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Az örmények Erdélyben elő-
ször Gyergyóban jelentek meg,
mert Gyergyószentmiklós ked-
vezőfekvése,azErdélyésMold-
va közti kereskedelem vonzotta
a Moldvába betelepedett örmé-
nyeket.Sőt,aGyergyói-,aGör-
gényi-ésaKelemen-havasokkö-
zöttikiválólegelőkazállatkeres-
kedelemmel, mészároskodással
és borkereskedéssel foglalkozó
örmény családok számára biz-
tosították az anyagi gyarapo-
dás lehetőségét.Az örmény ke-
reskedők  Csík-, Gyergyó- és
Kászonszék területén keresked-
tek,deavasárnapimisealattszi-
gorú szabály tiltotta az árulást,
kufárkodást. Az örmény lakos-
ság Apafi Mihályfejedelemtőlkértéska-
pottletelepedésiengedélytErdélyterüle-
tén.Az1669és1672közötti időszakban
Gyergyószentmiklóson menedékre lelt
családok egy része Besztercére, Ebes-
falvára és később Szamosújvárra telepe-
dett. Ez utóbbi várost Armenopolisnak,
vagyisÖrményvárosnakneveztékel.
Azotthonraleltörménységvallásaa17.

századi letelepedés időszakábanmégősi
örménykeresztényvolt.Akatolikushitre
való áttérés a 18.*századnyolcvanaséve-
iben kezdődik, és Verzerescu Oxendius 
nevéhez fűződik. Az örmények állatke-
reskedők,tímárok,tarisznya-éserszény-
készítők,szabók,kiskereskedők,csizma-
diamesterek, borbélyok voltak. Kitűnő-
en értették a borkereskedést, az állatok

Örmények Uzonban

Bal ról jobbra látható rajta: Csíky Lajos (Róza fia), Ka rekin 
örmény pap, Ver zár István (Gyula fia), Verzár Nándor úrfi, 
Ver zár Gergelyné Te mes vári Anna (sz. 1844-ben), Verzár 
Ró za Csíky Jánosné, Magda, Sarolta leánykák, Verzár 
Gyuláné Pugher Irma, Verzár Gyula, Verzár Eliz.

felvásárlását, felhizlalását és értékesíté-
sét.Arra,hogymerrefeléhajtottákmarhá-
ikat,sokhelységnévutal:pl.Ürmös(Ör-
ményes),Örménykút(Békésmegye),Ör-
ményes, Örményszékes, Ürményháza a
maiSzerbiaterületén.AzUzonbanélőör-
mények–sokszékelyfaluhozhasonlóan
–tudásukkal,szorgalmukkalnagybanelő-
segítettékaközösséghaladását.
Azt, hogy gazdag emberek voltak, mi

sembizonyítjajobban,mintazokazépü-
letek,gazdaságiudvarok,földek,melyek
mégnapjainkbanistanúiahajdanijómód-
nak.Uzonbanazegyik ilyenbennvalóa
Verzár-kúria (jelenleg aŞerban családé),
amely felújítva, gondosan rendbe téve a
községegyiklegszebbépülete.Egyfény-
kép, amely Verzár Edit és Verzár Jenő tu-
lajdona, sokat elárul a valamikori nagy

Hogy mikor és hogyan telepedtek meg Uzonban az örmények az elmúlt évszázadok-
ban, a történészekre tartozik, de tény, hogy itt laktak.

* (szerk. m. 17. sz.)
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családmúltjáról.(VerzárEditUzonbanla-
kik,testvére,JenőpedigMagyarországon,
felesége, Verzár Évaírónő).
A Verzár család a másik, szintén ör-

mény eredetű uzoni családdal, aTemes-
váriakkalházasságrévénrokonságbanáll.
Verzár Gergely és Temesvári Anna házas-
ságábólötgyermekszületett:Jenő,Róza
(Csíky Jánosfelesége),Eliz(lány),Gyu-
la (Budapesten nyoma veszett), Nándor
(úrfi). A család tulajdonában lévő mel-
lékelt fénykép tanúskodik az akkori kor
életviteléről,azöltözködésről.
Hogymilyen lehetett egy ilyen család

élete? Rejtélyes és mégsem. Pontosság,
szorgalom, tanulás, a munka szeretete 

jellemezte őket. Ők is, mint a székely
ember, a földet tartották az igazi bizton-
ságnak. Tudták az ősi törvényt: a föld
sohanemcsapjabegazdáját,haazhűsé-
geshozzá.Egyikévbenszegényesa ter-
més, de a következő esztendő pótolhat-
jaazt.Aföldnemmás,mintazéletédes-
anyja.Ezjelentiajövőbiztonságát.Nem
csoda,hogyUzonhatárábanmost isegy
nagy terület a Verzár-tag nevet viseli... 
Haazuzonitemetőtalaposanvégigjárjuk,
más örménynevet is találunk a sírköve-
ken:aKorbridzsán, Bogdán, Korbuly csa-
ládét.

Ambrus Anna nyugdíjastanárnő
Forrás: Háromszék, 2014. december 12.

AhelyiplébániaésaGyulafehérváriRó-
mai Katolikus Érsekség beleegyezését
adtaazemlékhelykialakítására,megépí-
tésére. A Szent Miklós-hegyi Plébánia
hozzájárulásávalegyesületünknekátadták
azegykoridr. Petru Groza-szobortalapza-
tát.Hosszastaposássalsikerültbeszerezni
mindenbürokratikusokmányt.Ígyjöhetett
létreagenocídiumraemlékeztető,ugyan-
akkoregyesületünkünnepieseményeinek
helyszínéülszolgálózarándokhely,ahola

Ünnepi események zarándokhelyéül szánt 
udvarhelyi magyarörmény emlékhely

későbbiekbenkoszorútésvirágothelyez-
hetünk el őseink emlékére. Szeretnénk,
haazutókornak ismegmaradna– fogal-
mazottazelnök.Azegykoriszobortalap-
zatrafeketegránitplakettkerült,amelyen
magyarésörménynyelvenolvasható„A
székelyudvarhelyi magyarörmények em-
lékére” felirat, azállíttatóknevei, azév-
számés a tájainkon ritkán látott örmény
kereszt,khachkar(ejtsd:kácskár)grafikai
ábrázolása.Azudvarhelyiemlékhelyenaz

  

A Székelyudvarhelyi Magyarörmény Kulturális Egyesület tagsága, valamint a Te-
rézvárosi és a Budaörsi Örmény Önkormányzat együttműködésével készült el a he-
lyi magyarörmények emlékhelye. Megáldását az örmény népirtás 103. évfordulóján 
tartják az udvarhelyi magyarörmények nemzeti, történelmi és hitbéli összetartozá-
sáért. A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplom övezetében látható a ma-
gyarörmény, illetve örmény katolikus hagyományaik mementója, a szerény, örmény 
motívumú plakett és a fölé emelkedő kereszt. Az egyesület elnöke, Minier Ottó vall-
ja: mély lelki örömet jelent számára a rég megálmodott emlékhely megvalósulása. 


