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1981. július 29-én Zircen 
született, 32 éves fiatalem-
ber. Egy dunántúli kis fa-
luban, Kiscsőszön nőtt fel, 
édesapját korán elvesztette, 
azóta édesanyja egyedül él, 
„akinek igazán sok türelme 
és szeretete kellett ahhoz, 
hogy szívből tudja elenged-
ni a hosszú külföldi utakra 
fiát”, vallja önéletrajzában.

Húga a pedagógiai és az 
államigazgatási főiskolát 
végezte el, jelenleg kor-
mánytisztviselő.

Még csak 32 éves, aki az 
eddigi életét azzal töltötte, 
hogy sokat és sokfélét ta-
nuljon, kutasson, magas 
színvonalú tudásra tegyen szert, azt be is 
bizonyítsa, járja a tudományos világ hely-
színeit, tudása révén sokoldalú kapcsola-
tokat teremt, jól kamatoztatja úgy tudá-
sát, mint kapcsolatait. Ő az az ember, aki 
„még nem tudja magáról, hogy örmény 
gyökerű”, de az élete és munkássága már 
végérvényesen összeforrt az örmény tör-
ténelemmel és kultúrával, a Kárpát-me-
dencei örmény diaszpórával, ezen belül 
főleg az erdélyi erzsébetvárosi örmény 
katolikus egyházzal, s talán szerénység 
nélkül állíthatjuk, hogy a budapesti ma-
gyarörmény közösséggel is.

Tanulmányai
1999-ben Veszprémben érettségizett a 
Padányi Biró Márton Római Katolikus 
Gimnáziumban. Mivel a Pázmány Péter 
tanulmányi versenyen első helyezést ért 
el, felvételi nélkül felvették a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Történelem szakára nappali 
tagozatos hallgatóként, ahol 
2005-ben diplomázik. 

Ezzel párhuzamosan vég-
zi a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen a Hittudomá-
nyi Kar Hittanár Szak levele-
ző tagozatát, amelyen ugyan-
csak 2005-ben szerez diplo-
mát. 

2005-2008-ig a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, 
Bölcsészettudományi Karon 
Doktori tanulmányokat foly-
tat, állami ösztöndíjas hallga-
tói státuszban. 

2006-tól a Károli Gáspár 
Református Egyetem, Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar Jogász szakát végzi levelező tagoza-
ton, egyéni tanulmányi rend szerint, ahol ab-
szolvált, az államvizsga folyamatban van. 

2010-ben a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán Törté-
nettudomány területén PhD fokozatot szerez, 
summa cum laude minősítéssel. Doktori ér-
tekezését az erdélyi örmények 17–18. száza-
di egyháztörténetéről és művelődési életéről, 
ezen belül az eddig ismeretlen erzsébetváro-
si örmény katolikus egyház könyvtáráról, le-
véltáráról írja. 

Amint teheti, rögtön munkába áll. 2005 
szeptembertől 2006 augusztusig a Veszp-
rémi Érseki Könyvtárban könyvtáros, majd 
2008. szeptember 1-től folyamatosan a Lip-
csei Egyetem – Kelet-Közép-Európa Cent-
rum (GWZO – Geisteswissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas an der Universität 

Leipzig) projektkordinátora, tudományos 
munkatársa.

A tanulás és a munka mellett is állandó-
an továbbképzi magát, kutat, nemzetkö-
zi részképzéseken vesz részt, ezekre ösz-
töndíjakat szerez. Alaposság és mély alá-
zat jellemzi kutatómunkáját, egész lényét.

2002. március – április között a 
Babeş-Bolyai Egyetemen, Kolozsváron 
CEEPUS ösztöndíjjal tanul, 2003. október 
– 2004. február között ERASMUS ösztön-
díjjal a Johannes-Gutenberg-Universität-en, 
Mainzban tanul a történelem szakon, majd 
2004. március és június között Rómában Ál-
lamközi Ösztöndíjjal kutatómunkát végez a 
Vatikáni Levéltárban, a Vatikáni Könyvtár-
ban, a Propaganda Fide Kongregáció Törté-
neti Levéltárában és a Jezsuiták Római Le-
véltárában. 

2006. március–április között CEEPUS 
ösztöndíjjal levéltári kutatómunkát végez 
Kolozsváron, Szamosújváron, majd 2007 
februárban Varsóban Klebelsberg ösztöndíj-
jal kutat a Varsói Állami Könyvtárban, va-
lamint a galíciai örmények varsói hagyaté-
kában. 

2007. március–augusztus között doktori 
tanulmányokat folytat KAAD ösztöndíjas 
hallgatóként (Katholischer Akademischer 
Ausländer Dienst) a Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Institut für 
Orientalistik-ben (Christlicher Orient und 
Armenologie).

2008. február–augusztus között Jereván-
ban az Örmény Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének vendégku-
tatója. 

2012. április–május között az ENSZ Je-
reváni Szervezeténél jogász szakos szakmai 
gyakorlaton vesz részt (Internship). 

2011-től egyetemi oktatói tevékenységet 
folytat a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Bölcsészettudományi Karán, mint 

megbízott előadó a Történelem BA, Tör-
ténelem MA, valamint Vallástörténet MA 
szakokon, 2012. április – május között pe-
dig a Jereváni Állami Egyetem megbízott 
előadója volt az UNESCO Művészettörté-
neti Tanszéken. 

 
Számtalan konferenciát szervezett
2005. április 22.-én a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán az Örmény diaszpóra a Kárpát-me-
dencében tudományos konferencia szer-
vezője Dr. Őze Sándorral, majd megren-
dezik ugyanitt a II. tudományos konferen-
ciát is 2006. április 25-én.

2007. szeptember 26–27. között ugyan-
itt az Örmény diaszpóra Közép-Európában 
nemzetközi tudományos konferenciát szer-
vezik meg.

2011. november 24–25. között a GWZO 
Leipzig „Armenier in Wirtschaft, Kultur 
und Politik des östlichen Europa (1000–
1900) – Jahrestagung des GWZO” c. kon-
ferencia tudományos titkára. 

2013. április 4-5. között Budapesten az 
Országos Széchényi Könyvtár – GWZO 
Leipzig szervezésében „A kulturális transz-
fer lehetőségei. Örmények Közép- és Ke-
let Európában“ c. nemzetközi tudomá-
nyos konferencia tudományos titkára, vé-
gül 2013. április 5.–szeptember 15. között 
a Budapest Történeti Múzeum – Országos 
Széchényi Könyvtár – GWZO Leipzig kö-
zös szervezésében a „Távol az Araráttól – 
Örmény kultúra a Kárpát medencében” c. 
nemzetközi kiállítás kurátora.

Több tudományos szervezet tagja.
Dr. Kovács Bálint 2013-ban a Fiatal 

Kutatók Díját kapja meg a Jeruzsálemi 
Örmény Patriárkátus Gulbenkian Könyv-
tárától. 

Több nyelvet elsajátított már a magyaron 
kívül: német, angol, örmény (keleti) és latin 

Laudáció
Dr. Kovács Bálint

Szongoth Gábor, dr. Kovács
Bálint és dr. Issekutz Sarolta
(Az oklevél a 34. oldalon látható)
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nyelvet, doktori disszertációját német nyel-
ven védte meg.

Számtalan konferencián tartott előadást 
kedves témáiban és számtalan szakmai pub-
likációja jelent meg, melyek közül csupán 
néhányat említünk: pl. társszerzőként az 
Armenuhi Drost-Abgarjan – Bálint Kovács 
– Tibor Martí: Catalogue of the Armenian 
Library in Elisabethopolis. Leipzig – Eger, 
2011. (Armenian Cultural Heritage in the 
Carpathian Basin. Vol. 1.), amely az erzsé-
betvárosi örmény katolikus egyház könyv-
tárának a katalógusa, valamint 

Rita Bernád – Bálint Kovács: The 
Armenian Catholic Collective Archive 
in Armenopolis. Repertory. Budapest–
Gyulafehervár–Leipzig, 2011, mely a 
Szamosújvár székhelyű örmény katolikus 
egyházközségek gyűjtőlevéltári anyagának 
repertóriuma. 

Szerkesztői tevékenységét dicséri többek 
között a Pál Emese kurátortársával együtt 
rendezett kiállítás magas színvonalú kata-
lógusa Távol az Araráttól – örmény kultúra 
a Kárpát-medencében létrehozása angol és 
magyar nyelven, amely minden erdélyi ör-
mény gyökerű család számára a gyökerek 
ápolásának szükségességét hirdeti.

Számtalan tanulmánya jelent meg peri-
odikákban, tanulmánykötetekben magyar, 
német, angol, örmény, román nyelven.

2005-ben Ozsváth Judit egy hosszú in-
terjút készített az akkor 24 éves kutatóval, 
amelyből kiderül, hogy megtalálta azt a ku-
tatási területet, amely alig ismert a történé-
szek számára: az erdélyi örmények törté-
nete, ezen belül az addig ismeretlen és igen 
gazdag erzsébetvárosi örmény katolikus 
egyház könyvtára, levéltára. 

Elmondható, hogy a most 32 éves ku-
tató máris a legavatottabb ismerője az er-
délyi örményeknek. Neki köszönheti az 
EÖGYKE, hogy 2002-től nyomon követ-
hettük érdekünkben végzett kutatásait, fo-
lyamatosan előadásokon, konferenciákon 
ismertette meg velünk azokat, 2005-ben be-
szerezte számunkra a Vatikáni Könyvtár-
ban talált 10 darabból álló Codices Vaticani 
Armeni sorozat három Erzsébetváros-
ból elszármazott kéziratát filmmásolatban, 
amely így általunk adományozva nemcsak 
az OSZK könyvtárába, hanem a jerevá-
ni Matenadaranba és az Örmény Nemzeti 
Könyvtárba is elkerülhetett.

Köszönjük, hogy az erdélyi örmények 
történelmét, kultúráját tudományos szinten 
az egyetemes kultúrtörténet számára feltár-
ja, az örmény identitásunk megőrzését tu-
dományos munkáival, kutatásaival segíti, 
hogy ezáltal is biztosítani tudjuk az erdélyi 
örmények kultúrájának megmaradását itt-
hon is és otthon is.

1986. május 22-én született Gyergyó-
szentmiklóson. Felmenői között örménye-
ket is számon tarthat. Édesapja állatorvos, 
édesanyja anyakönyvvezető. Egy színész-
nő húga van, Pál Emőke. Már gyerekkorá-
tól erős volt a művészet és történelem irán-
ti érdeklődése, melyet a szülei örömmel fo-

gadtak. Nagyon sok energiát fordítottak ta-
níttatására, nem csak a hivatalos, iskolai 
keretekben, hanem pl. zongora, tánc, ének-
órákra is járatták. 

Az általános iskolát szülőfalujában, 
Gyergyóremetén végezte, majd középis-
kolai tanulmányait a székelyudvarhelyi Ta-

mási Áron Gimnáziumban. 
2005–2008 között a kolozs-
vári Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem Művészet-
történet szakos hallgatója 
volt, szakdolgozatát 19. szá-
zadi székelyföldi oltárokról 
készítette el. 2008-2010 kö-
zött a Kulturális örökség-
védelem mesterképző hall-
gatója, szintén a kolozsvá-
ri egyetemen. 2009-ben egy 
félévet a budapesti Eötvös 
Lóránd Tudományegyete-
men, 2010 második félév-
ében pedig a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen ta-
nult. A 18–19. századi egy-
házművészet iránti érdek-
lődése a mesterképző alatt is megmaradt. 
2009-ben ismerkedett meg a szamosújvári 
örmény plébániatemplom egyházművésze-
ti gyűjteményével, mely meghatározó él-
ményt jelentett számára. Ekkortól az er-
délyi örmények művészeti örökségének 
kutatása mondhatni szenvedélyévé vált, 
doktori dolgozatának témájául is ezt vá-
lasztotta. 2010 és 2013 között a kolozsvá-
ri Babes-Bolyai Tudományegyetem Törté-
nettudományi doktori iskolájának ösztön-
díjasa, Örmény katolikus templomi beren-
dezések Erdélyben című doktori dolgoza-
tát 2013. december 16-án védte meg. Az 
erdélyi örmények művészetének témáján 
belül különösen foglalkoztatják Világosí-
tó Szent Gergely ábrázolásai, a kegyképek 
és kegyszobrok tisztelete, az örmény kato-
likus templomok berendezéstörténete és az 
Örmény Múzeum Egyesület munkássága. 

Kutatásainak eredményeit számos hazai 
és nemzetközi konferencián és különféle 
tanulmányokban ismertette a tágabb művé-
szettörténeti szakmával. Ugyanakkor fon-

tosnak tartja, hogy a helyi 
örmény közösségek is meg-
ismerjék kulturális hagya-
tékukat, így több előadást 
tartott Szamosújváron, de 
Gyergyószentmiklóson és 
Marosvásárhelyen is. Emel-
lett az erdélyi örmény gyűj-
temények állagmegóvását, 
felmérését is fő feladatának 
tekinti. 2010-ben végezte 
el a szamosújvári örmény 
gyűjtemény leltározását, 
rendszerezését és elkészítet-
te a gyűjtemény katalógu-
sát. A munkát szeretné to-
vább folytatni más örmény 
katolikus templomokban is.

Doktori tanulmányai alatt 
a kolozsvári egyetemen a 19–20. század 
művészete tantárgyat oktatja, ennek követ-
keztében a 20. századi és kortárs művészet 
is érdeklődésének előterébe kerül.

2012 májusától kapcsolódott be az Or-
szágos Széchényi Könyvtár és a Buda-
pesti Történeti Múzeum Távol az Ararát-
tól – örmény kultúra a Kárpát-medencé-
ben c. kiállításának szervezésébe, mint 
kurátor, Dr. Kovács Bálint mellé társulva, 
amely 2013. április 5-én nyílt meg és na-
gyon nagy sikert aratott.

Az ugyanekkor az örmény könyvnyom-
tatás 500. évfordulója tiszteletére rendezett 
„A kulturális transzfer lehetőségei – Örmé-
nyek Közép- és Kelet-Európában” c. nem-
zetközi konferencián „Az erdélyi örmények 
szentkultuszának művészettörténeti sajá-
tosságai” c. előadásával részt vett. A ki-
állításról megjelentetett katalógus és ta-
nulmánykötet társszerkesztőjeként ugyan-
csak kiváló munkát tett le az asztalra a Kár-
pát-medencei örményekről, a magyarör-
ményekről.

Laudáció
Pál Emese

Szongoth Gábor, dr. Pál Emese 
és dr. Issekutz Sarolta (Az oklevél 
szövege a 34. oldalon olvasható.)


