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Wirth Lajos

A JáSzAPáTI MAKó CSALáDOK SzáRMAzáSA, ÉS MAKó PáL 

SzűKEBB CSALáDJA

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Turul című közlönyének XIV. (1896) kötete 
négyrészes tanulmányt közöl Makay Dezső tollából: A Csanád nemzetség Waffa és Bogyosz-
ló vonala címmel (p. 27., 75., 124., 178.). Tanulmányát Makay a nemesszegi Makó család le-
származására vonatkozó hipotézisének ismertetésével zárja, amely szerint a Makó családok 
ezen ága is a Csanád nemzetségből, annak Bogyoszló ágából eredeztethető.

Számunkra ez annyiban érdekes, hogy P. Makó Lajos Bécsben élő családtörténész 
évtizedes kutatásai alapján tudjuk, hogy a kerekgedei Makó családok – beleértve a valaha 
Jászapátin élt, és onnét elszármazott családokat is – a nemesszegi Makó családból származ-
tathatók. Ennek megfelelően a jászapáti születésű, nemzetközi hírű jezsuita tudós, Kerekge-
dei Makó Pál is ebből az ágból származott. Az alábbi családtörténeti összeállításnak a szak-
irodalmon és az oklevelek tanulmányozásán alapuló része Makó Lajos évtizedes, egyelőre 
publikálatlan kutatási eredményeire támaszkodik. Felhasználásukra P. Makó írásban is enge-
délyt adott: „Ezen adatokat felhasználhatod, amennyiben szükséged van rá, és hivatkozol ku-
tatási munkám eredményeire. Az irodalom tele van hibákkal, amit csak úgy tudok megérteni, 
hogy az eredeti okleveleket nem látták, illetve más témákkal foglalkoztak, és ezeket csak úgy 
mellékesen feljegyezték. Remélem, hogy ezzel is segítségedre tudok lenni.

Bécs, 2016. április 11.”
A jászapáti anyakönyvek adatait Szikszai Mária nyugalmazott könyvtárigazgató összeál-

lítása alapján közlöm, aki ugyancsak hozzájárult eredményeinek az írásomban való felhasz-
nálásához.

Makay tanulmánya szerint a nemesszegi előnevet nyilván később felvevő család ősi bir-
toka a Moson megyei Nezsideren (Neusiedel) volt, ezt 1560-ban eladták Thurzó Bernátnak. 
Egyéb birtokaik Bihar, illetve Pozsony vármegyében voltak. A Pozsony megyei nemesszegi 
kúria első, név szerint ismert tulajdonosa I. Makó Ferenc királyi jegyző volt, aki kúriájára 
1548-ban I. Ferdinándtól új adományt is kapott. Mind Makay Dezső, mind Makó Lajos a 
nemesszegi vonal megalapítójának két fiát említi, II. Ferencet és Pétert. Nem kizárt, hogy II. 
Ferenc azonos azzal a Makó Ferenccel, aki sógoraival együtt az alábbi nemeslevelet kapta. 
Címeres nemeslevél: „Zakál. (Körmendi.) Adta: II. Rudolf, Pozsony, 1578. április 11. Kap-
ta: Körmendi Zakál János, neje Sbardelat Anna és gyermekei: továbbá sógorai: Kermendy 
János, Markasiny Ferencz, Teötösy Tamás, Makó Ferencz és Burján István. (Címerhatáro-
zó/Makó címer; Makó 1578).” A fennmaradt iratok tanúsága szerint a nemesszegi kúriával 
kapcsolatos ügyekben 1561-ben és 1564-ben II. Ferenc intézkedett, míg a tizenhatodik szá-
zad végén Makó György és Albert zálogba adta azt Szabó Jakabnak.

Az anyakönyvezés a történelmi Magyarországon csupán 1625-től tekinthető viszony-
lag általánosnak, és csak az északi megyékben, és csak a katolikusoknál. Az ország többi 
területén csak a török kiűzése után indulhatott meg (Jászapátin például 1698-ban). 
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Ilyen módon a családkutatók csupán a nemesi oklevelekre, adománylevelekre és fennma-
radt bírósági periratokra kénytelenek támaszkodni.

Az unokatestvérek közül Rudolf császár 1595. február 1-jén Prágában a már nemesi sza-
badságban élő nemesszegi Makó Györgynek és általa Albert nevű testvérének, továbbá atyai 
unokatestvéreinek („patruelibus suis, qui etiam antea nobilibus parentibus orti et libertate 
nobilitari semper gravisi esse dicuntur”), I. Jánosnak és III. Ferencnek, valamint utódaiknak, 
általánosságban említett érdemei jutalmául magyar nemességet adományozott, és ezzel egy-
idejűleg a következő címert adta nekik: kék színű címerpajzsban, zöld mezőben zöld hármas 
halom, amelynek közepéből zöld szárú, zöld levelű hármas liliom emelkedik, amely felé 
egy természetes színű, balra néző szarvas hág. A sisak feletti koronából egy aranyszínű griff 
emelkedik, jobbjában arany karddal, elhárító vágással. Foszladék: kék-arany, vörös-ezüst. 
(Rexa Dezső: A törvényhatósági levéltárak címeres levelei. 1909., I. füzet, 113.)

Szakály Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban című munkájának (MTA 
Történettudományi Intézete, 1997. Budapest) 125. oldalán olvasható 253. lábjegyzete szerint: 
„1578. május 19-én a jászapáti Makó István és a kunágotai Tóth Benedek adta el – tetemes 
mennyiségű áruért és pénzért – azt a nagyszombati házat, amelyet Borsos Mihálytól, annak 
kifizetetlen adósságai miatt, perrel nyertek el.” (Levéltári jelzet:  ŠOAvT, Nagyszombat város 
levéltára, tanácsülési jkv. 1569–1586. év, fol: 159/r). A hatvani szandzsák 1550-es és 1570-es 
adóösszeírásában még nem fordul elő a Makó név a Jászságban. Adat hiányában nem tudható, 
de lehetséges, hogy nemesszegi Makó István (Albert testvére) élt akkor Jászapátin.

A kerekgedei Makó ág eredetét 1606-tól, a bécsi békétől számíthatjuk. Több forrás, köz-
tük a Makókkal rokonságban lévő kechkeméti Pethes család feljegyzései szerint is a Makó 
család Kerekgedét a bécsi béke után szerezte meg. Ebből a megfogalmazásból nem derül 
ki egyértelműen, hogy megvásárolták, birtokcsere révén jutottak-e hozzá, vagy királyi ado-
mányként kapták. A magam részéről adománylevéllel, vagy a rá való határozott utalással 
nem találkoztam.

1635. november 22-én II. Ferdinánd Bécsben címeres nemeslevelet adományozott Makó 
Albertnek, feleségének, Torma zsófiának, Imrének, feleségének, Gazda Annának és kisfiuk-
nak, Lőrincnek, Pálnak és feleségének, Dósa Annának, fiának, Györgynek és leányának, Orso-
lyának a majdan születendő gyermekeikkel együtt.

Az adományozott címer leírása: kék színű pajzsban zöld hármas halmon álló, balra forduló, 
szárnyait kiterjesztő fehér galamb, csőrében három búzakalászt tart. A sisakon lévő koronából 
egy, a pajzson levővel megegyező galamb emelkedik ki. Foszladék: kék-arany, vörös-ezüst.

Az armális túlélte az évszázadok viszontagságait, jelenleg egy kerekgedei (hodejová-
ci) magánszemély tulajdonában van. Fénymásolatát – és a címerről vászonra, olajfestékkel 
készített másolatot – Makó Lajos a XX. Jász Világtalálkozó alkalmával Jászapáti városnak 
adományozta. Az oklevél szövege nem tartalmaz egyértelmű utalást arra nézve, hogy Makó 
Albert és Makó Imre között milyen vérségi viszony állt fenn, testvérek voltak, vagy apáról 
és fiáról van szó. Makó Lajos az Országos Levéltár oklevéltani szakembereivel is konzultált 
a kérdésről, és a szakértők egyöntetű álláspontja szerint – szemben az irodalomban, példá-
ul Forgon Mihálynál (Gömör–Kishont vármegye nemes családai, Méry Ratio, 2001., 442. 
reprint) és áldási Antalnál (A Magyar Nemzeti Múzeum címeres levelei, Bp., 1937., 3. köt., 
271.) olvasható fordításokkal – a helyes értelmezés az, hogy Makó Imre Makó Albert fia, a 
fiúcska, Makó I. Lőrinc pedig az unokája volt.
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Most érkeztünk el tulajdonképpen a jászapáti, és az innét a Jászságba és távolabbi vi-
dékekre továbbköltözött kerekgedei Makó családok történetéhez. Az 1635. évi oklevélen 
szereplő, és 1635-ben, vagy röviddel előtte született Makó Lőrinc, kerekgedei Makó Pál 
dédapja, mindannyiuk őse.

Forgon Mihály: Gömör–Kishont vármegye nemes családai című munkájában az 
olvasható, hogy „Makó Boldizsár és Lőrinc testvérek a XVII. század második felében gyer-
mekeikkel együtt a Jászságba költöztek. Makó Boldizsár azonban visszajött lakni az ősi ke-
rekgedei jószágra, míg Makó Lőrinc Jászapátin telepedett le”. A Pethes-féle feljegyzésben az 
áll, hogy a testvérek 1695-ben költöztek Apátira, ahol Lőrinc 1698-ban bíró lett, Boldizsár 
pedig a Rákóczi szabadságharc idején költözött vissza. Gyermekei közül Mátyás Jászapátin 
született (a plébánia keresztelési anyakönyve szerint 1704. 02. 24-én), de Albert már Ke-
rekgedén. A Pethes-féle feljegyzés szerint Albert II. Boldizsár nevű fia 1739-ben született 
Kerekgedén. Esetleg ő lehetett az az esküdt, akinek 1776-i pecsétjéről a Forgon Mihály 
által leírt oroszlános címert rekonstruálták, bár ezt más forrásból nem sikerült megerősíteni. 
A Forgon Mihály által leírt címer: „Kardot tartó oroszlán. Sisakdísz: két szárny között nö-
vekvő, kardot tartó oroszlán.” Természetesen, ha ennek a címernek köze van a kerekgedei 
Makó családhoz, akkor azt 1635 után kellett a család valamely tagjának kapnia. Érdemes 
megjegyezni, hogy egyrészt az itt leírt címer megegyezik a Siebmacher’s Wappenbuch IV. 
kötete 293. tábláján látható Makfalvy címerrel, másrészt, hogy nagyon hasonló a Borsod 
megyei Szendrőn élő Makó Balázs által kapott címerhez, de ez utóbbinál a koronából egy, a 
jobbjában kardot tartó, kalpagos vitéz emelkedik ki.

Mivel Boldizsár családjával visszaköltözött Kerekgedére, ezért csak Lőrinc, két fia, me-
nyei és unokái maradtak Jászapátin. 

Egyelőre olyan forrás nem ismert, amelyből Makó Boldizsár életrajzi adatai megállapít-
hatók lennének, mindenesetre az gyanús, hogy a Jászapátira költözött két testvér esetében 
Lőrinc legidősebb unokája idősebb, mint Boldizsár legidősebb gyermeke, és I. Lőrincnek 
II. Lőrinc nevű dédunokája egyidős volt I. Boldizsárnak II. Boldizsár nevű unokájával. A 
családtörténeti kutatás egyik jövőbeni feladata ennek a helyzetnek a tisztázása. Lehetséges, 
hogy a testvéri kapcsolat igaz – például Boldizsár igen későn nősült –, legfeljebb a nagy 
korkülönbségek miatt szokatlan, de a magam részéről nem zárom ki annak lehetőségét sem, 
hogy Boldizsár Lőrincnek nem testvére, hanem a fia volt, és egyben Jánosnak és Pálnak a 
fivére. Ezt feltéve több kérdés is más megvilágításba kerül.

Mindenesetre, ha hihetünk az irodalmi forrásoknak – azaz Makó Lőrinc és Boldizsár 
testvérek voltak –, akkor Lőrinc valamennyi unokája jászapáti születésű. Ezt egyedül Makó 
Gergely esetében nem lehet a születési anyakönyvvel igazolni, aminek az oka abban rej-
lik, hogy Jászapátin 1698-ban kezdődött meg az anyakönyvezés, Gergely viszont 1697-ben 
született. Ezt a temetési anyakönyv igazolja, amely szerint 1777. január 3-án, életének 80. 
évében hunyt el.

Mint azt korábban említettem, a kerekgedei családok jászapáti családfájának összeállítá-
sa Szikszai Máriának, a városi könyvtár nyugalmazott igazgatójának a munkája. Ennek egy 
részletét közlöm az alábbiakban, kiegészítve azzal a hipotézissel, hogy Boldizsár nem test-
vére, hanem fia volt I. Lőrincnek. Csatoltam továbbá a Pethes-féle feljegyzésben olvasható, 
Boldizsár családjára vonatkozó adatokat a családfához.
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I. Makó Lőrinc jászapáti fiúági leszármazottai a dédunokákig
 I. Lőrinc (*1635–†1705) ∞ (nem ismert)

 I. János (*1664– †1731. 03. 20) ∞ Balajthy Dorottya (*1672–†1732)
      Gergely (*1697– †1777. 01. 03.) ∞ Sike Judit (*1700–†1768)
    III. Pál (*1723. 07. 09 – 1793. 08. 19)
    Ilona (*1725. 12. 16. – ? ) ∞  Birkás Mátyás
    Klára (*1729. 10. 23. – ?) ∞ Antal József
    V. János (*1733. 01. 10. – ?)
    Anna (*1735. 10. 15. – ?) ∞ Koczka József (*1731–†1791)
    zsuzsanna (*1738. 01. 19. – ?)
    II. Lőrinc (*1739. 08. 21. – †1807. 08. 13.) ∞ Dósa Anna (*1745 – †1808)  

 
            zsuzsanna (*1742. 03. 05. – † ?) ∞ Lóczi Mihály (*1738–?)                                            
    Erzsébet (*1744. 07. 17. – ?) ∞ Kolmán János
       II. János (*1698. 10. 03. – †1705. 06. 06.)
       Anna (*1706. 06. 30. – †1740. 06. 10.)

I. Pál (*1669 – †1729. 06. 19.) ∞ 1. Fekete Katalin (nem ismert)
 Katalin (*1700. 12. 23. – ?)
 Erzsébet (*1707. 03. 10. – †1774. 05. 04.)
 I. András (*1709. 12. 01. – † 1782. 06. 14.) ∞ Bertóthy Judit (*1716. 01. 11. –   

        †1786. 05. 31.)
     IV. Pál (*1732. 04. 04. – †)
     II. András (*1736. 11. 17. – †Nagyiván, Tiszaörs)
     Katalin (*1739. 03. 12. – †1777. 10. 17.) ∞ Holló András (nem ismert)
     Anna (*1741. 04. 16. – †) ∞ Borbás István (nem ismert)
             Judit (*1743. 03. 17. – †) ∞ 1. Madarassy János (nem ismert)
                                 ∞ 2. Adam János (nem ismert) 
    Madarassy Ferenc (*1762. 09. 29 – †1838. 07. 28.)
      Ilona (*1745. 03. 28. – † 1823. 09. 15.) ∞ Birkás Mihály (nem ismert)
     V. Pál (*1747. 12. 10. – †nem ismert)
             Mátyás (*1751. 02. 20. – †1752. 06. 04.)
     István (*1753. 08. 17. – †1831. 09. 30.)
     Borbála (*1756. 01. 20. – †1830. 03. 07.) ∞ Busai Mihály (nem ismert) 
 II. Pál (*1713. 11. 20.)
 III. János (*1716. 12. 11.  – †Polgár)
I. Pál (mint fentebb) ∞ 2. Méhes Erzsébet (nem ismert)
 Béla (*1718. 04. 18.)
 Imre (*1722.07. 03. – †Polgár)
 Judit (*1726. 02. 03)
 IV. János (*1727. 12. 11. – †Polgár)
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  I. Boldizsár ∞ Feir Anna
 Mátyás (*Jászapáti 1704. 02. 24. – †?)
 Miklós
 Albert (* Kerekgede, 1704 (?) – †?)
    II. Boldizsár (*Kerekgede, 1739 – †?)
 Gergely
 Mihály

A feljegyzésben az szerepel, hogy Boldizsár 1703-ban költözött vissza Kerekgedére, és 
Albert nevű fia 1704-ben született, már Kerekgedén. Ez a két adat nem lehet helyes, mivel 
a jászapáti keresztelési anyakönyv bejegyzése szerint Makó Mátyás 1704. február 24-én 
született, így a Kerekgedére való visszaköltözésre csak ezt követően kerülhetett sor. Albert 
esetében is valószínűleg elírás az 1704-es születési dátum, főként, ha a fiúk születési sorrend-
ben szerepelnek a felsorolásban, és így még Miklós is idősebb Albertnél.

Néhány adat Makó Pállal és családjával kapcsolatosan

A jászapáti plébánia keresztelési anyakönyvében olvasható bejegyzés szerint III. Makó Pál, a 
későbbi kiváló tudós 1723. július 9-én született. Édesapja Makó Gergely, aki 1747-ben bíró, 
1759–64 között főbíró (Rusvai Lajos: Jászapáti története. 2003), több évig tanácsnok, és a 
Nádor huszárok kapitánya volt, édesanyja Sike Judit (*1700 – †1768), keresztszülei pedig 
Kiss Márton és Szabó Erzsébet voltak. 

Makó Gergely nagy gondot fordított fiai taníttatására, mai szóhasználattal élve mindkettő 
diplomát szerzett. Pál az egri gimnázium elvégzése után – hivatását követve – belépett a je-
zsuita rendbe, majd a jezsuiták képzési rendszerének megfelelően elvégezte a nagyszombati 
egyetem bölcsészeti fakultását, azt követően Grazban a négyéves teológiát. Öccse, Lőrinc a 
jogi pályát választotta. Az ő életútjának részletes összefoglalását megtaláljuk Sugárné Kon-
csek Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok (Jászberény, 2003) című munkájában. A fiatal, 
tehetséges jogász szülővárosában jegyzőként kezdte pályafutását, majd jászkerületi esküdt, 
utóbb helytartói táblabíró, a kerületek önállóságának visszanyerése után nádori táblabíró lett. 
Három országgyűlésre választották meg a Jászkerület második küldöttének, 1801-ben pedig 
József nádor kinevezte nádori alkapitánnyá.

Makó Pál tágabb rokonságából még egy jeles, ugyancsak jászapáti születésű személyisé-
get említsünk meg, Gojzesti Madarassy Ferencet (*1762. 09. 29. – †1838. 07. 28.). Ő Makó 
Pál másod unokahúgának, Makó Juditnak a fia volt, és szintén a papi pályát választotta.  
Egyetemi tanulmányait nagybátyja vigyázó tekintete által kísérve folytatta, mivel Makó Pál 
volt a bölcsészeti kar igazgatója. Felszentelése után előbb vadkerti, majd rimóci káplán volt, 
ezt követőleg Budán helytartótanácsi könyvvizsgáló lett. Emelkedő pályájának állomásai: 
esztergomi szentszéki ülnök, szentszéki házasságvédő, egri kanonok, pozsonyi prépost és 
főesperes, majd szeptemvir, kancelláriai tanácsos, végül ansari választott püspök és királyi 
belső titkos tanácsos. Érdekességként megjegyezzük, hogy Makó Pál egyik utolsó, fenn-
maradt levelét éppen neki írta, 1793. július 13-án, „Admodum Reverende Domine Nepos” 
megszólítással.


