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Bárány üstben, nyárson, roston
Lehet akár szopós, akár elválasztott a bárány, elkészítése és fogyasztása ünnepet jelez

• Mi tagadás, megosztó a bárányhús íze. Akik kedvelik, nem csupán nagy ünne-
peken, húsvétkor és pünkösdkor áldoznak rá. Ám azok előtt, akik nem szívlelik 
zamatát, kiejthetetlen eme tavaszi húsféleség neve. Nem véletlen az a mondás 
sem, hogy a tányéron még „kezes bárány” ordító oroszlánná válik a gyomorban, ha 
rosszul van elkészítve. Túl lehet sütni, ilyenkor gasztroértelemben „fekete bárá-
nyunk” vagy húsrágógumink lesz. Elnyomhatja az ízét a sok fűszer is, és jelleg-
telenné válik. Vétek azonban a szopós bárány húsára szárított zöld fűszert tenni 
– használjunk kizárólag frisset.

Báránypalacsinta, ahogy 
a csíki falvakban készítik

▾   F O T Ó K :  B A R A B Á S  Á K O S

M O L N Á R  M E L I N D A

A Szentírásban a leggyakoribb 
áldozati állat a bárány. Az 
özönvizet követően, amikor 

Noé kijött a bárkából, hálaáldozatul 
bárányt ajánlott fel. Egyrészt a bibli-
ai előírásokból eredeztethető, hogy a 
bárányhús fogyasztása ünnepekhez 
kötődik. Másik oka, hogy a sztyeppei 
népek ritkán vágtak le fi atal állatot, 
elkészítésének és fogyasztásának 
megadták a módját – általa ünne-
peltek. 

A régmúltban ádáz csatákat vív-
tak a törzsek egymás között a kövér 

legelőkért. A berberek ma is titokban 
tartják, és szigorúan őrzik azt a völ-
gyet, ahol meggyőződésük szerint 
híres bárányhúsuk páratlan ízét adó 
növények teremnek. Ha a májusi 
„fűhegyen”, a sarjadó vagy épp vi-
rágzó gyógy- és fűszernövényekben 
bővelkedő réteken tartott juhok teje 
és az abból készült sajt vagy orda a 
legfi nomabb, elmondható, hogy az 
anyaállatok táplálkozása által bárá-
nyaik húsa „előfűszerezett”.

A fi atal bárányt szőröstül-bőrös-
tül hasznosították elődeink. Gon-
dosan vigyáztak, hogy csontot ne 
törjenek benne. A bibliai tiltás ér-
telmében nem főzték anyja tejében, 
és nem fogyasztották el a csontvelőt 

sem. A fentiek miatt inkább egész-
ben sütötték – akkora korában, ami-
kor érdemleges mennyiségű hús volt 
kinyerhető belőle. A nagy hagyomá-
nyú báránytenyésztő és -felhasználó 
népek az egészben sütött bárány-
ra sokféle, számunkra különleges 
pácot és kenegető fűszerkeveréket 
használnak – amelyek alapja az 
olívaolaj, vaj és fűszervaj. Páratlan 
illatot áraszt a nyárson forgatott pe-
csenyebárány!

Jóslás báránylapockából

Azt talán kevesebben tartják szá-
mon, hogy az ősidőkben a teljesen 
letisztított báránylapockát jóslásra 

használták. Rádobták a forró pa-
razsas hamura, és a csonton kelet-
kezett repedésekből olvasták ki a 
jövendőt. A hő hatására olyan rajzo-
latok keletkeztek a vékony csonton, 
mint a ma ismert rovásjelek (x, y, 
kereszt és mások), amelyekhez je-
lentést kapcsoltak. A jelek lehettek 
szerencsét vagy szerencsétlenséget 
hozók; utat, ínséget, bőséget, elvá-
lást és tennivalókat jelzők. 

Élve vagy halva a bárány nagyon 
mély szimbólum – ebből sok töre-
déket megőrzött a magyar mese- és 
mondavilág is. Gondoljunk a fehér, 
fekete vagy tarka bárányokra! A 
bőrére rádobott csontok mind az 
északi népek mítoszaiban, mind a 
sámánkultuszban nagy jelentőségű-
ek. Ha a jelképtartalmak mára el is 
halványultak, még láthatunk falusi 
istállók ajtaja fölé vagy a juhkarám 
oldalára felakasztott, kifőzőtt-lúgo-
zott csontokat.

Szólhatnánk még az aranygyapjú 
legendájáról, az aranyszőrű bárány-
ról. Hosszú sora lenne elbeszélni, 
hogy az Énekek énekétől kezdődően 
milyen irodalmi művek szereplője a 

bárány. (Ki nem könnyezte meg Mik-
száth Néhai bárányát?)

Néhány jó tanács

A székelyudvarhelyi Gizi Csárda bá-
rányételeit kóstolgatva Ambrus Gizi 
néni hangsúlyozta: csupán só és 
bors szükséges a báránytokányhoz, 
hagyma nem kell bele. A tojásos bá-
rányraguba vizet se tegyünk.

A fi atal bárányhús ízéhez leg-
jobban a vaj harmonizál, de koro-
sabbakhoz használhatunk zsírt is. 
Ínyenc fi nomságok, hétköznapibb 
ételféleségek egyaránt készülhetnek 
belőle, ha erdei gombákkal társítva 
készítjük el. A tejesbárány fűszere le-
het a virágzó, friss kakukkfű, a ma-
joránna, a menta (nem főzve), a cit-
romlé, a zöldhagyma, a fokhagyma, 
a só, a bors, a tárkony és a fehérbor.

Tűzéshez használjunk fogvájót 
vagy jó minőségű hústűt – a cérna 
vagy zsineg sülés közben megéghet. 
Nyárson sült készítéséhez csak a még 
nem elválasztott bárány húsa aján-
lott. A nyárs is legyen fából, a fém 
ugyanis megváltoztatja a hús ízét.




