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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. 
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örménykeresztrajzolataegybenutalásaz
égtájakszerintbetájolt,domborfaragással
díszeskőlapra,akhachkarra,amelynem-
csakazősiésapostolikereszténységnyílt
megvallása, hanem az örmény lelkü-
let és egység kifejezése is.Az Örmény-
ország-szerte lépten-nyomon látható 
khachkarokemlékhelyjelzők,templomon
kívüli,könnyenel-
érhetőkegyhelyek,
síremlékek vagy 
győzelmi emlék-
művek. Központi,
meghatározó ele-
me a kereszt. Ke-
retbe foglalva.
Üzenete: Krisztust
díszes és jólmeg-
határozott keretek 
közt illik érvényre
juttatni.Akehelyből,sírból,angyaliszár-
nyaktartásábólkiemelkedőkeresztafel-
támadásésazújjászületésgyőzelmétmu-
tatja.Az indás elemek, amelyek a rajzo-
latokatadják,azelpusztíthatatlanságot,a
gyümölcstermő képesség hordozását jel-
képezik.Abonyolultgyűrűzéséskacska-
ringózás a változó sors bonyolultságára
figyelmeztetnek, biztatással: végül min-
denazörökkévalóságésazéletrajzolatát
adjaki,akeresztrészeként.Aspirálaha-
lál romlásátdeazéletrevalókibontako-
záslehetőségétjelziköveken,épületeken.
A napokban kialakított emlékhely gra-

fikájaemlékeztetarrais,hogyazörmény
nép301-ben,avilágonelsőkéntvettefela
kereszténységet.Ezahitbiztosítottaszá-
máraalelki,erkölcsiésszellemierőt,hogy
átvészelje az évszázadok viszontagsága-
it.Deemlékeztetazörménygenocídiumra
is.1915és1920között2,2millióörmény
halt erőszakos halált, tűnt el szülőhelyé-
ről Törökországban. Velük kapcsolatban

használtákelőszöra20.századbanagyá-
szoscsengésűholokausztszót.Egyegész
világ pusztult velük, két évezred hite és
történelme. Hivatalosan máig nincs elis-
merve a népirtás, tilos rólamegemlékez-
ni, szóbahozni.Ott, ahol történt, az em-
lékműállítás is – törvény bünteti mind a
mainapig.Acentenáriumkapcsánama-

gyarörmény gyö-
kerűek kegyele-
te khachkarokat 
emelt Debrecen-
ben és Veszprém-
ben. Erdélyben az
első khachkart a
gyergyószentmik-
lósi örmény kato-
likus templombe-
járatánálállították:
Örményországból

származó tufába, magyarországi képző-
művészekdomborfaragással,azanyahazá-
bantöbbmintezerévehasználtmotívum-
világgal készítették, amely az örmények
Gyergyószentmiklósonvalómegtelepedé-
sének380.évfordulójárakészült.
Bár az egykori székely anyaváros nem

rendelkezik olyan örmény múlttal, mint
Erdély több települése (Szamosújvár,
Gyergyószentmiklós,Erzsébetváros,Szép-
víz),biztosak lehetünkabban,hogya19.
századmásodikfelétőlmártekintélyeslét-
számban öregbítették a város kulturális
életétésgyarapítottákgazdaságifejlődését
–tudtukmegMátyás Károlyfőesperestől.
„Gróf Majláth Gusztáv Károly,Erdélyfő-
pásztora1906-banfelszólítottaaplébáno-
sokat,hogyazokbanahelységekben,ahol
több örmény család él, Világosító Szent 
Gergely napján az örmény híveknek ün-
nepélyesszentmisétvégezzenekésapapi
zsolozsmátisaszentrőlválasszák.Ebbőlaz
alkalombólmagyarnyelvenmegjelentette
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azörményeknagyszentjénekéletét.Azak-
koriszékelyudvarhelyifőesperes-plébános
Gróf Zabolai Mikes János nagy szeretettel 
fogadta,ésigénybevetteazudvarhelyiör-
mények segítségét a lelkipásztorimunká-
ban.Az egyháztanács tagjai között pedig
ott találjuk Dragomán Domokost, Esztegár 
Gerőt, Flórián Kristófot, valamint azOl-
táregylet elnökeként dr. Vass Lajosnét” –
tette hozzá. Székelyudvarhely magyarör-
ményeinek egyesülete az örmény hagyo-
mányokat, szokásokat, kultúrát, gasztro-
nómiát szeretné megőrizni és megismer-
tetni, ugyanakkor a helyi kultúrát gazda-
gítani,gyarapítani.Olyanpolgárokszeret-
néneklenni,mintnagyeleik,akiknekne-
vétmegörökítetteavárostörténet.Azem-
lékhely gránitjának szilárdsága az örök

emlékezés jelképe, a rajta látható khachkar 
pedigazörményönazonosságtudatéseme
nép fennmaradási reményének legmegha-
tározóbb szimbóluma. A múltnak, jelen-
nek és jövőnek üzenő ünnepségre április
22-éndélutánötórátólkerülsor.Azava-
tást követően a Szent Miklós-plébánia-
templombanszentmisétcelebrálGáll Hu-
nor, a gyergyószentmiklósi örmény szer-
tartásúegyházközségplébánosa.

Molnár Melinda
Fotó: Veres Nándor

 2018. április 15. 

(Székelyhonról másolva: https://
szekelyhon.ro/aktualis/unnepi-esemenyek-
zarandokhelyeul-szant-udvarhelyi-
magyarormeny-emlekhely)

Minden vasárnap elhangzik…
„Egyszülött Fiú és Isten Igéje, hallhatatlan Lényeg, aki elfogadtad, hogy testet öltesz 
a mindenkor szűz Szent Istenszülőtől, változás nélkül emberré válván, keresztre fe-
szítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szenthá-
romságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”

Jézuskettőstermészeteszerintemberisvolt.Aszólegigazibbvalóságáig.Azevangé-
liumokbizonyítjákezt.Látvaazemberiéletet,felsóhajt:„szomorú az Én lelkem mind-
halálig.”Akétségisgyötri–nemcsakakereszten–:haazEmberfiavisszatér,vajon
talál-ehitetaföldön?”Azevangéliumok–MátéésLukács–beszámolnakszületéséről,
deatovábbikettő(MárkésJános)inkábbműködéseháromévéreteszikahangsúlyt.
Egykivételvanrejtettéletéből:a12évesJézusatemplomban(Lk2,41-52).Amediter-
ránvidékenegy12évesmegfelelamiéghajlatunkon,kultúrkörünkbenegy13-14éves-
nek,mikorazöntudatmárébredezik,mintittis:„Atyám házában kell lennem”,sittaz
AtyanemSzentJózsefrevonatkozik!AzOrlayutcaioltárképenisMáriakarjaibanegy
idősebbkorúJézuslátható!

dr. Sasvári László

  

Helyreigazítás
AFüzetek 2018.március-április száma15. oldalán abáró Dániel Ernő családjáról
írottolvasóilevélbenelírástörtént:eleméri és ittebei Kiss Augusztaszül.1822.dec.
31.Eleméren,keresztelésu.ott1823.január3.,elhunyt1900.március18.-ánugyanott.


