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Legvígabb húshagyó kedd estéje: e na-
pon korán összegyülnek a rokon családok 
a legtekintélyesebb háznál, hogy közösen 
étkezzenek és együtt töltsék e víg napot. 
Farsang utolsó napján tojással zárják be a 
gazdag vacsorát, húsvét reggelén először 
piros tojást esznek. Szigorúan megtartják 
a böjt napjait minden héten, sokan napjá-
ban csak egyszer esznek kenyeret. Vannak 
olyanok is, kik két-három napig böjtölnek 
csak kenyérrel.

A húsvéti piros tojások Örményország-
ban is hagyományos szokás, azok az ot-
tani gyermekvilág ünnepi örömei sorában 
épp oly nevezetes szerepet játszanak, mint 
az erdélyi örményeknél, magyaroknál.

Talán a föld kerekségén egyedül az ör-
mények azok, kik a böjt első napján meg-
látogatják egymást, hogy: Snorhávor 
miédz bász-t, kegyes nagyböjtöt kívánja-
nak egymásnak. 

A böjtölésnek meg nem tartását szigo-
rúan büntették, 1727-ig ez még elzárással 
is járt. „A tanácsnak bejelentették, hogy 
P. Bogdán most szerdán a timárháznál 
buzsenyicát (pácolt, füstölt kecske oldal, 
vagy comb frissen sütve) evett, erre a ta-
nács azt határozta, hogy két napig zárassék 
el és pénteken a sonkát kössék a nyakába, 
úgy álljon három órán át a tanácsház ajta-
jában.” Ezután elég magas pénzbüntetést 

Húsvét
szabtak ki: a templomnak két font viasz-
gyertyát, a bíráknak két forintot kellett fi-
zetni a böjtszegőnek.

Az örmény nagyböjt alatt nemcsak a hús-
eledeltől tartózkodik, hanem még a tejnemüt 
sem eszi meg, hét hétig tisztán böjtöl.

A nagyböjt hét hete alatt sok fonalat 
font a lány, de letette húsvétra a guzsalyt 
és így dalolt:

A dallamát Bartók Béla gyűjtötte Torda-
Aranyos megyében egy cigány hegedűs-

től 1910-ben és a Román táncok sorozat 
negyedik darabjaként dolgozta fel. 

Húsvét napján az erdélyi örmények így 
köszöntötték egymást: Krisztosz hárjáv i 
mérélocz! – Krisztus feltámadott!

(Erdélyi örmény konyha, fűszerezve 
(szerk. dr. Issekutz Sarolta, Erdélyi Örmény 
Múzeum 11., EÖGYKE, Budapest 2008)

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.


