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A vendég Isten küldötte
Béres L. Attila interjúja Zsigmond Benedekkel*

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége istenhegyi csoportjának vendége volt Zsig-

mond Benedek armenológus, aki A  Kaukázustól a Kárpát-medencéig, avagy az 

ezeréves örmény nép története címmel tartott el�adást. A fi atal kutató az ELTE-n 

tanult latin és francia szakon, hallgatott elméleti nyelvészetet, indológiát, koreanisz-

tikát, buddhista stúdiumokat és fi lozófi át. El�adásokat tart a jereváni egyetemen, 

kórust vezet, tanulmányozza az örmény népzenét és az örmény liturgiát. Az alábbi 

interjúban egy kevesek által ismert nép történelmébe, kultúrájába pillanthatunk be.

– Mib�l lehet igazán észrevenni, hogy 

valaki örmény származású magyar?

– Ha valaki elmegy Erdélybe, pél-

dául Szamosújvárra, az utcán észre 

lehet venni az arcvonásokból, hogy 

ki örmény származású. Olyan iga-

zi örmény arcokat látni, amilyenek-

kel Örményországban is találkoztam, 

vagy itt Budapesten, az Erdélyi Ör-

mény Kulturális Egyesület F�városi 

Örmény Klub nev� rendezvényein. 

�seik nyolcszáz évvel ezel�tt jöttek 

el az örményországi �shazából, de 

egyesek arcvonásaikban máig �rzik 

örménységüket.

– Önnek hogyan kapcsolódik az 

élete az örményekhez? Van-e családi 

köt�dés?

– Édesapám Erdélyben született, 

Besztercén, további rokonaim, fel-

men�im Csíkszereda vidékér�l szár-

maznak. Nem zárható ki, hogy van-

nak köztük örmények, de ez irány-

ban még nem végeztem kutatásokat. 

Édesanyám Vas megyei. Édesapám 

fi zikusi és fi zikatanári diplomát is 

szerzett. 1968-ban megalapította az 

Albinoni kamarazenekart, amely rög-

tön megnyerte a Ki mit tud?-ot a 

maga kategóriájában. Gyerekkorom-

tól kezdve érdekeltek a keleti kul-

túrák. Édesapám jógára is tanított. 

Gimnazistaként több keleti nyelvet 

elsajátítottam, az egyetemen latin és 

francia szak mellett indológia szakra 

is beiratkoztam. 1995-ben Indiában 

töltöttem három hónapot. Amikor 

hazajöttem, akkor kezdtem ismer-

kedni az egyetemen több, más keleti 

kultúrával, jártam koreanisztikai és 

buddhológiai kurzusokra. Az ELTE-n 

1997-ben elkezdtem tanulni örmé-

nyül, Schütz Ödön professzor, a világ-

hír� armenológus tanított  óörményre 

és az örmény történelemre. Közben 

megismerkedtem a magyarországi 

örményekkel is.

– Magyarországon kevesek által 

ismert nép az örmény. Mit illik tudni 

történelmükr�l, kultúrájukról, keresz-

ténységükr�l?

– Az örménység a világ egyik leg-

régebbi népe, hétezer éves kultúrával 

rendelkezik. Örményország volt az 

els� állam, amely hivatalos államval-

lássá tette a kereszténységet, az újabb 

kutatások szerint 311-ben. Rendkívül 

gazdag irodalommal rendelkezik. So-

kan úgy gondolják az építészek közül, 

hogy az örmény népi építészetb�l 

származik a kupola, onnan került be 

az örmény templomépítészetbe. Az 

els�, ma is álló keresztény templom 

is Örményországban van, Ecsmiadzin-

* A beszélgetést rövidített formában tesszük közzé.



HANGÍRÁS

9696

ban. Ahhoz, hogy az evangéliumot 

hirdetni tudják Örményországban, 

a bibliát le kellett fordítani örményre, 

de ehhez meg kellett teremteni az ör-

mény ábécét. Az örményeknek önálló 

írásuk van. Az els� örmény nyelven 

megszületett alkotások a biblia-for-

dítások és egyéb liturgikus könyvek, 

valamint patrisztikai, az egyházatyák 

irodalmának fordításai. Az örmény 

írást 405 körül alkotta meg Szent 

Meszrop Mastoc, és már az 5. század 

elején megszületett az önálló örmény 

irodalom is. Az els� irodalmi m� Szent 

Meszrop Mastoc élete. Az örmény ze-

ne, a népzene és az egyházi zene az 

egyetemes zenetörténetben kiemel-

ked� jelent�ség�, bár kevésbé ismert. 

Az egyházatyák irodalmában, a  pat-

risztikus irodalomban nagyon sok 

ókori nép részt vett, sok ókori nyelven 

születtek ilyen alkotások. Számos al-

kotást a többi nyelvre is lefordítottak. 

Ebben a nagy nemzetközi körforgás-

ban Örményország is részt vett, en-

nélfogva az örmény irodalom minden 

tekintetben része a világirodalomnak.

– Mikor járt el�ször Örményor-

szágban?

– 1999-ben egy hónapot töltöt-

tem kint, ezalatt a beszélt nyelvet 

elsajátítottam. Könyveket vásároltam, 

és amikor hazajöttem, az írott nyel-

vet is tanulmányoztam. Öt év múlva, 

2004-ben tértem vissza, azóta min-

den évben kétszer-háromszor kime-

gyek. 2007-ben és 2008-ban felkér-

tek arra, hogy a jereváni egyetemen 

tartsak el�adásokat armenológiai té-

mában.

– Mir�l tartott el�adásokat?

– Örményül tartottam el�adást 

a magyarországi örmény kisebbség 

helyzetér�l, valamint az örmény litur-

giáról.

– Armenológusnak, történésznek 

vagy nyelvésznek vallja magát?

– Az egyetemen nyelvészeti stú-

diumokat is folytattam, saját nyelv-

elméletet is alkottam, így nyelvész-

nek mondhatom magam. Ez azon-

ban nincs kapcsolatban keleti nyelvi 

ismereteimmel. Ma sokan felváltva, 

pontatlanul használják a következ� 

fogalmakat: nyelvész, poliglott, for-

dító, tolmács, nyelvtanár. A  nyelvész 

az embernek azzal a tulajdonságá-

val foglalkozik, amely lehet�vé teszi, 

hogy mondatokra és fonémákra tagolt 

jelrendszer segítségével kommunikál-

junk. Ha valaki poliglott, sok nyelven 

beszél. Attól, hogy valaki poliglott, 

még nem biztos, hogy nyelvész. A for-

dító, a tolmács és a nyelvtanár szintén 

külön szakmák, különböz� tudást és 

készségeket igényelnek. Ha pedig va-

laki armenológus, akkor az örmény 

kultúrával foglalkozik, amelyhez nyil-

vánvalóan szükséges az örmény nyelv 

ismerete is. Miután az egyetemen 

elméleti nyelvészetet is hallgattam, 

az örmény m�vel�dés nyelvészeti vo-

A Budapest XI. kerületi, Orlay utcai 

örmény katolikus templom haranglábja
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natkozású kérdései is érdekelnek. Az 

orientalisztikai tanszékeken különbö-

z� történelmi témájú kurzusokat hall-

gattam. Az egyetemes és az örmény 

történelmet könyvek segítségével, 

a  kurrens szakirodalom követésével 

próbálom megismerni.

– Az Orlay utcai örmény katolikus 

templom szertartásaiban is tevéke-

nyen kiveszi a részét. Mikortól kap-

csolódott be az egyházi életbe?

– Örmény liturgiával 1999 óta fog-

lalkozom. Már az els� örmény utam 

során beszereztem a liturgiával kap-

csolatos könyveket. Amikor hazajöt-

tem, az örmény liturgia szövegének 

és énekeinek kétnyelv�, örmény és 

magyar kiadását kezdeményeztem. 

A szerkesztési munka éveken keresz-

tül lekötött, ennek során közeleb-

bi kapcsolatba kerültem a liturgia 

történetével. Ez a munka késztetett 

arra, hogy felvegyem a kapcsolatot a 

nemzetközi életben az örmény litur-

giát tanulmányozó kutatókkal. Közben 

2004 áprilisában megalapítottam a 

Voszkeberán énekegyüttest, melynek 

els�dleges célja, hogy az örmény li-

turgiákon szolgáljon, hogy örmény, 

illetve grúz liturgikus zenét és nép-

zenét adjon el� különböz� alkalmak-

kor. 2004 óta szolgálunk a kórussal 

a Magyarországon m�köd� Örmény 

Apostoli Egyház liturgiáin. A  diakó-

nusi részeket én énekelem. 2007-t�l 

kezdve az Orlay utcai örmény katoli-

kus templomban látom el az énekes 

szolgálatot.

– Milyen nyelven folyik az örmény 

liturgia?

– Az örmény liturgia nyelve az óör-

mény, annak is az egyházi változata. 

Erdélyben az örmény katolikus misén 

népénekeket is énekeltek, ezek egy 

része ún. erdélyi örmény nyelven van. 

Az erdélyi örmény beszélt nyelv az 

örmény nyelv sajátos változata. Közel 

áll az új-nahicseváni nyelvjáráshoz. 

A  19. század elején a beszélt nyelv 

alapján létrehozták az erdélyi örmény 

irodalmi nyelvet. Ezen a nyelven köny-

vek és egyházi énekek is születtek. Az 

örmények a 17. század során érkeztek 

Erdélybe. A 17–18. században katoli-

kusok lettek. Sajátos liturgiát hoztak 

létre, amelynek a nyelve az óörmény, 

viszont fennmaradtak az erdélyi ör-

mény liturgiából énekek, amelyek 

nyelve részben óörmény, részben er-

délyi örmény irodalmi nyelv, részben 

kevert nyelv�ek. A  liturgikus könyvek 

szövegei, amikor átírták �ket magyar-

ra, az erdélyi örmény kiejtést követték. 

E  szerint mondták a misét, a  liturgi-

kus óörmény szövegeket. Nyelvészeti 

szempontból fantasztikus anyagot je-

lent, amely csak nagyon kevéssé fel-

tárt. Az erdélyi örmény liturgiát rajtam 

kívül eddig senki nem kutatta, aho-

gyan azt a hatalmas énekkincset sem, 

amelyet az erdélyi örmények �riztek 

és énekeltek még a 19. végén és a 20. 

század elején. 2005-ben kifejezetten 

azért mentem Erdélybe, hogy az er-

délyi örmény egyházi énekeket felku-

tassam. Ezeket minidiszkre vettem, és 

célom, hogy ezek alapján létrehozzak 

egy gy�jteményt, valamint ezzel a té-

mával a további liturgikus kutatásaim 

során b�vebben foglalkozzam.

– Magyarországon milyen ör-

mény emlékek vannak? Mennyire 

tartják meg az Erdélybe betelepült és 

az Erdélyb�l Magyarországra betele-

pült örmények a kultúrájukat?

– A  legkorábbi örmény emlékek 

olyan magyarországi római katolikus 

templomok, amelyek szentélyrésze 

feltehet�en örmény templom volt. 

Olyan az alaprajza e szentélyrészek-

nek, amilyen csak Örményországban 

található. Ez alapján azt feltételezik 

egyes történészek, hogy ezeket a 

templomokat valószín�leg örmények 
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építették. Tény, hogy az Árpád-kortól 

kezdve éltek örmények Magyarorszá-

gon. Az erdélyi örmény városokban 

az erdélyi örmény katolikus templo-

mokhoz kapcsolódott az örmények 

kultúrája. Kulturális központ volt Sza-

mosújvár, Csíkszépvíz, Gyergyószent-

miklós és Erzsébetváros. Szamosújvá-

rott négy örmény alapítású templom 

is van, ezek közül kett� funkcionál 

ma is örmény templomként, Erzsé-

betvárosban három örmény alapítású 

templom volt, amelyek közül már 

csak egy van, a  másik két városban 

pedig egy-egy örmény templomot ta-

lálunk. A  templomok közösségi ösz-

szetartó ereje óriási volt, a mai napig 

nagyon jelent�s. Ezeknek a templo-

moknak van örmény nyelv� könyvtára, 

amelyeknek a teljes feltárását a mai 

napig nem végezték el. Budapesten a 

XI. kerületben, az Orlay utca 6. szám 

alatt van egy örmény katolikus temp-

lom. Az 1970-es években ideköltözött 

örmény katolikus lelkészség bizto-

sította a Magyarországon él� erdélyi 

örmények identitásának az �rzését. Az 

erdélyi örmények a trianoni békeszer-

z�dés után jöttek át sok magyarral 

együtt a megcsonkított országba. Itt 

kezdtek el közösséget szervezni az 

örmény katolikus templom körül.

– Csak a templomok �rzik az ör-

mény identitást?

– Vannak Magyarországon örmény 

szervezetek, ilyen az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület dr. Is-

sekutz Sarolta vezetésével. Havi rend-

szerességgel tartanak el�adásokat a 

Magyarok Házában, folyóiratot jelen-

tetnek meg, különböz� rendezvénye-

ket, kiállításokat szerveznek. Az Ar-

menia Népe Kulturális Egyesület a 20. 

század végén bejött örmények össze-

fogására jött létre, rajtuk kívül még 

több örmény szervezet is m�ködik.

– Hogyan alakult ki a kapcsolata 

az erdélyi örmény gyöker�ekkel?

– 1997 óta van kapcsolatom a 

Magyarországon lév� különböz� ör-

mény szervezetekkel, rendszereseb-

ben 2003 óta járok a magyarországi 

örmények rendezvényeire. Az erdélyi 

örményekhez olyan szempontból is 

kapcsolódom, hogy magam is erdélyi 

származású vagyok. Nagyon érdekel 

a magyar történelem, és a magyar 

történelemnek szerves részét képe-

zi a Magyarországon él� örmények 

történelme. Ezen belül az erdélyi ör-

mények története, akik az 1848/49-es 

szabadságharcban is aktívan részt vet-

tek. A tizenhárom aradi vértanú közül 

kett� örmény volt. Az örmények a 

szabadságharcban nagyon sok tisztet 

adtak a forradalmi magyar hadsereg-

nek, és a népesség számarányához 

képest nagyon sok katonát.

– Milyen örmény származású ma-

gyar embereket tudna említeni, akik 

beírták nevüket a magyar történe-

lembe, irodalomba, m�vészetbe?

– A legfontosabb, hogy az 1848/49-

es forradalomban és szabadságharc-

ban nagyon sok örmény származású 

vett részt, például Czetz János honvéd 

tábornok. Már említettem, hogy az 

aradi vértanúk közül kett� örmény 

származású, Lázár Vilmos, örmény 

nevén Ghazarján, és Kiss Ern�, erede-

ti nevén Kesisján. Vannak híres írók, 

színészek, ilyen például a nemrég 

elhunyt Agárdi Gábor színész, Mály 

Ger� – eredeti nevén Málján – színész, 

valamint híres örmény származású író 

volt Bányai Elemér.


