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négy,.:zöge:=; alaprajz fülölt nyolczszügLÍ kupolúl (• ,..; künilöllc 
3 oldalról. brlül kerek. ki \'l'll ,_züi-dcte:> apsziszokal mutal ; 
a nyugoti rész nagy n(~gy:-züges csamok. mclynck közepél 
l ~ oszlopra helyezcll kupola képezi; az oldalakal donga
boltozatok boritj itk. mclycknck nyugoti ,..;ark<U.lan kél kis 
kupoláral fedcll torony úll. Az osz lopfejek a lcrnplom 
bel ej ében és a füpúrkúnyok annak hornlokzalún az izlam-
lilu::; szlalaklil ré,.zlelci l mulatjúk. i\ templom bellH fal

festményekkel, ki\ ül holtiYckkel, kerek é=- négyszögletes 
kere tezcll ablakokkal. állalúban az összes rendelkezésre 
álló felüleleken rendkivül gazdag levél és vonalas diszszel 
van ellátva. Az egész épilmény a kere.-zlény és moha~ncd[m 
sti lus egyesü lésének fantasz tikus és rendkivül graciózus 
alkotása. 

KÁBDEBÓ GYU LA. 

AZ .. ORMt: y • SZÓ A MAGYAR NYELVBE 

Or. J(prrmann ,\ ntal Pgy<'l<'m i <'l<i:u l:ísaih!>l. 

l. Szó'-tíri ar/alot.-. 

A magyar-örmény tanulmányokra nézve nem érdektelen megál
lapitani az . örmcny" szó szercpél a magyar nyelvben. Patru

hány Lukács tudományát illető feladat volna ez. Nem is akarok 
én ~eható tanulmányt 1r~i. Csak összeál li tom erre vonatkozó jcgy
zetetmet. Előbb a szótarakban és lajstromokban előfordu ló [öbb 
adatoka t, a z tán a történeti és szófejtési megjegyzéseket. 

Az Apafi előtti örmény telepedések történetérc nézve fontosak 
az. ö1mény~kre vonatkozó helynevek. Ezekből már Lukácsi nagy 
mllve befeJezésében t A Magyarok ősei ei, ll . rész, 247-248 1.) a 
kö.vetkezőket sorO! J~. [~1.: l. Örményszékes, románul Ármány, Alsó
Fejér~e~~e. maros• Jarasaban. - Ma azonos nevű kisközség. a kis
en~ed• .. Jarasban, ! 608 lakóssal, kik majdnem mind oláhok. 2. 
Sz~sz~Orményes, _rom .. Ormjenis, Küküllőmegyc fel ső járása. Ma 
Szaszörménycs, k1s olah község. Ormenis szászu l l rmesch . l<is
kli~üllő, erzsébetvárosi járás, ( czigánytelep ta~yával) 809, tulnyomóan 
szasz lakóssal. 3. ~rményes, Középs~olnok ~ ._, szilágycschi járás. 
M~ u. a .. k. k. .Szllágymegyében, olah Urmm1s, 645 1., majdnem 
mmd olah. 4. ~r.ményes járás ~~ ~a l.u, l<olozsmegyc alsó kcrii
Jetében. 

3
Ma ~ezoormény~s k. k. 1ara_s• székhely Kololsmegyébcn, 

1287 l. 1 olah. 5. Ormany, némel!tl Armcnen, Belsö-Szolnokm. 
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dési járúsban. Ma u. a., k. k, Szolnok-Dobok:Jm , szamosújvári 
járás, 601 1., 7 •• oli1l1. (Etymologiai.lag fontos névalak ~élyhan~.ú 
volta miatt). 6. Orm~nyes helység (es patak) Arany?ssz.c~ alsó Ja
rásában. Ma u. a., k. k., T orda-Aranyosm . felvnlCZI J , 4C6 1., 
oláh . Ezekhez még hozzáadhatjuk a mostani hclységné\'tár sz~ri nt: 
Örményes k. k., J( rassó-Szürénym., teregovai j., 2598 1., olahok. 
Örményes, Fegyvernek kiizséghcz tartozó .. tanya, J~sz-Nagykún 
Szolnokm., kiizéptiszai j., 677 1., magyar. U_rmény~aza (régebben 
Örményháza is) nagyküzség, T orontálm, banlaki J., !586 l. ma
gyar. (Ürményi crróf telepítése 1815-ben l. A M . T . Akadém1a Nagy 
szótára (IV. küt. J 867) esak az 1., 3. és 6 alatti helyneveket 
cmliti . 

A Pallas-Lexikonhan a következő adatokat találjuk: Orrné-
nyesi (1. örvényesi) kolostor, Zal il';l.~gyében, Kehedi me~lctt 1390. 
alapíttatott, 1400 küri.il, nagy bucsujaró hely; a XVI. s7:aza~ban ~ 
törökök elpusztították. -· Bclényes-Orvénycs küzség. Örmeny ko 

, armeniai kö, lazurkö. 
Pesti Frigyes 1864-ben tudakozó íveket küldütt szél ~ ko:

mányhatóságok útján az ország mind.en küzség~_be, a helysc.~- es 
helynevek üsszegylijtése. és. magyar~z.ata . c~é!Jaból. A _bekuldö~t 
kéziratok a t\\ . Nemzell t\\uzeum kewattaraban vannak, 100-~al 
több ívrétíi nagy kötetben. Én_ ~!'Jgyj~ban átné~tem , de csak Szaz
Örményest és a küzépc:zolnok• Ormenyest ta~altam meg _benne. 
Ez utóbbiról ez van mcgjegyezv~ : köztud<Xl~~s.ból a hely~ev ere
detéröli üsmcrcttsége nem tudahk. Sz~moS~IJvar. neve lahnul Ar
menopolis, németül Armcnier~tadt:. A varf~lv•. hata_rban az Aranyos 
mellctt egy szikla neve: örm~nyko. va_gy or~·.enyko. . . . 

A M agyar Nyelvtör téneh szótar es az ujabb MaJyar T aJszótar 
adatairól al;ibb szólunk. 

Mindjárt itt meg kell jegyezni, hog): az .• örmé1~y" szóval 
összetett tulajdonnevekben ezt a szót többny•re örvény ertelemben 
kell venni. A két alak ugyanazon névben is előfordul, egyszerre 
váltakozva. . 

Tanulságosak és fontosak a Magyar Okle~·él-sz?tár adat~• 
(726- 727 1.). Az örvény-nek ilye~ . h an~.z~sú r~g._ alakJa.'! sor~IJa 
fel (sokféle írással): örém, erém, orem, oreny. oreny, ön~t. őnm . 
öríny, őríny. Legrégibb az eurim irá_s 1~95-ből. .. A\ ön·cny ~~~
régibb alakja ewrwen 1520-ból. Az ~rmcny ( orvcny) mellek
alakjai: crmény, Crminy, örmény. Legrcg1bb adat ! 323-ból: 1 .ogh
ermen et J(yuscrmen. ( agyörmény és k1sörmény). Az ürmenyes 
mellékhangzásai : r nrénycs, őrményes, ör~1~ényös. örménvö . 1lycn 
alakban villa Eurmcnes. ( 1211. l ~77 1 predtum dc Eurmenes. ! 266) 
nobiles dc Eurmenes (1377). v11la Eurm~mis l1222). possesio Er-
mcnes ( 1358). villa Ennencs ( l .t l ). . . _ 

Az örmény :mn<'nus a ~\agyar Okleveltarban nem k1dul do. 
(A Magyar TáJSztJtár számos adat~t. ~ne~y.ekbcn az cgysz.cr.u 

ör tő fordul elé őröl igei értelemben. k•cgcszllt az Oklewl-.zotar 
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ezen érdekes példája: .Az dcbrcczcni ember, ha ürni akar, idején 
sze rt fogjon. szénát vigyen s hét számra iirjön. • 

Ez adatokból következik: l . az örvény régi alakjai szerint e 
szóban a vény nem eredeti és nem a vány, vény képző. 2. Tu
lajdonnévül c szónak csak . örményes" alakjai fordulnak elö. 3. A 
tulajdonnevek mind Balaton mellékéröl valók, tehát ezzel is az 
örvény értelemre mutatnak. 4. Mellékelten megjegyezzük, hogy az 
örvény-nek klilönböző értelme volt, jelentette a viz nagy mély
ségét (profunditas, abyssus), kavargó, örvénylő helyet (vo rago, 
gurges), sodrát (cursus), hosszú folyását vagy állását (stagnum), 
tavat (lacus) . halastavat, halászó helyet (piscina, piscatura), sc
kélyes köves helyet (locus petrosus), szigetes helyet (insula). 

Ezen alakokról : Villa Errncnes (1093-ból), Fluvius Eurmenes 
( 121 9-bő l és 1266-ból. Magyar Nyelv történeti szótár, IV. kötet 
189 l ) és a T ihany mellelti Eurmcnus, Eormenes helységről (q 97 
és 1412-böl stb.) Simonyi Zs. kimutatja, hogy mai alakjuk Ör
vényes. (L. t\t\agyar Nyelvör XVII. 9- 10. 1.). Eurm cnus helynévnél 
jerney (Magyar Nyelvkincsek, l. 105) ezt jegyzi meg : "Népünk ma 
is mondja több tájon örménynek az örvény t. (V. ö. M. Nyelvör, 
XXI. 9. 1.). 

Ez átvezet bennlinket az örmény szónak mint köznévnek je
lentésére. Az ilynemíi tárgyalás szakott rendje szerint különben 
ezzel ~ellett voh_1a kezdenünk. Legfontosabb a magyar-ugor össze
hasonilló nyelveszet egyik úttöröjének. Budenz j ózsefnek fejtege
tése (Magyar-ugor összehasonlító szótár, 853-857. l. - V. ö. M. 
Nyelvör, XIX. 153). 
. . B~denz szeríni örj, özv, örvény, öríil, örül, örül, söt orsó és 
ar 1s. m1~d e~y gyökérbő l valók és ezek rokonságát az örvény 
szónal targyaiJa (95 1. sz.). A1.. örvény régibb alakja örmény az 
örm int~nzi v igetöböl. E mellctt szólnak a fen t felsorolt helyne
veken kivül a következő adatok a régi _és a népnyelvböJ : Er
menes ( 1093-bó_l) --: gurges, W assersirudeL Örmény-gylikér - enula 
campana. (FelvnJ :ZJ, Dc conserv. b. valetudine, 1694) Szt-jakab 
hó?an az örmény-gyö_kér, (M i_sk~lczi1 Jeles vadkert, 1702). Örmény
gyökeres bor:_ necta ~Jtes, ~Papa 1 Panz Ferencz, szótár, 1767). (L. 
Ma~yar yelvtörtén~IJ szótar, ll.). - A mai népnyelvbő l: örmény 
= orvény .. (Kör~s- farcs~, ~crman Ottó, M. halászat könyve, 
Szege!;!, K1raly Pal.). Örn1en- to örvény-gyökér (Székelyföld Kiss 
M.): <?rmcnlik - örvénylik, örvény módra kava'rog, pl. sok dmbcr 
a ~asarban, ~agy ~gyes ember, a ki ugyanezen helyre vissza-vissza 
csavarog (S~Inny_e i . j ózsef, Magyar T ájszótár, ll köt. 42. 1.). Az 
utols~ adatnal h1bas a M. Nyelvörrc való hivatkozás; az adat a 
X. koleinek nem 39, hanem 139 lapján található). 
. . Az önnény s_zó egy _másik j c_lcntésébcn összefügg az őrö l 
Igevel._ Ermen k~ (örményko) - lap1s m~lend inarius (Németújvári 
g~o~s~ak, XV. szazad, 20 1. 1.). - Só-örmcny Salzm!ihlc (Nagy
körösi regestrumok, XVII. század, Régi magyar költők tára. v. 352.) 

, 
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Örmény', az ürléstöl. hogy más mintegy iirlemény. (Gelei Ka
tona István, Titkok titka 1645). (M. Nyelvtiirténeti szótár, ll.) -
Ehhez Sírnonyi ~sigmond: llogy G. Katona daráló! ért-e rajta, 
nem bizonyos. Ugy látszik, az örmény az örvény mellék-alakja 
(Ritka szók és szólások, M. Nyelvör, XVII. 10 ). 

Mult év június havában azok közül, kik a kolozsvári egye
temen néprajzi előadásaimat hallgatták, vagy 20-at kivezettem Ka
lotaszegre, etnografiát tapasztalni Magyar-Bikaira mentünk . Az 
expeditio turista-részét kegyetlenül elverte az eső, de azért sok 
érdekes népéleti tanulságban volt részünk. Egy paraszt csűrben 
ebédeltlink jóizüen. Bőven töltettem a tiszta bikali termöböL Aztán 
apróra megtekintettiik a háztájat j ól megmagyarázták nekünk a 
szin-eresze alatt meghuzódó örmény!. Ez primitív, de igen prak
tikus kis örlő kézi malom - A M. Nyelvcirnek rnost megjelent 
novemberi számában (477--;-78. 1.) érdekesen ir e rről Simanyi Zs, 
Malonyay Ot'zsőnek az • Uj l dök"-ben ( l 904 X. 2) köz l öt! czikk 
ötletéböl. Ez utóbbi ezt jegyezte fel Bánffyhunyadon : Felesége az 
örményen örményezte a gelétet az örlön őrölte. A sörményt 
oláh hozza Páncsicsóról ( Pánczélcschröl) A sörmény, a mivel az 
örményezést vagy, sörlést végzik, gelét-örlü szerszám. A rajza is 
meg van a1.. "Uj Idők · idézett helyén. A sóörményböl és sóör
lésböl lett sörmén) é5 sörlés; utóbb elhalvélnyul t benne a só kép
zete, a sörmény egyenlő lctl az egyszerű örménynyel, s a kaio
taszegi most általán örlö szerszámot ért rajta. 

Ámbár ezek szeríni az örmény-ben ne.m a -vény főnévképző 
szerepel, mégis ügyet kell vetni erre is. Erdekes és az örmény : 
örvény fe j lődés mellett szól Fischer (Halász) J. észrevétele, hogy a 
-vány kiszorilia a -mányt, s hogy a magyar v-nek ugor m felel 
meg.~ (Magyar Nyelvör, l ll 535 -536.) A -miny és -vány köz t 
különben nincs klilönbség Rendszerint az igebeh cselekvés ered
ményét jelentik, de néha az alanyél is; pl. szökcvény a ki szö
kik ; növevény, növény a mi nö; görvény, (görvély) =a mi 
görög. Továbbá kezdemény ke1..dés; jövevény: jövemény. 

Ezek után áttérhetünk arra a1.. örmény szóra, a meiy ann e
nu s-t jelent. Azt, hogy ez a szó hogyan alakult, - egy második 
czikkben próbálom fejtegetni. Legrégibb alakját a XV. századi né
metújvári glosszákba n találjuk: ermcn, feltéve, hogy ez armenust 
jelent, és nem örlöt. A M agyar Tájszótár csak egy szólamot is
mer : örmény tapló a gyékény barkás virágjanak gyapótszeru 
anyagából való t.:~pló, máskép páklya tapló (1. i\\. yelvör. XII. 
528). Dc Timkó Gynrgy. a magyars<ig ősi tűzszerszámáról a t\\ . 
Néprajzi T ársaságban 1905 nov. !5-én tartott citiadásában valami 
polyporus gombát nevezett örmény taplóna k. Meglehet, hogy csiki 
és máramarosi öm1ények látták el az alföld népét a fetröld ter
mékéveL ErdélyböJ és a felvidékről számJalhatott jobbadán 
a csi holó aczél is, mig a kova (tii[kö) Francziaországból került. 
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Lám, milycn mcsszeható kulturérintkczést tesz fel a pr im itiv ember 
primitiv szerszáma ! 

Lehe.tetlen, hogy az erd~lyi magyar nyelv ne ismerjen még 
egy csomo fogalmat, melynek jellemzö jclzöjc .az örmény. Régebbi 
nyelviinkbö_l csak egy kifejezést registr<iltak : Örmény süveg - pi
leus a1:memcus; armenischer Hul. (Magyar Nyelvtörténeti szótár). 
E szólasnak elég érdekes kulturtörténeti vonatkozása van, azé rt 
befejezésül i_dézem forrásának egész ide tartozó helyét. 

_Rettegi György emlékirata_it közli a Hazánk (1. kötet 1884.). 
A 3~f?-:-67 . la pon ezeket találjuk : t\\ásnap ebéd re jöttünk Sza
mosujvarra stb. ( !760 febr. 13). (később i kézzel). t\\in thogy semmi 
olya~ nem következett, hogy üresen ne maradjon ez a k is papiros, 
a ~t Ir?m _Ide, hog~ . .. . in hoc anno 1763 kezdének némelyek 
v~_selm fejér vagyis !1amu szin be rke és másféle fekete bá ránybő r 
suvege~_et •.. melyek . k1v ~il-bel ü l báránybélrböl valók, félig felhajt va, 
de a ku_lso része k ihasilva és cz ifrán pántlikával összekötve Ligy, 
h~gy m.1kor aka r~ l e~resz t heti ; ~~dig is volt, dc posztóból volt a 
kulső resze, azt örmeny - a mas1kat lengyel süvegnek mondják. 

KISEBB KÖZLEfv\ e NYEK. 
A balkáni örmenyseg és a mi Muzeumunk Az az iidvös moz

gal~m , mely a káukázusi, i lletve orosz-örményországi fajrokonok 
kö~e vezetend? expediczió .. ké~?ésével .~a pesolaiban az ö r 111 é n y 
M u z e um sz~m~ra . gyumol~soztetendu egyéb tanulmányutak rend
szeres ker~sz i~I I VII~Ict IS n~p1rendre Ilizte: A r g u t i n sz k y örmény 
hcrczeg, kaukazus1 nagy b1rtokos melcg érdekiéittésének egyik Jcg
fontos~bb ered~é~ye. Azo~b~~ a m1ntegy 5 ezernyi lengyel ör
l~ényseg (Bukovmat és Gai 1<:Z1al értve) szin tén föl keresendő kli lö
nösen_ a lembergi. ör11_1 ény intézmények és emlékek, továbbá a 
k.r.~ kól _ és ~em ber~1 nyilvános g~~j tcmények örmény vonatkozásli 
~.a . gyamak .• negtekmtése sz~mpon lj.a bó!. Persze a sülypont K u t y 
orm~n~ _varosra he ly~zen<do. T ovabba figyelembe kell vennünk a 
balkam ör~énységet IS. J::rtesUiésiink szerin t most tért vissza közel 
4 hétr~ leqe~ő le l ké~zi köruljábót D u h a L. Dávid dr. ujvidéki 
kam~ras-pl e?anos ~s örm. ~ath. apostoll hitkii ldér, ki ez alkalom
m_a l. IS sz_okas szenni meglatogalla mindazokat az örménylakta bal
ka n~ hel}'lségcket, 1~ elyek . j.et_enlegi köru tjába estek. D u h a dr., 
ugy1s ~nm t_. a bécs1 mech1 t~n ta- ren d jeles konnánytanácsa , hiveit 
mostan1 utjaban az . e~yház1 szentségekkel ellátván, nem mulasz
totta cl, ~ ~gy . a k1nalkozó kedvező alkalm at arra ne használja 
ho~r Bu!gan~ ~s ~omán ~a örm_ény lakóinak figyeimét az . Örmény 
M uzeum - ra Irany1tsa. H1r szenni meg is indult a mozgalom, hogy 
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legközelebbi misszió-utjáig mindcnfelé összet,ryUjtik faz örmény
j e ll e~íí ajándéktárgya kat, melyckct aztán D u h a dr. személyesen 
fog átvenni. Többek közl a galaci nemegyesUit, illetve gregoriánus 
(luszávorcsnágán) örmény lelkész már is megigérte, hogy összes 
kiadványai t egyencsen Szamosújvárra kUid1 az Ö. M. könyvtára 
gyar;tpitására. Egyszóval az Örmény Múzeum - ., Háj Thankár an· 
kezd már a Balkánon is népszc~rü Jé válni. Már pedig az nem 
csekély fontosságú, ha az aldunai országokban élü nemzetfeleink 
is támogatják e nagyszabású kulturakcziót. Egyedül Bulgáriában 
15 ezer örmény él (köztük 3000 kath ), Romániában 5GOO a lét
számuk alig pár száz katholikussal soraikban, ehhez számítva a 
szerbiai, montenegrói, maccdoniat 10-15 ezernyi fajrokonokat, 
a magyar birodalom 20 ezerre menő örménységével együtt a len
gyel örményeken kivül egy .. 50 ezer főnyi örmény elem szellemi 
meghódi tásáról van szó az Ürmény M úzeum égisze alatt. 

A múzeumok es könyviarak országos föfelügyelösege 969 
szám alatt ( l 905 decz. 7) a következő érdekes sorokat intézte az 
.örmény Múzeum-Egycsület" elnökségéhez: .,Folyó évi október 
hó 31-én kelt jclentéséböl e l i s 111 e r és se l vettem tudomást a 
szamosújvári római eastelium helyén megkezdett ás a t ás ok e r e d
m é n yesség é r ő l A mi azonban az eddig feltárt alapfalaknak fel 
takart állapotban leendő fentartása tárgyában tett javaslatát illeti, 
értesitem a tekinteles Elnökséget a felől, hogy alkalmi Haktudó
sitónk: dr. Finály Gábor Ll r jelentése alapján a csekély jelentö
ségíi épülel i maradványokna k nagyobb költséggel járó állandó 
fentartását nem tarlom kívánatosnak. Föltétlen szükséges azonban, 
hogy a mostani ásatások alkalmával felszínre kerü lt épületrészekről 
a már korábba n feltárt alapfalakka l kapcsolatosan tüzetes mérnöki 
felvétel készittessék s felkérem a tekintetes Elnökséget, hogy a 
maradványok végleges betakarása elölt ezen felvétel szakszerü 
e lkészitte téséről gondoskodni szivcskedjék. Hazafias ti zteleltel 
Fraknqi Vilmos országos füfcl ügyclő. • . 

Uj alapító t ag Az .,Örmény M üzeum-Egyesület · alap1tó tag
jai sorába lépett Maros-Vásárhely érdemes, tudó~, bökezü. sze
retett apátplébá nosa, ki sokáig volt az odavaló róm. kath. fögym
nási umnak derék igazgatója. J< a r á cs o n y M á r t o n apát úr a 
kétszáz koronát már el is küldöl te a l'v\ úzeum fe l iigyelő bizottsá
gának elnökéhez. Midőn a 1\\indenhatót arra kérjük, hogy jutal 
mazza meg alapító urat ezen és számtalan más jótettéért hosszú 
élettel és tartós egészséggel, egyúttal azért i s esedezünk. hogy 
adjon a jó lsten t\\üzeumunknak minél több alapító és rendes 
tagot ; me r t csak akkor fogja tudni magasztos hivatását betölteni, 
ha elegendő Jnyagi erővel rendelkezik . .. . 

Kik fizettek el ö az örmenység köreböJ Kövár i L. _Erdély f öl de 
1 itkaságai • czirnlí ma is becsos könyver e 7 Déva : l o s z t i n Lu
kács, Ués : C z c c z Ant., liátszeg : K ám e n s k y P., L uk á cs 1\\. 
T ö 1 ü l J.; Ken tci k : L á d a y I; Kolozsvár: L á d a y A., ik o l Ger· 


