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2016 tavaszán a PPKE rektora, Prof. Dr. 
Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem jere-
váni látogatásán ígéretet tett arra, hogy  a 
közeljövőben a magyarországi katolikus 
egyetemen armenológiai tanszék megnyi-
tására kerül sor. 

Egy tanszék megalapítása, szakmai hát-
terének biztosítása azonban több mint egy 
cégalapítás, nem szokott rövid időn belül 
végbemenni. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen ez mégis sikerült – és fél éven 
belül létrejöhetett a szervezeti egység, az 
ehhez kapcsolódó pénzügyi háttérrel, ok-
tatói közösséggel és szakmai program-
mal. A PPKE Egyetemi Tanácsa támogat-
ta a tanszék felállítását, valamint a képzés 
akkreditálási eljárásának megindítását, 
Veres András, a Magyar Püspöki Kar el-
nöke, a PPKE nagykancellárja 2016 szep-
tember 1-től jóváhagyta az Armenológiai 

Kovács Bálint

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Armenológiai tanszékének megalakulása és céljai

tanszék létrehozását egyete-
münkön. A PPKE Bölcsészet-
tudományi Karának Kari Ta-
nácsa pedig támogatta az Ok-
tatási Hivatalnál kezdeménye-
zett specializáció-bejegyzést 
így az egyetem történelem sza-
kos MA képzésének keretében 
a hallgatók 2016 szeptembe-
rétől önálló, örmény-tanulmá-
nyok specializáción folytathat-
nak tanulmányokat. A cél az 
önálló, akkreditált, angol-nyel-
vű mesterképzési szak beindí-
tása örmény tanulmányok MA 
néven, amelyre előreláthatólag 
2017 – legkésőbb 2018 – szep-

temberétől kerülhet sor. 
A képzés és a PPKE Bölcsészet- és Tár-

sadalomtudományi Karán (BTK) létesü-
lő szervezeti egység részleteiről néhány 
hete Prof. Fodor György dékán további 

Az Armenológiai Tanszék felavatása

Prof. Ruben Mirzakhanyan, Dr. Kovács Bálint kinevezett tan-
székvezető és prof. Fodor György dékán
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tárgyalásokat folytatott Ör-
ményországban.  A PPKE rek-
tora, valamint a PPKE-BTK dé-
kánja nagyon támogatják a kép-
zés és tanszék munkáját, hiszen 
a katolikus egyetemen az ör-
mény kutatásoknak már több 
mint egy évtizedes hagyomá-
nya van, megvan tehát az eh-
hez szükséges szakmai háttér, 
ugyanakkor a világ első keresz-
tény nemzetének kultúrájáról, 
történetéről van szó. Ezeket az 
előfeltételeket jól kiegészíti a 
Vatikán és az örménység kiváló 
kapcsolata – amely elég erősnek bizonyul 
ahhoz, hogy a Magyarország - Örmény-
ország megszakított diplomáciai kapcso-
latain felülkerekedjen: az örményorszá-
gi egyetem rektora egyértelműen jelezte, 
hogy azért kapott az állami fenntartótól 
engedélyt a magyar állami egyetemmel 
való együttműködésre, mert az a Vatikán 
által elismert katolikus egyetem.

Az armenológiai képzést és kutatást 
biztosító tanszéket 2016 október 21-én 

avatták fel ünnepélyesen Piliscsabán, a 
Jereváni Állami Pedagógiai Egyetem-
nek a PPKE meghívására október 20. 
és 25. között Magyarországon tartózko-
dó delegációja jelenlétében, amelyet az 
örmény egyetem rektora, Prof. Ruben 
Mirzakhanyan vezetett az egyetem két dé-
kánjának – Dr. Edgar Hovhannisyan és 
Dr. Tigran Mikayelyan – és további ok-
tatóinak részvételével. Ekkor került sor a 

tanszékvezető kinevezésére és 
az oktatók munkaszerződésének 
az átadására is. 

A tanszék a Pázmány Bölcsé-
szettudományi Karán, a Prof. 
Őze Sándor vezette Történettu-
dományi Intézet keretében foly-
tatja munkáját, amely kifeje-
zi azt, hogy az egyetem eddi-
gi, e téren végzett – főleg a kár-
pát-medencei örménység tör-
ténetét vizsgáló –  konferenci-
ái és kutatásai az új tanszékkel 
összhangban vannak, és a tan-
szék megalapításának a szakmai 
hátterét biztosítják. Őze Sán-
dor rendezte meg 2002-ben az 

Balról: Dr. Kovács Bálint, dr. Issekutz Sarolta, Prof. Ruben 
Mirzakhanyan és házastársa

Prof. Ruben Mirzakhanyan és házastársa
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„Örményország Kincsei – Tit-
kok az Ararátról“ kiállítást, 
amely mintegy a kiindulópont-
jává vált a későbbi tevékeny-
ségnek.

A tanszék megbízott vezető-
jévé e sorok íróját nevezte ki az 
egyetem rektora, akinek a fel-
adata – a tanszék vezetésén túl – 
a tanszék „szervezeti és működé-
si rendjének kialakítása, különö-
sen a nemzetközi együttműködé-
sekben vállalt kötelezettségekre“. 

A tanszék főállású munka-
társai nemzetközileg elismert 
szakemberek:

Dr. Elke Hartmann, jeruzsálemi örmény 
származású oszmanista és történész, Ber-
linben szerzett PhD fokozatot, kutatási té-
mája pedig az Oszmán Birodalom moder-
nizációja, kisebbségei, illetve az örmé-
nyek ellen elkövetett népirtás.

Dr. Vahe Tachjian libanoni szárma-
zású örmény történész, aki Párizsban 
doktorált és a Houshamadyan (www.
houshamadyan.org) kutatóprojekt vezető-
je, amelynek célja az örmények minden-
napi életének a rekonstrukciója az Osz-
mán Birodalomban. 

Mellettük megbízott előadóként a 
2016/17-es félév őszi szemeszterében 
Ronald Suny, a University of Michigan 
professzora, valamint Szuromi Kristóf, a 
PPKE Történettudományi Intézet tanár-
segéde tart szemináriumot a hallgatóknak.

A tanszék oktatási nyelve az angol. Egy 
ilyen, nemzetközi érdeklődésre igényt tar-
tó programnak mind az oktatói, mind a 
hallgatói nemzetközi közegből kerülnek 
ki – és a cél is a nemzetközileg prosperáló 
képzés biztosítása. 

Az első szemeszterben az örmény 
specializációra érdeklődő hallgatók száma 
meglehetősen nagy, mintegy 10-15 hall-
gató iratkozott fel a szemináriumokra és 
előadásra. A nagy érdeklődés hátterében a 
2016 tavaszán, a Kaukázusba megszerve-
zett tanulmányi kirándulás pozitív tapaszta-
lata áll: azok jelentkeztek ugyanis örmény 
specializációra, akik személyesen megélték 

A küldöttség találkozása Fülöp Ákos plébánossal

A múzeumban
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az örmény kultúrával, az örmény tájjal, 
az örmény társadalommal való találko-
zást. Mellettük Jerevánból is vannak hall-
gatóink, a két egyetem között megkötött 
ERASMUS+ szerződésnek köszönhetően.

A létrejött armenológiai tanszék nem-
zetközi tudományos életben való létjogo-
sultságát igazolja, hogy már a megalakulás 
idején együttműködési szándékát jelezte a 
Lipcsei Egyetem Kelet-Közép-Európa In-
tézete (GWZO), valamint a világ egyik leg-
nagyobb örmény alapítványa, a liszaboni 
székhelyű Gulbenkian Alapítvány. Ez utób-
bi szervezet ígéretet tett 2017 őszétől há-
rom éves időtartam-
ra, évenként 5 kül-
földről érkező hall-
gató tanulmányai-
nak a finanszírozá-
sára: önálló ösztön-
díjat hoznak létre a 
Pázmány örmény 
tanulmányok kép-
zésében részt vevő 
diákoknak, fizetve 
tandíjukat, útikölt-
ségüket és ellátásu-
kat. Emellett meghívást kaptunk egy ame-
rikai utazásra is, amely során a michigeni, 
los angelesi, fresnói, bostoni „Armenian 
Studies“ központokban mutathatjuk be a 
megalakult tanszék munkáját és céljait.

A nemzetközi közösség mellett nagy re-
ményeink vannak a magyarországi örmény 

közösség segítségére. Az egyetem nagyvo-
nalúan támogatja az armenológia munká-
ját, fizetve az oktatókat, bővítve a könyv-
tár állományát, fogadva a külföldi vendég-
oktatókat. Amelyet azonban nem tud bizto-
sítani, az a diákok száma. Csak úgy működ-
het hosszabb távon a tanszék és a tervezett 
szak, ha elégséges diák áll minden évben 
rendelkezésre, ugyanis ő utánuk vagy a ma-
gyar állam fizet normatívát (amennyiben 
magyar állampolgárok), vagy a diákok fi-
zetnek tandíjat. Tehát a diákok létszáma az, 
amely a képzés és tanszék gazdasági hátte-
rét biztosítja. Részben bízunk abban, hogy 

a kárpát-medencei 
örménység köréből 
mindig érkeznek 
diákok, akik az ál-
lamilag támogatott 
képzésben vesz-
nek  részt. Rész-
ben e sorok útján is 
szeretnénk azt kér-
ni a hazai örmény 
önkormányzatok-
tól, hogy támogas-
sák az ide érke-

ző örmény diákokat. Ennek módja akár az 
ösztöndíj alapítás (hasonlóan a Gulbenkian 
Alapítványhoz), akár a kollégiumi költsé-
gek átvállalása. Ilyen jellegű felajánlások-
ra a PPKE armenológiai tanszéke nyitott és 
az egyetemmel vagy kollégiumokkal létre-
jövő szerződés megkötését örömmel veszi. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Szőke István

Jászai Mari-díjas, Déryné díjas, Aranyokleveles színész, rendező 
74 éves korában 2016. október 30-án elhunyt.

Temetéséről később történik intézkedés.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

A professzorok ajándéka az örmény katolikus 
plébániának


