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é s hogqan jött lé tre az örmé nq tanszé ft Ann Arborban,

Az Ann Arbor-i egyetem aZ amerikai egyetemek
között igen rangos helyet foglai el. Hosszú é vek óta az
Egyesüli Államok tí z legjobb egyeteme köZött tartják
számon, EZé rt is jó, hogy ezen aZ egyetemen Szervezo,
dött örmé ny tanszé k, Alex Manoogian, az áldozatké szsé gé r l,s ámbersé gessé gé r l ismert örmé ny milliomos l982-ben ké tmillió dollárt helyezett leté tbe egy
örmé ny tanszé k megalakí tására, Í gy iött lé tre az Alex
Manoogian Örmé ny Törté neti Tagozat, majd öt é vre
rá, t98i-ben a Marie Manoogian örmé ny Nyelvi é s
Irodalmi Tagozat is-
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Kih aharnak örmé nqül tanulni?

hallgatók száma válí ozó, 15-20 között van,
Nem az örmé ny származású ak vannak többsé gben,
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Az é rdek] d k 65-7O"Á-ának nincsenek örmé ny köt -

dé seik, de munkájukhoz szüksé ges az örmé ny nyelv
tudása, E]s sorban az ókortudomány, a keleti nyelvek é s a hebraisztika í a Zsidó kultú rával foglalkozó
tudományág) szakokró] é rkeznek hallgatóink, É rdekes, hogy Los Angelesben ez é ppen fordí tva van: ott
az örmé ny származású hallgatók vannak többsé gbe n,
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Milqen szinten tudják meqtan.ulni a naelvet a hallgatók?

- A passzí v szókincset az Örmé nyországban eltöltött nráí i hónapok során aktivizál|ák. l987 óta ké thónapos tanfolyamokat, nyári egyetemeket szeí vezek örmé nyországba, Erre nemcsak a michigani
egyetemr ] jelentkezhetnek a ha]lgatók, hanem az
Egyesült Államok más egyetemeir ] is, különösen
a[kor, ha ott nincs örmé ny ké pzé sre lehet sé g, Az
utóbbi é vekben mé g európai országokból is fogad,
tunk é rdekl d ket. Meghí vott oktatókkal dolgozom, s reggel kilenct l este hé tig tartanak az órák,
Kikapcsolódn i, az országgal i smerkedni e]s sorban

Hirtelen megjelenik elí ttem a maqqar eqttretemi rendszer: a
tanszé keken g tanszé kvezet , tanszé kvezet ,heltlettes , az eqaete,
mi tanórok, adjunktusok, tanársegé d,ek rangsora, Bardak,lian
professzor azonban elmondí a, hogtJ ez Amerikában náshé pp

-

m ködift.
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ké t tagozatot. Tanszé kvezet
ké t álú ndó egyetemi tanára van, É negyesí tem é s
hangolom össie a programokat, szervezem a konfe,"n.]ákut, A programot termé szetesen másokka] is
egyeztetem, é i a diaszpóra segí tsé gé tis igé nybe vesié m, nz admjnisztrációs teend k e]inté zé sé bentit-

kárn m segí t, Az oktatást é s a vendé gprofesszorok fi-

zeté sé ta ké tmillió dollár kamataiból fedezzük-
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Hogqan tanftják a tijbb óvezredes drmé ntr törtónelmet?

Örmé nyország é s a diaszpóra törté neté t iS taní tjuk, A taní tás angol nyelven folyik, mivel ezen a nyelu"n n"gyon sok anyag áll rende]kezé sre, A doktorjelóitek azonban örmé nyül olvassák a szakirodalmat,

-

az eqaetemen?
- Melqik örmé nq nqelvet oktatjákdialektust,
továbbá
- A keleti é s a nyugati

az

óörmé nyt, a grabart is.
A proiesszor ú r nemcsak nyugati, de keleti örmé ny
nyelvkonyvet is í rt. Bár a diaszpórából, Libanonból
siármazik, s anyanyelve a nyugati örmé ny, az egyetemet mé gis az anyaországban, Jerevánban Vé gezte, Itt
n"r.ruk u keleti dialektust, de az orosz nyelvet is töké letesen elSaiátí totta,
3r00

Geork Baí dakilan fogadószobáia

ceork Bardakilan

Alex Mánoogian

hé tvé gé n,a szeruezett kirándulásokon lehet- A tú rák ú tvona]át el re meghatározom, öröm számomra, hogy most már Karabaghba is szervezhetek utazásokat,

szenleznek, milqen kiegé szí t tanfolgamokhal hozzák közelebb a
hallqatóhhoz a távoli Örmé ryorszáqot?

-

Ki fedezi ezeket a ké thónapos ké pzé seket?
Egyré
szt maguk a hallgatók, de az egyetemnek is
van lehet sé ge, hogy küls fonásból, a magyar pályá,
zati rendszerhez hasonló módon szerezzen anyagi fedeZetet.

-

Ön irodalmat is taní t. Hlgaan tudja

közel

hlzni a hallqa,

tóhhaz ezt az sré qí , té rben é s id

en olttr tliv|Ii kultú rát?
taní tanám az örö
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volna,
mé ny ií oda]mat, Amennyiben e]sZigete]t jelensé gké nt
kezeljük, akkor elkülöní tiük, s jeient sé gé t is csökkentiük, Más irodalmakkal összevetve, aZ örmé ny iro-

dalom helye é s fontossága is iobban kirajzoJódik,
Mindig arra törekszem, hogy kapcsolatokat keressek

más irodalmakkal, vagy más m vé szeti ágakkal (pé ldául a zené vel, vagy a ké pz m vé szettel), Gyakran vi,
szem haligatóimat tárlatlátogatáSra a Manukjan Mú zeumba, hogy közelebbr l is megis-

Konferenciákra általában neves professzorokat hí vok meg, í valóban megn a hailgatói é rdekl dé s,
Szervezek nyolchetes minikurzusokat is. Most szeptemberben is indul majd egy iiyen, amely az örmé ny m vé Szetet é s é pí té Szetetfogja bemutatni. Ezeket általában
a ké s dé ]utáni, koraesti órákra tesszük, hogy több é rdekl d is szabadon hallgathassa az el adásokat,
- Lequtóbb az iirmé nq né pirtás é vfordulólára is meqielent
egq tanulmánqa, de több korábbi könavé t is ismerem. llaen te,
vé keny el adói munka mellett, hogqan marad ideie a kutatásra
é s a tudományos közlemé nyehre?

- Az Ann Arbor-i egyetem elvárja, hogy az egyetemi
tanárok kutassanak is, Ezé rt é vente ké t-ké tkurzust
(Szemeszteí t) tartunk, köZben né gyhónapos sZünettel.

KutatáSaink eredmé nyeit a NeW Letter Bulletinben
tesszük közzé ,
Beszé lgeté sünk közben FIóra asszony, Bardakiian
professzor felesé ge már behozta a kávé t, üdí t t é s
dessZertet, Ióí Z en
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