
Örmé ny nyelvoktatás az Ann Arbor-i egyetemen
Beszé Igetós Gevork Bardakjian professzorral

Gevork Bardakjian professzor, az Ann Arbor,i eguetew ör-

mé nt1 tanszé ké neh vezetfie, otthonában fogadott bennünhet,

Ház; hí vükó1 harmonikusan illeszkedift a csendes uka ké pé be,

de ahoqt| belé pünk az ajtón, Örmé nyországban találjuk ma,

aunhaÍ -'A í alon í iiqqó' é rIé kes fré pek, nind örminq |estók n -
vei Az asztalon perrjmiák. a kandalltipárkánqon bronzszobros

hák. Ezek is mind örmé nq munkáh- Örmónyek a padlóhárpitok

is, a guönvör  sárkdnqos sz wleq, a visapagorq, legalább száz,

é ves .'Á piofesszor ú rral keleti örmé nq nqelven beszé lünk , de ,be-
szé lhetní nk ryugati örmé ngüI is- Cevork Ba akiian a világ,

nqelveken kfuú l inei a keleti wjelveket is, í qy legalább tí z nqel

v n beszé I í r é s olvas. ArróI ké rdezem a professzort, aki a

michiqani eqlJetem örmé ny tanszé káneh vezetfie is, hoqq mikor

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 sz-
sé gé r l, s ámbersé gessé gé r l ismert örmé ny milli-
omos 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-

- 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.

- Az Örmé ny Tanszé k (Armenian Studiesi egyesí ti a

ké t tagozatot. Tanszé kvezet  nincsen, A tanszé knek
ké t álú ndó egyetemi tanára van, É n egyesí 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 t is igé nybe ve-

sié m, nz admjnisztrációs teend k e]inté zé sé ben tit-

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

zeté sé t a ké tmillió dollár kamataiból fedezzük-

- Hogqan tanftják a tijbb óvezredes drmé ntr törtónelmet?

- Örmé nyország é s a diaszpóra törté neté t iS taní t-
juk, A taní tás angol nyelven folyik, mivel ezen a nyel-

u"n n"gyon sok anyag áll rende]kezé sre, A doktorje-
lóitek azonban örmé nyül olvassák a szakirodalmat,

- Melqik örmé nq nqelvet oktatják az eqaetemen?

- A keleti é s a nyugati dialektust, továbbá 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 egyete-

met mé gis az anyaországban, Jerevánban Vé gezte, Itt

n"r.ruk u keleti dialektust, de az orosz nyelvet is tö-

ké letesen elSaiátí totta,

3r00

- Kih aharnak örmé nqül tanulni?

- A hallgatók száma válí ozó, 15-20 között van,

Nem az örmé ny származású ak vannak többsé gben,
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 nyel-
vek é s a hebraisztika í a Zsidó kultú rával foglalkozó
tudományág) szakokró] é rkeznek hallgatóink, É rde-
kes, hogy Los Angelesben ez é ppen fordí tva van: ott
az örmé ny származású  hallgatók vannak többsé g-
be n,

- Milqen szinten tudják meqtan.ulni a naelvet a hallgatók?

- A passzí v szókincset az Örmé nyországban eltöl-
tött nráí i hónapok során aktivizál|ák. l987 óta ké t-
hónapos tanfolyamokat, nyári egyetemeket szeí ve-
zek 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 dolgo-
zom, s reggel kilenct l este hé tig tartanak az órák,

Kikapcsolódn i, az országgal i smerkedni e]s sorban

Geork Baí dakilan fogadószobáia



ceork Bardakilan

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

- 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 fe-
deZetet.

- 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?

- Hiba volna, ha csak önmagában taní tanám az ör-
mé ny ií oda]mat, Amennyiben e]sZigete]t jelensé gké nt
kezeljük, akkor elkülöní tiük, s jeient sé gé t is csök-
kentiük, 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 l-
dául a zené vel, vagy a ké pz m vé szettel), Gyakran vi,
szem haligatóimat tárlatlátogatáSra a Manukjan Mú ze-
umba, hogy köze-
lebbr l is megis-
merked jenek az ör-
mé ny m vé szettel
é s iparm vé szettel,

- van-e örmé nu

köntrvtára a tanszé k-

neh?

- l987-ben mind-
össze l500 kötetünk
volt. Azóta az állo-
mány 15 ezer pé l-
dányla n tt, Nem-
Ié g Isztambulban
vásároltam né hány
nagyon fontos
könyvritkaságot aZ

egyetemnek.
- MihJen tudomá-

nyos tanácskozásokat

Alex Mánoogian

szenleznek, milqen kiegé szí t  tanfolgamokhal hozzák közelebb a

hallqatóhhoz a távoli Örmé ryorszáqot?
Konferenciákra általában neves professzorokat hí -

vok meg, í  valóban megn  a hailgatói é rdekl dé s,
Szervezek nyolchetes minikurzusokat is. Most szeptem-
berben is indul majd egy iiyen, amely az örmé ny m vé -
Szetet é s é pí té Szetet fogja bemutatni. Ezeket általában
a ké s dé ]utáni, koraesti órákra tesszük, hogy több é r-

dekl 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 t kurzust
(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
elfogyasztottuk, s
az id  gyorsan el-
repült, Bú csú zko-
dáskor a professzor
ú r megajándé koz
egy keleti örmé ny
nyelvkönyvvei,
ameiy nemré g je-

lent meg, Azzal a

remé nnyel távo-
zunk, hogy Magyar-
országon ma jd ú ira
talá]kozunk. Ki tud-
ja, talán Valóban
V isZo n tláthatiu k
el adóké nt egy
konferencián, , .

Dr. Dzsotiánné
Kraicsir Plroskaxlx. századi hí mzett öimé ny §zertartá§i sz nyet

350l


