
Az anyai ág: a Reck — Rock - Reök család 

- A család legrégibb ismert származási helye Pinkafő (ma Pinkafeld-
Burgenland, Ausztria), a magyarországi Reök - Rock családszétrajzá-
sa azonban már Kőszegről történt. 

Az első megállapítások után lássuk Reck Pál gyermekeinek leszármazását, előbb az 
ismeretleneket, majd a pesti illetve a szabolcsi ág képviselőit! (A keresztneveknél használt 
római szám megegyezik a Hollerung-táblázat számaival, hogy egy esetleges későbbi azo
nosítást megkönnyítsünk.) 

ISMERETLEN RECKEK 

21. JÁNOS PÁL. Paul Reck elsőszülött gyermeke. Leszármazottait levezeti ugyan a 
táblázat, s az utódok nemzedéken át öröklik a Reck/Röck nevet, illetve az ebből az ágból 
származó Halász nevet, velük azonban a családtörténetben nem találkozunk, sem doku
mentumokban, sem a családi hagyományban. 

János Pál minden bizonnyal azonos azzal a Paul Rock nevű szitás
mesterrel, aki Kőszegen 1791. október 13-án kötött házasságot Hutter Zsu
zsannával.I2ÍÍ (Az anyakönyvi bejegyzések annyira szűkszavúak ebben az 
időben, hogy a vőlegény Paul Rock származását nem tudtuk megállapítani.) 
Ha ez igaz, Paul Reck elsőszülött gyermeke apja mesterségét folytatta, s 
Kőszegen maradt. 

Reck Pál leányainak — Erzsébet Borbála (22), Zsuzsanna (23) és Zsuzsanna (29a) — 
sorsát nem követi a táblázat, mi sem kutattuk. Ugyanígy nem követi I János György (24) és 
Sámuel (27) sorsát sem. 

26. JÓZSEF. A táblázat szerint leánya, Zsuzsanna férjhez ment Glatz Jakabhoz, 
utódai nemzedékeken át szerepelnek.129 Tekintve, hogy a gyászjelentésekben Glatzné Zsu
zsanna mindig Stephan - József testvére - gyermekeként van feltüntetve, s az anyakönyvi 
bejegyzése szerint Glatz Jakab 1843-ban Rock István Zsuzsanna nevű leányát vette el, a 
Glatz-családot áttettük Rock I István (28) családjához (28.6). 

29. II JÁNOS GYÖRGY ÉS CSALÁDJA. Reck Pál (II) János György nevű gyer
mekének sorsát nem ismerjük. Feltűnik viszont ennek fia, (IV) István (29.1 ), aki Miskolcon 
„szitakötő" volt, tehát mesterember, és a Reckek pinkafői szitásmesterségét folytatta. Fele
sége, Boros Terézia 1916-ban, 93 éves korában halt meg Miskolcon, valószínűleg ott élő 
unokájánál, Rock Aladárnál. (A miskolci Rockokét nem kutattuk.) 

Öt gyermeke közül ekkor már csak kettő élt, Rezső és Terézia. 
29.11 -29.12. Elhunyt (VI) István és (IV) Gyula, akinek felesége, Persay Róza ismét 

128 L. a 126. jegyzetet! A korabeli anyakönyvek nagy változatossággal írják a nevet. 
129 A Glatz család történetét Hollerung Károly (28.41) és Rock Lujza férje, Steinacker Roland (28.41.2) kutatta 

fel. 
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férjhez ment. Két fiú gyermekük közül dr. Rock Aladár ügyvéd élt Miskolcon, s megbecsült 
polgára volt a városnak és a megyének. A miskolci ügyvédi kamara elnöke, Miskolc tör
vényhatósági jogú város, valamint Borsod - Gömör és Kishont egyesített vármegye tör
vényhatósági bizottságának tagja lett. A Rock család hagyományát folytatva részt vett az 
evangélikus egyház életében. A tiszai evangélikus egyház ügyésze, és a hegyaljai egyház
megye törvényszékének bírája volt. Későn nősült. Amikor 1936-ban elhunyt, mindössze 9 
évi házasság után maradt özvegyen felesége Allender Elza.130 Saját gyermekük nem lévén 
két fogadott gyermeket neveltek.131 

29.13. Rock Rezső sorsa ismeretlen. 
29.14. Rock Terézia, férjezett Szabó Miklósné Pesten élt, férje postatávirdai főel

lenőr volt. 
29.15. Rock Tilda, Záhorszkyné kiléte ismeretlen. 

* 

A kevésbé ismert családtagok után Reck Pál két gyermekének külön fejezetet szá
nunk a következő sorrendben: 

28. Stephan Röck/Röck István, aki a pesti Rock családnak a megalapítója, 
25. Reök Theofil (Gottlieb), a szabolcsi Reök ág őse; ebből az ágból kerül ki Mun

kácsy közvetlen rokonsága. 

130 A gyászjelentések alapján, melyeket a család tagjai őriznek. 
131 Az azóta elhunyt Hollerung Gábor (28.41.3) szíves közlése. 
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