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Újkor.hu: Miért épp a történészi pá-
lyát választotta?

Kovács Bálint:Történészipályafutásom
Veszprémbőlindult.APadányiBiróMár-
ton Római Katolikus Gimnáziumban ta-
nultam,ésmárekkorérdekeltekatörténe-
tiirányúvizsgálódások.AzÉrsekiLevél-

tárba jártam kutatni délutánonként, ami-
nekazapropójátaztánazismegerősítet-
te,hogyazérettségiévébenbeneveztema
Pázmány Péter tanulmányiversenyreegy
önállópályaművel.Akiezenaversenyen
elsővagymásodikhelyezéstértel,auto-
matikusan felvételt nyert az egyetemre.
Ezténnagylehetőségnektartottam,ésez
voltazelsőolyanmunkám,amibenlevél-
táriforrásokatésirodalmatishasználtam.

Szuromi Kristóf
Örmény tanulmányok Magyarországon – 

interjú Kovács Bálinttal

Igencsak kalandosnak mondható, 
ahogyan először kapcsolatba került az 
erdélyi örmények történetével. Elme-
sélné, miként történt ez? Hogyan ala-
kult ez át az örmények iránti mély ér-
deklődéssé?
Harmadéves egyetemista voltam, ami-

kor kaptam egy erdélyi, ko-
lozsvári ösztöndíjat, és az
akkori szemináriumi veze-
tő tanárom, Őze Sándor azt 
mondta, hogy a két hónapos
CEEPUS-ösztöndíj alatt néz-
zek utána az erzsébetváro-
si örményeknek. Ekkor még
semErzsébetváros,semazör-
mények nem tűntek közeli-
nekszámomra.Erdélybekiér-
ve elmentem Szamosújvárra,
ahol udvariasan visszautasí-
tottak,majd egy egész napos

stoppolásutánmegérkeztemErzsébetvá-
rosba.Ahelyi katolikus papnagy szere-
tettel fogadott, amikormegtudta, hogy a
történelem iránt érdeklődöm, tőle meg-
tudtam,hogynemcsaklevéltáruk,hanem
egykönyvtárukisvanazörménykatoli-
kus templomban, de azt egy idős hölgy
(Marisnéni)őrzi,akinemszívesenenged
be oda senkit.Amikor elmentemmeglá-
togatni,őmégisaztmondta,„na,jólvan,

Kovács Bálint történész, armenológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2016-
ban alakult örmény tanszékének vezetője és a Lipcsei Egyetemhez kapcsolódó 
Leibniz Intézet (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa – 
GWZO) tudományos munkatársa. Kutatási területe Erdély és az erdélyi örmények 
17–19. századi története.
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szépfiam,hamár ilyen so-
kat utaztál, megnézheted a
könyvtárat”.
Akönyvtárasekrestyefö-

löttvan,egy18.századivas-
ajtó és egy nagy lakat őrzi,
amelyet a néni unokaöccse
nyitott ki számomra.Már a
lépcsőnéreztem,hogyittaz
elmúlt húsz évben biztosan
nemjártsenki,azelsőeme-
leten pedig csodálatos lát-
vány tárult elém: hat intar-
ziásszekrénybőlállókönyv-
tár ólomablakokkal, és tele
régebbnél régebbi könyvekkel, a fiókok-
banpediglevéltárianyagottaláltam.Szá-
momraezanapolyanvolt,minthakincset
találtam volna – talán ez a nap változtatta 
megéletemet.Akönyvtárrólnemtudták,
milyenanyagvanbenne,hiszenkatalógus
nemmégnemkészülthozzá,itthonpedig
azzalsemvoltaktisztában,hogylétezik.
Hazatértemkor Őze tanár úrnak je-

leztem,mit találtam, amire ő aztmond-
ta, menjek vissza és készítsem el a

katalógusát,merterrőlitthonnemtudsen-
ki. Számomra ez egymisszió volt.Nem
azért, mert örmény, hanem sokkal in-
kább,mertkárpát-medencei.Úgygondol-
tam, ha egy katalógust készítünk hozzá, 
azzal a könyvtárat mentjükmeg (ismer-
ve,hogyakulturálisingóságokazelmúlt
évtizedekbenhogyan tűntekel amagyar
kezekbőlRomániában).Elkezdtemkijár-
ni Erzsébetvárosba, először diáktársaim-
mal, hogy elkészítsük ezt a katalógust, 

ezt követően több ösztöndí-
jat is elnyertem: lehetőségem
nyílt Németországban tanul-
niErasmus-ösztöndíjjal, illet-
ve Rómában kutatni. Egye-
temistaként részt vehettem a
heidelbergi egyetemhezkötő-
dőSiebenbürgenInstitutáltal
szervezett doktorandusz kol-
lokviumon,aholazintézetve-
zetője elmondta, hogy a ta-
nulmányomat megjelentetik
egy német szakfolyóiratban
(Zeitschrift für Siebenürgische 
Landeskunde), ami nekem
hatalmas dolognak számí-
tott, hiszen negyed-ötödéves

A PPKE történelem szakos diákjainak tanulmányi kirándulása a 
Kaukázusba 2013 őszén. A háttérben az Ararát vonulatai.

A PPKE Történettudományi Intézetének kirándulása a Kau-
kázusba 2016 tavaszán Megemlékezés az örmény genocídium 
emlékművénél Jerevánban.
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egyetemistakéntajánlottákeztfölnekem.
Ezutánahorizontegyrecsaktágult:elő-
ször az erzsébetvárosi örményekkel fog-
lalkoztam,majdazörményuniótörténe-
tével,utánaáltalábanvéveazerdélyiör-
ménységgel,2008ótapedigaközép-kelet
európai, illetve a kelet-európai örmény-
séggelegyretágabbkontextusban.

Így kerültem kapcso-
latba Örményországgal
is:előszörnyelvettanul-
ni utaztam ki, majd tu-
dományos kutatómun-
kára és a szakmai kap-
csolatok építése céljá-
ból,illetveoktatóimun-
kára. A Kaukázus vi-
lágát mind emberként,
mindtörténészkéntmeg-
ismervepedigegyrekö-
zelebbkerültemaposzt-
szovjet világhoz, a kis
méretéhez képest igen
fontos nemzetközi kap-
csolódási pontokkal és

konfliktus-potenciál-
lal rendelkező régi-
óhoz.AzELTETár-
s ada l om tudomá -
nyi Karán, Kopper 
Ákos tanszékvezető
úr meghívására im-
már negyedik féléve
oktatom a Kaukázus 
– egy geopolitikai ré-
gió Európa és Ázsia 
határán című tantár-
gyat, amely nyugat-
európaiegyetemeken
bárléteik,Magyaror-
szágon teljesen egye-
dülállónakszámít.

Hogyan került 
kapcsolatba a GWZO-val, melynek Ön 
jelenleg is munkatársa?
AGWZO-val 2007-ben kerültemkap-

csolatba, amikor egy félévesKAAD– a
német katolikus – ösztöndíj segítségével
Hallébantanultam.Hallébaazértmentem
ki, mert bár itthon elkezdtem a doktori
képzést,úgygondoltam,hatörténészként

Az örmény egyházfő, minden örmények ecsmiadzini katholikosza is fo-
gadta a Pázmányos diákok csoportját

A PPKE diákjai Noravank kolostoránál
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az örményekkel foglalkozom, akkor ah-
hozspeciálisismeretekiskellenek:nyelv-
ismeret, illetve az armenológiának,mint
tudománynakaz ismerete.EzpedigMa-
gyarországon, intézményi keretben nem
voltelérhető.Hallébanszerettékvolna,ha
továbbmaradokazegyetemen,vagyeset-
legottdoktorálok,deazösztöndíjatnem
sikerült meghosszabbítani. Épp a lejárta
előtt találkoztamStefan Troebsttel, aki a
lipcseiintézet(GWZO)igazgatóhelyette-
se, s épp egy projektet tervezett Örmények 
Kelet-Közép Európában címmel. A be-
szélgetés után egy hónappal kap-
tamtőleegye-mailt,miszerinta
projektet jóváhagyta a miniszté-
rium,ésígynekemegytudomá-
nyosmunkatársiállástbiztosítaz
intézetben. ÍgykerültemLipcsé-
be, és azóta is ennek az intézet-
nek vagyok a munkatársa.

Kutatási témáját tekintve mi-
lyen nehézségekkel néz szembe 
a leggyakrabban?
Nyilván a nyelvismeret az

egyik, hiszen magyarként, ma-
gyar anyanyelvűként kell ör-
mény forrásokkal, örmény iro-
dalommal dolgoznom. Igyekez-
temmindentmegtenniannakér-
dekében, hogy az örmény nyelvet elsa-
játítsam, ugyanakkormagának amai ör-
mény nyelvnek is két dialektusa van, a
keleti- és a nyugatiörmény, a történe-
ti szövegek esetében pedig ez keveredik
agrabarral,vagyisóörménynyelvvel, il-
letvemásváltozatokkal.Amásiknehézsé-
getaforrásokszéttagoltságajelenti:nem
elég Szamosújváron, Kolozsvárott vagy
Erzsébetvárosbankutatni,mertRómában,
Lembergben, Czernowitzban is találha-
tók olyan források, amelyek magát a kon-
textust világítjákmeg. Ez egy rendkívül

polarizáltforrásadottságokkalrendelkező
téma,ugyanakkorvannakkorábbikutatá-
si eredmények,mert a 19. században az
erdélyiörményekkel, illetve tágabbérte-
lembenakelet-európaiörményekkelapo-
zitivizmushatásárasokankezdtekelfog-
lalkozni és mind magyar, mind örmény
nyelven megjelentek monográfiák (nyil-
ván az akkori tudományos gondolkodást
tükrözően).Vannakmaiskollégák,akika
történelem ezen szeletével foglalkoznak, 
tehátalehetőségadottatudományosdis-
kurzusra.

Mely módszereket, milyen elméleti 
hátteret alkalmazott leginkább kutatá-
sai során? Mennyire kiaknázottak ezek 
Magyarországon?
Alipcsei intézetbengyűjtött tapaszta-

lataimsokat segítetteka témamódszer-
tani megközelítésében. Magát a dokto-
ri disszertációmat a kulturális transz-
fer paradigmájának segítségével írtam
megésez,illetveahálózatelméletsegít-
ségével dolgoztam fel az egyes szemé-
lyek közötti kora-újkori kapcsolatokat.
Azalapvetőtézisemazvolt,–amelyhez

Az örmény tanszék felavatása 2016 október 21-én. Balról 
jobbra: Prof. Fodor György dékán, Dr. Vahe Tachjian, Dr. 
Kovács Bálint, Dr. Elke Hartmann a tanszék munkatársai, 
Prof. Ruben Mirzakhanyan jereváni rektor
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a két elméletet kiválóan illeszteni tud-
tam–hogyazörménymisszionáriusok,
illetveazörménykatolikuspapokmint-
egyhálózatszerűenkötöttékösszeakü-
lönböző kelet- és közép-európai diasz-
pórákat,ebbenahálózatbanpedigakü-
lönféle teológiai tudás, a népi vallásos-
ságielemek,azirodalmiésteológiaitu-
dás nyomtatott termékei kiválóan tud-
tak áramolni, mozogni az egyik diasz-
pórábólamásikba, tehátmegvalósulha-
tottakulturálistranszfer.Énaztgondo-
lom,hogyezakételméletebbőlkövet-
kezően nemcsak kiegészíti, hanem sok-
ban össze is köti egymást. Egy ideje a
kulturális emlékezet különböző aspek-
tusai is érdekesek lettek számomra, kü-
lönösen a lieux de memoire kategóriája
vagy az invented tradition, így például
azerdélyiörményekszármazásitoposzá-
val, illetvenarratívájáhozkötődőenvolt
lehetőségemezekkelbehatóbban isdol-
gozni.
Szerencsére pozitív elmozdulás van e

térenMagyarországon,ésegyretöbbku-
tatóismerifelazt,hogyanemzetközitu-
dományos diskurzusba való bekapcsoló-
dáshoz nem elég a puszta levéltári ada-
tok feldolgozása – azokat be kell illesz-
teniegyolyanparadigmába,amelyetkül-
földönisértenek.Akulturálisemlékezet-
telegyretöbbenfoglalkoznakitthon(igaz
sokesetbenalényegétnemragadjákmeg,
sokszorcsakcímszókéntjelenikmegafo-
galom), a kulturális transzfer alkalmazá-
sára szintén vannak hazai példák,míg a
hálózatelmélet még kevésbé alkalmazott
módszer – bízunk benne, hogy a jövő-
benittispozitívelmozdulásleszvárható.
Adiákokérdeklődéselegalábbisebbenaz
iránybanbizalomraadokot.

2016 őszén alakult meg az Örmény 
Tanulmányok tanszéke a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen. Mi ennek 
a jelentősége, illetve tanszékvezetőként 
milyen távlati elképzelései vannak?
Magyarországonazarmenológiamárko-

rábbanisismerttudományágvolt,hiszena
19.századtólmárvannaknemzetköziszin-
ten is elismert iskolák, illetve szakembe-
rek,professzorokezenaterületen.AzEL-
TE-nszinténfoglalkoztakarmenológiával.
Itt megemlíteném Patrubány Lukácsot, aki
örménynyelvettanítottmégamásodikvi-
lágháború előtt, a háború utáni időszak-
bólSchütz Ödönt,akiennekanemzetkö-
zilegiselismertprofesszoralett.Ugyanak-
korörménytanszékegyikidőszakbansem
létezett, ezért azt gondolom, hogy nem-
csakÖrményországból nézve, de nagyon
bízombenne,hogyMagyarországrólésa
nemzetközi tudományosműhelyekből te-
kintveiskorszakalkotójelentőségűennek
megalakulása. Részben megalapoznám
ezt akijelentésemetazzal,hogyMagyar-
országon az örmények a 13 nemzetiség
egyikét alkotják, s valamennyimásiknak
vagy tanszéke vagy intézete van, az ör-
ménynekazonbanmindezidáignemvolt.
Hogyeztakatolikusegyetemfölvállalja,
aztgondolom,nagyonfontos,márabbóla
szempontbólis,hogyavilágelsőkeresz-
ténynépérőlvanszó,akiketazelsővilág-
háborúbangenocídiumsújtott.Meggyőző-
désem,hamaazüldözöttkeresztényekről
beszélünk,akkorebbőlnemhagyhatjukki
a20.századelsőnépirtásátelszenvedőör-
ménységet.
A tanszék hosszú távú célját illető-

en nem egy klasszikus, filológiai jellegű
armenológiai tanszékben gondolkodunk,
hanem sokkal inkább globális keretben
képzeljükelazittenimunkát.Aklasszikus
óörményszövegekvizsgálatahelyettsok-
kal inkább szeretnénk amodern örmény
történelmet globális perspektívából (és
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nemnemzetikeretekben)vizsgálni,törté-
neti,társadalomtörténeti, társadalomtudo-
mányi ésművészeti szempontból. Ebben
benne lenne az identitásnak,mint olyan-
nak a vizsgálata, különböző kultúraant-
ropológiai vizsgálatok, a történeti aspek-
tustpedigfőlegazutóbbipárszázévrehe-
lyezném.Természetesenabudapestikép-
zésihelyésszámomraalipcsei tapaszta-
latszinteegyértelműsítik,hogysajátosku-
tatásiiránytkellaközép-éskelet-európai
örménységnekiskapnia.Egyangolnyelvű
„GlobalArmenianstudiesMA”programot
szeretnénk elindítani, és nagyon bízom
benne,hogyazakkreditációterreazegye-
temmeg is fogjakapni.Azoktatásnyel-
veegyébkéntmármostisazangol,atan-
szék két kollégája, Elke Hartmann és Vahe 
Tachjian, valamint megbízott előadóink
angol nyelven tartják óráikat. Ugyanak-
korfontosnaktartom,hogykülföldidiák-
jainkislegyenek,ígyakárÖrményország-
ból, akár a diaszpórából. Utóbbi célt tá-
mogatvaazEUegyik legnagyobbalapít-
ványaa lisszaboniszékhelyűGulbenkian
alapítvány2017szeptemberétőlötösztön-
díjat adományozott külföldieknek, hogy
nálunk tanulhassanak az örmény tanulmá-
nyokprogramban.Ahallgatókegyébként
atanszékmunkájábaisaktívanbekapcso-
lódnak,ígymegemlítenémaL’Harmattan
Kiadó által az örmény népirtás történe-
téről kiadott első magyar nyelvű, tudo-
mányos igényességgel publikált kötetet,
amelynekaszerkesztésébenahallgatóink
isrésztvettek.

Eddig már két alkalommal is vitt 
egyetemi hallgatókat Örményországba 
tanulmányútra. Hogyan értékeli ezeket 
az utakat, illetve milyen volt a visszajel-
zés a hallgatók részéről?
Úgy érzem, nagyon fontos az,

hogy a tanárok a diákokkal közös

tanulmányútramenjenek.Ekkormár sok-
szorkollégákról isbeszélazember,nem-
csakadoktoranduszok,degyakranazMA-
sokesetében is.Azörményutakmindkét
esetbenjólsikerültek.Voltakolyanok,akik
utána többször is visszatértek Örményor-
szágba, illetve az örmény tanulmányok
programbanrésztvevőmagyardiákokelső
sorbanazokközülkerültekki,akikelőtte
ezeken az utakon részt vettek. Egy olyan 
„egzotikus”területrőlvanszó,amelysok-
bankötődikhozzánk:egykereszténynép-

rőlvanszó,olyanterületről,amelyaSzov-
jetunió része volt, tehát hasonló normák
érvényesülnek, mint nálunk. A muszlim-
keresztényhatárzóna,amiHegyi-Karabah
kapcsánmaislátszik,hogyolyantársadal-
mi, illetve történetihatásokathozott létre,
amelyek valamennyi alkalommal nagyon
érdekesekvoltakadiákok számára.Ezért
tartanám fontosnak a jövőben, hogy ha
nemisévente,deakárkét-hároméventeha-
sonló tanulmányutakra kerüljön sor.

Az örmény kultúra Európában való kutatásá-
ért, oktatásáért és terjesztéséért Kovács Bálint 
Jerevánban az Örmény Kulturális Minisztéri-
um magas szintű elismerésében részesült 2017. 
május 20-án.
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Oktatóként mi az, amit leginkább át 
akar adni a hallgatóknak?
Azáltalamoktatottlegfontosabbtárgy-

nak a Történelemelmélet című előadást
tartom, szeretnémugyanis, hogy a hall-
gatók profitálhassanak abból, amit egy
németországiintézetbenénmagamisel-
sajátítottam. Igyekszem az ott alkalma-
zott paradigmákat, elméleti megközelí-
téseketitthonátadni,amisokszornehéz-
kesatanulásszempontjából(nemaklasz-
szikustörténeti tényanyagelsajátításáról
szól),debízombenne,hogyadiákoken-
nekhosszabbtávonhasznátfogjákvenni.
Ugyanígyszeretném,haahallgatóknyi-
tottá válnának a világra, különösenKö-
zép- ésKelet-Európavonatkozásában, a
történelem ugyanis nemcsak a nemzeti
múltunkismerete.Célom,hogykilépjünk
abbólamagyarországitrendből,hogyaz
egyes kutatók személye pusztán az ösz-
szekötő kapocs a kurrens európai törté-
nettudományos trendekkel és közeggel.
Szeretném, ha a hallgatók nemzetközi

beágyazottsággal rendelkező szellemi
műhelybe léphetnének, és ismereteiket,
kutatásaikat Michigantől Jerevánig tud-
náknemzetközilegbeágyazni.

Jelenleg milyen kutatási témán dol-
gozik? Mik a tervek a közeljövőre?
Szeretnékazörményekhezhűmaradni,

ugyanakkorkicsittávolabbivizekreevez-
ni az erdélyi, illetve aközép-európaiör-
mény témától. Egy örményországi kol-
légámmal, valamint Ronald Suny-val, a 
michigani egyetem professzorával terve-
zünk egy hosszabb távú kutatási projek-
tet, amely Szovjet-Örményország törté-
netikánonjával foglalkozna.Mostennek
amegalapozása folyik, de természetesen
a tanszékvezetői, illetveanémet intézeti
munkakörnekiselegettévetervezünkegy
kiállítástazörményBiblia350évesévfor-
dulójaalkalmából,illetveazörménytan-
székhez kötődő önálló könyvsorozatban
isgondolkozunk,amelyamagyarolvasó-
közönségetcéloznámegarmenológiaivo-
natkozásúszakmaipublikációkkal.

Októberközepén erdélyi örmény
származású ükanyám – Lukács 
Róza – két másik, nem kevésbé
lelkes leszármazottjával és két to-
vábbi kellemes útitárssal kifeje-
zettenazerdélyiörményelődeink
nyomát felkeresendő pár napos
villámutazást tettünk Erélyben.
Utunkkellemesidőbenzajlott,az
egyetlennehézségangolrendszá-
mos autónk jobbkormányos mi-
volta volt. Magánjellegű esemé-
nyek nem tartoznának a Füzetek 

Gyarmati Béla
Ősök nyomában – három emlékezetes pillanat

  


