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idején, de a harctérről postázott veszte-
ségi feljegyzések egy része is megsem-
misülhetett a zavaros időkben. Nem sok 
sikerrel, de a családi szájhagyományok-
ból is sikerült pótolni néhány személyt, 
azonban a probálkozás nem volt doku-
mentálható és eredményes sem. Remél-
jük, hogy a harcokban résztvevők mélta-
tásával olyan ismereteket sikerült meg-
osztani, ami növeli a családok történelmi 

önazonulását, önismeretét. Ezzel a kötet-
tel emlékezzünk mindazon hős katonákra, 
akik valójában egy értelmetlen, véres há-
ború áldozatai voltak. Ők lelkiismeretesen 
küzdöttek és önzetlenül feláldozták életü-
ket, azonban igazából nem is tudták, hogy 
miért és kikért!? 

(Szerk. megjegyzés: ALUTUS Kiadó, 
Csíkszereda, 2017. A könyv az EÖGYKE-
nél megvásárolható.)

Az Este csak a nap gondos fáradalmai 
után érkezik. 

Végy a Bosnyák téri piacon sokféle aszalt 
gyümölcsöt, nyolc darab padlizsánt, nyolc 
szép sárgarépát, diót, mazsolát, pergő 
rizst; a hentesnél sertéskaraj legjavát, de 
a marhahúsról se feledkezz el.

Mindet egy hatezer éves kultúra gaszt-
ronómiájával az örményre jellemző rafi-
nériával készítsd el. De tudd, hogy virá-
gon-vendégen nem szabad spórolni!

Ha előző nap már eleget fáradoztál az 
étkek előkészítésében, nyugodtan hajtha-
tod le a fejed, mert az Ünnep, a Vendéglá-
tás napján idejében el fog készülni 
minden. Már a hűtőszekrényben 
pihen a Tiramisu, amelyet Zita, a 
Földet körülkerékpározó lányod 
nagy gyakorlattal készített, vagyis 
remekelt; várakozik a darált sertés 
és marha lepirítva, szitán sunnyog 
a csíkosra hámozott és olajban ki-
sütött padlizsán.

Reggel jókor kelj fel, mert az 
idő rohan!

Szeleteld a csodásra sült karajt, 
szépítsd a tálat töltött tojással. A 

Várady Mária 
Este az örményeknél – Bartók Béla után, szabadon

  

majonézes krumplisalátának is össze kell 
érnie, adagja két tál!, díszítése vidám kok-
télparadicsom! Nélkülözhetetlen az édes- 
és a petrezselymes-piláf. 

Ó, az a különleges sárgarépa-dió-
fokhagyma-mazsola-tejfölös-majonézes 
saláta!

A padlizsánból muszaka készült – re-
ceptje hétpecsétes titok! Ilyet még nem 
kóstoltál.

Az ARARÁT konyak Sztálin kedven-
ce volt, kár volt érte Örményországot 
leigázni, de hát - a stílus maga az em-
ber-: ilyen volt a stílusa. „Hogy kerül a 

Balról Zárug Kati, Várady Mária, Hegedüs Annamária, 
Issekutz Sarolta, Esztergály Zsófia és Nuridsány Mimi
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csizma az asztalra?” Nem a csizma, ha-
nem az örményországi Ararát konyak ke-
rült az asztalra, melynek kortyolgatásá-
ra valamennyien ellenállhatatlan vágyat 
éreztünk.

Vendéglátónk egyszer réges-régen járt 
Otthon, Örményországban. Dús ízű, ösz-
szetett zamatú, fűszeres illatú, vér színű 
nedűt hozott őseink földjéről. Egy szőlő-
fürt alakú díszüvegben a nemes borok ko-
ronáját megízlelhettük, közkinccsé tette. 
Utoljára az 1237-es évjáratból ittunk ilyen 
bort. Nagyon elszoktunk tőle. Elgondol-
kodtató!

A hosszú vándorlás kulturális sallang-
jai – akár az út pora –, beleptek minket. 

ANI fővárosunk üzent. Szongott Kris-
tóf tanít: „…az örmény munkás és taka-
rékos, józan és rendszerető…, életreva-
ló és értelmes, családias és vallásos, mint 
a zsidó, szapora és szívós, terjeszkedő és 

gyarapodó mint az oláh, tiszta fejű és fur-
fangos, mint a cigány; és mondhatnám 
műveltebb, sőt magyarabb, mint a ma-
gyar.” … egyszóval „a legpéldásabb ha-
zai népelem az örmény”.

Csendben ülünk a pislákoló mécsesek 
mellett. A Jövő felelőssége a választott 
képviselők arcán. Az örmény tudatot erő-
síteni kell. 

Drága Bartók Tanár Úr! Köszönjük, 
hogy a bucsonyi cigány hegedűstől meg-
hallgatta Zadig Zadig dalunkat, megőriz-
te, és az erdélyi Román népi táncokban vi-
lághírűvé tette. 

Az Est Háziasszonya, Zárug Kati el-
nök-asszony a sok elismerő kedves szóra 
ennyit mond: „Ezt én szeretem csinálni!”

Muszáj hozzátennem: nemcsak szereti, 
tudja is. Akárcsak ahogyan hosszú-hosszú 
évek óta a zuglói, fővárosi, de Kárpát-me-
dencei örmények szolgálatát teljesíti.

  

A XII. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormány-
zat augusztus 17-én, csü-
törtökön az Akadémia utca 
1. szám alatt, az első eme-
leti nagyteremben színhá-
zi előadást rendezett, ame-
lyet a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat is támogatott. 
Nemcsak meghívott vendé-
geinknek, a Kovász Egyesü-
let szervezésében épp ebben 
az időpontban Magyarorszá-
gon táborozó csángó gyere-
keknek szerzett örömet az 
örmény származású Kacsóh 

Ünnep hétköznap

Béres Művészeti Együttes


