„ormeny.lap.hu”
Az utóbbi években idehaza is gombamód szaporodnak az úgynevezett Internetportálok, azaz olyan Webhelyek, amelyek témák szerint csoportosított kapcsolódási pontokkal (linkekkel) és keresési lehetõségekkel könnyítik meg a monitorok elõtt ülõk életét. Szükség is van erre a segítségre, hiszen a világháló jelenlegi állapotát jobban jellemzi az információs dzsungel
kifejezés, mint az egyszerû és gyors haladásra utaló
sztráda képe.
A sok hasonló indíttatású Web-kikötõ közül – nemcsak forgalmi adataival, különleges arculatával, hanem sajátos szerkesztési gyakorlatával is – kitûnik a
„www.startlap.hu” elnevezésû, amely 2001 februárjában született meg. Abban különleges, hogy minden
látogatójának lehetõséget nyújt arra, hogy egy-egy általános érdeklõdésre számot tartó témában közcélú
linkgyûjteményt állítson össze, megteremtve ezzel a
többi Internetvándor kiindulását az ismeretlenbe. Az
ötlet sikerét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy
mára csaknem kilencszáz témában érhetõ el önálló
linkgyûjtemény az említett Web-helyen. Ezeket lelkes
önkéntesek hozták – s hozzák – tetõ alá, frissítik, aktualizálják idõrõl-idõre. A Startlap az ország legnagyobb
on-line szerkesztõsége, s forgalma is igen jelentõs: tavaly év végén már napi kétszázezer látogatója volt.
Egy Debrecen méretû nagyváros teljes lakosságszámának megfelelõ érdeklõdés hihetetlen nagy lehetõséget biztosít olyan ügyeknek is, amelyek mellett általában el szokott siklani a figyelem. A közkedvelt keresõprogramok egy része ráadásul úgy van programozva, hogy elõnyben részesíti, az elsõ találatok közé sorolja, a szakosított linkgyûjteményeket, vagyis jelentõsen felfokozza a kifejezetten az adott témában kutakodók esélyét, hogy eljussanak a laphoz. Érdekes,
hogy nemzetiségeink nem élnek ezzel a csábító lehetõséggel.
Van ugyan a Startlapon Bulgária, Görögország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Németország és Horvátország tematikájú és elnevezésû önálló
lap, ám ezek összeállítói alig foglalkoznak e honi
nemzettársaikkal. (Csak a Bulgária és a Németország
szerkesztõje rögzített egy-egy ugrópontot, amely ebbe
az irányba is elvezethet.)
A nemrég újdonságként felkerült „Ormeny.lap.hu”,
minden imént említett társánál gazdagabb, és a hazai
örménységre is kiemelten gondolt. Nem is csoda, hisz
az oldal szerkesztõje „izabella”, azaz Balabanian Izabella maga is e nemzetiséghez kötõdik. Kérdésemre,
hogy mi indította e nagyszerûen összeállított Webkikötõ létrehozására, így felelt: „…apai ágon örmény
származású vagyok, de ennek ellenére kevés ismeretet
kaptam az örmény kultúráról, nyelvrõl, kapcsolatokról. Így – tette hozzá – saját mûvelõdésemet is szolgálta a feladat elvégzése.”
Valóban alapos munkát végzett. Az örmény nyelv

rovatból letölthetõ a Windows örmény nyelvet támogató alkalmazása éppúgy, mint közel harminc féle örmény betûkészlet. Angol és orosz nyelvû örmény ismertetõk és szótárak, valamint egy nyelvtörténeti dolgozat segíti a világnyelvek felõli közeledést. A zenei
blokkban meghallgatható, letölthetõ az örmény himnusz is, de több kategóriába sorolt autentikus örmény
zenék és énekek és táncdalok is gazdagítják a választékot. Az örmény kultúra rovatban magyar nyelven az
örmény identitás összetevõirõl: egyebek mellett az
ünnepnapokról, a költészetrõl, képzõmûvészetrõl,
színházról, szakácsmûvészetrõl, ékszerekrõl, egyetemekrõl, templomokról, az örmény egyházról, sõt az
örmény bélyegekrõl is találhatók anyagok. Ezek javarészt magyarországi közlések. Külön rovat az „Örményország bemutatkozik” és a „Hírek Örményországról” is. Elõbbi a többnyelvû országismertetõ-linkek tárháza, utóbbi pedig az örmény hírügynökség, az Armenpress
anyagait hozza oroszul, angolul és örményül. Ugyanitt
a Washington Post örmény hírei is hozzáférhetõk. Az
„Örmény kisebbségek és diaszpórák” rovaton keresztül érhetõ el a Garaboncziás Egyesület Magyar-örmény kutatócsoportja kulcsfontosságú ismeretterjesztõ anyaga, az „Örmények a Kárpát-medencében”. Ebben a
történeti részen túl, az örmény szentekrõl, valamint
magyarországi örmény hírességekrõl írt ismertetõkre,
illetve örmény imaszövegekre lelhetünk. Az örmény
diaszpórák létszámáról is számot ad a rovat, a magyarországi becsült adatok is helyet kapnak. A Miniszterelnöki Hivatal magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekrõl szóló beszámolója, a hazai örmény kisebbségi önkormányzatokról íródott anyagok is hozzáférhetõk az oldalról. Igen míves küllemû helyi honlapokhoz is eljuthatunk innen, mint például a fõvárosi
XVI. kerületi Örmény önkormányzat lapjához. (Ez beszámolókkal, események ismertetésével, valamint az
Ararát régebbi számainak elektromos változatával várja az érdeklõdõket.) Külön rovat dolgozza fel az örmény genocídium, az örmény holocaust kapcsán keletkezett Web-helyeket. Saját rovatai vannak az örmény politikának, gazdaságnak és médiának. Az örmény alkotmány is elolvasható a nemzeti nyelven és
a fõbb világnyelveken. Rengeteg – kinagyítható – örmény (földrajzi, történelmi és idegenforgalmi) térkép,
utazási információk, örményföldi idõjárás-jelentés,
céginformációk, az örmény és az amerikai diaszpóra
telefonkönyvei, Internet-címei várják a felhasználókat.
Képek, fényképek, továbbküldhetõ képeslapok sokasága kötheti le a vizuális figyelmet. (Talán legizgalmasabb a „Kasza úr”-ként aposztrofált gyûjtõ képeslapkollekciója Szamosújvár – az erdélyi örmény diaszpóra központja – millennium környéki látnivalóiról, de
az örmény festõmûvészet kincseibõl összeállított válogatás is vetekedhet ezért a címért.)
Hegedûs Sándor
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