat. A dolmák közötti hézagot töltsük ki alma-, birs-
almagerezdekkel, aszalt barackkal, aszalt szilvával, apróra vágott hagymával; a káposztás 
és tökös dolmára öntsünk paradicsomlét, vagy paradicsompürét, a hagymásba tegyünk 

Töltelék hozzávalók: 50 dkg bá-
rányhús, vagy disznó- és marhahús 
vegyesen, 2-3 evőkanál rizs, 3 fej 
hagyma, 1-2 db tojás (de nem 
mindegyik dolmához), 1/2-1 fej 
fokhagyma, 1-1 evőkanál korian-
derlevél, petrezselyem, bazsalikom, 
2 evőkanál kakukkfű, 3 kávéskanál 
menta, 10 szem fekete bors

Miseruha örmény betűhímzéssel
Gyergyószentmiklós
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kább gozinagh-ot csinálnak, Erdélyben az örményeknél ez a csemege dáláuzi néven ismeretes. 
Ezzel kínálják meg az újév köszöntőket. Reggeli sötétben az újruhába öltözött gyermekek atyjuk 
hívására a folyópartra mennek. Itt imádkoznak, azután az atya bemárt egy darab kenyeret né-
hányszor a vízbe, egy kis üveget teletölt vízzel, és hazasietnek. Az anya ünneplőben elébük megy, 
boldog újévet kívánnak egymásnak (Snorhavor nor dári), és megcsókolják egymást. Most az 
atya kiosztja a szentelt kenyeret és a vizet, előhozzák a gozinaghot és a többi csemegét. Jönnek a 
rokonok, és együtt mennek templomba. A templomban az ünnep előestéjén nagy sürgés-forgás 
van, pap tálcát tart a kezében, cédulák vannak rajta, egyiken himár (balga), a másikon imasdun 
(eszes, bölcs) áll. Az imasdunt választók ministrálhatnak egyházi ruhában, kezükben gyertyát 
tartva az oltár előtt állhatnak. Mielőtt a család eltávoznék a templomból, a családapa idegene-
ket és utasokat hív meg asztalához. Cél, hogy mindenki családiasan, otthonosan érezze magát. 

meggy-szilvát. A dolmát az edénybe helyezés után fedjük le tányérral, zárjuk le az edényt és pároljuk 
készre, gyenge tűzön. 
Az öntet: a dolma főzése közben a húslevesből, a szétfőtt aszalt gyümölcsökből vagy a paradicsompüréből kép-
ződött szószt öntsük le, majd a tálaláskor locsoljuk meg vele. Az öntethez: 50 dkg darált húshoz 1-1 1/2 pohár 
joghurt (macun), ízesítésként fokhagyma, petrezselyemzöld. Tálaláskor a dolma mellé rakjuk az aszalt barackot, 
birsalmát és aszalt szilvát. 

  TÖLTÖTT UBORKA  (TÉTUM-DOLMÁ)

Töltelék: a hagymát és az őrölt húst megpároljuk, hűlés után tojást, rizst, sót, borsot, kevés apróra 
vágott szalonnát teszünk bele, majd összevegyítjük. Az uborkát meghámozzuk, ketté vágjuk, ki-
vájjuk a magokat, belsejét picit sós kézzel bekenjük, leborítjuk, 1 órát állni hagyjuk, azután főtt 
vízzel leforrázzuk. Rövid idő múlva kiszedjük, és hideg vízbe tesszük, majd deszkára téve megtölt-
jük a töltelékkel. Felállítva, egymással szembe tesszük a fél uborkákat a fazékban, forró savót, vagy 
vizet töltünk rá, hogy ellepje. Lassú tűzön főzzük, kevés csombort, kaprot főzünk bele, feleresztjük 
vékony rántással, tojás sárgával sűrítjük, ízesítjük pici citromsóval, cukorral, sóval, bőven tejföllel.
Ugyanígy töltött tököt is készíthetünk.
 

   MÁCHOCH 

50 dkg fi nomlisztet előbb sűrűre, majd folyékonyra keverünk a hideg korpacibere levével, meg-
sózzuk és beleadunk 2 kanálnyi szárított, összemorzsolt és átszitált lómenta (borsmenta) levelet. 
Most forró korpaciberét töltünk hozzá lassanként (de ha igen savanyú a lé, úgy forró vízzel ve-

Hozzávalók: 80 dkg uborka, só, 
40 dkg őrölt sertés hús, 1 dl rizs, 
15 dkg hagyma, 1 tojás, borsikafű 
(csombor), kapor, bors, szalonna, 
5 dkg liszt, olaj, ízlés szerint 
citromsó, cukor, tejföl

Hozzávalók: 50 dkg fi nomliszt, 
3 cikk foghagyma, 2 kanál borsmenta 
(fodormenta), só, 5 l víz, korpacibere       

Hájr méhr – Miatyánk
Erdélyi örmény és latin írásmóddal
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Másnap, Jézus megkeresztelésének ünnepén a folyó jegén sátrat csinálnak. Ennek Jordán a neve. 
A polgárok saját házi zászlóik alatt vesznek részt a körmeneten. Az ifj ak felfegyverkezve és lóhá-
ton mennek ki. Mikor vége az ünnepnek, kilövik fegyvereiket és a körmenet visszaindul.

Karácsony napjának egyik legszebb szokása a házszentelés. Mély szimbolikus értelme van. 
Illő, hogy a karácsonykor földre szálló Üdvözítő szentelt hajlékot találjon. A szertartást a pap két 
ministránssal végzi. A házban egy asztalra a legszebb tálba vizet készítenek. Mellette áll két égő 
gyertya. A pap bevonul a szobába. Eléneklik a – Lujs i Iusa – kezdetű karácsonyi sárágánt, utána 
az Úr Jézus keresztelésére vonatkozó Szt. Máté evangélium III. fejezetének 1–17 versét olvassa 
fel a pap. A pap a Megerdi Christos sárágán éneklése mellett kis kézi keresztjét belemártja a vízbe, 
ezzel megszenteli az egész házat. A családtagok mindannyian megcsókolják a kis keresztet. Ez a 
házszentelési szokás régen is megvolt. A kötelező adomány régebben karácsonykor az alma volt.

gyítjük), s tűznél kavargatás közt forrósítjuk majdnem fövésig. Mártás sűrűségű kell legyen. Kihűtjük. 3 cikk 
fokhagymát jó apróra vágjuk, kevés sóval jól összetörjük, kevés korpaciberével feloldjuk s a máchokhoz hozzá-
keverjük. Hidegen tálaljuk, s külön friss lenmagolajat, reszelt tormát adunk mellé. Puha kenyérrel esszük. 
Megjegyzés: Szigorú böjti napokra való étel.

Korpacibere készítése: 50 dkg száraz búza korpát, 3-4 kanál kukoricalisztet leforrázzuk egy nagy (6-8 literes) 
cserépfazékban annyi vízzel, hogy tésztakeménységű legyen, összekavarjuk. Azután hozzátöltünk 5 liter jó me-
leg vizet, s ha lehűlt langymelegre, hozzáadunk 1 lúdtojásnyi felolvasztott, jól megkelt kenyérkovászt. 4-5 napig 
a konyhában tartjuk a kályhához közel, az alatt jól megsavanyodik. Szép tiszta ruhán át a levet leszűrjük, üve-
gekbe töltjük és használatig hűvös helyen tartjuk.

   TÖLTÖTT HAGYMA (SZOCHE-DOLMÁ)

Érett, szép kerek hagymából készítjük. A középnagyságú hagymákból minden két személyre ele-
gendő 3 db. Lehámozzuk a külső száraz héját, és éles késsel a gyökerénél levágunk egy-egy szele-
tet annyira, hogy a hagymának minden rétege látszódjon. Ez alatt 1 liter asztali bort zománcos 
lábosban felforralunk, a hagymákat belerakjuk, és megfőzzük annyira, hogy a rétegeket egymás-
ból kiszedhessük. Egyet megpróbálunk s ha jól kijön, úgy az egészet levesszük a tűzről, és ha kis-
sé hűlt, egy villa segítségével előbb a középrészt húzzuk ki belőle s azután a többit. Elkészítjük a 

rizses hústölteléket, ezzel a hagymákat kissé lazán megtöltögetjük, berakjuk a lábasba, rátöltjük a hagymás bort, 
feltöltjük még vízzel annyira, hogy a hagymákat elfödje, megsózzuk ízlés szerint, 2-3 kockacukrot teszünk bele 
és lefedve puhára főzzük. Felengedjük a következő módon: lisztet kevés vízzel simára keverünk, hogy sűrű masz-
sza legyen, hozzáadjuk a tojás sárgát, tejjel fölhígítjuk, lassanként a hagyma levével felengedjük, visszatöltjük a 
hagymára és összefőzzük. Nem kell sok leve legyen, csak éppen, mint egy puha mártás. Tejföllel tálaljuk.

Hozzávalók: 6 db hagyma, 
1 liter bor, 40 dkg darált hús, só, 
bors, 2-3 kockacukor, 1 dl rizs, 
1db tojás sárga, 1 dl tej, liszt, 
1-2 dl tejföl

Gyergyószentmiklósi templomrészlet
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Manapság mindenki anyagi erejéhez mérten ad a szertartást végző papnak.
Valóban senki sem dolgozik az ünnep előtt és alatt. 
Karácsony éjjelén a lány kimegy a kapuba, az első arra jövő férfi nek fején átdob egy darabka kenyeret (más 

feljegyzések szerint almacsutkát), azután megkérdezi, hogy hívják és mi a foglalkozása, így megtudhatja jöven-
dőbelije nevét és foglalkozását.

Erdélyben az örmény gyermekek karácsony napján reggel és az ünnep előestéjén házról-házra járnak és kán-
táltak Az Üdvözítő születésére énekelték:

   CSURIVERA 

2-3 kanál friss lenmagolajban vagy más olajban puhára pároljuk a metéltre vágott hagymát, 
teszünk bele kevés sót, borsot és annyi ecetet, hogy fi nom savanykás íze legyen. Külön edény-
ben felfőzünk bőven vizet, kissé megsózzuk, kevés ecetet is teszünk bele, és csendes fövés 
mellett beleütünk egymástól távol 5-6 tojást, és főzzük 6-8 percig, míg körül a fehérje meg-
keményedik és belül a sárga folyékony marad. Szűrőkanállal kiszedve a tojásokat főzelékes tálra helyezzük, az 
olajos hagymával betakarjuk, még egy kevés olajat ráöntünk, kissé paprikázzuk. Puha kenyérrel vagy frissen 
főzött puliszkával esszük.

  ÖRMÉNY GOMBAÉTEL

Zsírban apróra vágott vöröshagymát megfonnyasztjuk, késhegynyi pirospaprikát teszünk bele, 
húslevessel (hústalan napokon vízzel) felengedjük, és a gombát megfőzzük benne. 
Amikor megfőtt, apróra vágjuk, vajjal, tojással, liszttel összekeverjük, sóval, tört borssal és ap-
róra vágott zöldpetrezselyemmel ízesítjük.  Lapos szeleteket formálunk belőle, és forró zsírban 
kisütjük, azután kisebb négyszögű darabokra vágjuk.
Zsírból és 1 kanál lisztből világos, vékony rántást készítünk, tejjel feleresztjük, ecettel sava-
nyítjuk, sózzuk, kevés vágott petrezselyem zöldet teszünk bele. Néhány percig forraljuk, majd 
ízlés szerint tejfölt öntünk hozzá, és összefőzzük a lével. A levet a sült gombás tésztára öntjük, 
vagy külön tálaljuk.
Megjegyzés: Az erdélyi örmények körében a hirip, illetve a vargányagomba használata volt az általános.

Hozzávalók: 1 dl lenmagolaj, só, 
15 dkg hagyma, 5-6 db tojás, bors, 
pirospaprika, ecet

Hozzávalók: 1 kg gomba, kevés 
húsleves, 1 kanál zsír, 15 dkg vö-
röshagyma, 5 dkg vaj, 3 db tojás, 
késhegynyi pirospaprika, 2,5 dl tej, 
só, 1 dl tejföl, 15 dkg liszt, bors, 
ecet, petrezselyem zöld (ízlés sze-
rint)

Hiszus gulá, Pálul cshika, Phésé gédrádz, Ná páluládz…
Duvechhek ézbánész, 
Or erthám pánész.

Sír a Jézus, mert nincs pólyája,
Vág (a Szűz Anya) ruhájából és abba pólyálja…
Adjátok a kántálásért járó pénzemet, hogy dolgomra menjek.
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Azt tartja a néphit, hogy az állatok karácsony éjjelén beszélni tudnak. És ha valaki elrejtőzik az istállóban, 
csodálatos történeteket tudhat meg a kis Jézusról. Jutalmul adta ezt a képességet a jó Isten az állatoknak, mert a 
betlehemi szent éjszakán leheletükkel melengették az Isteni Gyermeket.

A férfi ak meglátogatják egymás házait karácsonykor. Fontos, hogy belépve férfi  kívánjon először boldog ün-
nepeket és ne nő, mert a néphit azt tartja, hogy az szerencsétlenséget hoz. „Boldog ünnepeket kívánok”-kal lép 
be a házba. Legalább egy darabka fát kell magával vinnie, hogy ezzel is gyarapítsa a ház vagyonát.

A karácsony ünnepélyességét a gazdag étrend is bizonyítja. Az ünnep előtti böjtölést felváltja az ünnepnap változa-
tos konyhája. Szigorú hagyományok szerint évről – évre ugyanaz az étrend. Kelet szakácsművészete nagyon érezhető 
ezeknek az ételeknek elkészítésénél. Sok karácsonyi ételnek az eredete még az örmény múltba nyúlik vissza. Rafi nált 
ízek, különleges édességek, ez jellemzi a karácsonyi étrendet. Itt nincs különbség a keleti hitű és a római katolikus 

   GOMBAFŐZELÉK  (HIRIBSISLIK)

A szép szárított hirib gombát langyos vízben kis ideig áztatva tisztára megmossuk. Fövő vízben 
2-3 órai fövéssel puhára főzzük. A friss gombát alapos mosás után megfőzzük. Zsírból, fi nom-
lisztből zsíros piros rántást készítünk, apró kockára vágott hagymát benne megpároljuk, bele-
adjuk a megmosott rizst, jól összekeverjük, beletesszük a puhára főtt s fi nom vékony metéltre 
vágott gombát, rászűrünk 8-10 dl gomba levet, ízlés szerint megsózzuk, s lefedve csendes fövéssel 
puhára, sűrűre főzzük. Időközönként meg-megkavarjuk, nehogy odasüljön. Ha a rizs nem elég 

puha, még gombalevet szűrünk hozzá. Ecettel – ízlés szerint – megsavanyítva tálaljuk.
Megjegyzés: Az erdélyi örmények a vargányagombát (hiribgomba) használták. Lehet más gombából is készíteni.

  SZŐLŐS RIZS  
   

Egy kanál zsírt megforrósítjuk és abban a hagymát úgy egészében sárgára pároljuk, kivesszük a 
zsírból, beleadjuk a megmosott rizst, 8-10 dkg szőlőt vagy mazsolát, és egy pár kavarás mellett 
addig forrósítjuk, míg a nedvessége elpárolgott.  Feltöltjük kb. 6 dl fövő vízzel, teszünk bele ízlés 
szerint sót, 10 szem egész borsot, és fedő alatt szép csendesen puhára (de nem lágyra) pároljuk. 
Tálaláskor a borsot kiszedjük belőle, tésztástálra halmozva, fahéjas cukrot adunk melléje.

   DSIDSU 

Tojás nélkül jó kemény laskatésztát gyúrunk, fi nomra eldolgozzuk, s jó késfok vastagra kinyújtjuk. 
Ha már szikkadt, úgy kb. 6-7 cm széles csíkokba szeleteljük, egymásra rakjuk, s keresztbe 0, 5 cm-es 
metéltnek vágjuk. Bő, sós vízben kifőzzük, hideg vízzel leöblítjük, és lenmagolajba beleforgatjuk. Hi-

degen tálaljuk, és kevés fokhagymásecetet adunk külön mellé, amivel megöntözve esszük. Megjegyzés: Böjtös étel

Hozzávalók: 50 dkg hirib (vargá-
nya) gomba, 5 dkg zsír, 5 dkg liszt, 
10 dkg hagyma, 4 dl rizs, petrezse-
lyem, majoránna, 2 dl tejföl, piros-
paprika, almaecet

Hozzávalók: 10 dkg zsír, bors, 
1 dl olaj, 10 dkg hagyma, só, 
30 dkg rizs, 8-10 dkg szőlő vagy 
mazsola, fahéj, cukor

Hozzávalók: Liszt, só, lenmagolaj, 
fokhagymás ecet
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örmény között, mert még az utóbbiaknál is erősen él ez a hagyomány. Főbb ételek a hússal töltött 
különféle dolmák, disznó és kappan pecsenye karácsony estéjén, ezeken kívül töltött halat esznek.

Örményországban Szilveszter estéjén megrakják az asztalt gyümölcsökkel, tejből és mézből 
készült édességekkel (anus-ábur, gátnábur, pelté). Bort és pálinkát is tesznek az asztalra, s apró 
mazsolaszemeket hintenek a gyermekek fejére. Az asztal közepére nagy kenyeret helyeznek, 
amelyre egy narancsot erősítenek, azután beleszúrják az olajfa ágat. Erről minden jelenlevő kap 
egy kis gallyat, amely köré mogyorót és diót kell raknia mintegy azon reményének a jelzéséül, 
hogy az ő napja is fényesedni fog mindhalálig, s hogy a közös gyümölcsösben is jó termésük 
lesz a fáknak. A család legidősebb tagja mindenkinek a számára kijelöl egy-egy almát s minden 
egyes almába lyukat fúr egy pénzdarab segítségével, amelyet aztán elrejt az almák egyikében. 
Megőrzik az összes almát egy edényben, melyet aztán másnap felnyitnak: s az, akinek almá-

  KAPROS  TÚRÓVAL  TÖLTÖTT GOMBAFEJEK  RÁNTVA

A gombafejeket megtisztítjuk. A túrót összedolgozzuk a fi nomra vágott kaporral, sóval, borssal 
és habosra keverjük a tejföllel. A gombakalap mélyedésébe helyezünk kb. egy csapott evőkanál-
nyi túrókrémet, és szemben ráhelyezünk egy másik gombafejet. Így panírozzuk, és forró olajban, 
közepes lángon, többször megforgatva barnára sütjük. Rizzsel tálaljuk.

  MAZSOLÁS RIZS (PHILÁV, PILÁF)

A megmosott, majd megszárított rizst belekeverjük az olvasztott vajba, és addig melegítjük, amíg 
átlátszó lesz. Ekkor szegfűszeggel, fahéjjal, sóval fűszerezzük, felöntjük kétszeres forró húslével, 
belekeverjük a mazsolát, fedő alatt puhára pároljuk. Hústalan napon húslé helyett forró vízzel 
öntjük fel. Úgy is tálalhatjuk, hogy a tetejét sült libamáj szeletekkel borítjuk be. 

  SZŐLŐLEVÉLDOLMA  (EKUDEREVOVDOLMÁ )        

Tenyér nagyságú szőlőleveleket leforrázzuk, 15 percig a vízben hagyjuk, hideg vízzel megmossuk 
és megtöröljük. A húsokat a szalonnával összedaráljuk, hozzákeverjük a rizst, a tojást, sózzuk, 
borsozzuk. Megtöltjük a szőlőleveleket. Egy pár szőlőlevelet vékony metéltre (laskára) vágunk, 
lábasba tesszük, rárakjuk a töltött leveleket és annyi vizet, hogy ellepje, sózzuk, és fedő alatt pu-
hára főzzük. Zsírból, lisztből, kaporból piros rántást készítünk és összefőzzük.
Megjegyzés: A moldvai csángóknál még ma is egyik legnépszerűbb étel, ki kitől tanulta, nem 
tudni, hiszen együtt éltek a moldvai örményekkel. A tény, hogy nagyon fi nom, érdemes kipróbálni. 

Hozzávalók: 24 közepes fej csi-
perke gomba (csak a kalapja), kés-
hegynyi őrölt bors, 30 dkg tehén-
túró, 1 csokor kapor, 2 evőkanál 
tejföl, 1 teáskanál só, panírozáshoz: 
liszt, tojás, zsemlemorzsa

Hozzávalók: 25 dkg rizs, 
10 dkg olvasztott vaj, szegfűszeg, 
fahéj, só, 15 dkg mazsola, libamáj

Hozzávalók: 1 kg kövér sertéshús, 
1 kg borjúhús, 15 dkg füstölt sza-
lonna, 10 dkg rizs, 1 db tojás, bors, 
40-50 db szőlőlevél, 5 dkg zsir, 
7 dkg liszt, kapor, pirospaprika, só

Mária-szobor Erzsébetvárosban
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jában találják a pénzdarabot, hozzávarrja azt a tárcája fenekéhez abban a reményben, hogy a 
tárca egész esztendő alatt tele lesz.

Újév napja az ajándékok napja Örményországban. Nincs a családnak olyan apró vagy felnőtt 
tagja, aki titkos örömmel ne gondolna a kedveskedő ajándékokra, amelyekben okvetlenül részesül. 
A szülők meg egész éjjel virrasztanak. Rendezik az ajándéktárgyakat, megterítik az asztalt, amely 
csak úgy görnyedezik a sokféle étel alatt. A sütemények garmadájában ott díszeleg a kozinágh – 
románul a kalács (cozonac), a dáláuzi, a legkedveltebb örmény csemege, amely újév napján a vilá-
gért sem hiányozhat az asztalról. Ez a csemege nem egyéb, mint mézzel erősen összefőtt dió.

A családapa később eltávozik látogatásokat tenni, az anya pedig otthon marad fogadni a ven-
dégeket. Egész nap tart a vendégjárás. Minden vendéget megkínálnak kozinághghal s egy pohár 
borral, a vendég gyermekek pedig cukorkát kapnak.

    

  MARTILAPUDOLMA (PODBÁLOVDOLMÁ) vagy TÖLTÖTT KARALÁBÉ

A martilapu, vagy karalábé leveleket szárától, erétől megtisztítjuk, sokat metéltre vágunk és az 
egészet enyhén sós vízzel leforrázzuk. Megtöltjük: darált hússal, félig főtt rizzsel, tojással, só, tö-
rött bors, zsírban fonnyasztott vöröshagymával. A tölteléket átkötjük. A metéltet, a töltelékeket 
és az apró kockára vágott karalábét sós vízben puhára fözzük. Zsírból, lisztből világos rántást ké-
szítünk, kis hideg vízzel feleresztjük, berántjuk. Citromlével vagy ecettel ízesítjük és tejfölözzük.
Megjegyzés: Készítik kelkáposzta levélből is. Ezt nevezik Erdélyben Podlutkának.

  OLAJOS  DOLMÁ (OLAJOS  KÁPOSZTA), VAJAS  DOLMÁ 

A gombát apróra vágjuk, hagymával kevés olajban megpároljuk, a kölest vízben félig puhára 
főzünk, leszűrjük. A kölest és a gombát összekeverjük, sózzuk, borsozzuk és savanyú káposzta 
levelekbe rakjuk. A vagdalt savanyú káposztát kevés kaporral és borsmentával lábosba tesszük, 
rátesszük a töltelékeket és kevés vízzel vagy káposztalével fedő alatt puhára pároljuk. Kivesz-
szük a töltelékeket és fél liter lével leöntve félre tesszük. A káposztát olajos, hagymás, paprikás 
rántással berántjuk. Összeforraljuk, majd ráöntjük a töltelékeken levő levet, rá tesszük a töl-
telékeket. 
A vajas dolmá ugyanúgy készül, mint az olajos dolmá, de olaj helyett vajat, köles helyett rizst 

használunk, és a végén a káposztát tejfölözzük, a töltelékekbe pedig 2 tojást is belekeverünk. 
Megjegyzés: Annyiban különbözik az erdélyi töltött káposztától, hogy nincs benne hús, a tölteléke rizses gom-
ba, vagy kölessel készített gomba. Az örmények ugyanis ezt az ételt csak hústalan napokon eszik: az olajos 
dolmát nagyböjtben, a vajas dolmát a hústalan napokon. Az erdélyi örmények hidegen fogyasztották.
Változat: Ritkábban készített nagyböjti dolma volt az édeskáposzta levelekbe töltött mazsolás rizs.

Hozzávalók: 50 dkg martilapu, 
vagy karalábé levél, 40 dkg sertés 
hús, 7 dkg rizs, 10 dkg hagyma, 
törött bors, 5 dkg zsir, 5 dkg liszt, 
citromlé (vagy ecet), 2 dl tejföl, 
1 db tojás

Hozzávalók: 15 dkg gomba, 
15 dkg hagyma, 20 dkg köles (vagy 
rizs), 80 dkg savanyú káposzta 
(levelek a töltelékhez és vágott), 
kapor, borsmenta, só, bors, piros-
paprika, olaj (vaj), tejföl, 2 tojás, 
lenmagolaj

Gyergyószentmiklósi régi 
síremlékek
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Farsang
   

Az arcfestés és jelmezbe öltözés sem marad el a farsang napjaiban. A lányok fi úknak és a fi úk lányoknak öltöz-
nek és így látogatnak el a közeli rokonokhoz. Egy-egy jelmezes csapat nem áll több, mint 4–5 személyből.  

Farsang napjaiban minden örmény háznál kátá-val kínálják meg először a vendéget. Ekkor gyakran tarta-
nak a rokonok összejövetelt, és ha egyik vagy másik között harag uralkodik, úgy kísérletet tesznek, hogy ezek 
még a nagyböjt előtt kibéküljenek. Tudták őseink azt, hogy amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van az 
üdülésre. Azért minden elfoglaltságuk mellett is szakítottak időt arra, hogy néha-néha üdülhessenek is. Össze-
jöveteleket rendeztek év közben is. Vacsorára nem költöttek, vitt mindenki otthonról kosárban: kalácsot, sültet, 
tésztát, csemegét, gyümölcsöt, bort. A rokonok, ismerősök, szomszédok összecsapták vacsorájukat, és együtt 
fogyasztották el. Jól táncoltak, kedélyesen vigadtak, ettek, ittak, mulatoztak – családiasan.

   SZŐLŐMÁRTÁS

A szőlőt vízben felfőzzük. A tejfölt a liszttel egy csészében simára kavar juk, a szőlőhöz adjuk a 
zöldpetrezse lyemmel együtt, felforraljuk, és a para dicsomkrémet is hozzáadjuk. A rántott harcsa 
mellé kínáljuk.

  ASZALT SZILVA

Az aszalt szilvát előző nap megmossuk, beáztatjuk, és másnap puhára főzzük. Őrölt fahéjjal íze-
sítjük, pár csepp citromlevet adunk hozzá. Tejes eresztéket készítünk (2 evőkanál liszt egy pohár 
tejjel vagy tejföllel), és ezzel még 5 percig főzzük. Önálló ételként, vagy hagymás burgonyapü-
rével tálaljuk.

Hozzávalók: 50 dkg szőlő (Izabel-
la), 10-15 dkg tejföl, 5 dkg liszt, 
só, méz (ha nem elég édes), 
petrezselyemzöld, 5 dkg paradi-
csomkrém

Hozzávalók: aszalt szilva, 2 evő-
kanál liszt, 1 pohár tej vagy tejföl, 
őrölt fahéj, citromlé
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Húsvét

Legvígabb húshagyó kedd estéje: e napon korán összegyűlnek a rokon családok a legtekintélye-
sebb háznál, hogy közösen étkezzenek, és együtt töltsék e víg napot. Farsang utolsó napján tojás-
sal zárják be a gazdag vacsorát, húsvét reggelén először piros tojást esznek. Szigorúan megtartják 
a böjt napjait minden héten, sokan napjában csak egyszer esznek kenyeret. Vannak olyanok is, 
kik két-három napig böjtölnek csak kenyérrel.

A húsvéti piros tojás Örményországban is hagyományos szokás, az ottani gyermekvilág ünnepi 
örömei sorában épp oly nevezetes szerepet játszik, mint az erdélyi örményeknél, magyaroknál.

Talán a föld kerekségén egyedül az örmények azok, akik a böjt első napján meglátogatják 
egymást, hogy: Snorhávor miédz bász-t, kegyes nagyböjtöt kívánjanak egymásnak. 

Tészták, édességek

  BURGONYAPOGÁCSA

 A vajat, a lisztet és a héjában főtt és áttört burgonyát sóval és 1 db tojással eldolgo zzuk, majd 
egy órát pihentetjük. Ezután kinyújtjuk, pogácsaszaggatóval kivág juk, tojással megkenjük és a 
sütőben világosra sütjük, de tetszés szerint kisüthetjük forró olajban is.

  ÖRMÉNY HÚSOS BÉLES (MÉSZOV-PÁGHBÁDS)  
 

 A tésztát formával kerekekre szaggatjuk, minden második karika közepére kis lyukat szakí-
tunk. A tölteléket egy egész és egy kilyukasztott karika közé helyezzük. Vághatjuk négyszö-
gűre is.
Töltelék: A húst vagy sülthús-maradékot megdaráljuk, kevés vajon megfonnyasztott, apróra vá-
gott vöröshagymával, megsózva és borsozva 15 percet pároljuk. Végül tejfölt, fi nomra vágott 
petrezselyemzöldet és csipetnyi fodormentát keverünk bele.
A keverékkel megtöltött pogácsákat forró sütőben kisütjük.

Megjegyzés: Ez a húsos béles hasonlít a lengyel, román, orosz piroghoz, de eltér attól a töltelék összeállításában, 
főleg a jellegzetesen kaukázusi örmény fűszer, a fodormenta alkalmazása révén.
Húshagyókedden – a hagyomány szerint – minden háznál készítik.

Hozzávalók: 25 dkg vaj, 
25 dkg liszt, 25 dkg héjában főtt 
és áttört bur gonya, 2 db tojás, só, 
esetleg olaj

Hozzávalók: Vajas-leveles tész-
ta, a töltelékhez: 25-3o dkg előre 
megpárolt hús vagy sültmaradék, 
10 dkg vöröshagyma, 1 dl tejföl, 
1 csipetnyi fodormenta, só, bors, 
petrezselyemzöld (ízlés szerint)

Kódexlap
Krisztus levétele a kereszről és sírba tétele
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A böjtölésnek meg nem tartását szigorúan büntették, 1727-ig ez még elzárással is járt. „A tanácsnak bejelen-
tették, hogy P. Bogdán most szerdán a timárháznál buzsenyicát (pácolt, füstölt kecske oldal, vagy comb frissen 
sütve) evett, erre a tanács azt határozta, hogy két napig zárassék el és pénteken a sonkát kössék a nyakába, úgy 
álljon három órán át a tanácsház ajtajában.” Ezután elég magas pénzbüntetést szabtak ki: a templomnak két 
font viaszgyertyát, a bíráknak két forintot kellett fi zetni a böjtszegőnek.

Az örmény nagyböjt alatt nemcsak a húseledeltől tartózkodik, hanem még a tejneműt sem eszi meg, hét 
hétig tisztán böjtöl.

Hagyományos örmény húsvéti köszöntő Gyergyószentmiklóson: Hrisztosz háréáv i méréloc – ornéál é 
Harutjun Hiszuszi Hrisztoszi! – Krisztus feltámadt a halálból – áldott Jézus Krisztus feltámadása!

A XVIII. sz. ötvenes éveiben vitték ki a hazai örmények az osztovátát a szobából, miután olcsó lett a piacon a 
vászon. A nagyböjt hét hete alatt sok fonalat font a leány, de letette húsvétra a guzsalyt, és így dalolt:

  SONKÁSKIFLI

A tehéntúrót, lisztet, vajat, sót deszkán könnyedén összemorzsáljuk, 1 egész tojást adunk hozzá, 
összegyúrjuk könnyedén, és egymásután háromszor rételjük, mint a vajastésztát. Jó vékonyra ki-
nyújtjuk, négyszögletes darabokat vágunk ki belőle, a főtt és apróra vágott sonkával megtöltjük, 
kifl inek formáljuk, tetejét megkenjük tojás sárgával és jó tűz mellett pirosra sütjük.

  MÉZES POGÁCSA

A mézet a cukorral s a liszttel elvegyítjük, majd gyúródeszkán összegyúrjuk a tojással és a fűsze-
rekkel, 12 órát pihentetjük. Ezután kézzel pogácsá kat formálunk belőle s a tetejére diót, mo-
gyorót, vagy mandulát helyezünk. Tojásfe hérjével megkenjük, és a tepsibe helyezve a sütőben 
világosra sütjük.
Jó szapora tészta, ha egy kicsit áll, megpuhul, és javul a minősége. 

  MEGGYES TÉSZTA

A cukrot, a tojást, a joghurtot jól elkeverjük, ehhez hozzáadjuk az olajat, a lisztet, a sütőport és 
az egészet robottal jól kikavarjuk. Kikent, kilisztezett tepsibe öntjük, tetejére a kimagolt megy-
gyet szórjuk, és sütőben 25 percig sütjük. 

Hozzávalók: 25 dkg fi nom ki-
szikkadt tehéntúró, 25 dkg liszt, fél 
kávéskanál só, 1 tojás, 25 dkg vaj, 
1 tojás sárgája, 20 dkg főtt sonka

Hozzávalók: 20 dkg méz, 1 kis-
kanál szódabi karbóna, 4 db tojás, 
20 dkg porcukor, 60 dkg teljes ki-
őrlésű búzaliszt, 20 dkg margarin, 
1 kiskanál fahéj, szegfűszeg, szegfű-
bors, 1-1 késhegynyi ánis, sáfrány, 
5 dkg dió, mogyoró, vagy mandula

Hozzávalók: 25 dkg cukor, 
1 kávéskanál sütőpor, 1 db egész to-
jás, 2 dl joghurt, 2 dl olaj, 
50 dkg liszt, 1 kg kimagozott meggy
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Zádig, zádig párov egár,   Húsvét, húsvét Isten hozott,
Tun mjér déghé párov egár.   Helységünkbe Isten hozott.
Orén achté funt mánéczhi,   Hét fontot naponként fontam,
Gárdsárész ilig léczhuczhi,   Osómra fonalt sodortam,
Liszér jév rutháég máséczhi,   Gúzzsal, munkával kinlódtam,
Khérdinkhész  i védksz icsuczhi,  Bő verejtéket hullattam.
Gármér hávgith, szirun hávgith,  A mit küldök: piros tojás.
Szirágánisz hárur hávgith.   Vedd kedvesem: az száz tojás.

A dallamát Bartók Béla gyűjtötte Torda-Aranyos megyében egy cigány hegedűstől 
1910-ben, és a Román táncok sorozat negyedik darabjaként dolgozta fel. 

  DIÓS, MÁKOS PATKÓ

A lisztet a margarinnal jól összedolgo zzuk. Hozzáadunk fél pohár langyos tejet, amelybe 1 ká-
véskanál só, 4 kávéskanál cukorral felfuttatott élesztő is kerül. Egy tojással jól össze gyúrjuk és 
annyi tejet adunk hozzá, amennyit fel vesz. Vigyázzunk rá, hogy a tészta kemény legyen. Négy 
cipóra osztjuk és 2 órán át kelesztjük, majd kinyújtjuk. Diós vagy mákos töltelékkel megtöltjük, 
tetejét tojássárgájával megkenjük, miután felcsavartuk, és patkó alakúra formáltuk. Szép világos-
barnára sütjük.
A töltelék: A cukrot a tejben, fél dl vízben felolvasztjuk, hozzáadjuk a darált diót, reszelt 

citromhéjat és puhára főzzük. Vajat és mazsolát keverünk bele. Ugyanígy készül a mákos is.
A patkó alakúra kiképzett tésztákat egymástól 3 ujjnyira helyezzük a tepsibe, hogy ne repedjenek meg.

  MÉZES KENYÉR

A lisztet a szódabikarbónával össze keverjük és félretesszük. Kavaróedény be tesszük a tojá-
sok sárgáját, cukorral jól elkeverjük és a tejjel felhígítjuk. A tojás fehérjéből kemény habot 
verünk. Az el kevert tojássárgához rendre beleve gyítjük a lisztet, a mézet, a fűszereket és a 
tojáshabot, majd pedig a csemegéket: a diót, mogyorót, mandulát, mazsolát és a vágott 
aszalt szilvát. Jól kikent, morzsával meg hintett keskeny tepsibe tesszük, először erős, majd 
lassú tűznél sütjük meg.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 tojás, 
25 dkg margarin, 2 dkg élesztő, só, 
10 dkg cukor, 2-3 dl tej. A töltelék-
hez: 25 dkg cukor, 1 dl tej, reszelt 
citromhéj, 30 dkg dió (vagy mák), 
3 dkg vaj, 5 dkg mazsola

Hozzávalók: 30 dkg liszt, fahéj, 
3 db tojás, 3 evőkanál előmelegí-
tett méz, 15 dkg cu kor, szegfűszeg, 
szegfűbors, 1 csésze tej, 5 dkg dió, 
5 dkg mogyoró, 5 dkg mandula, 
5 dkg vágott aszalt szilva, ánizs, 
5 dkg mazsola, egy mokkáskanál 
szódabikarbóna
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Húsvéti szentelmények:

Az örmény húsvét napján reggel addig semmit sem eszik, amíg a szenteltet a templomból haza nem 
hozzák. A háziasszony még szombaton este előveszi a szentelő kosarat és beleteszi a kátát, pászkát, 
a legszebb kalácsot, ezek mellé helyez egy főtt sonkát, darab szalonnát és sót, néha báránysültet, 
piros tojást és bort is. Másnap reggel egyik pap korai misét mond; ez alatt a cselédség a kosarakkal 
összegyűl a czinteremben. Majd kijön a pap és a kántor, aki füstölőt és szenteltvíztartót hoz. A pap 
megszenteli a sorba tett és kitakart kosarakat. Húsvét reggelén mindenki szenteltet eszik. Szentel-
tettel szokás kínálni a húsvét napjaiban látogató rokonokat, barátokat, ismerősöket is.

„Húsvét és karácsony ünnepe előtt az özvegy és szegény asszonyoknak a társulat ládájából 
alamizsna adassék” – így gondoskodott a rászorultakról az erdélyi örmény közösség.    

  GYÜMÖLCSKENYÉR

3 tojásfehérjét kemény habnak verjük, belekeverjük a 3 tojássárgát, a cukrot, a citrom héját. 
Megelőzőleg elkészítjük: a tisztított mazsolát kettőbe vágjuk, a fügét összeaprítjuk, a datolyát 
összevágjuk, a csokoládét megreszeljük. Ezeket mind a kikavart tojáshoz adjuk, és hozzátesszük 
a lisztet. Együtt az egészet deszkán összegyúrjuk, hosszúkás alakra formáljuk, tojással megkenjük 
és kikent tepsiben, vagy őzgerinc formában mérsékelt tűznél megsütjük.

  ÖRMÉNYRÉTES
  
Az élesztővel, a langyos tejjel, a kockacukorral és kevés liszttel kovászt készítünk, hozzáadjuk 
a meleg tejet, az evőkanál cukrot, sót, a tojássárgát, az egész tojásokat, olvasztott vajat és any-
nyi lisztet, amennyit felvesz, hogy puha tésztát kapjunk. Nagyon jól összedolgozzuk és letakar-
va kelni hagyjuk. Ha megkelt, több darabba osztjuk, lisztezett deszkán kézzel elnyomogatjuk, 
megkenjük olvasztott vajjal, meghintjük cukros mandulával vagy dióval, szőlővel (mazsola) és 
felgöngyölítjük 6-7 cm vastagságú rúdnak. Kikent tepsibe téve egymás mellé rakjuk és újból ke-
lesztjük. Sütés előtt 5 tojás fehérjéből kemény habot verünk, rásimítjuk a tészta tetejére, cukros 
mandulával vagy dióval meghintjük és lassú tűznél szép rózsaszínűre sütjük.
Változat: Az aranygaluska masszáját készítjük egészen, s mikor a fi nomra eldolgozott tészta már 
jól megkelt, lisztes deszkára borítjuk, könnyedén felszeleteljük, a széleit kézzel ujjnyi vékonyra elnyomogatjuk, 
megkenjük olvasztott vajjal, meghintjük cukros mandulával, mazsolával, felgöngyölítjük szalámi rúdszerűvé, 
ráhelyezzük sütőlapra kissé meggörbítve kifl i alaknak. Kelni hagyjuk. Sütés előtt 2-3 tojás fehérből habot ve-
rünk, a tészta tetején vékonyra elkenjük, meghintjük cukros mandulával, és meleg sütőben szép pirosra sütjük. 
Kb. 45 perc alatt kész.

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 3 tojás, 
14 dkg cukor, 14 dkg csokoládé, 
1 citrom héja, 14 dkg mazsola, 
14 dkg füge, 14 dkg datolya, 
1 tojás a kenéshez

Hozzávalók: 3 dkg élesztő, 1 evő-
kanál cukor, 2 db kockacukor, 
2 dl langyos tej, 5 dl meleg tej, 
kevés só, 2 dl olvasztott vaj, 5 egész 
tojás, 5 tojássárga, annyi liszt, 
amennyit felvesz, 10 dkg mandula 
vagy dió, szőlő (vagy mazsola), 
5 dkg mandula a tetejére 

erdelyi_konyha_2008   73erdelyi_konyha_2008   73 9/3/09   8:50:47 PM9/3/09   8:50:47 PM



74

Keresztelési lakoma 

Költséges lakomákat rendeztek a magyarörmények keresztelés alkalmával, amellyel a gyer-
mekáldást ünnepelték. Nagy gyermekáldás volt, nem ritkán 10–14 gyermek is született 
egy-egy családban. 

„A gyermekágyas nőt az anyán, a nővéreken és a fi vérek nejein kívül más ne látogassa meg, 
sem paszitát (keresztelés alkalmával adott lakoma) ne adjanak” – áll az erdélyi örmény közösség 
szabályzatában.

  PÁCHLÁVÁ

A lisztet, tojást, vajat, cukrot, sót összekeverjük, majd az élesztőből, tejből, 1 kiskanál lisztből és 
cukorból készített megkelt kovásszal összegyúrjuk. A darált diót összekeverjük a pörkölt forró 
mézzel, a porcukorral, vaníliás cukorral, citrom reszelt héjával és a vízben áztatott, majd szá-
razra törölt mazsolával. A tészta felét 2-3 cm vastagon kiolajozott tepsibe tesszük, ráhelyezzük 
a tölteléket, és a másik felével be takarjuk. Tetejét megkenjük tojással, és a sütőben lassú tűznél 
megsütjük. Még melegen mézzel leöntjük és így hagyjuk kihűlni.
 

  DIÓS BÉLES (PÁCHLÁVÁ)

A fi nomliszttel, zsírral, ecettel és langyos sós vízzel a szokásos módon rétestésztát készítünk. Két 
részre osztjuk, cipónak formáljuk, lábassal letakarjuk, de előzőleg a cipók tetejét olvasztott zsír-
ral vékonyan megkenjük, 30 percet pihentetjük.
Töltelék: A őrölt diót összevegyítjük másfélszer annyi porcukorral, citromhéjjal ízesítjük.
A pihent tésztát rétes abroszon, amit előzőleg liszttel meghintjük, hártya vékonyra kihúzogat-
juk. A széleit leszedjük és a tésztát zsírral megspricceljük. Ha annyira szikkadt, hogy nem ragad, 
az első cipót zsírozott tepsibe rétegeljük, miközben a tészta közeit zsírral locsoljuk. Kétujjnyi 

vastagságban egyenletesen elosztva rátesszük az elkészített tölteléket. Tenyerünkkel jól lenyomkodjuk.
Rátesszük a másik tésztából rétegelt lapokat, a tésztaközöket zsírozzuk. A felovasztott zsírba mártogatott késsel 
a tepsibe tett tésztát nyersen akkora kockákra vágjuk, amekkorára szeletelni fogjuk a süteményt. Többször is 
végigmegyünk a vágások mentén, hogy a tészta ne ragadjon össze. Lassú tűz mellett 2-3 óráig inkább szárítjuk, 
mint sütjük. Közben elkészítjük a forralt mézet. Tapadásmentes edényben lassú tüzön töréspróbáig forraljuk, 

Hozzávalók: 35 dkg liszt, 1 cso-
mag vaníliás cukor, 1 db tojás, 
10 dkg vaj, 10 dkg kris tálycukor, 
csipetnyi só,  2,5 dl langyos tej, 
1 dkg élesztő. Töltelék: 20 dkg da-
rált dió, 20 dkg méz, 3 evőkanál 
porcukor, vaníliás cukor, citrom 
reszelt héja, mazsola

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 kanál 
ecet, 5 dkg zsír, sós víz, 10 dkg zsír 
a kenéshez      
Töltelékhez: 30 dkg porcukor, cit-
romhéj, 20 dkg dió, 3 dl méz az 
öntethez
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Örmény menyegző

A legnagyobb családi ünnep a házasság, mely három részből áll. A jegyváltás első lépése – a 
kisérés este történik. A vőlegény apjával, fi útestvéreivel és férfi  rokonaival megy a menyasszony 
szüleihez, ahol itallal és édes tésztával, csemegével történő kínálás után végbemegy a kisérés. 
Utána zenés, táncos vacsora következik. A jegyváltáskor tartott lakomát 1772-ben betiltották. 

A sirató estet, a második eseményt az esküvő előtti napon tartották. Ekkor történt 1772-ig a 
nőrablás is. A menyasszony elrejtőzött a rokonoknál és a vőlegénynek, barátaival együtt fáklyás, 
zenés menettel kellett megkeresnie. A vőlegény egy kosárban ajándékot vitt a menyasszony-
nak. Ha a házasságot meggondolták, ezt a kosarat visszaküldték, igenlő esetben a mennyasszony 
ajándékait rakták bele, amelyek között mindig volt dáktákhálvá, menyasszonyi pogácsa. A nők 

állandó kevergetés mellett. Törés próba: Hideg vízbe mártott fakanál nyelét a fövő mézbe mártjuk, és ha onnan 
kivéve és újból hideg vízbe mártva a nyélre rátapadt méz ropogósra törik, akkor kész, ha nem, tovább kell for-
ralni a méztölteléket. 3 óra elteltével kivesszük a tésztát és a vágásokat a forró mézzel leöntjük. Ha a méz megke-
ményedett rajta, a délelőtt készített bélest délután 6 óráig is a sütőkemencében hagyjuk.
Megjegyzés: Farsangi és húsvéti sütemény.

  HARLECHIN 

A hozzávalókat a mandula kivételével jól összekeverjük, kidolgozzuk, majd végül beleszórjuk a 
mandulát vagy mazsolát is. A tésztát négy részre osztjuk és 30 percet hideg helyen pihentetjük 
mindaddig, míg elkészítjük tetejére a bevonó masszát. Egyenként kinyújtjuk, a lapokat a tepsi 
hátán külön-külön megsütjük, fi nom ízzel (lekvár vagy dzsem) összeállítjuk. 
Tetejére bevonó: 3 tojás sárgát 14 dkg vaníliás cukorral habosra dörzsöljük, rákenjük a tészta 
tetejére, darabosra vágott, héjától megtisztított mandulával vagy mazsolával és darabos cukorral 
meghintjük, meleg sütőben szárítjuk. Ha félig kihűlt, hosszú szeletekre vágjuk.

  TÚRÓS  SZELET (PHÉTHÁDZ-KHÉNIS)  

A lisztet a vajjal és a tehéntúróval, kis sóval, cukorral, tojássárgával és mazsolával tésztává 
gyúrjuk. Kis hosszúkás szeleteket vágjuk és forró zsírban megsütjük. Porcukorral meg-
hintjük. 

Hozzávalók: 28 dkg vaj, 1 zacskó 
vaníliás cukor, 42 dkg liszt, 1 sü-
tőpor, 14 dkg porcukor, 3 db  tojás 
sárgája, 1 dl sűrű tejföl, 
10 dkg mandula vagy mazsola

Hozzávalók: 20 dkg liszt, kis só, 
15 dkg vaj, 25 dkg tehéntúró, zsír,
10 dkg cukor, 2 tojássárga, 
5 dkg mazsola, porcukor

Dávid Dezső esküvője Gyimesbükkön, az 
ezeréves határnál, a Rákóczi-vár alatt
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és a férfi ak külön szobában étkeztek. 1715-ig a nők egymás poharából ittak, a férfi -
ak pedig közös kupából. 1765-ben úgy rendelkeztek, hogy a siratói lakomán csak a 
férfi ak vehetnek részt. Ebből korcsosult ki a legénybúcsú. 

A harmadik rész az esküvő volt. Ha délelőtt volt a menyegző, akkor a templom-
ba indulás előtt rozsolist hordtak körül, ha délután, akkor tokaji bort. 1727-ben 
megtiltották, hogy az új párral a templomban mézet etessenek, ezután csak az új 
férjet kínálta meg a pap az oltár előtt egy pohár borral.

A hazatérő nászmenetet a vőlegény anyja fogadta kezében sóval és kenyérrel: 
„Elszakadtál szüleid házától, – mondta a menyasszonynak – e perctől kezdve a 
mi hajlékunk a te házad. Itt is szerető szívekre találsz. Ezután velünk leszesz egy 
kenyéren.”

  TÚRÓS BÉLES

 A liszt kétharmadából sós, ecetes vízzel rétes tésztát készítünk. A liszt egyharmadát a vajjal ösz-
szegyúrjuk és a kinyújtott réteslapra ráhelyezzük, összehajtjuk. Rögtön kinyújtjuk és két irány-
ból feltekerjük. Kettévágjuk, két lapot nyújtunk belőle, majd a tölteléket a két lap közé kenjük.
Töltelék készítése: A tejben a grízt megfőzzük, kihűtjük, majd összekeverjük a tehéntúróval, 
3 tojássárgával, a cukorral és a 3 tojás felvert habjával, citrommal és mazsolával.

  BUKTATÉSZTA

15 dkg lisztből az élesztővel és 2 dl langyos tejjel, csepp sóval, cukorral kovászt készítünk. A meg-
maradt lisztből tejjel, tojássárgával, cukorral, zsírral és a megkelt kovásszal, kevés sóval közepesen 
kemény tésztát dagasztunk. Letakarjuk és nem túl meleg helyen kelesztjük. A megkelt tésztát 2 cm 
vastagra nyújtjuk, egyenletes kockákra vagdaljuk, és lekvárral töltjük, majd becsavarjuk. A zsírral 
darabonként bekenjük és tepsibe rakjuk. Újra kelesztjük, majd középmeleg sütőben sütjük. Tála-
láskor porcukorral megszórjuk.

  ÉJJELI CSÓK

A tojást a cukorral fél óráig keverjük, hozzáadjuk a lisztet, s ezzel is fél órát keverjük, kevés va-
níliát teszünk bele. Zsírral vagy margarinnal kikent tepsire (pléhre) kávéskanálnyi csomókat ra-
kunk, egymás mellett hézagot hagyva. Ezt este kell készíteni és másnap gyorstűz mellett halvány 
rózsaszínre sütni. Úgy kell majd kinézzen, mintha a tetején jégbehúzás lenne. A pihentetésnél a 

tésztát nem szabad letakarni, vagy föléje másik tepsit tenni.

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 
30 dkg lisztből hajtogatott tészta
Töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 
0,5 l tej, egy borospohár gríz, 3 to-
jás, 25 dkg cukor, citrom, mazsola

Hozzávalók: 80 dkg liszt, 1 üveg 
középkeménységű lekvár, 7 dl tej, 
2 db tojássárga, 8 dkg cukor, por-
cukor, 3 dkg élesztő, 1 dkg só, 
6 dkg zsír, 15 dkg zsír a kenéshez 

Hozzávalók: 8 db tojás, 
50 dkg cukor, 50 dkg liszt, 1 tasak 
vaníliáscukor

Dávid Dezső és Fejér Katalin esküvője Gyimesbükkön 
1923-ban
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Szabályozták a lakomára meghívottak számát. Az I. osztályú 24, a II. osztályú 18, a III. osztá-
lyú polgár 12 párt hívhatott meg a lakodalomra. Ezt 1772-ben megszigorították, részt vehetett 
az esküvőn 30 rokon, és minden további meghívott után 6 forint adót, bírságot kell fi zetni.

Az ételekre nézve 1772-ben úgy határoztak, hogy az I. osztályú polgár adhat tíz, a II. osztályú 
nyolc, a III. osztályú hat, a IV. osztályú négy fogást. Megtiltották, hogy a III. és a IV. osztályba 
tartozók menyegzőjükre pástétomot, béles és sütőkemencében sült süteményt készítsenek.

1772-ben úgy intézkedtek, hogy az ételekre és italokra költhet az I. osztályú polgár 100 Ft-ot, a 
II. osztályú 50 Ft-ot, a III. osztályú 30 Ft-ot, a IV. osztályú 15 Ft-ot. (Összevetésképpen az akkori 
árak: 1 font mandula 30 kr., 1 font sertéshús 3 kr., 1 font szalonna 6 kr. volt.)

A menyegzői lakomák bevonultak az erdélyi örmények meséibe is. A menyegző napján nagy 
lakodalmat rendeztek: az asztalról még a hivatlanoknak is adtak valamit, – „in egy pulykacom-

  KŐTTES  PALACSINTA

Elkészítjük a buktatésztát, s ha megkelt, lisztes deszkára borítva nagy almanagyságú cipókra ki-
porciózzuk. Ha kissé pihentek, kerek kistányér nagyságra kinyújtogatjuk, és palacsintasütőben 
forró zsírban, ide-oda forgatás és rázogatás közt, hogy egyenlően piruljon, mindkét felén meg-
sütjük. Tölthetjük kapros túróval, vagy lekvárral. 
Kapros túró: A juhtúrót összemorzsoljuk, a tejföllel simára kavarjuk, a tojást és a lisztet hozzákeverjük, és apró-
ra vagdalt friss kaporral ízesítjük. A már kerek és vékonyra kinyújtott palacsin tának egyik felére rákenjük a töl-
teléket (fél kanálnyit), a szélét tojás fehérrel bekenve egymásra hajtjuk, így összeragadnak, s ha kissé pihentek, 
kisütjük.

  HÚSVÉTI PÁSZKÁ 

Finom kalács tésztából (lásd: DÁRI) hagyunk meg egy kis cipóra valót. Vékonyra kinyújtjuk, 
és egy 3 literes, vajjal kikent lábost kibélelünk vele, vagy két kisebb tepsit. A tészta szélét 
levágjuk, és ha a tölteléket beleöntöttük a lábosba, a tésztából rácsot sodrunk és a töltelékre 
rátesszük,  tojássárgával megkenjük, és lassú tűz mellett 1 órán át sütjük.
Töltelék: a fi nom, savó mentes áttört (paszírozott) tehéntúrót, porcukrot, vajat és 6 tojássárgát, 
1 jó kanál lisztet jól kikeverjük. 1 marék prézlit (zsemlemorzsa), vastag tejfölt, citromhéjat, va-
níliát és végül a tojások keményre vert habját hozzáadjuk. A tésztalapra kevés prézlit szórunk, és beleöntjük a 
tölteléket, megszórjuk mazsolával.

Hozzávalók: Buktatészta, zsír, 
15 dkg juhtúró, 1 kanál tejföl, 
1 db tojás, 5 dkg liszt, kapor

Hozzávalók: Dári tészta, 1 kanál 
liszt, 60 dkg tehéntúró, vaniliás-
cukor, 30 dkg porcukor, 6 db tojás, 
15 dkg vaj, 7,5 dl tejföl, citromhéj, 
zsemlemorzsa

Fejér Antal vegyeskereskedése Gyimesbükkön
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bot kaptam is in azt mirgembül – mert folytanasan kérte – N. N. lábához ütöttem, azuta is 
sánta.” „A menyegzün míg azok is, akik nem voltak meghíva, kaptak valamit az asztalrul: nekem 
egy tányír levest adtak, de mivel N.N. kirte azt tülem, fejire tültüttem, azúta – kapasz.” (erdélyi 
örmény eredeti kiejtéssel, XVIII. sz.)                 

A többször említett tiltó rendelkezések tulajdonképpen fényűzés elleni rendeletek voltak, amelye-
ket azért hoztak, hogy az örmény kereskedő polgárok lévén, gazdagságuk mutogatásával ne szerezze-
nek irigyeket. Hasonló célból Erzsébetvárosban 1751-ben, Szamosújvárt 1765-ben megtiltották az 
arany, vagy ezüst fonállal hímzett abroszok használatát, sőt készítését is, mondván, hogy „a varrónő a 
városból ki fog üzetni, a varrató 40 arany büntetést fi zet, az elkobzott tárgy pedig tűzbe vétetik.”

Az ékszerekből, aranyakból, ruhákból és fehérneműkből álló jegyajándékokban, a kelen-
gyében étkezéssel kapcsolatos tárgyak is szerepeltek. Így 1761-ben Krisztoszdur Katalin kelen-

  SÜLT  DERELYE  (PIRAHI)
     

Derelye tésztát készítünk (lásd: szilvaízes derelye) kissé keményebbre, mint a levesben kifőzötthöz, 
vastagabbra is nyújtjuk, nagyobb: 6x6 vagy 8x8 cm darabokra vágjuk. Tölteléke: rizses hús (lásd: 
előételeknél). Hústalan napokon a tölteléke túró, böjti napokon szilvaíz. E két tölteléknél a tész-
tába több tojás sárgát és cukrot is teszünk.
Édes túró töltelék: A túróhoz a porcukrot 2 tojássárgával elkeverjük. A vaníliás cukrot és kis 

csomó fi nomra vágott kaprot, majd a fehérjék habját belekeverjük. 
Bő, forró zsírban sütjük ki.

  DIÓS-MAZSOLÁS  KALÁCS  (DÁRI)      

 Az élesztőt megfuttatjuk cukros tejben, összedolgozzuk a liszttel és fél liter tejjel. Meleg helyen 
kelesztjük. Bele vegyítjük az egész tojást, tojássárgákat, olvasztott vajat, a mazsolát, a porcukrot, 
az apróra vágott diót, csipetnyi sót. Jól kidolgozzuk, és két órán át kelni hagyjuk. Elosztjuk 8 
részre, ezeket egyformára kisodorjuk, megcsavarjuk és két négyes fonatot készítünk, megkenjük 
a tojások fehérjével, meghintjük dióval és mazsolával. Sárgás barnára sütjük. 
Megjegyzés: Karácsonyi sütemény, dári annyit jelent, mint év.

  CVIBAK

Az egészet tálba tesszük, jól kidolgozzuk (megverjük), és kelni hagyjuk. Mikor egy kicsit 
kelt, hozzáadunk annyi lisztet, hogy rétestészta keménységű legyen, és fi nomra eldolgozzuk. 
15 percet pihenni hagyjuk, akkor két darabra osztva könnyedén összefonjuk külön-külön, 

Hozzávalók: 5 dkg élesztő, 2 to-
jás, 1 kg liszt, 5 dl tej, 3 tojássárga, 
20 dkg olvasztott vaj, 
15 dkg porcukor, 15 dkg mazsola, 
10 dkg apróra vágott dió, só

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 4 egész 
tojás, 12 dkg vaj, 7 dkg cukor, kevés 
só, 5 dkg élesztő, 3 dl langyos tej

Hozzávalók: derelyetészta, zsír, 
40 dkg túró, kapor, 25 dkg porcu-
kor, vaníliás cukor, 2 db tojás 
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gyéjében 3 aranyozott ezüst kupa, fél tucat 16 latos ezüstkanál, fél tucat nagy cintál, egy tucat 
cintányér, aranyozott sótartó és 2 hímzett abrosz szerepelt. 1767-ben Gámenczi Annáéban 
35 ezüstkanál és 8 darab aranyozott ezüst pohár, 9 ezüst pohár, értéke 4 arany. 1771-ben 
Merza Hripszima kelengyéjében 2 abrosz selyemmel hímezve, csipkével szegélyezve szerepel. 
1773-ban Lászlóff y Manuságnak 2 aranyozott ezüst kupa, a kettőnek súlya 2 lat, 6 ezüstka-
nál; 1788-ban Papp Márinak 12 ezüstkanál, 12 ezüst nyelű kés, fél tucat cintányér. 1798-ban 
Moldován Lukácsné hagyatéki jegy ajándékában 6 aranyozott ezüst pohár, melyek közül kettő 
fedeles volt.            

Az örmény télen tartja a menyegzőt, mert az év másik három szakában mezei munkával van 
elfoglalva. A menyegzői ünnepély a gazdagoknál 7, a szegényebb sorsúaknál 3-4 napig tart.

   

és keskeny kikent tepsibe téve 30 percet kelni hagyjuk, majd meleg sütőben 30-40 perc alatt megsütjük. 
Félnap múlva ujjnyi keskeny szeletekre vágva meghintjük vaníliás cukorral, és másnapig állni hagyjuk. 
Ekkor kenetlen nagy tepsire szétrakjuk és meleg sütőben szép pirosra sütjük, miközben néha átforgatjuk, 
hogy egyenlően piruljon. Így sokáig eláll.

  ÖRMÉNY BÁBAKALÁCS (CHÁDÁJÉCH)

Tegyünk egy mély tálba fél liter fi nom lisztet, fél liternyi forró tejet lassanként öntsünk 
a lisztbe, eközben fakanállal folyvást kavargassuk. Lassanként öntsünk bele jó fél liternyi 
tojást, amelynek legalább fele tiszta tojássárga legyen. Az élesztőt olvasszuk fel egy kevés 
langyos tejben, és azt is öntsük a tojásos forrázott lisztbe. Igen kevés sót, porcukrot és az ol-
vasztott vajat keverjük bele. Mindezeket jól elkavarjuk egészen habzásig, ami jó fél órába ke-
rül. Tegyük meleg helyre, de a tál feneke forró helyre semmiképpen se kerüljön, mert akkor 
elég a tészta alja, és nem sikerül a kalácsunk. Ha a tálban egészen színig kelt a tészta, vegyük 
el a meleg helyről és újra keverjünk bele annyi fi nom lisztet, hogy jó puha, kanállal könnyen keverhető 
tészta legyen belőle. Keverjük ismét egy negyed óráig és mikor legjobban hólyagzik, kenjünk ki két cikkes 
rézformát vajjal, hintsük be a formákat zsemlemorzsával és félig-félig öntsük e híg kalácstésztával, azután 
tegyük kissé meleg helyre. Mikor a forma telekelt, süssük meg forró sütőben a lehető legegyenlőbb tűznél, 
hogy sem hirtelen, sem lassan ne süljön, mert ha gyorsan sül, a belsője sületlen marad, ha pedig lassan sül, 
összeesik és „szalonnás” lesz. Amikor megsült, borítsuk ki deszkára. Hagyjuk kissé kihűlni, s csak aztán 
vágjuk fel egyenlő szeletekre. Ennél az erdélyi örmény kalácsnál alig van jobb uzsonna sütemény.  
Megjegyzés: Az örményeknél ez a kalács a menyegzők elmaradhatatlan csemegéje. Kemencében sütötték, és 
nem csupán a meghívottak részére, küldtek belőle ismerősöknek is.

Hozzávalók: 0,8 liter liszt, zsem-
lemorzsa, kevés só, 0,5 liter tej, 
25 dkg cukorpor, 0,5 liter tojás, 
amelynek fele legalább tiszta tojás-
sárgája legyen, 6 dkg élesztő, 
0,25 liter vaj

Ünnepi körmenet élén a 
Vörösköpönyegesek – Gyergyószentmiklós
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  KÉZZEL VETETT  FÁNK (ABLE-MAMA)  

Az élesztőt 0,5 dl langyos tejjel és a kockacukorral felfuttatjuk, a szitált liszthez adjuk, kevés vízzel 
összedolgozzuk, kilisztezett tálba tesszük, és konyharuhával letakarva langyos helyen megkelesztjük.
Egy tálban habosra keverjük a vajat a cukorral, a tojássárgákkal és a tojással, egy csipet sóval, 
beledolgozzuk a megkelt tésztába, és még annyi tejet vagy tejfölt adunk hozzá, hogy a szoká-
sosnál puhább tésztát kapjunk. Egy nagyobb méretű, nem túl mély lábosban kb. 2 ujjnyi olajat 
forrósítunk, és a sütéshez látunk: bal kezünkbe veszünk egy kevés tésztát, ujjainkat tenyerünkre 
szorítjuk, behajlított hüvelyk- és mutatóujjunk között egy diónyi nagyságút nyomunk ki belőle, 
az olajba segítjük - vigyázat, spriccel! – tiszta jobb kezünkbe szitalapátot veszünk, megforgatjuk 
a sütés közben jócskán megduzzadt fánkokat, halványpirosra sütjük, itatóspapírra szedjük, és ek-

képpen folytatjuk, amíg a tészta el nem fogy. Tálra púpozzuk, megszórjuk vaníliás porcukorral. Kevés vörösborral 
hígított, felforrósított szilvalekvár kíséretében kínáljuk, vagy pergelt mézbe forgatjuk.
Megjegyzés: Amolyan „ráérős” fánk, idő kell hozzá, meg némi türelem, de nagyon-nagyon fi nom. Még a sütés 
előtt kössük be a fejünket és kezdjünk szellőztetni.

  ZSÍROS KAKAS  

A mézet barnáspirosra pirítjuk, beletesszük a zsírt és folytonosan kevergetve a pattogatott kuko-
ricát. Addig hagyjuk a lassú tűzön, míg a kukorica felszívta a mézet.
Ekkor olajozott tányérra vagy deszkára öntjük és vizes kézzel kis gombócokat formálunk belőle.  
Megjegyzés: Mézes pattogatott kukorica. Tavasszal, mikor fogytán a gyümölcs, vasárnap délutá-

ni csemege. Szamosújváron a vasúton túli területet Kakasvárosnak is nevezték, mert az itt lakó asszonyok ilyen 
zsíros kakas készítésével és eladásával foglalkoztak.

Hozzávalók: 1,5 kg liszt, 4 tojás 
sárga, 1 egész tojás, só, 1 dl tej, 
5 dkg cukor, 10 dkg vaj vagy mar-
garin, 3 dkg élesztő, 2 db kocka-
cukor, kevés tejföl, a sütéshez olaj, 
vaníliás porcukor, vörös borral hígí-
tott, felforrósított szilvalekvár, vagy 
pergelt méz

Hozzávalók: 12 dkg méz, 
4 dkg zsír, 1 liter pattogatott 
kukorica

Örményországban az ifj ak legkellemesebb emlékei a jegyesség idejére esnek. 
Az örmények ősidők óta szombaton tartják a menyegzőt. Igen nevezetes személy a 

násznagy, nemcsak pártfogója az új családnak, hanem a születendő gyermekeknek is ke-
resztapja.

Mindkét háznál tartanak menyegzőt. Közösen állapítják meg a vendégek névsorát.
Szombaton délelőtt az ara a násznagytól értékes ajándékokat kap. A vőlegény az oltár előtt 

csak nemzeti öltözetben jelenhet meg.
A menyegző szombat este az alkonyat beálltával kezdődik. Amíg a vőlegény felöltözött, az 

asztalokat is megterítették. Mindenki helyet foglal. Alig végezte be a pap „Áld meg ezt az asz-
talt” kezdetű imáját, máris megválasztották a rendezőt, ki nemcsak maga mond áldomásokat, 
hanem másoknak is ő ad sorban engedélyt arra, hogy felköszöntőket mondhassanak.
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  DÁLÁUZI

A mézet pergelődni (pörkölődni) tesszük, közben keverjük, hogy le ne égjen. Sötétbarnára per-
geljük, mert különben a Dáláuzi nem keményedik meg.
Héjától megtisztított, cikkekre vágott diót és mákot teszünk bele, ez utóbbit szárazon meg-
pergeljük. Vannak, akik mák nélkül készítik. Jól összekeverjük. Tehetünk bele kevés reszelt 
citrom, vagy narancshéjat is. A gyúródeszkát megvizezzük, s arra rakjuk ki a dáláuzit kisebb csomókba. A 
csomókat vizes kézzel kerek, négyszögű vagy csúcsos alakúra összenyomjuk. Tetejükre tehetünk cukros man-
dulát, vagy szép fehér dióbelet, esetleg színes cukrot.
Megjegyzés: Újévi csemege. Emlékét Gábrus Zakariás Dal a dáláuziról c. régi örmény éneke is őrzi. Leírása a vi-
lágháború óta megjelent szakácskönyvekben már nem szerepel, pedig valamikor annyira nevezetes volt, hogy a 
szamosújvári örményeknek - amint azt a Magyar Hírlap egy 1891-ben megjelent tárcájának szerzője írja – még 
a kertjüket is dáláuziból való kerítés övezte.

  ÖRMÉNY  PULISZKA  (HADAJEG) 

Kevés tejből az élesztővel, cukorral és liszttel kovászt készítünk. A lisztet tálba tesszük és a 
fövő tejjel leforrázzuk. Jól összekavarjuk és addig kavarjuk, amíg kihűl. Ekkor a tojásokat 
egyenként beleeresztjük, a cukrot, olvasztott vajat, kovászt, kevés sót hozzáadjuk, és annyi 
lisztet, hogy puha kalácstésztát kapjunk belőle. Finomra eldolgozzuk. Azután meleg helyen 
kelni hagyjuk jól letakarva. Lisztezett deszkán darabokba leszakítjuk, összefonjuk és kikent 
kuglóf formába félig rakjuk. Megkelesztjük – ha lehet – kemencében sütjük, de a kályha 
sütőjében is lehet.

Hozzávalók: 25 dkg méz, citrom 
és narancshéj, 25 dkg mák (dará-
latlan), 25 dkg dió

Hozzávalók: 3 dl liszt, 8 db tojás 
sárgája, 8 db egész tojás, 2 db koc-
kacukor, 3 dkg élesztő, 2,5 dl tej, 
15 dkg porcukor, 2,5 dl olvasztott 
vaj, kevés só

Mivel a menyasszonyt éjjel vezetik oltárhoz, azért az utat fáklyák fénye világítja meg. Mu-
zsikaszóval mennek. Elől vannak a zenészek, ezek után mennek az ifj ú vendégek, kik között 
van a vőlegény is, azután jönnek a többiek. Majd mennek az ara után. A menyasszony szülei 
házánál sokat nem maradnak. Miután elvégezte a pap az imáját, az apa ünnepélyesen átadja lá-
nyát rövid beszéd kíséretében, mely az anyát és a leányt sírásra fakasztja. „Adja Isten – így szól 
többek közt –, hogy leányom találja meg új otthonában azt a ragaszkodó szeretetet, melyben 
a szülei háznál részesült.” A vőlegény háza előtt az arát az anyós fogadja, kinek kezében liszttel 
telt edény van, a menyasszony belemártja kezét és ráüt az ajtó homlokára. E szokás után hét 
gyümölcsöt vet az anyós a menyasszony fején át – és bebocsájtja. Erre az új pár hétszer megke-
rüli a tűzhelyet, kerülés közben egyikük hét-hét gyümölcsöt, egy asszony pedig mazsolát dob a 
gyülekezet közé, a násznép kifogja a feléje dobott csemegét.

Móringlevél – kelengyejegyzék 1831-ből
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  GATHA

A lisztet a vajjal összegyúrjuk. Kis mélyedést formálunk s közepébe hozzáadjuk az élesztőt, a vi-
zet, a sót, elkeverjük, majd beledolgozzuk a tésztába. Ezután öt-hat kis cipóra osztjuk, mindegyi-
ket 2 mm vastagsá gura nyújtjuk, megkenjük az olvasztott vajjal, össze hajtjuk. Ezt a műveletet 
négyszer-ötször megismétel jük. Közben elkészítjük a tölteléket. A lisztet a vajjal összegyúrjuk, 
ehhez adjuk hozzá a cukrot. A kis cipó kat kör alakúra nyújtjuk, a tölteléket elosztva ráhelyezz ük 
a közepére, minden lepénybe legalább 170 g tölt elék jusson. A lepény széleit a töltelék fölött kö-
zépen összezárjuk, a gathát megfordítva, „varrásával lefelé” helyezzük a sütőlemezre, kicifrázzuk. 
Villával rom buszt, vagy hullámvonalat, esetleg keresztalakot mest erkedhetünk a közepére. Eztán 
tojással megkenjük és 30-35 percig sütjük.

A gatha legalább olyan fi nom és sokkal-sokkal gyorsabb, ha mirelit tésztából készítjük.

  GATHA FAGYASZTOTT TÉSZTÁBÓL 

Elkészítjük a tölteléket a fenti sorrendben. Akkor jó, ha összeáll, és nem porlik szét. Hat részre 
osztjuk. Egy leveles tésztát mintegy 40 centi hosszúra nyújtjuk, utána két részre vágjuk. A tész-
tára egyenletesen rásimítjuk a tölteléket, majd a szélső széleit behajtva feltekerjuk, mint a bejglit. 
Nem lesz nagyon vastag roládunk. Vajazott tepsiben, megkenve, mintegy fél óráig sütjük. 

Megjegyzés: A gatha (gátá, kátá) húsvéti sütemény. Valamikor csak húsvétra, később főleg újévre készítették. 
Ahány vi dék, annyi gatha van Örményországban. A városi, a je reváni gatha előkelő, leveles-kelt tésztáját hullá-
mos élű késsel vágják csinos háromszögekre. A falusi gatha olyan, akár a malomkerék, omlós-élesztős tésztában 
bújik meg a gazdag töltelék s tetejét legtöbb ször szépen kicifrázzák. Az erdélyi örmények mézesb éles néven is-
mert kátája megint másféle.

Hozzávalók: 120 dkg liszt, 
20 dkg vaj/margarin, 1,5 dkg élesz-
tő, mokkáskanál só, 4 dl víz
Rétegezéshez: 20 dkg vaj/margarin
Töltelék: 80 dkg liszt, 40 dkg vaj, 
40 dkg cukor
Kenéshez: 4 tojássárga vagy 
2 db tojás

Hozzávalók: 3 tasak leveles tészta 
(mirelit), 60 dkg liszt, 50 dkg vaj, 
40 dkg cukor, 1 db tojás a kenéshez

Ha az eső, vagy hó megnedvesítette a hagymát és kicikázik, akkor azt mondják: 
termékeny, bő esztendőnk lesz, ellenkező esetben száraz, terméketlen lesz az év.

Falvakon az a szokás, hogy zsebkendőbe göngyölt almát tesznek a vőlegény szá-
jába és ő kénytelen azt ott tartani. Az alma a menyasszonyt jelképezi. 

A negyedik ujjra – melynek ere a szívhez ér – húzott gyűrű azt jelenti, hogy a 
menyasszony a vőlegény szívét szerette meg, a karperec mutatja, hogy a férjnek en-
gedelmes lesz, a fülönfüggő jelentése az, hogy füleivel is hallotta édes szavait annak, 
ki neki megtetszett, a veres fonal és fátyol azt jelentik, hogy igazán férjhez ment 
ahhoz, kivel jegyben volt. Azután a pap kezébe veszi az áldás poharát és elmondja 

Egy erzsébetvárosi nagy család
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  MÉZESBÉLES  (KÁTA)  

Az olvasztott, de hideg vajat habzásig eldörzsöljük, a tojás sárgákat egyenként hozzáadjuk, 
a szódabikarbónával, fahéjjal és pici szegfűszeggel, majd mézzel jól eldolgozzuk egy tálban, 
végül a liszttel. Olyan keményre gyúrjuk, mint a laskatésztát. A kalácstésztából kerek, vagy 
hosszúkás formát készítünk, vékonyra nyújtjuk, tojással megkenjük és porhanyós tésztának 
megsütjük. Kivajazott, magas oldalú tepsibe tesszük, nagycsütörtök délutántól szombat reg-
gelig meleg helyen kelni hagyjuk. Nagyon gyenge tűznél 2 órát sütjük. A kalácsnál nagyobb 
meleget kíván. 
Megjegyzés: A hagyományos gyergyói örmény konyha étlapján is jelentős helyet elfoglaló édes-
ségek, sütemények egyike a káta. 

  MÉZES MOGYORÓ – MÉZES CSÖRÖGE  

Elkészítjük a csörögetészta masszáját a felsorolt hozzávalókból a méz kivételével, s miután már 
pihent kb. 30 percig, hüvelykujj vastag rudakba nyújtjuk, és azt keresztbe sorba 2 cm darab-
kákba levágjuk, minden egyes darab után a tésztán egyet fordítva, hogy a vágások ellenkező 
oldalra essenek. Lábosban bő zsírban kisütjük szépen egyenlően minden oldalon. A széleit 
sütés előtt 1-1 helyen bevághatjuk. 2 dl mézet lábosban pirosra pörkölünk, nedves tányéron 
néhány cseppet kihűtünk, s ha már ropog, úgy a tésztát soronként tálra rakva a pergelt mézzel leöntögetjük, 
egy kis halmot építve belőle. Úgy is lehet, hogy egyenként bemártogatva rakjuk egymásra. Hidegen esszük. 
Jellegzetes húshagyókeddi csemege.

Hozzávalók: 2 csésze méz, 1 csésze 
olvasztott vaj, 4 tojás sárga, kevés 
megtört szegfűszeg, fél kávéskanál 
fahéj, 1 kávéskanál szódabikarbó-
na, 5 dkg zsír vagy 10 dkg marga-
rin, 2 dkg élesztő, liszt, amennyit a 
tészta felvesz (kb. 60 dkg) 

Hozzávalók: 2 db tojás, 2 tojás 
sárgája, 10 dkg cukor, 2 kanál rum, 
2 dl tejföl, kevés só, 30-40 dkg liszt, 
2 dl méz, zsír a sütéshez

Gábriel életadó üdvözletét, mellyel köszöntötte a Szűz Máriát, ki méhébe fogadta az Igét, az 
Istent.                     

A férj a távolban kénytelen megkeresni családjának a jólétet, az anya, ki a keleti népek közül 
egyedül ismeri az édes otthon, a családi tűzhely áldó melegét, szülői szeretetben, mély vallásos-
ságban és ősei iránti nagy tiszteletben neveli gyermekeit.

És ha a forró napra hűvös est következik, kiül a család a ház elé s az öregebbek regékkel, 
mondákkal kötik le az ifj ak fi gyelmét.   
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  MENYASSZONYPOGÁCSA  (DÁKTÁKHÁLVÁ)        

 A vajat felolvasztjuk és annyi lisztet teszünk hozzá, amennyit felvesz. (A liszt mennyiségét úgy 
mérhetjük le, hogy a vajba kevert lisztből itatóspapírba teszünk egy darabkát, az ujjunk között 
összenyomjuk, és ha a papír nem lesz vajas, elegendő a liszt.) A vajas lisztet tűznél addig kever-
jük, amíg pirulni nem kezd, ekkor beletesszük a gyengén meleg mézet, s a tűzön folytonosan 

keverjük. A mézzel is sokáig kell keverni és vigyázni, hogy a liszt ki ne váljék, és meg ne csomósodjék. Amikor 
már elég píros, meghámozott és hosszúkás darabokra felszeletelt mandulát adunk hozzá.
Folytonos keverés közben még egy kis ideig a tűzön tartjuk. Egy tortaformát vajjal kikenünk, behintjük por-
cukorral, és a tésztát belehelyezzük. Egy darab papírral lenyomjuk a tésztát, hogy álljon össze. Ha kihűlt, tálra 
borítjuk.
Megjegyzés: Menyegzőkre a menyasszony házánál készítették, amit a menyasszony magával vitt - innen a neve. 
Készült azonban születés és névnapokra is.

  SZAMOSÚJVÁRI MÉZES POGÁCSA  (CHÁTLÁMÁ)      

A mézet a cukorral felforraljuk, majd a lisztet leforrázzuk vele. Ha kihűlt, gyúrni kezdjük a 
tálban és beleadjuk a tojásokat, a kiskanál szitált fahéjat, csipetnyi sáfrányt, csapott kiskanál szó-
dabikarbónát és jól kidolgozzuk. Nagy pogácsaszaggatóval kivágjuk, minden pogácsa közepébe 
mogyorót vagy mandulát teszünk. A lisztezett, kikent tepsiben még 30 percet pihentetjük, majd 
jó tűznél 15-20 percig sütjük.
Megjegyzés: Eladásra is készített édesség. „a vásárok legnevezetesebb csemegéje volt a 

szamosújvári mézes pogácsa – írja Kós Károly –, a páncélcsehi vásáron 15 pogácsasátorból 15 szamos-
újvári volt.”

Hozzávalók: 4 dl méz, 2 dl vaj, 
20 dkg mandula, 20 dkg porcukor, 
liszt (kb 80 dkg)

Hozzávalók: 20 dkg méz, csapott 
kiskanál szódabikarbóna, csipetnyi 
sáfrány, 1 kiskanál fahéj, 2 db tojás, 
10 dkg mogyoró vagy mandula, 
20 dkg porcukor, 45 dkg liszt

Népköltészet

Tapasztalt, okos apáink erkölcseinek okmányai a következő szép közmondások. Az étkezés sze-
retetét mi sem mutatja jobban, minthogy számos közmondás az ételekhez kapcsolódik.

Erős ecet széttöri edényét: Ámbur kháczháché g’ávére ézámáné. 
A vízben a halnak nincs értéke: Czérin mecs czugé cshuni árzsek.
Mikor étvágyam volt, nem volt philávom, most van philávom és nincs étvágyam: Jép ápetit 

unáczhilim, csim unáchi philáv, himbig philáv unim u ápetit cs’unim.
Egy kézben két dinnyét nem tarthatsz: Meg czerácz mecs cshisz gárná ergu szjéch pérnelu.
Ha a tyúk megkövéredik, többé nem tojik:  Th eor hávé kiráná, álá cshi ádzi ná.

A budapesti örmény katolikus 
templom harangtornya
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  MÉZES FÁNK   (CHERÁCZ-CHOJMÁCH)   

Kevés tejből, élesztőböl cukorral, liszttel kovászt készítünk, kelni tesszük. A porcukrot tojás sárgájával 
kikeverjük. A megkelt kovászt a lisztbe tesszük, hozzá adjuk a cukros tojássárgát, kevés sót, és annyi lan-
gyos tejet, hogy igen lágy tésztát kapjunk. Fakanállal összedolgozzuk, közben apránként hozzáadjuk az 
olvasztott vajat. Hólyagosra dolgozzuk és hozzáadjuk a felvert tojás fehérjét. Ruhával letakarva langyos 
helyen kelesztjük. Ha jól megkelt, lisztezett deszkán kisujjnyi vastagra nyújtjuk és a lisztbe mártott legki-
sebb szaggatóval legfeljebb mandula nagyságúra kivágjuk. Utána ruhával letakarva ismét kelesztjük. Bő, 
forró olajban - egyszerre egy-egy sornyit - pirosra sütjük, utána pörkölt forró mézbe forgatjuk.
Megjegyzés: Húshagyókedden - a hagyomány szerint - minden háznál készítik.

  NUGAT

A hozzávalót összegyúrjuk és két lapot sütünk a tepsi hátán. 
Töltelék: Összefőzzük a vajat és a tojások sárgáját. Megpergeljük (megpörköljük) a cukrot, bele-
tesszük az apróra vágott és megpergelt  diót, aztán a sárga krémet és jól összefőzzük. Ezzel kenjük 
meg az egyik lapot, majd a másikat ráhelyezzük. Tetejére csokoládé glazúrt teszünk.

  TÖLTÖTT  NUGÁT

A fele cukrot megpergeljük, beleforgatjuk a dióbelet. Ezt a grillázsmasszát jól megvajazott tányérra ki-
töltjük. Amikor egészen kihűlt, dióőrlőn megdaráljuk. A vajat a megmaradt fele cukorral, a tojás sár-
gákkal gőz felett forrásig főzünk, amíg az első kis buborékot veti. Azután tűzről levesszük és néhány 
pillanat múlva a megdarált grillázst belekavarjuk. Kitöltjük, elsimítjuk két ostyalap közé és lapitóval 
(vágódeszkával) lenyomtatjuk. A főtt töltelékkel gyorsan kell dolgozni, különben megfagy és nem ragad az ostyalaphoz.

Hozzávalók: 53 dkg liszt, pici só, 
1 dl méz, 5 db tojás, 3 dkg élesztő, 
10 dkg porcukor, tej, amennyit 
felvesz a tészta, kovász (tej, élesztő, 
liszt és cukor), 8 dkg vaj, zsír vagy 
margarin, a sütéshez olaj

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 1 kávés 
kanál szódabikarbóna 7 dkg cukor, 
1 dl méz, 4 dkg vaj, 1 db tojás, 
0,5 dl tej. Töltelékhez: 30 dkg cu-
kor, 30 dkg vaj, 3 db tojássárga, 
30 dkg dió

Hozzávalók: 50 dkg cukor, 
25 dkg dióbél, 15 dkg vaj, 
3 tojássárga, ostyalap

Ha minden vízbe beleköpködsz, honnan fogsz inni: Th eor ámen cséri mecs thékhnusz,  ná 
uszkicz bi chémisz.

Egy ész jó, kettő még jobb: Meg chélkhé ághegén e, erguszé ter álághegén e.
Amíg a kövér elsoványodik, a sovány elhal: Incshu vádézsná keré, gimerni váduzsé.
Minél több követ dobsz a kutya után, annál többet ugat: Incscháren álsád khár tháblisz sáné 

edeváncz, áncháren álsád gihácse.
Mézemhez eljön a légy a távolból is: Meghrisz mod g’uká dsándsé heruven ál.
Egy szaros tehén bepiszkolja az egész csordát: Meg khákhod govmé gilozne éz polor csurdán.
Vigyázz, hogy se a pecsenye, se a nyárs el ne égjen: Médig árá or ocs misze, ocs sám-

phuré eri.
Amilyen hangon beszélsz, olyan hangot fogsz hallani: Iszov czánov zuruczisz, ámbesz czán bilészisz.

A budapesti örmény katolikus templom 
oltára
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  GENTRY TORTA

Az őrölt diót és a porcukrot összekeverjük, majd hozzákeverjük  a tojásfehérjékből keményre 
vert habot és a tepsi hátlapjára kenve 2 lapot sütünk belőle.
Krém: A tojássárgákat 5 kanál cukorral, a kakaóval lassú tűzön kavargatva főzzük, ha kissé ki-
hűlt, belekavarjuk a vajat, s a lapokat megtöltjük, bevonjuk a krémmel. Hideg helyre téve csak 
másnap vágjuk fel.

  SAMALI

A tojásokat, a cukrot, a vaníliás cukrot habosra ke verjük, hozzáadjuk a vajat és a szódabikarbó-
nát. Ap ránként és felváltva, folytonos keverés mellett adagol juk bele a joghurtot és a búzadarát. 
Közben a sütő tepsit kikenjük, és a masszát szépen belesimítjuk.
Közepes lángon szép aranyszínűre sütjük. Amíg sül, elkészítjük a szirupot. Az aranyszínűre sült 
samalit ki vesszük a sütőből, de nem a tepsiből, és éles késsel rombusz alakúra felszeleteljük. A 
vágatokba egyenle tesen és gyorsan belecsorgatjuk a sistergő szirupot, és néhány percre visszatesz-
szük a tésztát a sütőbe. Ez után tálra rendezzük. A gyermekek kedvence lesz!

  MANDULACSÓK 

A tojás fehérjét a cukorral habosra kavarjuk, óvatosan hozzáadjuk az őrölt mandulát, az őrölt 
fahéjat, a szegfűszeget és a lisztet. Kikent tepsibe,  apró csomókba rakjuk és csendes tűznél 
szárítjuk. 

Hozzávalók: 25 dkg porcukor, 
25 dkg őrölt dióbél, 5 tojás fehérje. 
A krémhez: 5 tojássárga, 5 kanál 
cukor, 2 evőkanál kakaó, 25 dkg vaj

Hozzávalók: 4 db tojás, 1 zacskó 
vaníliás cukor, 50 dkg cukor, 
20 dkg vaj/margarin, 1 kiskanál 
szódabikarbóna, 5 dl kefi r vagy 
joghurt, 50 dkg búzadara, szirup-
hoz: 30 dkg cukor, 1 dl víz

Hozzávalók: 56 dkg cukor, 7 tojás 
fehérje, 56 dkg őrölt mandula, ke-
vés fahéj, szegfűszeg, fél marék liszt

A nagyatya evett éretlen szőlőt és az unoka fogai vástak el: Bábé gerile chág cháchogh u thorin 
ágrénjéré eghhilin kélit.

Leszállott a lóról és felült a szamárra: Vár éncshile cziun vérájen u esiné nésztile.
Ki ne nyújtsd a lábad a takaró alól: Mi háni ézvédéd joghrénen tusz. 
Jobb az okossal követ hordani, mint az oktalannal philavot enni: Álágheg e chelkhovin hiéd 

khár gérelu, khán ánkhélkhin hiéd philáv udelu.
Beszéddel nem készül el a philáv – vaj és rizs is kell hozzája: Choszkovcshi hádrévi philávé – 

ártárjégh u prindz ál bedkhe ánor mod.
Embertársadat cask akkor ismered meg ha vele hét kemencze kenyeret elfogyasztottál: 

Ézéngjéréd ánzsumé gidsáncsnász, theor hiédé ochté phur hácz gerilisz.
Mit tudja a szamár, hogy mi a malozsa: Incs kide esé, the incs e cshámicshé.

Örmény kereskedőnő 
a XVIII. században
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  JEGES TÉSZTA

A vajat a kristálycukorral tálban elkeverjük, a tojásokat, a citrom héját, a diót, a lisztet, a 
késhegyni szódabikarbónát beletesszük és jól elkavarjuk. Elég lágy tésztát kapunk, de lisztezett 
kézzel közepes tepsibe belesimítjuk. Közepes tűznél sütjük. Amíg sül, a porcukrot a citrom levé-
vel kidörzsöljük (ha kevés a lé, kipótoljuk kicsi vízzel). A megsült tésztára rásimítjuk. A tepsiben 
kell a tészta kihűljön, benne kell felvágni is. 

  NÉGERTÉSZTA

Az alapanyagokat jól összegyúrjuk, késhegynyi vastagra kinyújtjuk, tepsibe he lyezzük, savanykás 
(meggy vagy ribiszke) ízzel megkenjük, és tölteléket helyezünk rá: a tojás fehérjét kemény habbá ver-
jük cukorral, majd hozzáadjuk a tojás sárgáját és az őrölt diót. Jól elkeverjük, és az ízzel megkent tész-
tára helyezzük. Nem túl forró sütőben kisütjük, és mikor kihűlt, cso koládé bevonat kerül a tetejére.
Csokoládé bevonat: a cukrot a feke tekávéval sűrűre főzzük, két kanál kakaót elegyítünk hozzá. 
Amikor kész van, le vesszük a tűzről és 8-10 dkg vajat elegyítünk hozzá.
Megjegyzés: A tészta eredeti neve diós béles. 

  ÖRMÉNY GYŰRŰ (PAPACSI)

Tálban a tehéntúrót, tojásokat, sót annyi liszttel vegyítjük össze, hogy gyúrható tészta legyen belőle. Össze-
dolgozzuk, majd deszkán kb. 1 cm átmérőjű hengereket formálunk belőle, melyből kis gyűrűket alakítunk. 
Olajban rózsaszínűre sütjük mindkét oldalán. Porcukorral meghintjük. Esetleg tejfölt adhatunk hozzá.

Hozzávalók: 25 dkg vaj, 3 tojás, 
25 dkg kristálycukor, 1 citrom, va-
nília, 25 dkg őrölt dió, késhegynyi 
szódabikarbóna, 32 dkg liszt, 
25 dkg porcukor

Hozzávalók: 20 dkg liszt, kés-
hegynyi sütőpor, 12 dkg margarin 
vagy vaj, 1 db tojás, meggy vagy 
ribizke íz   
Töltelék: 4 db tojás, 20 dkg cukor, 
20 dkg dió
Bevonat: 20 dkg cukor, 3 kanál 
feketekávé, 2 kanál kakaó, 
8-10 dkg vaj

Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 
2 tojás, liszt szükség szerint, kevés só, 
olaj, porcukor, tejföl (ízlés szerint)

A bolond bolond húsvét napján is: Chevé chev e zádgin girágin ál.
Malozsát vettem és kökény lett belőle: Cshámics kéná u gogán tárczáv.
Csak akkor veszi el házastársul, ha talál természetök:  Incshu cshi zárnévin, ná cshin árnévi.
A jollakott ember az éhesnek apróra aprít: Gusté khághczhádzin mándré gipérte.
A szegénynek, ha kenyere és sajtja van, éjjel nincsen álma: Ághkhádé, theor hácz u bániér uni, 

khésére khun cshuni.
A munkátlan, ha kenyeret eszik – egészséges, ha dolgozik – beteg: Ánpán márté, jérp hácz 

g’ude – ároches e, jérp páni – hivánt e. 
Az Istentől őrzött bárányt nem eszi meg a farkas: Éz Ásztudzo me báhádz káré csh’udi kálé.
A sóshalnak elég egy pohár víz: Th uchuczugin g’akti meg kávátmé csur.
Előbb cselekedj és aztán dicsekedj: Árácsh kordze, edjém bárdzenczhir.

Örmény kereskedő 
a XVIII. században
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  VERZÁR  

Palacsintát sütünk a szokásosnál vastagabbra, s megtöltjük. 
A káposztás töltelék készítése: A nyers káposztát megsarvaljuk (megreszeljük), kissé sózzuk, né-
hány percig állni hagyjuk. Hevített zsírban apróra vágott vöröshagymát félig megpirítunk, majd 
rátesszük a jól kinyomkodott káposztát, és gyorsan összekeverjük.
Lassú tűzön, gyakori keveréssel addig pirítjuk, amíg világos-barna színű lesz, és víztartalma elpá-
rolog. Ekkor tört borssal, pirospaprikával meghintjük, és ezekkel is jól összekeverjük.

A parajos töltelék készítése: A megmosott spenótot megfőzzük, leszűrjük, és szitán áttörjük vagy 
összeturmixoljuk, elkeverjük a tojássárgákkal, sóval, tört borssal, a zúzott fokhagymával, a tojásfehérjék ke-
ményre vert habjával. A palacsintákat megtöltve, felcsavarva vagy rétegezve sütőben átforrósítjuk.
Változat: A káposztás palacsinta töltelékét készíthetjük hagyma nélkül, de ekkor a káposztát petrezselymes liba-
zsírban pároljuk, és csak sóval és borssal ízesítjük.
Megjegyzés: A Verzárt Szongott Kristóf nem sorolja fel az örmény ételek között, mert a szót a román varza-verza szó-
ból eredezteti. Az erdélyi örmények azonban előszeretettel készítették ezt az ételt, mert annak neve az első és egyben 
utolsó erdélyi örmény katolikus püspök, Verzár Oxendius nevére emlékeztetett, aki nemcsak katolikus hitre térítette 
az ortodox keleti hiten lévő örményeket, hanem megszervezte iparukat, kereskedelmüket, és kieszközölte kiváltságai-
kat. A verza viszont az erdélyi gasztronómiában egy töltött káposztaféleség neveként honosodott meg.

  ÖRMÉNY PALACSINTA

Híg palacsintát sütünk. Megkenjük szilvaízzel, összesodorjuk és 2 cm-es darabokra vágjuk. Tűz-
álló edényt kikenünk, ebbe tesszük a palacsintát, tejfölt tojással és cukorral elkeverünk, ezzel 
leöntjük és a sütőben átsütjük. 

Hozzávalók: palacsintatészta, olaj
Káposztás töltelékhez: paprika, 
50 dkg nyerskáposzta, 10 dkg vö-
röshagyma, 5 dkg zsír, só, bors
Parajos (spenót) töltelék: 
3 db tojás, 1 cikk fokhagyma, pi-
rospaprika 50 dkg spenót, só, bors 

Hozzávalók: palacsintatészta, 
szilvaíz, tejföl, tojás, cukor szükség 
szerint, olaj

Az éhes álmában kenyeret, a szomjas vizet lát: Khágczhádzé khénun mecs hácz, dzárávé csur gidesznu.
Amíg a jóllakott az éhesnek ad, az éhes az éhségtől meghalhat: Incshu gusté khághczhádzin dá,  khághczhádzé 

khághczhun mernelu g’éllá.
Akinek kenyerét eszem, csak arra gondol az eszem: Éz um háczé g’udim, éznárá ánuné gihisim. 
Van ember, ki ezerrel ér fel, és van ember, ki eggyel sem ér fel: Gá márt vov g’ázse házár, u gá márt, vov 

megmén ál csh’ázse.
Aki mézet ad el, ujjait megnyalogatja: Vov mjéghré gidzáche, ézmádvénjére giléze.
Akinek adossága van, nincs esze; akinek esze van, nincs adossága: Vov bár kuni, chiélk csh’uni; vov chiélkh uni, 

bárk csh’uni.
A seb, mit a kés ütött, meggyógyul, de nem gyógyul meg az, mit a nyelv vágott: jn chochhé, incs tánágé 

zárgile, gilávná, pájcz cshi lávná ájn, incs lézun árile.
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  ALMÁSPALACSINTA

Hozzávalókból sűrű palacsintatésztát kavarunk, bele tesszük a reszelt almát, majd 10 perces állás 
után egy palacsintasütőt olajjal vékonyan kikenünk és a tűzön felforrósítjuk. Evőkanállal bele-
szaggatunk tenyérnyi nagyságú palacsin tákat. Fahéjas cukorral megszórjuk.

  GRÍZKRÉM  

Vízbe tesszük a citrom levét és a cukrot, ha fő, apránként eresztve bele a grízt, folyton kavarva 
10 percig főzzük. Ekkor levesszük a tűzről, és habverővel 20 percig verjük. Két egyforma lábost 
hideg vízzel öblítjük, a grízt kétfelé osztva beleöntjük, tetejét lekvárral megkenjük, és ha kihűlt, 
egymásra borítjuk, onnan pedig egy üvegtálra.
Megjegyzés: Boszorkány krém néven is ismert.

  SAJTGOMBÓC

A tejet, vajat együtt felforraljuk, hozzáadjuk a lisztet, ezt a tűzön addig keverjük, míg az 
edényről leválik. Tűzről levéve, de még melegen, belekeverjük a tojásokat, míg teljesen sima 
lesz, és hagyjuk kihűlni. Ekkor beleteszünk reszelt parmezán sajtot és kevés sót. Diónyi gom-
bócokat formálunk belőle, tojássárgával megkenjük és sütőlemezre rakva, rendes tűz mellett 
kisütjük.

Hozzávalók: 40-50 dkg liszt, 
2 db tojás, 5 dl tej, 4 db reszelt 
alma, 0,5 dl olaj a sütés hez

Hozzávalók: 5 dl víz, 
1 db citrom leve, 13 dkg cukor, 
5 dkg gríz (búzadara)

Hozzávalók: 2,5 dl tej, 
3 db tojás, 8 dkg vaj, 16 dkg liszt, 
só, tojássárga kenéshez, 
12 dkg parmezán sajt

Ne főzz húst és halat ugyanazon fazékban: Mi ephi misz u czugé nujn bédgin mecs. 
Ha ízletes a kenyér, mindegy akár zsidó, akár török sütötte is azt: Th eor hámov e háczhé, áme-

né memén e, the dséhud gám thurkh ephile zájn.

A töltött káposzta

Világot próbálni küldi Zatit az apja. Szamosujvártól az ötödik faluban megpihen s éjszakai szál-
lást kér egy jómódú atyafi nál. A háziasszony egy nagy fazékkal töltött káposztát készített este, 
hogy eltegye a rákövetkező ünnepnapra. Lefekvés előtt a család az asztal köré gyűl, hogy elvé-
gezze az esti imáját. Mint aféle buzgó emberek, közel egy óráig imádkoznak. Kezdetben Zati is 
imádkozik, de később megúnja s alig várja, hogy a család nyugalomra térjen. A mint már mind-

Dr. Bányai Elemér – Zuboly, író 
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  SZILVAÍZES DERELYE

A lisztből tojással, kevés vízzel puha tésztát készítünk, hogy könnyen összehajtható legyen, majd 
laska vé konyságura kinyújtjuk. Sorjában kis szilvaíz csomókat rakunk a tészta feléig, majd a má-
sik felét ráhajt juk erre. Az ízcsomók körül a tésztát megnyomkodjuk és derelyemetszővel rom-

busz alakura me téljük. Fövő sós vízben pár percig főz zük, majd szűrőkanállal kiszedjük, hi deg vízzel leöblítjük 
és vajban pirított zsemlemorzsában (prézli) megforgatjuk. 
Változat: Szilvaíz helyett készülhet a sültderelyénél leírt túrótöltelékkel is.

  DÖBLÖC  

A héjától megtisztított döblöcöt víz ben puhára főzzük, krumplinyomóval szétnyomjuk, a vajjal 
melegen elke verjük, tetszés szerint cukorral, rum mal ízesítjük, majd a kakaós öntettel le öntjük. 
Tejszínhabbal tálaljuk.

  ALMACSEMEGE

Az almákat meghámozzuk,  a magházát kikotorjuk, porcelán tűzálló tálba sorba rakjuk, mind-
egyikbe teszünk egy kávéskanál cukrot, egy-egy mogyorónyi vajat, mokkás kanál rumot. A 
sütőbe téve szép világosra, puhára sütjük. Mikor kész van, baracklekvárt teszünk bele és még 

egy kis rumot. Hidegen-melegen egyformán jó. 

Hozzávalók: 40 dkg liszt, vaj, só
2 db tojás, szilvaíz, zsemlemorzsa

Hozzávalók: 1 kg döblöc (édes 
sütő tök), 25 dkg cukor, 15 dkg vaj, 
rum, kakaó öntet (2 evőkanál kakaó, 
tejszínhab, 6 evőkanál cukor, fél deci 
víz)

Hozzávalók: ép almák, cukor, 
vaj, rum, baracklekvár

nyájan elaludtak, Zati előbújik fekvőhelyéről és az utolsó darabig megeszi a töltött káposztát. 
Másnap reggel a háziasszony vizsgálja a fazekat s nagy ámulattal látja az üres levélhüvelyeket. 
Zati elpirul s az asszony rárival:

– Hát hogy tudta megenni az egész ebédünket?
– Hát biz’ én azt hittem, – feleli Zati ártatlan arccal, – hogy maguknak ma nem lesz szüksé-

gük ebédre. Az este annyit imádkoztak, hogy szentül meg voltam győződve, hogy reggelre már 
mind a menyországba lesznek.

Dr. Bányai Elemér: Örmény anekdoták és egyéb apróságok 
(Szamosújvár 1902.)
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  „GESZTENYE” KRÉM babból

 A bablevesből sózás előtt kiszűrt babot átpaszírozzuk, vagy mixerben pépesítjük és méz zel ízesítve, kevés rum-
mal meglocsolva tálal juk. Tejszínhabot ké szíthetünk hozzá.

  KANDÍROZOTT  NARANCSHÉJ  ÖRMÉNY  MÓDRA

Tegyük félre az elfogyasztott narancsok héját, melyeket még frissiben cikkekre vágunk. Fűzzük 
fel egy zsinórra és tároljuk meleg, száraz helyen, pl. a fűtőtest fölött. Akkor száradt jól meg, ha 
a belső fehér hártyája tökéletesen megkeményedett. Most lemérjük a narancshéjat, ugyanannyi 
súlyú cukrot veszünk, amelyet kevés vízzel egy lábasban megpirítjuk. Ízlés szerint egy kis vaníliát 
is adhatunk a cukorhoz. A forró karamellbe apránként beletesszük a narancshéjat, megforgatjuk, villával vagy 
fogóval kivesszük és megnedvesített deszkán vagy márványlapon hagyjuk kihűlni. Légmentesen záródó üvegbe 
gyűjtjük és használat előtt legalább két hétig érleljük.
Gyümölcssalátákat, fagylaltokat, tortákat ízesítünk vele.

Hozzávalók: Szárított narancshéj, 
ugyanannyi súlyú cukor, negyed 
rúd vanília

A Rubens-kép legendája
Örmény anekdoták

Van a szamosujvári örmény templomnak egy értékes Rubens-képe, mely Krisztusnak a kereszt-
fáról való levételét ábrázolja. Hogy került ez a kép Szamosujvárra és melyik időben, erről még 
ma is egyre-másra járják az anekdóták, legendák, apróságok, hitelesen eldöntve a kérdés azon-
ban még ma sincs. Egyedüli feltevés a mi valószínűnek látszik az, hogy Ferenc császár ajándé-
kozása révén került a gyönyörű kép az örmények tulajdonába. Írásos dokumentum azonban 
erről sincs, a mi szinte hihetetlen, hogy ennek a fontos eseménynek ne akadt volna krónikása. 
Nemcsak az örmények, hanem a magyar történészek is megbolygatták ezt a kérdést, de ered-
ményt nem értek el, mert még jobban összezavarták a dolgot s a kép ajándékozási idejére, 

Krisztus levétele a keresztről – Rubens-kép 
a szamosújvári székesegyház oldalkápolnájában
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Saláták, öntetek

  BABSALÁTA (DÁBGÁDZ  FÁSZUL, DÁBDÁSZPASZUJ)   

Nagyszemű babot előtte való este beáztatjuk, másnap leöntve a levét megfőzzük. Olajon egy jó 
fej apróra vágott hagymát megpároljuk (ezt rántott hagymának nevezik, erdélyi örmény nyelv-
járásban szochorádz), jól beborsoljuk. Hidegen összekeverjük a leszűrt babbal, majd leöntjük 
almaecettel. Izlés szerint sózzuk. 

Változat: 2-3 sárgarépával együtt főzzük a babot. Sárgarépát kihűlés után felkarikázzuk. Külön főzzük a 
hiripgombát (vargánya), felvágjuk apróra. Összerakjuk valamennyit a rántott hagymával, almaecetes, sós, cuk-
ros öntettel meglocsoljuk.
Megjegyzés: Böjtös étel, főleg húsvétkor, nagypénteken fogyasztották az örmények.

  ZAKUSZKA

A paradicsompaprikát felvágjuk, a felvágott répákkal, hagymával 1 liter olajban megdinszteljük. 
A padlizsánokat megsütve, meghámozva, összevágva a többi zöldséghez adjuk, jól elkeverve a 
paradicsomlével, babérral, borssal ízesítve addig főzzük, amíg a velőhöz hasonló állagú nem lesz. 
Jól kimosott, száraz üvegekbe tesszük és száraz dunsztban (esetleg kis szalicilt  a tetejére szórva) 
kidunsztoljuk. 

Hozzávalók: 50 dkg nagy szemű 
bab, 1 nagy hagyma, almaecet, 
olaj, só, bors, pici cukor

Hozzávalók: 24 db paradicsom-
paprika (szép piros), 40 dkg sárga-
répa felszeletelve, 40 dkg fehérrépa 
felszeletelve, 40 dkg hagyma felvág-
va, 8-10 db padlizsán, 2 liter para-
dicsomlé, babérlevél, bors, 1 l olaj

valamint az örmény küldöttség Ferenc császárnál való látogatására, új dátumokat állapítottak meg, a mi még 
nehezebbé teszi a dolgokban való eligazodást. Újabban négy változatát ismertetjük a Rubens-képre vonatkozó 
legendának, nem tartva egyebet szem előtt, minthogy a közlések abban a formában és tartalommal kerüljenek 
nyilvánosság elé, a hogyan a hagyományban és az egyes írók feljegyzéseiben élnek.

I.
A Rubens-képre vonatkozó legendák majdnem mindegyike a Bécsben 1800-1805 körül járt örmény küldött-
ség szereplésével hozza kapcsolatba a kép odaajándékozását. Van azonban egy olyan legenda is, mely ezekről a 
dolgokról mit sem tud és a Ferenc császár 1817-beli szamosujvári látogatásának tulajdonítja a kép megszerzé-
sét. Ezt a legendát Lukácsi Kristóf plébános állítólag hitelesnek mondta és úgy emlékezett róla mindig, mint a 
melyet elődei tartottak emlékezetben a Ferenc császár szamosujvári látogatásáról.
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  VEGYES SAVANYÚSÁG TÉLIRE

A torma volt az alaptartósító szer, s ha abból elegendő mennyiség jutott az üvegbe, a tél folya-
mán nem volt meglepetés.
 A káposzta külső leveleit lebontjuk, majd nyolcba vágjuk, megtisztítjuk. Meg mossuk a többi 
zöldségfélét is: a zöldpa radicsomot, uborkát, zellert, sárgarépát és fehérrépát karikákra vágjuk, a 
karfi olt és brokkolit rózsáira szedjük szét, a tormát vékonyan felszeleteljük hosszában.
Kimosott és kiszárított üveg aljára kaprot, borsfüvet, ánist, tárkonyt, meggy- és lestyán levelet teszünk. 
Ezután következik egy réteg uborka, majd a fe hérkáposzta, egy réteg zöldparadicsom. A karikára vá-
gott zeller, sárga- és fehérrépa szeleteket az üveg oldalára rakjuk. Foly tatjuk a töltést brokkolival, majd a 
piroskáposztával és karfi ollal. Közbe-közbe „ne sajnáld a tormát!”, vékony torma szeleteket tűzdelünk a 
zöldségfélék közé és 2-3 gerezd fokhagyma is bekerül az üvegbe. Ezután elkészítjük a savanyúság levét: felfőzünk 3 liter 
vizet, 3 evőkanál sót, mustár-, koriander-, feketebors és  édesköménymagot, néhány babérlevelet felhasználva, majd 
mikor kihűlt (2-3 perces forralás után), hozzáöntünk 6 deci almaecetet (2 decit egy liter vízhez). A kihűlt levet az üveg-
be öntjük, a zöldséget tormával le szorítjuk, hogy a lé alatt maradjanak, majd az üveget lekötözzük.

  OLAJOS PAPRIKA TÉLIRE

A szép piros fűszer paprikából, vagy paradicsompaprikából készítjük el. A vizet, a babérlevelet, 
a pár szem feketeborsot, a sót a minőségi olajjal fel forraljuk és beletesszük a torzsától, magtól 
megtisztított és vékony szeletekre felvágott paprikát, majd egy-két percig főzzük. Ezután két 
deci almaecetet öntünk rá és hagyjuk a saját levében ki hűlni. Amikor kihűlt, üvegekbe öntjük, 
keresztbe rakott tormával leszorítjuk és lekötözzük.

Hozzávalók: Fehér és vöröská-
poszta, sár garépa, zeller, fehérrépa, 
zöldparadicsom, uborka, karfi ol és 
brokkoli
Felhasznált fűszerek: borsfű, kapor, 
ánizs, fokhagy ma, tárkony, torma, 
lestyánlevél, meggylevél, bors, babér-
levél, mustármag, kori ander, torma

Hozzávalók: Fűszerpaprika 
(kápia), vagy paradicsompaprika, 
3 l víz, 3 db babérlevél, pár szem 
fekete bors, 3 csapott evőkanál só, 
2 dl minőségi olaj, 2 dl almaecet, 
torma

Ferenc császár ugyanis 1817-ben, mikor először tett látogatást, az örmények nagy pompával és hódolattal 
fogadták. A mai Felső-Vízutcát, látogatásának emlékére „Király”-utcának nevezték el s ezenkívül a külső fény 
emelésében kifejtettek mindent, a mit csak lehetett. A császár állítólag az akkori plébánosnál volt szállva és a vil-
lásreggeli alatt feltünt előtte egy rendkívül díszes veretű, antik cukortartó, melyről a plebános úgy nyilatkozott, 
hogy az több száz éves eredetű és készítési helye Örményország volt.

– Enyje be szép ! – mondta állítólag a császár, - és kezébe véve a cukortartót, hosszasan gyönyörködött 
benne.

A villás reggeli végeztével nemsokára kocsira szállt a császár s ekkor a plebános hódolattal meghajtva magát 
előtte, így szólt:

Adja meg Felséged nekem és az örményeknek azt az örömet, hogy e cukortartót, mely Felséged magas tet-- 
szését megnyerte, hódolattal felajánlhassam.
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  SALÁTA  BOGLÁRKÁBÓL  KÉSZÜLT  TAVA SZI  VITAMIN-SALÁTA

A héjában főtt burgonyát meghámozzuk és karikára vágjuk, olajjal meglocsoljuk. A metélő-
hagymát apróra vágjuk és a burgonyával össze keverjük. A megmosott saláta-boglárka leve-
leket egészben hozzá elegyítjük, almaecettel ízesítjük, sózzuk és karikára vágott főtt tojással 
díszítjük.
Megjegyzés: Tehetünk olajbo gyót és vágott zöldpetrezselymet is hozzá.

  OLAJOS SÜLTPAPRIKA SALÁTA

A zöldpaprikát sütőben egészben megsütjük, vékony héját lehámozzuk. Salátaöntetet ké szítünk 
ecetből, olajból, a tört fok hagymából és a fűszerekből és azt ráöntjük a megsült paprikára. Két 
órán át a hűtőben érleljük és hús mellé tálaljuk. 
Nagyon fi nom, közkedvelt őszi saláta.

  BURGONYASALÁTA ZELLERREL

A burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk és apró kockákra vágjuk. A zellert megtisztít-
va, felvágva főzzük meg és hagyjuk, hogy a levében kihűljön. Lila hagymát vékony szeletekre 
vágjuk és mindezt összekeverjük. A zeller levét tárkonyos ecettel, olajjal ízesítjük, cékla lével 
színezzük s az egészet a keverékre öntjük. Hűtőbe tesszük egy órára és körítésnek, vagy önálló 
vacsoraként is tálalhatjuk.

Hozzávalók: 60 dkg héjában főtt 
burgonya, 2 db főtt tojás, egy jó 
marék nyers saláta-boglárka, 1 köteg 
metélő hagyma, olaj, almaecet, só

Hozzávalók: személyenként olaj, 
2-4 db zöldpaprika, 2 dl alma-
ecet, só, bors, borsfű, egy gerezd 
fokhagy ma

Hozzávalók: 1 kg burgonya, olaj, 
1 gumó zeller, 1 db lilahagyma, 
tárkonyos ecet, céklalé

A császár természetesen szabadkozott egy ideig, de végre beleegyezett, hanem ekkor ő fordult a plebános 
felé és mondta a következőket:

– Most már én kívánom, hogy kérjen Főtisztelendőséged tőlem valami ajándékot.
Mit tehetett ebben a helyzetben a plebános, minthogy alázatosan hajlongott és hallgatott. A császár 

környezetében levő urak közül az egyik erre odasúgta a plebános fülébe:
– Kérje Rubensnek a „Krisztus levétele” képét.
A plebános azonban nem mert szólni most sem s csak mikor feléje fordult ismét a császár és siettette a 

kérelmet, beszélt ilyenformán:
– Felséged kegyes jóvoltából, kérem templomunk számára a Rubens-képét.
– Az nekem is becses ereklyém, de jól van, legyen a tiétek; 

szólt a császár és azóta a Rubens világhírű képe a szamosujvári egyház tulajdonát képezi.
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  CÉKLA SALÁTA

Céklát félig megfőzzük (sárgarépát nyersen), lereszeljük, összekeverjük apróra vágott fokhagy-
mával és dióval, leöntjük majonézzel.

  SÁRGARÉPA SALÁTA

Apróra vágott hagymát megdinszteljük, hozzákeverjük a paradicsompürét, ezután a kis kockák-
ra vágott sárgarépát, leöntjük 1-2 csésze vízzel, ízesítjük babérlevéllel, sóval, borssal. 

  ÖRMÉNY SALÁTA

Az olajon átsütjük a tört fokhagymát, hozzáadjuk a megtisztított, felszeletelt gombát, a kis kockákra 
vágott sonkát és egy percig sütjük. Felengedjük borral és lefedve, lassú tűzön öt percig forraljuk, majd 
beletesszük a fi nomra vágott petrezselymet és kihűtjük. A tálat a kicsumázott, vékony laskára vágott zöld-
paprika és a meghámozott, reszelt zeller keverékével alapozzuk, megsózzuk, megöntözzük kevés tárkony-
ecettel, valamint a maradék olajjal, végül ráterítjük a gombakeveréket. Jól behűtve fél napig érleljük.

  ZÖLDBAB SALÁTA

Zöldbabot kevés vízben megfőzzük (télen üveges babot kirakunk tányérra), ízesítjük fokhagy-
mával, kevés borecettel (vagy fokhagymás joghurttal).

Hozzávalók: 50 dkg cékla (vagy 
sárgarépa), 2,5 dl majonéz vagy 
tejföl, 10 dkg apróra vágott dió, 
5-6 gerezd fokhagyma

Hozzávalók: 50 dkg sárgarépa, 
1 kis doboz paradicsompüré, 
20 dkg vöröshagyma, olaj, babérle-
vél, só, bors

Hozzávalók: 40 dkg gomba, 1 kis 
fej zeller, 20 dkg sonka, 4 zöldpap-
rika, 2 gerezd fokhagyma, törött 
bors, 1 pohár vörös bor, 3-4 evőka-
nál olívaolaj, só, kevés tárkonyecet, 
1 csokor petrezselyem

II.
Szamosujvár piaci temploma egyik mellék oltárán Rubens eredeti műve van: Krisztus keresztfáról levétele, 
mit olvasóink metszések után is ismerhetnek. Hogyan került a festészet e remeke hozzánk, azt következőleg 
beszélik.

Mint mondják, e kép eredetileg Rómában volt. Onnan a napoleoni mozgalmak alatt Bécsbe került, a 
Belvederbe. Történik azonban, hogy 1800-ban Szamosujvár város részéről küldöttség megy Bécsbe, kik jó 
szolgálatukkal annyira megnyerik Ferenc császár kegyét, hogy a küldöttséget arra jogosítá, hogy a Belvederből 
tetszésök szerint egy képet válaszszanak.

Örmény polgártársaink el is mennek, megnézik a képtárt, s midőn Rubens e remekén megnyugodnának, 
jelentik az igazgatónak, hogy ez lesz azon kép.

– Miféle kép?

Hozzávalók: zöldbab, fokhagyma, 
borecet vagy joghurt
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  VEGYES SALÁTA

A zöldségeket megfőzzük, uborkát és káposztát apróra vágjuk, vöröshagymát megpirítjuk olaj-
ban, az előkészített zöldségre öntjük, összekeverjük és megsózzuk.

  BIMBÓSKEL SALÁTA

A bimbóskelt megtisztítjuk és sós vízben, jól fűszerezve (bazsalikom, borsikafű, bors) pu hára 
főzzük. Amikor kihűlt, levét leszűrjük. A levet al maecettel ízesítjük és olajjal elkavarva a bim-
bóskelre öntjük, apróra vágott lila hagymát ke verünk hozzá, és őrölt köménnyel fűszerezzük. 
Egy órányi összeérlelés után tá laljuk.

  RESZELT TORMA ALMÁVAL

20 dekányi tormát megtisztítjuk, apróra reszeljük, majd négy-öt almát is felreszelünk apróra, összekeverjük, 
almaecettel, sóval íze sítjük.

  ECETES SZILVA

 Egy liter vízbe 3 kanál cukrot, 2 kanál almaece tet és egy mokkáskanál benzoesavas nát riumot (tartósító szer) 
teszünk, majd fel főzzük (ízesíthetjük még szegfüszeggel). Amikor kihűlt, az üvegekbe helyezett szilvára öntjük 
és lekötözzük, majd 20 percen át vízben gőzöljük. Kitűnő savanyúság sült mellé.

Hozzávalók: 25 dkg savanyú káposzta, 
50 dkg sárgarépa, 4-5 db csemege uborka, 
50 dkg cékla, 30 dkg vöröshagyma, 
50 dkg burgonya, 25 dkg szárazbab, olaj

Hozzávalók: 50 dkg bimbóskel, 
1 nagy fej lilahagyma, bazsalikom, 
borsikafű, őrölt köménymag, só, 
almaecet

– Melyet mi Ö Felsége kegyéből magunknak viszünk.
– Az nem lehet. E kincset nem ígérhette el Ö Felsége…
Az igazgató az ügyet a fejedelem elé viszi. Mindenáron megkívánja ígéretét másoltatni. De Ferenc császár 

ígéretét vissza nem vonta, s a képet lehozták.
Azonban a remek mű egy kissé nagyobb volt, mintsem a hely hova alkalmazhatták. Mit tettek tehát? 

Lábát a képnek levágták… Így szól az adoma. De nem áll, mert e kép alsó része csak be van hajtva, a mű 
megcsonkítása nélkül.

Kővári László
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  UBORKASALÁTA

 Az uborkát felszeleteljük, vagy gyaluljuk. Kicsit megsózzuk, amitől levet ereszt. Ne nyomjuk ki, ez a legértéke-
sebb része. Almaecetes, olajos, fok hagymás öntettel, pici cukorral 1-2 óráig állni hagyjuk, hogy az ízek összeér-
jenek, és csak azután tá laljuk fel.

  KAPROS ÖNTET

1 pohár joghurtot kevés tejföllel dúsítsuk, jól kikeverjük, majd apróra vágott zöldkaprot te szünk bele, sóval, 
piros paprikával ízesítjük. Zöld salátákhoz kitűnő.

  MUSTÁROS ÖNTET

Olajból és borból, esetleg almaecetből készíthetjük. Négy evőkanál olajhoz egy evőkanál bort keverünk, melyet 
csipetnyi sóval és jó minőségű mustárral ízesítjük. Reszelt sárgarépa kitűnő öntete.

  MAGYAROS ÖNTET

Három rész olajhoz két rész 10%-os ecetet (vagy almaecetet) ke verünk, tengeri sót és borsikafüvet adunk hoz zá. 
Közben köménymagot és cseresznyepap rikát vízben forralunk. Lehűtjük, átszűrjük és hozzáadjuk a következő 
keveréket: 3 rész olaj hoz 2 rész enyhe ecetet, kevés sót és borsikafüvet. Végül kis fej karikára vágott vöröshagy-
mát adunk hozzá. Tökből ké szült salátafélék ízesítéséül szolgál.

III.
Ferenc király alatt sok pénzt emésztettek föl a háborúk; az állampénztár már üresen állott… E költségek fe-
dezéséhez igen jelentékeny összegekkel járultak hozzá az örmények. Most is útban van a küldöttség, mely sok 
aranyat visz Bécsbe. A „Burg”-ban szállásolták el. Estve a királyi asztalhoz ültetik.

– Szeretem az örményeket – szólott a király – de örmény szót még nem hallottam; beszéljetek valamit, hadd 
halljam: szép-e az örmény nyelv?

Mire az egyik szólott Chácshádur nevű társához:
– Chenámi Chácshádur! Chonthikháré gichentre or churén u chárén choszkh. (Chácshádur rokonom! A Ki-

rály fölkért, hogy egymással pár szót váltsunk.)
Lehet, hogy a ch torokhang, mely a szándékosan választott szavak mindegyikében előfordult, nem nyerte 

meg az uralkodó magas tetszését, de viszonzásul a sok aranyért, ajándékot ígért Szamosujvár városának.
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  TÁRKONYOS ÖNTET

Két evőkanál szárított tárkonylevelet 2 decili ter olajjal, sóval záros üvegben 12 napig érle ljük, majd leszűrjük 
és felhasználásig hűtő szekrényben tartjuk. Ezt 2-1 arányban ecettel keverjük, vízzel higítjuk és burgonyasaláta 
íze sítésére használjuk fel.

  FOKHAGYMÁS ÖNTET

Ezt a román konyhától vettük át, eredeti neve mujdei (ejtsd: muzsdej). 8-10 gerezd fokhagy mát megtisztítjuk, 
majd pépesítjük. Cseppen ként, akárcsak a majonézkészítésnél, 2 dl ola jat keverjünk hozzá, sóval, almaecettel 
ízesít jük. 24 órán át hűtőszekrényben érleljük és grillhúsokhoz, sült vagy főtt halakhoz szolgál juk fel. Előnye, 
hogy hűtőszekrényben több napig is eltartható.

  TORMÁS ÖNTET

Reszelt tormához egy reszelt almát, pár kanál fehérbort, sót, borsikafüvet és citromfüvet, va lamint 1 pohár jog-
hurtot keverünk. Apróra re szelt nyers céklasaláta ízesítésére kíváló.

  LESTYÁNOS ÖNTET

Kefi rt kevés tejföllel dúsítjuk, jól kikeverjük és apróra vágott lestyánt teszünk bele. Sóval, borsikafűvel ízesítjük. 
Burgonyasalátára sós kecskesajtot reszelünk és erre jön a lestyános öntet. Könnyű vacsora, diétás étel.

– Most menjetek, járjátok körül székvárosomat, nézzetek meg mindent, aztán jertek és mond-
játok meg: mivel jutalmazzalak meg titeket.

Visszatértek az örmények.
– No mit adjak?
– Fölséged határtalan kegyétől a Rubens-képet, mit a „Belveder”-ben láttunk, kérjük hódoló 

tisztelettel.
– A király be szokta váltani ígéretét; ezért habár nem szívesen válok meg e remekműtől, de 

odaadom.
Így jutott e fejedelmi ajándék, mely Krisztus-levételét a keresztről ábrázolja és műértők által 

60000 forintra van becsülve – Szamosujvár birtokába 1806-ban.
Szongott Kristóf
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  ALMÁS ÖNTET

A kész majonézhez almapürét vagy reszelt al mát keverünk. Használhatjuk a gyümölcsprés kipréselt és vissza-
maradt almamaradékát, ha a majonézt sűríteni akarjuk. Kevés sóval, cit romlével, egy kanálnyi konyakkal és 
borsikafűvel ízesítjük. Nyers, reszelt káposzta saláta ízesítésére kiváló.

  PARADICSOMÖNTET  ZELLERREL 

Apróra vágott zeller zöldet egy közepes nagy ságú felaprított vöröshagymával vízben meg főzzük. Majoránnával 
és borsikafűvel ízesít jük. Leszürjük és ezzel hígítjuk a paradicsom velőt (paradicsompürét), amit még egyszer 
felforralunk. Tűzröl levéve hűtjük, majd sóval, borssal, egy kanál mézzel ízesítjük. Főtt halhoz, főtt húsok mellé 
tálaljuk.

IV.
Szamosujvárnak és a szamosujvári nagytemplomnak egyik büszkesége a fönséges Rubens-kép, melyet az imaház 
egyik fülkéjében féltő gonddal őriznek.

Igen bizony, egy valódi eredeti Rubens-kép Krisztus levétele a keresztfáról, melynél szebbet nem igen alkotott 
a nagy művész. A képen a főalakon kívül József és Magdolna alakja csodálatos szépek, oly igaz fájdalom van 
kifejezve arcaikon, hogy önkénytelen könnyek gyűlnek szemeinkbe és lelkünket, melyet a kor szelleme oly fá-
sulttá tett, mély áhitat fogja el s térdünk önként hajlik meg az Igaz előtt.

E gyönyörű műkincsről keveset beszélnek az emberek, még kevesebben tudják létezését. Mint a féltve őrzött 
titkot takargatják a jó örmények, vagy legalább is nem hirdetik a világnak, mintha félnének, hogy valamely ha-
talom még elveheti tőlük. Szó sincs róla! Becsülettel szerezték, áldozatkészségükért, hűségükért kapták jutalmul, 
övék a dicsőség és a tulajdonjog.
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Fűszerek

  Ánis – Pampinella anisum – Románul: Anason   

Földközi tenger mellékéről származik. Már az ókorban is használták az egyiptomiak, mint fűszert. Plinius és 
Nagy Károly írásaikban említik ízét és gyógyerejét.
Jellemző kellemes illata, a köménymagra emlékeztető de annál erősebb szagú, édesen aromás fűszer. Mártások, 
sütemények, pudingok, gyümölcslevesek, édes rizsek kiváló fűszere, keleten főzelékek ízesítésére használják.

  Babérlevél – Laurus nobilis – Románul: Foi de dafi n       

A legrégebben ismert és igen elterjedt fűszerek közé tartozik. Régen a dicsőség, a hírnév és a gőzelem jelképe 
volt. Örökzöld cserje vagy falevele szolgáltatja ezt az értékes karakterű fűszert. Felül fényes, alul matt, bőrszerű, 
lándzsa alakú levelek jellemző fűszeres szagúak és kesernyés ízűek. Levesek, mártások, pácok, pástétomok, 
savanyú és ecetes ételek kedvelt fűszere, (jól társítható petrezselyemmel, kakukkfűvel) húsoknál curryvel. 

  Bazsalikom – Ocimum   Basalicum – Románul: Busuioc   

Dél Ázsiából, Perzsiából és Afrikából került hazánkba. Kellemes szegfűszegre emlékeztető fanyar illatú pikáns 
ízű fűszernövény. Levesek, saláták, pácok, mártások, sültek, vagdaltak, paradicsomos, tök-, bab-, gomba- 

Ferenc császár a sok háborúskodás folytán gyakran jött abba a helyzetbe, hogy kénytelen volt 
alattvalói áldozatkészségét igénybe venni s ily esetben többször voltak segítségére az örmények. 
Mindig készséggel, bőkezűen áldoztak a fejedelmükért s szerényen megelégedtek egyes kiváltsá-
gokkal a város (szab. kir. város stb.) és nemesi címekkel a maguk részére.

Egy alkalommal a pénzhozó küldöttségtől kegyesen kérdi a császár, ha nincs-e valami külön-
leges kívánságuk, a mit teljesíthetne? Nincs-e valamire szükségük?

Az örményeknek élelmes eszük volt s nem utasították vissza a fejedelmi jóakaratot, hanem 
egész alázattal kinyílvánították, hogy nekik bizony volna egy igen-igen nagy kérésük. Ugyanis 
éppen új templomot építenek s abba kellene egy egyszerű oltárkép.

Oh csak egy oltárkép! Ez bizony kis kívánság és Ferenc császár sajátkezű utalványt adott a Belvederbe, 
hogy adassék át Szamosujvár képviselőinek az a szent kép, a melyet ők választanak maguknak.
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és halételek fűszere, (ha nincs, petrezselyemmel helyettesíthetjük). Egy kiskanál bazsalikom nélkül elképzelhe-
tetlen a  mustos pecsenye, sokféle pástétom és sült húsféle, s főként a  sonkás, illatos csirke.

  Boróka – Juniperus   Communis – Románul: Ienupăr  

Gyógynövény, a borókapálinka vagy gin, székely nevén „fenyővíz” íz adója, és igen üdítő szörpöt is készítenek belőle, de 
megszáradt termése igen fontos adaléka a szalonna és sonka számára készített páclének és több  húskészítménynek.

  Churut – Hurut, lásd: leveseknél

  Csombor – Satureja hortensis – Románul: Cimbru

Sokféle ételbe használják (zölden vagy szárítva egyaránt), azonban a lucskos káposztából a kaporral együtt nem 
hiányozhat, mártások, saláták, pácok, sült húsok, bablevesek és – főzelékek, krumplis, gombás és káposz-
tás ételek elengedhetetlen fűszere (feketebors pótlására is használjuk). Borsikafűnek is nevezik. 
  

  Fahéj – Cinnamomum  - Románul: Scorţişoară

Ceylon szigetén és a Szunda-szigeteken, valamint Kínában vadon előforduló és termesztett fák ágairól lefejtett 
sötétbarna színű fűszer. Jellemző illatú és édeskés, csípős, kissé fanyar ízű. Sütemények, gyümölcslevesek, rizs- 
és tejes ételekbe használják.

És az örmények műízlését egy felséges Rubens-kép nyerte meg, melyet az igazgató fájó szívvel csomagoltatott 
be. Inkább tíz mástól vált volna meg, mint ettől az egytől; de hát nem tehetett kifogást; a királyi szó, a királyi 
ígéret szent.

Mikor a Belveder igazgatója jelentés tett a császárnak a dologról, rögtön a küldöttség után indította futárjait 
és kérte a visszahívott örményeket, hogy válasszanak más képet, akár tizet, éppen csak ezt az egyet nem.

– Vagy ez Uram, vagy egyet sem, felelték a küldöttek – a mi templomunkat csupán ez az egy találja.
És mert a királyi szó adott szentség, Ferenc császár fájó szívvel ugyan, de fejedelmi nagylelkűséggel egye-

zett bele az elszállításba … és ma oly kincset képez e kép, a melyre ugyancsak büszkék lehetnek Szamosujvár 
polgárai.

Harmath Lajos
(Bányai Elemér gyűjtése, Szamosújvár 1902.)
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  Finomfű –  Fines herbes – Zöldfűszer keverék

1 csokor petrezselyem, 1 csokor kapor, 1/2 csokor metélőhagyma, 1/2 csokor rozmaring, 1/2 csokor bazsali-
kom, 1/2 csokor tárkony. Néha turbolyát is tesznek bele. A francia konyha is használja. Hasonló a vegetához.

  Fokhagyma –  Allium sativum – Románul: Usturoi

A fokhagymának egyes ókori népek különös varázserőt tulajdonítottak, a gerezdjeit amulettként hordták a nya-
kukban. Később a különféle kuruzsló szerekkel együtt orvosságként is használták. Tápértéke jelentős, mert szén-
hidrátot, fehérjét, fontos ásványi anyagokat, illó olajat, „C” vitamint tartalmaz. Jellegzetes illatát egy kéntartal-
mú anyag, az allilszulfi d adja. Levesek, főzelékek, húsok, halak, saláták, mártások, öntetek, pácok ízesítése 
elképzelhetetlen nélküle. Egyike azon fűszereknek amelyik harmonizál a többi fűszerrel, sőt az ízeket jobban 
kiemeli. Nem véletlen, hogy a világ  legelső sztrájkja a fokhagyma miatt tört ki, amikor a piramisépítő munká-
sok fokhagyma adagját le akarták csökkenteni.  

  Gyömbér –  Zingiber  offi  cinalis – Románul: Ghimbir
           
Kínában már időszámításunk előtt több évtizeddel használták és Marco Polo könyvében is említi a növény 
használatát. Sajátságosan illatos, csípős, kesernyés ízű fűszer. Mártások, sütemények, angolos húsok, hús-, 
bab-, krumpli- és gyümölcslevesek ízesítője, de kiváló, érdekes ízű üdítőt is készítenek belőle.

  Kapor – Anethum graveolensb – Románul: Mărar

A Földközi tenger vidékéről került hozzánk ez a régi idők óta használt fűszer. Jellegzetes, általánosan  ismert, össze 
nem  téveszthető  átható nehéz aromáját illó olaj tartalmából nyeri. Zölden és szárítva nagyon kedvelt fűszer növény. 

Örmény király – magyar király

1894 őszén tartották Bánff yhunyad környékén az erdélyi hadtest részére a királyi gyakorlatokat. 
Őfelsége maga is részt vett a gyakorlatokon, melynek tartama alatt Barcsay Domokos ország-
gyűlési képviselőnek volt vendége.

Barcsay Domokos, ki maga is fejedelmi család ivadéka, nagyban készült a király fogadására. 
Hadd emlékezzék vissza őfelsége a magyar ember vendégszeretetére, gondolta magában, és már 
hetekkel azelőtt megtette a király fogadására az előkészületeket.

Volt is olyan fogadtatásban és olyan pompában része a királynak, minő csak a régi erdélyi 
fejedelemség idejében lehetett. Az előkészületek idejében pár napi időtartamra gyorsan szüksége 
volt pénzre Barcsay Domokosnak. Találkozik a dúsgazdag Korbuly Bogdánnal és megszólítja:

Dr. Jakabff y Elemér 
kisebbségpolitikus
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A zöld kapor többek között az ordás palacsinta és lepény, a szárított, a káposzták, eltett uborka, savanyúság elen-
gedhetetlen ízesítője,  mártások, saláták, főzelékek, főtt  húsok, húsgombócok elmaradhatatlan kísérője.

  Kakukkfű – Th ymus serpyllum – Románul: Cimbrişor    

Tüdővagdalék és májkeverék lelke, az erdélyi tokány, ürücomb,      keresztapja. Levesek, saláták, mártások, 
húsok és a vadas    ételek, halak, sültek, vagdaltak, belsőségekből készült ételek   fűszere (jól társítható pet-
rezselyemmel és babérlevéllel).

  Kapribogyó – Capparis – Románul: Capere

Jellegzetesen fanyar, kellemesen kesernyés és csípős íze miatt az elkényeztetett ételínyencek kedvenc fűszere. 
Mártások, saláták körözöttek, szendvicsek, vadak, húsételek ízesítője, petrezselyem és olajbogyóval kiegészítve.

  Kömény  – Carum carvi – Románul: Chimion                 

Már a biblia is említi a kömény nagyszerű tulajdonságait. 
Európában a XIII. században terjedt el használata. Tipikusan erősen fűszeres ízű mag. Rántott levesek, sültek, süte-
mények nélkülözhetetlen fűszere: fűszereink hamupipőkéje. A fi nom gulyásleves vagy a köményes báránycomb, 
a töltött  kelkáposzta, az omlós-ropogós sós stangli után például folyamatosan érezteti velünk kellemes és üdítő 
hatását. Levesek, saláták, főzelékek, sültek, körözöttek, káposztás, burgonyás, sajtos és túros  ételek fűszere.

  Majoránna –  Majorana   hortensis – Románul: Magheran

A legkedveltebb, a legrégibb, a leghíresebb magyar fűszer. Még népdalainkban is fellelhető. A fűszer szürkés-zöld 
színű, erősen aromás, kellemes illatú  és kissé hűtő, kesernyés ízű. A savanyú levesekben, erdélyi  vadkacsákhoz, 

– Kedves apósom, nem tudna nekem pár napra ötvenezer forintot kölcsönözni?
– Nagyon szívesen, de hát voltaképpen mire is kell magának ez a rengeteg pénz?
– A király fogadtatására.
– Úgy? Aztán nem volna elég harmincezer forint - tudakolta óvatosan a puritán egyszerűségű 

nábob.
Barcsay Domokos ugyanolyan óvatosan odasúgta:
– Nem lehet, kedves apósom, mert nem az örmény király, hanem a magyar király fog jönni.

(Dr. Bányai Elemér: Örmény anekdoták és egyéb apróságok
Szamosújvár 1902
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vagy pástétomokhoz használják. Mártások, hústöltelékek, pástétomok, zöldséglevesek, omlettek, halak, va-
dak, csirke- és marhahúsok, máj ételek, tök-, bab-, paradicsom-, sajt- és burgonyás ételek kiegészítője.

  Mustár – Sinapis alba – Románul: Muştar

Ősidők óta ismert és használatos fűszer. A magok gömbölyűek és sárga színűek, szagtalanok, enyhén csípős ízüek. 
Szinalbin glikozidát, illó és zsíros olajat és fehérjét tartalmaz. Pácok, mártások körözöttekhez használják. 

  Paprika – Capsicum    annuum – Románul: Ardei dulce

 A paprika őshazája Közép és Dél Amerika, Európába Amerika felfedezése után került. E kor írásai már meg is 
említik, mondván,  hogy Kolumbusz a kaukázusiaknál csípősebb borsot hozott földrészünkre. A paprika ter-
mése bogyó termés, melynek csípős fő ható anyaga a kapszaicin és mellette C vitamint, illó olajat, zsírt, cukrot, 
pektint, ásványi sókat tartalmaz. Mártások, saláták, húsok, körözöttek, magyaros fogások  elmaradhatatlan 
fűszere. A paprikába fedezte fel Szentgyörgy Albert a C vitamint, amiért Nobel díjat is kapott.

  Petrezselyem – Petroselinum   hortense – Románul: Pătrunjel verde

A petrezselyem zöldjét frissen és szárított állapotban használjuk, azonban nem helyes az étellel együtt főzni, 
mert elveszíti aromáját és vitamin tartalmát. A növény illóolajat, karotint, C- és E- vitamint, ásványi sókat 
tartalmaz. Levesek, mártások, főzelékek, saláták, szendvicsek, sült és párolt húsok, halételek, tojásételek 
ízesítője. (Jól társítható babérral és kakukkfűvel, szükséghelyzetben bazsalikom pótlására is használjuk.) 

  Rozmaring – Rosmarinus  Offi  cinalis    

Már az ókorban nagyra becsült fűszer. Enyhén kámforra emlékeztető illatú, keserű aromás ízű. A vadhúsok, szár-
nyas sültek, rostonsültek értékét emeli, mártások, pástétomok, töltelékek, szárnyasok, halak, vadak, bárány-, 
és malacpecsenyék, zsírosabb sültek, ecetes halak, gombás ételek, olaszos és franciás fogások ízesítője.

Lábjegyzetek
1 * Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város monográfi ája IV. kötet: A magyarországi örmények ethnographiája
3 * Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros monográfi ája 1896 
4 *Bálintné Kovács Júlia, az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság elnöke az 1999. november 20-21-ig tartó Az erdélyi magyarör-

mények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitástudata régen és ma című konferencia kötetében szereplő előadá-
sából. (Erdélyi Örmény Múzeum sorozat, kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület, Budapest 2000.)

5 * (Szamosújváron volt és van Erdély egyik legnagyobb börtöne. Rózsa Sándor is ott raboskodott, ott is temették el a rabok temető-
jében.)

6* Kövi Pál: Az angadzsabur nyomában
7* Armenia  magyarörmény időszaki szemle, Szamosújvár 1888. év 121. oldal
8* Szongott Kristóf: Szamosújvár szabad királyi város monográfi ája              
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  Sáfrány – Crocus   sativus  Románul: Șofran

Évszázadokon keresztül a föld legrégibb, legnépszerűbb, és legdrágább fűszerének tartották. Már az „Ebers” féle 
papirusz  tekercsek, a Biblia és az ős indiai írások is említik. A virág bibéje adja a fűszert. Vörös barnás színű, 
aromás illatú fűszeres növény. Fűszerként és színező anyagként használják, húslevesek, mártások, tészták, 
sütemények, rizottók (helyettesítője a sáfrányos szeklice) elkészítésekor.

  Szegfűszeg – Eugenia  caryophyllata – Románul: Cuişoare

A kínaiak már i. e. használták és Marco Polo is említi útleírásában. Hazája Afrika, hazánkba először az ún. Fűszer 
szigetekről került. A 12-20 m magasra is megnövő fa ki nem nyíló rózsaszínű bimbóit fi atalon leszedik, napon 
megszárítják és így kapja az ismert barnás színét. A fűszer jellemző, kellemes, fűszeres illatú, kesernyés, kissé égető 
ízű. Mártások, sütemények, gyümölcsös ételek, olasz területen: sült és párolt húsok közkedvelt fűszere. 

  Szerecsendió – Nux moschata macidis fl os – Románul:  Nucşoară     

A Dél-India szigetein honos fa szolgáltatja a szerecsendiót és magköpenye a szerecsendió virágot. Kellemes illatú, saját-
ságos, égető fűszer ízű. Mártások, levesek, főzelékek, töltelékek, vagdaltak, húsgombócok, sajtos ételek ízesítője.

  Tárkony – Artemisia dracunculus – Románul:  Tarhon   

Jellegzetesen fűszeres illatú, kissé kesernyésen csípős ízű,  értékes konyhanövény. Őshazája Erdély. Friss, zöld 
állapotban  használják. A leveleket megvagdalva krumpli  levesbe, kaszáslébe,  fehérpaszulyból (bab) főtt le-
vesbe szórják,  ezeket a leveseket akár tárkonyecettel is meg lehet savanyítani, ezeken kívül még használják már-
tások, saláták, raguk, tojásételek, csirketöltelékek, bárány- borjú-, szárnyas-, malac-, hal- és vadételekbe.

Burgonya  krumpli, pityóka, földi mogyaró
Sertés  disznó
Bab  paszuly, fuszulyka
Padlizsán  kékparadicsom, tojásgyümölcs – vinetta
A tészta  Erdélyben sült tészta, sütemény
Főtt tészta  laska, derelye, gombóc, galuska
Pogácsa  édes, mézes pogácsa, gyakran kalács a jelentése
Hurka  véres, májas 
Sonka láb, füstölt láb
Aprólék a baromfi  és disznó belső részei 
Csipkebogyó a vadrózsa bogyója. A belőle készült ízet hecserlinek, hecsenpecsnek hívják 
Majorság  baromfi , háziszárnyas

Szómagyarázat
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  Vanília – Vanília Planifolia –  Románul: Vanilie

A vanília a legdrágább, a legfi nomabb és a legaromásabb külföldi fűszerünk. Eredeti hazája Mexikó, ahol már Amerika 
felfedezése előtti időkben a kakaó ízesítésére használták. Félérett állapotban szüretelik, amikor a termés zöldes, vagy 
éppen sárgulni kezd. Ilyenkor teljesen szagtalan. Édességek, fagylaltok, sütemények és édes mártások fűszere.

  Vöröshagyma – Allium cepa – Románul: Ceapa roşie

Ősrégi termesztésű konyhafűszer, mely valószínűleg Közép-Ázsiából került hozzánk és használata rendkívül 
gyorsan elterjedt. Hatóanyagai: illóolaj, vitaminok, pektin, guvertin.

  Zeller – Apium Graveolens – Románul: Ţelină

A közismert konyhanövény levele és gumója szolgáltatja az illatosan aromás, édeskésen fanyar ízű fűszer adalé-
kot. Jelentős az apiolos illóolaj tartalma, mely fűszerező sajátosságát adja. 

  Zsálya –  Salvia Offi  cinalis – Románul: Salvie

A középkorban kedvelt és nagyon becsült fűszer és gyógynövény volt a zöld színű levele. Óvatosan használva, 
vagy más fűszernövénnyel, különösen rozmaring levéllel párosítva meglepő érdekes ízt ad az ételnek. Pástéto-
mok, főtt tészták, hústöltelékek, halételek, szárnyas- és vadhúsok, zsíros húsételek, májas ételek, lágy 
sajtok fűszere.

Málé Erdély-szerte kukoricalisztből készült sütemény
Muzsdej fokhagymamártás
Nyúlja  a disznónak a hasi szalonnához nőtt hosszú izomdarabja, amelyet régebben az orjához és a tarjához 
 hasonlóan megfüstöltek
Orda édes juhtúró, zsendicetúró 
Orja a disznó bontásakor egészben kivett hátgerinc, a rajta levő hússal együtt
Pánkó fánk
Pecsenye  forró, bő zsírban sütött hús
Döblec  sütőtök
Kukujza áfonya
Lapótya vastag palacsinta
Sarvalt  gyalult káposzta
Ereszték  habarás
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Felhasznált irodalom

Szongott Kristóf: Szamosújvár szabad királyi város monográfi ája I-IV. kötet (Szamosújvár 1901-1903), reprint
Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealógiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonsá-

gára, s a vezeték- és keresztnevek etymológiai értelmére (Szamosújvár 1898), reprint
Tarisnyás Márton: Gyergyó történeti néprajza (Budapest 1994. Akadémia Kiadó)
Horváth Zoltán György – Gondos Béla: Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai (Romanika Kiadó 2003)
Ávédik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros Monográfi ája 1896 (reprint, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület, Budapest 2004)
Bona Gábor: Az 1848-49-es szabadságharc örmény hősei (Országos Örmény Önkormányzat, Budapest 1995)
Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitástudata régen és ma c. 

konferencia Szamosújvár 1999. november 20-21. Konferenciakötet (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, Budapest 2001) 

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek havi lap számai (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1997-2008)
Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények története (Kriterion Kiadó, Kolozsvár 2006)
Incze Fejér Anikó: Érdekességek szakácskönyve (Sepsiszentgyörgy 1999)
Novák Mária: Baby szakácskönyve (Sepsiszentgyörgy, Patria könyvkiadó 1920 körül) (Fejér József lánya, 

a híres gyergyói dr. Fejér Dávid orvos unokahúga írta a könyvet. Novák Mariska (1880-1975) sírja a 
gyergyószentmiklósi örmény katolikus temetőben van.)

Kövi Pál: Erdélyi lakoma (Corvina)
Dr. Tóthfalussyné Veress Éva: Nagyanyám főztje – cikksorozat (Biokultúra, Kiadó: Biokultúra Egyesület, Budapest)
Govrik Gergelyné sz. Pongrátz Matild szakácskönyve
Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv (Budapest 1892)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a könyv szerkesztéséhez recepteket küldtek!
Bacsó Zoltán (Budapest), Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár), Borbélyné Bartis Júlia (Budapest), Csíki Emese 
(Csíkszereda), Dobribán Péter (Zalaegerszeg), Dr. Issekutz Jánosné (Budapest), Dr. Keszy Harmath Péterné (Bu-
dapest), Lázár Ida (Szilágysomlyó), Lengyel Mária (Szamosújvár), Magyarosi Margit (Kolozsvár), Örmény Kato-
likus Plébánia (Szamosújvár),  Pokorny Éva (Budapest), Száha Ibolya (Szamosújvár), és még sokan mások.
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A könyvben szereplő rajzos állatábrák örmény miniatúra részletek.

erdelyi_konyha_2008   115erdelyi_konyha_2008   115 9/3/09   8:52:47 PM9/3/09   8:52:47 PM



116
Az ERDÉLYI ÖRMÉNY MÚZEUM 

sorozat eddig megjelent könyvei

1. Fancsali János: Viski János fi atalkori évei (Budapest 1998)
2. Az örmény katolikus egyház története és művészete konferencia 1997. november 20-22. 

(Budapest 1999)
3. Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza és identitástu-

data régen és ma konferencia Szamosújvár 1999. november 20-21. (Budapest 2000)
4. Dávid Csaba: Történetjátékok (Budapest 2001)
5. A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen 
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6. Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig (Budapest 2002)
7. Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, 
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