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Az erdélyi örmény karácsonyt az advent időszakához 
kapcsolódó négyhetes (más forrásokban tizennégy 
napos) böjt előzte meg. Ennek célja az volt, hogy a 
testi megtartóztatás révén tisztábbá és erősebbé te-
gye az embert, méltóvá arra, hogy ünnepeljen. (Ál-
talában minden nagyobb egyházi ünnepet böjt előz 
meg, még az egyszerű vasárnapokat is a hetenkénti 
pénteki böjt.) Az örmények böjtje még katolizálásuk 
után is szigorúbb volt, mint a római egyház előírása 
szerintié (hiszt pahk). Általában teljes böjtöt tartot-
tak, ami azt jelentett e, hogy nemcsak a húsféleségtől, 
de a tojástól és a tejneműektől is tartózkodniuk kel-
lett  az adott  időszakban. A böjtölés azonban meny-
nyiségi korlátozást is jelentett : naponta csak egyszer 
lakhatt ak jól, ezen kívül még kétszer ehett ek, de 
keveset. Az egyházi előírások szerint általában szer-
da és péntek voltak böjti napok. Karácsony, illetve 
vízkereszt után nyolc napig húsnélküli böjtöt kellett  
tartani (az utóbbi napra amúgy is böjt volt előírva). 
Húsvét és Pünkösd között  minden szerdán és szom-
baton böjtölni kellett , a böjtszegők a megszabott  
büntetést a város pénztárába voltak kötelesek fi zet-
ni. Amennyiben karácsony szerdára vagy péntekre 
esett , nem volt kötelező böjtölni. 

A karácsonyt megelőző nagyobb ünnep Szent 
Miklós napja. Kultusza Keletről terjedt Nyugatra, de 
az örmény ünnepkörben nem volt jelentős: a katoli-
kus liturgiában a december hatodikai misén a szent 
sarakanját éneklik. A gyermekek megajándékozásá-
nak szokása európai mintára terjedt el, az ajándék 
többnyire édesség, cukor, narancs, szárított  füge 
volt. Adataink vannak arról, hogy a XIX. században 
Szamosújváron és Gyergyószentmiklóson Miku-
lás-ünnepet tartott ak az árvaházakban, a cipőket az 
ablakba tett ék, s melléjük szalmát is, Szent Miklós 
lova számára. 

Karácsony
Karácsony ünnepét − a katolikus egyházhoz történt 
csatlakozás után − az erdélyi örmények december 
25-én tartott ák, noha azt Örményországban évszá-

zadok óta január 6-án ünneplik. Az anyaországi 
örmény karácsony inkább egyházi ünnep; hiányzik 
belőle az a családiasság, kedvesség és báj, amik a 
nyugati karácsonyokat, különösen a XIX. század óta 
jellemzik. Nyugaton a karácsony középpontjában a 
kisded születése áll, Keleten erősebb motívumként 
jelentkezik a Mágusok (a Háromkirályok) hódola-
ta. Karácsonyfát Keleten nem állított ak, ez a szokás 
először a XIX. század végén Konstantinápolyban 
(Isztambul) kezdett  az örmények körében terjedni. 
A polgárosodott  erdélyi örmények körében is ek-
kor kezdődött  el a karácsonyfa-állítás; a szegényebb 
családoknál azonban még sokáig nem terjedt el a 
szokás. A feldíszített  fa általában február 2-áig állt 
a lakásban. 

A magyarországi örmények nem éjfélkor, hanem 
délután 5-8 óra között  tartott ak misét (Bécsi Nagy 
Breviárium, 1879.), amelyen a Megváltóra vonatkozó 
Ó- és Újszövetségi igehelyeket olvasták fel. Általá-
nos szokás volt, hogy a szertartás alatt  a hívek égő 
gyertyát tartott ak a kezükben. Karácsony vigíliáját 
a rokonok általában együtt  töltött ék. Ez az ünnep 
egyébként is a vendégjárás időszakára esett .

A gyermekek megajándékozása általános hagyo-
mány volt; eltérés csak abban mutatkozott , hogy a 
szegényebb családok gyermekei kisebb értékű és 
célszerű ajándékokat kaptak. A szokás nem kor-
látozódott  a családi körre. Az erdélyi örmény vá-
rosokban karácsonykor a szegények között  ruha-
neműt és tüzelőt osztott ak szét. 1800-1848 között  
szokásban volt, hogy városi elöljáróknak, vagy más 
hivatalos személyeknek is ajándékkal kedvesked-
jenek. A gyergyószentmiklósi örmény közösségtől 
Csík-Gyergyó-Kászonszék főkirálybírája minden 
karácsonykor nagy mennyiségű és drága ajándéko-
kat: díszes üvegekben ürmösbort, borszéki vizet, dé-
ligyümölcsöt, kávét és édességet kapott .

Magyar hatásra terjedt el az erdélyi örmények kö-
rében a betlehemezés. Gabányi János 1936-ban jegyzett  
fel egy szamosújvári betlehemes játékot, melynek 
érdekessége az, hogy teljességgel hiányzik belőle a 
kisded és Mária alakja. A következő szereplőkkel 
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játszották: király, pap, öreg juhász, fiatal juhász, első 
angyal, második angyal, huszár, kengyelfutó. A já-
ték központi figurája Heródes király, aki meg akarja 
öletni a szent gyermeket. Az öreg juhász azonban 
nem engedi, amiért a király megharagszik, de az 
angyal kibékíti, s végül együtt mennek el Betlehem-
ig. A Gabányi lejegyezte betlehemes eredetileg Há-
romkirályok-játék lehetett, ez abból is látszik, hogy 
az egyik angyal így mutatkozik be: „első napkeleti 
király vagyok”, s a második is hasonlóképpen: „má-
sodik napkeleti király vagyok”. A betlehemezést az 
erdélyi örmények bibliai ruhákat utánozó, vagy ma-
gyar öltözetben adták elő. 

Erdélyi karácsonyi szokás volt a kántálás, amit az 
örmények még moldvai tartózkodásuk idejéből hoz-
hattak magukkal. Hogy átvett szokásról van szó, az 
is bizonyítja, hogy nem alakult ki gazdag szájhagyo-
mányozó műfaj a témában, a kántálás alkalmával 
ugyanis ősi örmény karácsonyi énekeket (sarakano-
kat) énekeltek. A XVIII. század elején Verzár Oxendius 
írásban tiltotta meg a gyermekeknek, hogy kántálni 
járjanak. Tilalma hatására azután felnőttek csoportja 
járt házról házra a kántor vezetésével. Egyházi him-
nuszokat énekeltek (Khorhurd mec jev szkancseli, Ban 
Asztuco arag jekav avetisz), s minden háznál pénzt, 
valamint ajándékokat kaptak. Erzsébetvárosban két 
kántor vezetésével nyolc tímármester (vatah) ment 
kántálni előbb a város elöljáróihoz (a főgondnokhoz, 
bíróhoz, a papokhoz), majd azután két csoportra vál-
va, házról házra. Továbbra is himnuszt énekeltek. A 
kapott pénzösszeget úgy osztották el, hogy az elnök 
nagyobb részt kapjon. Ugyanitt a gyermekek négye-
sével jártak kántálni az Avediszt énekelve. Nem ör-
mény gyermekek is járhattak velük. (Szamosújváron 
az „idegenek” nem kántálhattak.) A XIX. században 
már csak a gyermekek kántáltak: karácsonyi ese-
ményekhez kötődő dalokat énekeltek. Ekkor még 
örmény volt a kántálás nyelve. A kántálást a városi 
tanács csak az esti harangszóig engedélyezte. Egy 
dalrészletet Szongott Kristóf jegyzett le: 

Hiszus gulá,
Pálul cshika,
Phese gedradz,
Na paluladz…
Duvecekh ezbanesz,
Vor ertham panesz.

Gyergyóban a múlt század végéig karácsony (és 
húsvét) másnapján a legényegylet tagjai jártak éne-
kelni az örmény családokhoz, ahol pálinkával és 
kaláccsal kínálták őket. Jelentős adományokat is 
adtak, ez azonban nem az éneklőké, hanem azé a 
helyi legényegyleté lett, amelynek vagyonát általá-
ban jótékony célra fordították (szegények, betegek 
segélyezése), de évente ajándékot is vettek belőle a 
templomnak. 

Karácsony előestéjén még böjtös ételek kerültek 
az asztalra: szuligleves, máhok (savanyú levesek), 
anusabur (édesleves), főtt tészta olajjal, böjtös töl-

tött káposzta, szőlőlevél (dolma), dabgadzfaszul (sült 
zöldbab). A karácsonyi ételek tekintetében alig van 
különbség a keleti örmény és az erdélyi örmények 
asztala között: hússal töltött dolma, disznó- és kap-
panpecsenye mellett rizses-mazsolás töltött halat 
szolgáltak fel ilyenkor. Erdélyi étel a huruttal sava-
nyított akandzsapur (ángádsábur) leves, amelyet csak 
ünnepi alkalmakkor tálalnak. Nem hiányozhatott 
az ünnepi asztalról a daktakhalva (menyasszonypo-
gácsa), a pahlava, és a rózsalevél-édesség sem.

Szokás volt ilyenkor a házszentelés is, mivel azt 
tartották, hogy a karácsonykor földre jött Üdvözítő 
szentelt hajlékot kell, hogy találjon. A pap két mi-
nistránssal járta sorba a házakat. A családok a leg-
szebb tálba vizet készítettek, s mellé két égő gyer-
tyát helyeztek. A pap a vízbe mártotta a keresztet, 
és meghintette a falakat, ezután a háziak megcsó-
kolták a keresztet, és a templom számára pénzado-
mányt adtak. 

A karácsonyhoz hiedelmek is kötődtek. Általános 
tilalom vonatkozott az ünnepek alatti munkavég-
zésre. Ahhoz, aki mégis dolgozni merészelne, úgy 
tartották, hogy eljön az ördög, megtapogatja a mun-
káját, és rajta hagyja a keze vörös nyomát. Karácsony 
éjjelén a hajadon lány kiállt a kapuba, megkérdezte 
az első arra menő nevét és foglalkozását, hogy meg-
tudja, ki lesz a jövendőbelije. Karácsony éjszakáján 
a néphit szerint megszólalnak az állatok, aki elrej-
tőzik az istállóban, meghallhatja beszédüket. Ez az 
állatok jutalma azért, mert karácsony éjszakáján le-
heletükkel melegítették a kisdedet. 

Fontosnak tartották, hogy férfi kívánjon először 
boldog ünnepeket, és ne nő lépje át a küszöböt kará-
csony reggelén. 

Újesztendő
Az ismert földművelő civilizációk az évkezdetet 
vagy a tavaszi napéjegyenlőséghez, a természet éb-
redéséhez (március), vagy az őszi betakarításokhoz 
(augusztus-szeptember) kötötték. Az örményeknél a 
XIX. századig három évkezdet volt ismeretes és el-
fogadott: január 1. (kaghand), március 21. (amanor) és 
augusztus 11. (navaszard). 

Mindhárom újesztendei ünneplést a családi és ro-
koni kapcsolatok erősítésére szánták. A rítusok, szo-
kások az élet megújulásához kötődtek, és a gazda-
sági felvirágzást célozták. Általános volt a vendég-
járás; a haragosok még az ünnepek előtt kibékültek. 
Az emberek felkeresték a rokonokat, ismerősöket, a 
falu elöljáróit. A szerelmesek, s a menyasszonyok, 
vőlegények piros almát ajándékoztak egymásnak. A 
nők a ház bejáratát kereszttel és piros szalagokkal 
díszítették, a kertben piros ruhát terítettek ki, hogy 
szerencsés legyen az év. Rituális kenyereket sütöttek 
az állatoknak, ezzel akarván segíteni a bőséges bú-
zatermést.

A XIX. századi örményeknél nem december 31-én 
éjfélkor, hanem január elsején reggel kezdődött az 
újév. A szülők a gyermekeket lefektették, ők viszont 
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virrasztottak, miközben – többnyire édes, tejes, mé-
zes ételekkel (anusabur, gatnabur, pelte) – megterítet-
ték az asztalt.

A január 6-i karácsony miatt Örményországban 
január elseje még böjti időszakra esik. Ez azt jelenti, 
hogy az örmény újévi asztal gazdag böjtös ételsort 
kínál: ánizsos kenyér, befőtt, rizses-mazsolás dolma. 
Általános szokás volt a vendéglátás, az egyedülálló-
kat a legközelebbi rokonok az ünnepi asztalukhoz 
ültették.

Ajándékot általában a gyermekek kaptak újév 
reggelén. Később már a felnőttek is megajándékoz-
ták egymást (ékszer, gyümölcs, édesség, csecsebe-
cse). „Az asszonyok ilyenkor a legfösvényebb férjeket is 
adakozónak látják”. Újévkor hagyományosan új ruhát 
vesznek fel. Az asszonyok kerek süteményt sütöttek, 
aminek tetejét a nap és hold jelképével, valamint 
vízmintával díszítették. Gyakran pénzdarabot rej-
tettek a süteménybe; ezt a szerencsekalácsot janu-
ár első napjaiban kellett felvágni. Így kérdezgették 
egymástól az emberek: felvágtátok már az évet? A 
süteményt annyi részre osztották, ahány családtag 
volt, és ha fiatalnak jutott a pénzdarab, szerencsét je-
lentett, ha öreg kapta, akkor közeli halált jósolt.

Az erdélyi örmények január elsejét keleti nemzet-
társaikhoz hasonlóan ünnepelték. Családias ünnep 
volt, bőségesen megterített ünnepi asztallal, gazdag 
vendéglátással. Erzsébetvárosban a XIX. század má-
sodik felében még élt a kenyérmártás ősi örmény 
szokása: a családfő legidősebb fiával kiment a legkö-
zelebbi folyó partjára, imádkozott, belemártott egy 
darab házi kenyeret a vízbe, majd hazavitte, és az 
őt üdvözlő családtagok között kiosztotta, miközben 
boldog újévet (snorhavor nor tari) kívántak egymás-
nak. 

Az erdélyi örmények legnevezetesebb újévi étele 
a dáláuzi (gozinagh, kozinágh), ez a mézből és pörkölt 
dióból készített édesség volt. Szamosújváron dió-
val, Erzsébetvárosban mákkal készítették. (A dálá-
uzi olyan híresen kedvelt csemegéje volt az erdélyi 
örményeknek, hogy Gábrus Zachár tanító tizenkét 
versszakos költeményt írt róla örmény nyelven.) 

Az erdélyi örmények újévi hiedelmei az Európa 
más népeiével mutatnak rokonságot. Ezek közül 
mindössze néhányat idézünk: újévkor jobb lábbal 
kell átlépni a küszöböt; nem szabad pénzt kiadni és 
savanyút enni; a szárnyasok evésétől is tartózkodni 
kell (hátrafelé kapar); a szemetet nem szabad kivin-
ni, mert kidobnák a szerencsét is, a seprűt viszont 
messzire kell hajítani, mert úgy a baj is eltávozik a 
háztól. 

A kereskedő és iparos foglalkozásukkal kapcsola-
tos hiedelmek erősen éltek az örmény közösségben: 
szigorúan tartózkodtak újév napján (ahogy pén-
teken és 13-án is) az üzletkötéstől, mert az balsze-
rencsét hozna. Az év eleji üzletkötések legfontosabb 
dátuma ezért január másodika volt. Szerencsésnek 
tartották viszont, ha az év (vagy a hét, vagy a nap) 
első vásárlója férfi volt. 

Vízkereszt
A vízkereszt – epiphania − a karácsonyi ünnepkör 
utolsó jeles napja. Keleten Krisztus megkeresztel-
kedésével hozták kapcsolatba, ezért a vízszentelés 
rítusa tartozik hozzá. Nyugaton a keresztelkedés 
mellé más bibliai eseményeket is felsorakoztattak, 
például: a kánai borcsoda, Lázár feltámasztása, a 
Háromkirályok imádása. 

Az erdélyi örmények vízkereszti rítusainak fó-
kuszában a víz – szenteltvíz – állt. A hívek egy fake-
resztet vetettek a vízbe, és utána elkezdtek licitálni 
(Gyergyószentmiklós), hogy ki vegye ki. Természe-
tesen a legtöbbet fizetőt érte a tisztesség; az így be-
folyt összeget a templom szükségleteire fordították. 

A szenteltvízből mindenki szabadon vihetett 
haza. Ebből ittak hirtelen rosszullét esetén, vagy 
szükség szerint ezzel keresztelték meg gyorsan az 
újszülöttet, s hintették meg a haldoklót. A házat is 
meghintették vele a zivatarok idején, hogy ne csap-
jon belé a villám. 

A papok vízkeresztkor is folytatták a házszente-
lést, mivel karácsonykor nem juthattak el minden-
hová.
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