
Az örmé ny ábé cé t l |erevánig

A magyarországi örmé ny oktatás másfé |e mú ltra te-
.ltl kint uissra, mint a számbelileg jeIent sebb ki-
sebbsé geké . A betelepül  örmé nyek számára lé tfon-
tosságú  volt a magyar - é s mellette mé g több más
nyelv - elsaiátí tása. Örmé ny nye]vet é ppen ezé rt csak
az elemi iskolákban oktattak a xvll, században, ké i
é vszázadda] ké s bb az anyanyelvi oktatás már elha]ó-
ban volt, A nyelwáltás folyamata megindult é s le is
zailott a mú lt század vé gé re. A hazai örmé nusé g közel ?4a
fu század,a magqar anganyelv .

A ,,visszatanulás" programia több hullámban indult
meg, a hazai örmé nysé g é rtelmisé gi elitjé nek (Szon4off
Kristófnak, Pátrubány Lukácsnak, Copcsa Lászlónak)
kezdemé nyezé sé re_ Ezek a kiváló armenisták é s peda-
gógusok tudták, hogy az anyaországtól messzire sza-
kadt örmé nysé g számára a nqelv a kapcsolattartás (a dí -
aszpórával é s az anyaországgal), a nemzeti arculat
meg rzé sé nek í elté tele, Az erdé lyi örmé nyek nemcsak
elemi, hanem - a jelent sebb örmé ny városokban -
közé piskolát is m ködtettek, ezek azonban magyar
tannyelv ek voltak, Trianon után jelent s számú  erdé ,
lyi örmé ny települt át Magyarországra, de az l915-ös
mé szárlás menekú ltjei is szé p számmal költöztek ide,
Gazdasági okoból azonban nem tudtak iskolát fenn-
tartani,A ké t háború  között csupán né hány diákot tud-
tak ösztöndí llal Velencé be, a Szent Lázár-szigetre kül-
deni, A második világháború  után aZ oktatáS telies
egé szé ben államivá vált,

A rendszerváltás el tt, a,,puha diktatú ra" utolsó
é veiben alakult meg az ,Armé nia Né pe Kulturális Egyesü-
let", amely összefogta é s szervezte a hazai örmé nysé -
get, Az önkormányzatisággal ú i lehet sé g Ielent meg.
A magyarországi örmé nyek állami támogatással, az
igé nyeknek é s a lehet sé geknek megfelel en lé tre-
hozták Saiát oktatásukat,

Tekintettel arra, hogy ennek nem voltak é l  hagyo-
mányai; egyszeí Ie vo|t nehé z é s könny  kitalálni - s
termé szetesen a miniszté riumi irányelvekkel össze-
hangolni - azt a keretet, amelyet tanár é S taní tvány
tölt meg valós tartalommal.

AZ örmé ny oktatás iskolatí pusa az ú n, ,,hé tvé gf isklla.
Ez a forma szabadságát jelzi, hiszen a tanó.ákat nem-
csak hé tvé gé n tartiuk. ElsóSolban a nyelvoktatásra
koncentrá]unk, a né pismereti tárgyak (törté nelem,
iroda]om, ké pz - é s né pm vé szet, zene) taní tása ma-
gyar nyelven törté nik, l99r-ben els sorban Budapesr
volt az oktatás központja. Ma már szé p számmal van-
nak vidé ken is csoportok, A f városban három cso-
portban - ké t tanárral - folyik a nyelvoktatás, A cso,
portok közül egy kezd  é s ken  haladó, liletkor sze,
rinti megosztás egyik csoportban sincs, kisiskolások
jelentkezé se nem |ellemz , lnkább a közé piskolások-
ban é s egyetemistákban, valamint a közé pkorú  feln t-
tekben é bred fel az igé ny, hogy megismerked jenek
 seik nyelvé vel,

Tapasztalatunk szelint, aZ önkormányzatok valós
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kulturáIi s szerv ez er  ké nt m  ködnek az oktatásban.
Í gy tanulócsoportok - Budapesten kí vül - els sorban
olyan vidé ki városokban jöttek lé tre, ahol jól m köd 
önkormányzatok vannak, pl,, Szé kesfehé rváron, Yeszpré m-
ben, Debrecenben é s Nykegyházán. Itt vagy helyi oktató-
val, vagy budapesti tanár segí tsé gé veJ folyik a taní tás.
A kisebbsé gi ké pvisel k köré ben is felmerült az igé ny
a nyelv megtanulására, A megé Ié nküI  hülkaprolatok
sziiksé gessé  tetté k az aktí v ntlelvtudást. Tapasztalatunk sze-
rint az id sebb korosztály már nehezebben birkózik a
nem mindennapi tananyaggal. F ké nt az örmé ny ábé -
cé  í rása é s olvasása jelent alapvet  nehé zsé get. A ki-
tartóan szoí galmasak viszont, szé p sikereket é rnek el,

Amikor beindí tottuk hé tvé gi iskolánkat, nagyon Jel-
kesen. szinte óráról í rtam a lecké ket, é s sokszor fel,
merült a,,Mit é s hogyan?" ké rdé se, Több nyelvkönlvet
tanulmányoztam, tankönlví rókkaJ beszé lgettem, a
magam nyelvtanári gyakorlatának tapasztalatait is fel-
használtam, s í gy született meg - pályázat ú tlán nyert
pé nzb l - az örmé ng-magyar ngelvköngv. Az olvasás é s az
í rás megtaní tásán tú l els sorban a beszé d, a klmmuni-
kációfté szsé g kialakí tása a legfontosabb. Saiát tapaszta-
latomból tudom, mennyire fontos, hogy a nyelvet ta-
nuló ne fé l|en megszólalni, Ierevánban elvé geztem a
Pedagógiai Inté Zet intenzí v nyelvi kuzusát, s a hely,
zetgyakorlatok, a párbeszé dek egy ré szé t beé pí tettem
a könlvbe. Nyelvtaní tási gyakorlatomban követem a
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jereváni módszereket, amelyek számomra is nagyon
hasznosak voltak, feloldották nyelvi gátlásaimat, A
könyv tematikájában, más nyelvkönlvekhez hasonló-
an, a mindennapi é let alaphelyzeteihez igazodtam
(család, lakás, közlekedé s, munka, hobbi stb,). Ugyan-
akkor nem sikkad e] a sajátosan örmé ny szí nhatás
Sem: röVid m vel dé störté neti ré szecské k, örmé ny
irodalmi szemelvé nyek, s egy örmé nyországi ,,utazás"
(]ereván - Ecsmiadzin - Garni - Geghard) teszi telies-
Sé  a tananyagot.

f,T oha a nvelvkönwet qazdag szószedet zária, ndgy
l\ sztiksé g'van egy ké t;yelvú Y szótárra, amely ré sz-
ben már e] is ké szült, Segí tsé get ielentene a tanulók-
nak a köny/ anyagát feldolgozó hangkazetta. Ennek
elké szí té sé t is tervbe vettük.

A budapesti örmé ny órákat a Deák té ri kulturális
központban tartiuk. A hely kedvesebb, hangulato-

sabb, mintha iskolában bé relné nk az oktatás számáIa
telmet. Mindig van lehet sé g, hogy örmé nyül beszé l-
hessen a nyelvet tanuló, Viszont igazán nagy örö-
münkre szolgálna egy jól felszerelt nyelvi laboratóri-
um, Az óIák szí nvonalát emehetné  é s az oktatást te-
hetné  eredmé nyesebbé  egy elektronikus oktatópult.
AZ örmé ny nyelvoktatás haté konyságát segí ti, a nyelv
iránti é rdekl dé s megnöVekedé sé t mozdí tia e]  aZ a
té ny is, hogy a Rigó utcai nyelwizsga-központból
megkeresté k az országos önkolmányzat elnöké t, ieleZ,
ve, a lehetsé qes állami nqelwizsqák sordba szeretné k beemelni
az drmónat is_ Az örmé ny nyelvet oktató nyelvtanárok
együtt fogiák kidolgozni a követelmé nyrendszert, a
feladatsorokat, a fordí tási gyakorlatokat.

Ez a lehet sé g min sé gi vá]tozást jelent. Remé ljük,
hogy Ielent s állami segí tsé ggel a hé tvé gi-iskola-
tí pusú  oktatási rendSZerünket sikerül továbbfeI Jeszte-
ni é s az oktatás szí nvonalát emelni,

Nyárbú cs ztat 
A sárgabaracktól a fügeszezonig a ierevdni piacln

Most, amikor a nyári nap utolsó melegé t ad ja, amikor
a paradicsom, é s a paprikahegyek mellett megjelen-
nek a sz l  áttetsz , zöldes é s pirosas árnyalatai, é s a
padlizsán fé nyes, söté tlila szí ne; most, amikor hiába
kí nálIa már magát a dinnye (hiszen az  szi gyümö]-
csök hí rnökei köszöntenek a ládákból) - meg|elenik
el ttem a jereváni piac ké pe.

Ó, a jereváni piacok! A forróság a nap szinte bár-
mely szakában elviselhetetlen, A negyvenöt fokos h -
sé gben minden szí n é g bb, minden illat kí vánato,
sabb, minden í z zamatosabb, Ezt b sé gesen volt al-
kalmunk megtapasztalni, hiszen senki nem vesz sem-
mit ané ]kül, hogy meg ne kóstolná. Kóstolás é s alku-
dozás né lküi nincs vásárlás.

Az uborkaárus els  é rdekl d  pillantásunkra ké szsé -
gesen töri ketté  áruját; né zzük csak meg, nem öreg,
nem ,,apadt", a leve csak ú gy fröcsköl! Az  shonos sdr4a-
barack, a prunus armerriara egyik oldala olyan piros, mint-
ha lázas lenne, a másik oldala é g  sárga, Zamatát, iIla-
tát a vulkáni talaj ereje é s az örmé ny nap sugázása ad-
ja, Hát mé g a inglószilva, a dambul| Aranysárga, cinóber-
piros, lilásfekete hegyekben tornyosodik el ttünk, AZ
árusok - többnyire parasztok, kistermel k, Kedvesen,
közvetlenül, jó hangosan hí vogatnak: ,,Gttrere közelebb, fta-
talassmnt1, szí p zöldsé get adoh!" A zöldf szer - petrezse,
lyem, kapor, bazsalikom, koriandet csombor - akkora
csokorba van kötve, hogy ké t ké zzel tudom csak áté rni-
Nem csoda, hogy ennyit árulnak bel le: az örmé nyek az
é telek mel]é  nyers zöldf szert is fogyasztanak. A t Z 
napon gyorsan bomló C-vitaminszüksé gletet pótoliák
í gy é vezredek óta.

A saitos pultnál hatalmas, ké zzel formált, friss, sa-
vanykás illatot árasztó saithegyek magasodnak. A te-

hé nsajt is sokfé le, hát mé g a csí p sebb il]atú , sós
iuhsajt] Van o1yan is, amelyet zöldf szerekkel í zesí tve,
agyagedé nyben, földbe ásva é rlelnek - a neve is ,,liorar
paní r" , s van, amely messzir I gyapjú fonal,kötegre
hasonlí t. Ezt nem js vágni, hanem té pni kell, mint a
fona]at. A sajtárusok is kí nálnak, ké sük hegyé re egy
falat sajtot szú rva, Kissé  meghökkenünk, amikor -
mintegy VaráZsüté Sre - tizenöt ké s lendül felé nk, s a
kí nálás olyan szí vhez szóló, a sait olyan illatozó, hogy
csak azt sajnáljuk, nem tudunk mindenkit ] vásárolni,
Amikor el vesszük a fé nyké pez gé pet, meglep dnek,
de egy kedves fiatal fiú  szí vesen vágja pózba magát a
kedvünké rt a felvé telhez, A Sait után lavast veszünk -
vé kony, hosszú , órmé ny lepé nqhenqeret -, megné zzik,
elé g vé kony, elé g hólyagos-e, Amikor tele a kosarunk,
gyönyörködünk a csodásan elrendezett, darabonké nt
felrakott gyümölcsökben, zöldsé gekben,

Vakációnkon nem számoljuk a napokat: az id  mú -
Iását ,,gyümölcska]endáriumunk" jelzi, Elt nik a sár-
gabarack, a ringló, s helyé t elfoglalja a sárgadinnye, a
görögdinnye- Az els  fügehalmok, sz l kötegek meg-
jelené sekor tudjuk: hamarosan bú csú znunk kell a pi-
actól, a nyártó], Jerevántó]. Addig azonban mé g meg-
töltiük kosarunkat a gyermekököl nagyságú  halvány,
zöld, s az aszalnivaló, apróbbszem , söté tlila fügé ve1,
a hosszú , kicsit hajlottszem  sz l vel, amil ,,hölgyuj-
jacskánaft" hí vnak errefelé . Vásárolunk a piros gránátal-
mából is (mié rt alma|?), melynek sú lyos, sima, b r-
szer  hé ja, ezer lé dú s, puha magocskát rejt.

Nemcsak kosarunkban, hanem szí vünkben, de fé ny-
ké pez gé pünk filmtekercsein is visszük magunkkal az
örmé ny piac hangulatát,

Kraicsir Piroska
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