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Verzárok a pályán
Verzár Oxendiusz, Verzár Lukács botusáni 
kereskedő fia (1652—1715), a hittudomány 
doktora, aladai püspök (kinevezése 1690 
okt. 3, fölszentelése 1691 jul. 30), az erdély-
országi örmények apostoli vicariusa (1690-
től), és Szamos-Ujvár város alapítója.

Verzár Lukács, Verzár István 
szamosujvári kereskedőnek és nejének .... 
Dolváthnak fia (1701—1778) 1736 júli-
us 6-tól szamosujvári plébános, főesperes, 
majd kanonok. A nemesi diploma kiemeli 
érdemeit.

Verzár Oxendiusz, Verzár Györgynek és 
nejének, Mechtildának fia (1747—1813), 
szamosujvári örmény katholikus pap, mint 
ilyen egy ideig Arad vármegyében tartóz-
kodott.

Verzár István, Verzár Mártonnak és ne-
jének Baraczházi Capdebo Annának fia, 
(1825—1903). Előbb Pócs-Petriben volt 
plebános, 1879 február 23-tól Nyiregyházán 
esperes-plébános.

Thaliának is van egy papja a Verzár csa-
ládból. Ez Verzár Zoltán szinész, Verzár 
Béla posta- és távirdafelügyelő fia, ki 1914-
ik év tavaszán Budapesten végezte az or-
szágos szinésziskola tanfolyamát.

Verzárok az orvosi pályán
Verzár Joachim, Verzár Györgynek és 
nejének Karácsonyi Zsuzsannának fia, 
1831-től 1838-ig Pesten gyakorlóorvos 
volt és 1839-től 1849-ig Torontál várme-
gye főorvosa.

Verzár János, Verzár Istvánnak és ne-
jének Bogdanovics Máriának fia (1781—
1846). Bécsben végezte tanulmánya-
it, ott nyert 1807-ben orvostudori diplo-
mát és 1811-től 1846-ig szülővárosában 
Szamos-Ujvárt ő volt az első örményajkú 
gyakorlóorvos. Mint tudós és jeles orvos 
közkedveltségnek örvendett. A szegényeket 
rendesen ingyen gyógyította.

Verzár Joachim, Verzár Mártonnak és 
Baraczházi Capdebo Annának fia (1821—
1889), orvosi tanulmányait a bécsi egyete-
men végezte, azután Budapesten a Szent 
Margitszigeten volt fürdőorvos.

Verzár Gyula, Verzár Istvánnak és ne-
jének Csik-Somlyói Csiky Erzsébetnek 
fia (1845—1899), mint orvostudor Ara-
don volt gyakorlóorvos, utóbb visszavonult 
dombegyházi birtokára, hol neje, született 
Jakabffy Hermina úrasszony még él.

Verzár János, Verzár Mihály bérlő-
nek és Csik-Somlyói Csiky Johannának 
fia, született: 1859 márczius 11-én Maros-
Vásárhelyt. Mint orvostudor gyakorlóorvos 
volt Oraviczabányán, hol 1913 augusztus 
11-én meghalt.

Verzár István, Verzár Mihály bérlő-
nek és Csik-Somlyói Csiky Johannának 
fia, született: 1877 augusztus 19-én Kis-
Lekenczén. Orvostudor, gyakorlóorvos 
Nagy-Váradon, a Biharvármegyei közkór-
ház osztályfőorvosa és a nagyváradi jogaka-
démián a törvényszéki orvostan előadója.

Verzár Gyula, Verzár Sándor törvény-
széki tisztviselőnek és nejének Koncz An-
nának fia, született: 1886 márcz. 22. Gyula-
Fehérvárt. Orvostudor. Jelenleg Budapes-
ten egyetemi tanársegéd.

Éble Gábor
A	szamosujvári	Verzár	család*

(3., befejező rész)

* Budapest, Franklin-társulat nyomdája, 1915. 
Eredeti írásmód

Verzár Ödön, Dr. Verzár János 
oraviczabányai orvosnak és 2-dik nejének 
Ivacskovics Zsófiának fia, született: 1890 
nov. 21-én Oraviczabányán. Orvostanhall-
gató a kolozsvári egyetemen.

Verzár Katalin, Verzár Béla posta- és 
távirdafelügyelőnek és nejének Revega 
Bertának leánya, született 1891 nov. 20. 
Budapesten. Gymnáziumi tanulmányait 
kitüntetéssel végezte, jelenleg (1914-ben) 
szigorló orvostanhallgató a budapesti egye-
temen.

Verzár	Márton	nagykereskedő	a	debre-
ceni vásáron
A nemességszerző Verzár Márton 
szamosujvári nagykereskedőről érdekes 
emléket őriz a gróf Károlyi nemzetség le-
véltára: Ez, Verzár Mártonnak 1760 ja-
nuár 4-én Debreczenben sajátkezüleg ki-
állított számlája 40 darab czitromról. 
A czitromokért gróf Károlyi Antal 
várkapitányja Nagy-Károlyból gyorsfutárt 
küldött a debreczeni vásárra. A futár a vár-
kapitány utasításából Hatvani Istvánhoz, a 
hírneves debreczeni professorhoz fordult, 
adna neki segítséget, mivel ő nem ért a 
czitrom vásárláshoz. A 40 czitromot meg-
vették, darabját 10 krajczárjával, együtt 
pedig 6 rénes forint és 40 krajczárért és 
Hatvani sajátkezüleg írta a számlára a kö-
vetkező értesítő sorokat: «Ezen expressus 
kérvén engemet, küldjek valakit vele, mert 
ő a vásárláshoz nem tud: az öcsémet kül-
döttem el, úgy vették a czitromot. A nemes 
városnak is azon áron és nem különben 
adta. D. 5. jan. 1760. Hatvani István mpr.»

A czitrom akkor még nagyon drága por-
téka volt nálunk, mert egy czitrom árán 3 
itcze jó bort lehetett kapni; azért is hang-
súlyozza Hatvani, hogy a kereskedő a 
czitromot Debreczen városának sem adta 
olcsóbban.

Mivel ezen érdekes okiraton Verzár Már-
tonnak a sajátkezű névaláírása is rajta van és 
az egész számlát ő maga állította ki, mint csa-
ládi emléket közöljük itt hű hasonmásban.

Verzár Mária
Verzár Joachimnak és nejének Govrik Ve-
ronnak leánya, 1795 február 8-án Kará-
csonyi Emánuelhez ment férjhez. Mind-
ketten emberséges emberek voltak. Gyer-
mekük nem volt és így a családi boldog-
ság helyett lelkükben a legnemesebb ér-
zelem, az emberbaráti szeretet ütötte föl 
sátorát. Férje 1800-ban alapította Szamos-
Ujvárott az elöregedett szegények házát 
és ispotályát 20,000 forinttal, ő maga pe-
dig 1818-ban ugyanazon czélra 7600 fo-
rintot adott és a szegény árvák részére 
38,000 forintos alapítványt tett.

A kék Verzárok
Karácsonyi Emánuelné édes testvére 
Verzár Márton szamosujvári, utóbb ara-
di kereskedő és kunágotai bérlő 1806 
febr. 17-én lépett házasságra Baraczházi 
Capdebo Annával, kivel igen boldogan élt 
előbb Szamos-Ujvárt, utóbb Aradon. Egy-
szer a neje nagy beteg lett és a kétségbe-
esett férj a szamosujvári kálvária hegyen 
azt a fogadalmat tette, ha szegény nagy-
beteg felesége meggyógyul, hét esztende-
ig «Mária gyászt» visel. Neje szerencsé-
sen felgyógyult és ő a fogadalmat híven 
megtartva hét éven át kék ruhában járt, a 
miért elnevezték öt kék Verzárnak és utó-
dait kék Verzároknak.
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Az Isten 15 gyermekkel áldotta meg őt, kik 
közül öt zsenge korban elhalt. Négy fia közül 
egy a papi pályára lépett, három pedig nőt-
len életet élt és így családja fiúágon kihalt. 
A hat leány: Veronika, Mária, Luczi, Anna, 
Margit és Rebi, mindannyian férjhez mentek. 
Veronika ki Csausz Bogdánné lett, megőrizte 
azon leveleket, melyeket édes atyja hozzá és 
férjéhez Nagy-Bányára intézett. Ezen leve-
lek rövid bepillantást engednek a kék Verzár 
lelki világába és megvilágítják a család élet-
viszonyait.

Kunágotáról 1830 január 12-én értesíti ve-
jét és Veronika leányát «Kedves Fiam Uram 
és kedves Leányom megszólítással:

«Ime mostan közelebbről elmult eszten-
dőben november végével elmenvén tordai, 
szentmiklósi vásárra nagy fáradsággal azon 
nagy hidegekben, a hol is sok költség után 
vásárolván drágán 78 ökröt, azok nagy 
szomoruságunkra 26a decembris betegen ér-
keztek meg a tanyára: Kunágotára. Ezek ki-
menetelét már mostan egészen leírhatom, 
mivel én ezen levelet 12a januarii kezdettem 
írni, de mai napon 9a februarii be akarom fe-
jezni.

Minekutána 3 hétig ezen ökrök beteges-
kedtek volna, még nagy szerencsénkre csak 
31 ökör döglött meg, 36 a betegségből ki-
gyógyult, 11 hála legyen a Teremtőnek, meg 
nem betegedett. Már régebbi ökreink is, 200 
a mi kezünkben vagyon, hála légyen a Te-
remtőnek, hogy egészségben megtartotta. 
Másrészről az is egy nagy akadály és baj, 
hogy itten körülöttünk a nemes vármegyék 
meg nem engedik semmi szín alatt marhát, 
ökröt egyik megyéből a másikba hajtani, és 
így a mi kereskedésünk egész hallgatásban 
vagyon. Jó az Isten jót reméljünk és ő szent 
Felségét kérni meg ne szünjünk. Szerető hű 
atyátok Verzár Márton s. k.»

A marhakereskedést testvéröcscsével 
Joachimmal együtt űzte. Öt év mulva ar-

ról értesíti vejét, hogy (a kor szokása sze-
rint) többen társaságba álltak és marhái-
kat jól eladták Bécsben. «Ezen közelebb-
ről elmult nyáron — írja levelében — a 
többi közt még a mai napon is körülöttünk 
uralkodó marhabetegség, marhadög na-
gyon megrémített, hanem áldassék Isten-
nek szent neve, nékünk semmi legkisebb és 
a többi kereskedőnek is nevezetes kárt nem 
tett. Mostani világon semmivel sem lehet 
igen dicsekedni; azonban áldassék Isten-
nek szent neve az idén eddig közösen volt 
marháinkat meglehetősen eladogáltuk, mi-
vel egy magyar uraság, azonban marhával 
kereskedő, T. Atzél János, Balta János, két 
Márkovics testvér, gyergyói Czifra urak 
és mi ketten társaságban állván, Bécsben 
meglehetősen adtuk el ökreinket, júniustól 
kezdve hetenkint egy-egy falka ökröt fel-
hajtatván Bécsbe november 9-ig. Már mos-
tanában nincsen semmi jószágunk. Birká-
inkat is eladtuk. Semmi közös jószágunk 
nincsen, csak 14 nem igen nagy kalangya, 
vagy boglya szénánk és 1929 hold pusz-
tánk van még öt esztendei árenda mellett 
írásosan. Joachim öcsém 4 hujus érkezett 
meg Szamos-Ujvárról Aradra, hogy a köz-
tünk levő osztályt Isten segedelmével vég-
rehajthassuk.» (A szamosújvári házukon 
osztozkodtak.)

Mártont 1833 nyarán nagy csapás érte, el-
vesztette nejét, a kit rajongóan szeretett. Ha-
lálát szeptember 10-én Aradon kelt levelében 
így írja meg Veronika leányának: «Noha el-
felejthetetlen és orvosolhatatlan nagy az én 
fájdalmam és szomorúságom, mégis hoz-
zátok viseltetett atyai szeretetem annyira 
kényszerített, hogy bútól, bánattól ellankadt 
kezembe vegyem ezen gyászos pennámat 
és nékem elfelejthetetlen kedves Anyádnak, 
közszeretetet és tiszteletet érdemlett Anikóm-
nak gyászos haláláról akarnálak titeket tudó-
sítani, mely 27a Augusti Pesten, 12 napi bete-

geskedése után keresztényi módon, buzgó áj-
tatossággal minden szentségek felvétele után 
történt.» (Hamvai a kerepesi temetőben.)

Mennyire szerette gyermekeit, kitűnik Ve-
ronika leányához 1833 nov. 23-án Szamos-
Ujvárról irott leveléből. «Nem adhatok ele-
gendő hálát Isten ő szent Felségének — irja 
leányának — hogy engemet ennyire eny-
hít búmban és szomoruságomban. Egészsé-
ges vagyok hála Istennek. Aradon lévő test-
véreidet: Luczikát, Margitot, Istvánkát és 
a kis (9 hónapos) Rebit mind jó egészség-
ben hagytam. A kis Ninának és Terczinek 
Baraczházán, másiknak Pesten micsoda jól 
vagyon dolguk, azt meg nem irhatom ele-
gendőképpen.

Kedves édes gyermekeim, már én mos-
tan, hogy Isten ő szent Felségének úgy tet-
szett, hogy az én ártatlan kedves bárányo-
mat, az én kedves életempárját (megreped 
a szivem) elvesztettem, Isten után bennetek 
vagyon egész örömem. Kérlek tehát ked-
ves gyermekeim, hogy a kiktől ezután meg 
akarok örvendeztettetni, nehogy megszo-
moríttassam. Legyetek Is-
tenfélők, jó példával józan 
életűek. Ha akarjátok, hogy 
Isten benneteket megáldjon, 
a szüleiteket megbecsüljé-
tek, tiszteljétek és szeressé-
tek; mert Isten áldása nélkül 
hiába futunk, fáradunk. Ha 
tehát szeretitek ti magatokat 
és gyermekeiteket és akarjá-
tok, hogy szerencsések le-
gyetek e világon is: tisztel-
jétek szüléiteket. Te pedig 
édes leányom legyél jám-
bor, nem pedig — mi a mi 
familiánknak betegsége — 
indulatos! Légy jó és taka-
rékos gazdasszony a maga-
tok hasznáért és így magad 

jó és példás viseleted által mindnyájának 
szeretetét megnyerhessed, hogy ezek által 
nekem nagy vigasztalásomra lehess és töb-
bi testvérednek jövendő szerencséjét, bol-
dogulását előmozdíthassad.»

A nemeslelkű kék Verzár 1837 április 13-
án írta utolsó levelét vejéhez: Csausz Bog-
dánhoz Aradra. Azután nemsokára nyom-
talanul eltünt. Egy napon gyermekeitől a 
szokottnál érzékenyebben elbúcsúzott és 
útra kelt, az utolsó útra, mert többé vissza 
nem tért. Azt mondják, neje utáni mély fáj-
dalmát nem birta tovább elviselni és a Ma-
ros folyóba vetette magát.

A közéletben szereplő Verzárok közül 
még a következőket említjük meg:

Verzár	Béla
Verzár Istvánnak és nejének Csik-Somlyói 
Csiky Erzsébetnek fia, született 1850 augusz-
tus 30-án Szamos-Ujvárt. A gymnasiumi ta-
nulmányait szülővárosában, a jogi tanfolya-
mot Budapesten végezvén, több évig pat-
varista volt, azután a magyar királyi posta 

szolgálatába lépett; jelenleg 
posta- és távirdafelügyelő 
Budapesten.

Harminczkét évi lelkiis-
meretes és hasznos szolgá-
lataira való hivatkozással 
1914 január havában család-
ja részére a «Szamosujvári» 
nemesi előnév díjmentes 
adományozásáért folyamo-
dott Ő Felségéhez. Kérelme, 
az ily ügynek szokásos las-
sú menete és a közbejött há-
ború miatt, még eddig nem 
nyerhetett elintézést.

(Szerk: a könyvben a továb-
biakban számos okirati do-
kumentum található.)Verzár Béla nemesi ősfája


