
Húsvét az örményeknél

A keleti örmények naOasz1mbat reqqelón törték meg a böi-
töt, Az első étel, amit száiukba vettek, keményre főtt pi-
ros tojás Volt, Az asztal egyébként gazdagon terített, de
húsnélküli volt, A Krisztust jelképező hal - többnyire
pisztráng, vagy márna -, főtt zöldség, levesek, mazsolás,
gombás-hagymás phlav, bor kenyér és só volt az aszta-
lon, Az őskeresztények jele volt a hal, Eredete az újszö-
vetség nyelvéhez, a göIöghöZ íűződik: a ]éZuS Krisztus
Isten Fia Megváltó - ennek az öt szónak a kezdőbetűi
görögüi megegyeznek a ,,hal" szóval. A húsvéti levesek
könnyű, fiiss, zöldséges,savanykás levesek csa]ánleves,
papsajtleves, macunleves (szpasz),

A mazsolás phlavot általában rizsből készítik, míg a
gombás-hagymásat durvára őrölt brlzából (dzavar). Hús-
vétkor a gabonás ételek me]lett ott a zöldség is, Magyar
ínyünknek szokatian és szinte elképzelhetetlen az, ami
Örményországban mindennapos: a megmosott lriss zó'ld-

fűsurt - petrezselyem, tárkony, koriandet kapo1 bazsali-
kom - nyersen fogyaszt|ák az ételekhez, Főtt zöldféle is
Van aZ asztalon, Egy át]agos örmény paíaszt mintegy
háromszáz féle ehető zöldfélét ismer - a városi ember
kevesebbet, de egy magyar átlagembernél elképzelhe-
tetlebül többet -, s szívesen fogyasztja is, Nemcsak a
nálunk lósósfta néven ismert ,aveluk" kedvelt, hanem a
hosszúszárú szibeh, az úifű (paron bandzsagh), a qaer-
mekláncft, a csalán és még sokféle más, Némelyik nö-
vénynek csak a tisztított szárát, másiknak csak a néhány
centis csúcsát, vagy a levelét fogyasztják. A zöldlevél-
gyűitésnek örményországban ku]tusza van, Yalószínű-
leg ősibb gyökerei vannak, de a keresztény korban ZöId-
csütiirtök napidhoz kötődött az a szokás, hogy a leányok
nagy csoportban kimentek a hegyekbe, leveleket gyűi-
töttek, S iátékokat ]átszottak. A lósóska hosszú leveleit
hazaviszik, s megfonják. mint a copfot, aztán felakasztva
szárítják- Így őrzik meg egész évre, s amikor télen, vagy
kora tavasszal fel akariák haszná]ni, a másféI méteres
copfokat tizenöt centis darabokra Vágiák, szétbontiák,
vízbe áZíatják_ leszűrik, s csak ezután főzik meg, Utána
vaion, vagy olajon hagymát pirítanak, s a leszűrt, főtt
zöldséget ezen Sütik. Sok zöldfélének ez a kedvelt elké-
szítési mód ja.

A húsvét édessége hagyományosan a ,,qatha", erdé-
lyi örményeknél ,,kiű" . A gatha sokféle, alakja, tésztá-
ja Vidékenként változó, sőt, a nehezebb, gyúrtabb ke-
rek falusi gatha mellett megtaláliuk a leveles tésztá-

ból készített, darabolt jereváni gathát. A hagyomá-
nyos gatha kerek alakú, a népraizi kutatások napszim-
bó]umot, égszimbólumot fedeznek fe] benne, neve is
gyakran ,,fdli" (év),

Húsvétkor gyakran sütöttek állatalakú (tehén, ló,
stb), vagy szerszámokat, gazdasági eszközöket formázó
kenyereket. A húsvéti kenyér gazdagabb volt, mint a
hétköznapi. Tetejét szezámmaggai hintették meg, meg,
cukrozták, s akkor már cukroskenyérként fogyasztották,

Az örmények is festettek piros iolásf, a szegények hagy-
mahéiial, a gazdagok az Ararát-völgy bíborfestékével,
a ,,karmir vortannal", A tojásdíszítésnek más hagyomá-
nyai is máig élnek a fennsíkon, A tojást hétszínű, vagy
piros,sárga-kék fonal]al tekerik körül, rombusz- vagy
háromszögalakr1 mintát alakítva ki ra|tuk, Kifúit toiá-
sokat ragasztóval kennek be, s ezután tekerik be szí-
nes gyapjúfonállal, Szépen megfestett toiásokat küId-
tek a leányok kedvesüknek, rokonaiknak, Ezeket nem

foqtlasztásra, inkább díszitésre szánták.
A húsvéti tojásszezés már a rituális 1átékok egyike,

Locsolhodás ninrs az örményeknél, a locsolkodást - ami
hatalmas mennyiségű víz másokra Iocsolását ielenti,
valóban vödörrel, dézsával öntik egymásra - augusz-
tusban tartják, a ,,vardaval' ünnepén. To|ást a ,,tojásharc-
úan" szerezhetnek a fiúk, és csak a firlk. kezüket szoro-
san a to|ás köré zárják, úgy ütik össze a másikéval,
hogy a saiátluk lehetőieg épen marad|on. Fzért vi-
gyáznak, mert a törött toiáSt át kell adniuk a győZtes-
nek. Aki ügyes, sok tojást ,,összeharcolhat" magának.
Még aZ összetört toiásokat is úira ,.be lehetett Vetni",
a tojásgörgetős |átékban a tört tojáSok Vettek részt, s
még mindig lehetett nyeíni is, veszteni is.

A húsvét nemcsak az étkezésben ieIentett megköté-
seket: a böjt ideje alatt tills v1lt házas1dhi, tilos Volt fd,4-

c0líi is, Ma, a gépzene korában el sem tudjuk képze]ni,
milyen felszabadulást ielenthetett a régi korok embe-
rének a hosszú, csendes időszak után a zeneszó, a
tánc; a sötétség és hideg után a meleg és a napfény; a
böjtös, sovány ételek után a minden földi iótól roska-
dozó asztal, Ilyenkor tél és tavasz között néha elfog a
vágy: nem kellene-é köVetni régi öregek bölcs taná-
csait, visszatérni a hagyományokhoz, s ha városi kere-
tek köZött is, de nem kellene,é a böjtöt, S a tavasz ki-
törő örömét kipróbálni?,.,

Kraicslr Piroska

Patko|t húsvéti toiás

2776


