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„Örményül” főztek közösségünk tagjai
Ángádzsábúr levest, örmény magos piláfot, dalauzit és gombaételt készítettek  
a Főzzünk örményül! című főzőtanfolyam résztvevői. A Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat által szervezett népszerű oktatást Keszy-Harmath Enikő, valamint Pintér 
Brigitta, a Metro Gasztroakadémia és a Mielle Kulináris Praktikák résztvevője fém-
jelezte; ezáltal a régi receptúrák a mai trendnek és egészséges étkezésnek megfelelő-
en kerültek tányérra. A kulináris kalandozás az EMMI támogatásával valósult meg.

A Fővárosi Örmény Közösségi terében
már10órakornagyvoltasürgés-forgás:
a főzőtanfolyam keretében kaukázusi és
magyarörményételekelkészítésétkezdte
megatöbbmint35főscsapat.Azautenti-
kus őrölt fűszerek-
től, apáchozelma-
radhatatlan örmény
konyaktól és friss
fűszernövényektől,
valamint gyümöl-
csöktől terjengő il-
lat a mesés keletet 
idéztemeg.
Először az azör-

mény fülleves, az 
ángádzsábúr elké-
szítésének előké-
születei kezdődtek:
ki sárgarépát, gyö-
keret hámozott, ki
hagymát pucolt, ki
pedigagombáttisz-
tította. A csaknem 
20 literes fazékba
már belekerült a
zsenge borjúhús,
majdafrisszöldségek,fűszerek,ésmeg-
kezdődöttacsodáslevesgyöngyöző,akár
3óránáttartóforrása.Eközbenafőzőcsa-
pat az örmény gombaétel elkészítésének
ishozzálátott.Acsaknem1,5kilógombá-
bólBrigittasegítségévelcsábító illatokat
árasztó sült gomba készült: ebből aztán

pirított hagyma, 12 felvert tojás, és ap-
ránkénthozzáadott liszt segítségével sűrű
palacsintatészta, majd tenyérnyi ropogós-
ra sült lepények készültek, amelyek aztán 
mentás-tejfölös mártással arattak osztatlan 

sikertakukta-csapat
tagjaiközt.
Később a leves-

ben jó puhára főtt
borjút Enikő le-
darálta, befűsze-
rezte, és a csapat 
által közben gyúrt
tésztát megtölt-
ve ezzel, apró fü-
lecskéket készített, 
majd a levesbe
téve kifőzte.Végül
churutot (autenti-
kus, tejből készült
örmény ételízesítő)
kavart el tejföllel, 
ezzel adva meg 
azángádzsábúrvég-
leges ízét.
Végül a több mint
8félekeletifűszer-

ből,konyakbóléscitrombólkészültegzo-
tikus pácban érlelt pulykacomb-kockák
is megsültek, így a mazsolás-mandulás-
pisztáciás bulgurral összekeverve elké-
szült a nagy sikerű örmény piláf, hogy 
atöbbifinomsággalegyüttfeltálalhassák.

Pagonyi Judit

Szappanyos Tamás/Pagonyi Judit
„Naplókönyvem kortörténet akar lenni.
Nem utólag elkészített emlékirat, hanem

az események sodrában megírt napló.”     
A Fővárosi Örmény Önkormányzat szervezésében az Orlay utcai Örmény Kato-
likus Szent Gergely templomban mutatta be Szappanyos Tamás az örmény közös-
ségnek Naplókönyv – Kinyílik a világ 1957–1989 című kötetét, szeptember 20-án.

Aszerzőígyvallművéről:„Pestenjár-
tamiskolába”–méghozzáalegjobbakba,
elsőelemitőlfogva.Ennekköszönhetem,
hogynaplóírólettem–ésmaradtamamai
napig.Alig,hogyaz1941/42-estanévben
kis osztálytársaimmalmegtanultunk írni,
tanítónéninkaztmondtanekünk,mostan-
tól fogva vezessünk „Érdekes füzetet”.

Jegyezzükfel,amiérdekes történtvelünk
anapfolyamán.Innenindultazénnaplóm,
melybesokezeroldaltkörmöltembekéz-
írássalháromnegyedévszázadfolyamán.
Ennek az anyagnak szemelvényeiből

állítottuk össze gyermekeimmel, illet-
ve a Kairosz Könyvkiadóval, a Napló-
könyv első két kötetét, melyek már ki-
adásrakerültek.Azelső–„Ígyéltünkmiˮ
– tartalmazza az 1942–1956 közötti évek

történetét,amásodik–„Kitárulavilágˮ–
az1957–1989-eskorszakét.

József Attila írta önmagáról, mint kis
gyermekről, hogy „Én még őszinte em-
ber voltamˮ. Ez nemcsak egy zseni ese-
tében érvényes, hanem nálunk, egyszerű
embereknél is. Hétévesen nem kellett
külön elhatározás, ars poetica ahhoz,
hogy őszintén szóljak és írjak, és nem
kellett keresnem a Panni néni által várt
„érdekességeketˮ magam körül. Hozta
azokat az élet, a háború, újjáépítés, for-
radalom, konszolidáció éveiben. Voltam
cserkész és úttörő, földmérő segédmun-
kás,könyvesboltieladó,slevelezőegye-
temihallgatóéslégitársaságialkalmazott.
Egyforma lelkesedéssel jártam a színhá-
zakat és a hegyeket, vizeket, utazgattam
bel- éskülföldön,megismerkedtemérté-
kes emberekkel – és élményeimet sorra
feljegyeztemszabványfüzeteimben...
Azírásbanmegörökítetteseményekből

válogattukbe a könyvbe azokat,melyek
nemcsak családom és baráti köröm szá-
mára lehetnek érdekesek, hanem kívül-
állók számára is. Naplókönyvem kortör-
ténet akar lenni. Nem utólag elkészített
emlékirat,hanemazeseményeksodrában
megírtnapló.
A könyv a szerzőtől megrendelhető,

akáraFővárosiÖrményÖnkormányzaton
keresztülis.

Szappanyos Tamás


