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Katona Csaba

Siker vagy kudarc? 

Egy nemesség megerősítésének krónikája a 20. század elejéről

Az elmúlt évek során három írásomban foglalkoztam a jászárokszállási Móczár család 
nemességének hitelességével,1 amelynek legfontosabb kérdéseit az alábbiakban ismerte-
tem. Jelen közleményben a témára vonatkozó, az elmúlt évek kutatásai során vizsgált 
iratok közül az egyik legérdekesebb forrást adom közre, nevezetesen a Móczár Elemér 
által írt, A nemes Móczár család múltjára vonatkozó feljegyzések című dokumentumot. 
A kézirat, amely 1905 végén, vagy kevéssel azt követően keletkezett, szoros összefüggés-
ben áll azzal, hogy szerzője egy kétségtelen hitelű, korábbi nemesítés nyomán kieszkö-
zölt egy nemességmegerősítést 1905-ben. A hivatkozási alap az volt, hogy III. Ferdi-
nánd magyar király 1645. január 19-én Linzben nemességet adományozott bizonyos 
Móczár Pálnak.2

A Királyi Könyvekben ez áll: „Móczár Lajos földbirtokos, kiskunfélegyházai lakos, 
dr. Móczár Elemér állami számvevőszéki számvizsgáló, budapesti és Móczár Géza bank-
hivatalnok, ugyancsak budapesti lakos régi magyar nemességét kegyelemből megerősí-
tem és részükre a jászárokszállási előnevet adományozom és pedig dr. Móczár Elemér-
nek díjmentesen. […] Ferencz József s. k.”3 Minderre 1905. október 10-én került sor.4

A megerősítés tényleges előkészítője az említett három családtag közül Móczár Elemér 
volt, aki 1864-ben Kiskundorozsmán született és Kiskunfélegyháza első, a hivatalt 
1872 és 1879 között betöltő polgármesterének, Móczár Józsefnek (1833–1887)5 volt a 
fia. A szép hivatali karriert betöltő tisztviselő, aki pályája során Kassán, Sopronban és 
Budapesten is megfordult, a legfelsőbb állami számvevőszék tanácsosaként vonult 
nyugdíjba, emellett alelnöke volt a Magyar Tisztviselők Országos Szövetségének, igaz-
gatója a Tisztviselők Betegsegélyező Egyesületének, sőt több kötet szerzője6 (pl. Nyugdíj-
lexikon).7

A 20. század elején keletkezett kéziratos feljegyzése több szempontból is értékes for-
rás. Egyfelől érdekes mentalitástörténeti adalékokkal szolgáló ego-dokumentum, hiszen 
rávilágít a polgári világban szép ívű pályát befutó, biztos anyagi helyzetben levő, identitá-

1  Katona, 1999; Katona, 2002; Katona, 2008.
2  MNL OL C 30. Helytartótanácsi Levéltár. Acta nobilium. Esztergom vármegye. Investigatio nobilium. 

C 12.; MP arm. 1.
3  MNL OL A 57. LXXI. köt. 440. 1449. sz.
4  Kempelen, 1913, 242.
5  Iványosi-Szabó, 1985, 559.
6  Szinnyei, 1908, 78–79.
7  Móczár, 1913; Erre nézve: Kozári, 2012.
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sát ugyan nem kereső, de azt egyfelől mégis körülbástyázni akaró, belső érdeklődés által 
is hajtott ember értékrendjére. Másfelől társadalomtörténeti szempontból annak forrása, 
hogy a 20.  század elején jogilag már nem is létező nemesség intézménye miként bírt 
még mindig komoly társadalmi presztízzsel, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, 
hogy egy kiváltságolt területen, nevezetesen a Jászságban, miként szorult korábban 
mégis háttérbe más privilégiumok mellett. Harmadrészt pedig kiváló forrása módszer-
tani szempontból is annak, hogy milyen nehézségekbe ütközhet az, aki családja múltjá-
nak feltárására szánja el magát és annak egyik szilárd bázisául a família tagjainak ködbe 
vesző emlékezetét tekinti.

Az 1645-ben nemességet nyerő Móczár Pál 1663-ban Nagy Iván szerint Nyitra vár-
megye „gyalogos seregének vezetője” volt.8 Az ő fia, György 1718-ban hunyt el, ennek 
fia, Mihály pedig Magyarszőgyénbe (ma: Szőgyén/Svodín, Szlovákia), Esztergom vár-
megyébe telepedett át, nemességét az 1719. november 6-i közgyűlésen ismerték el.9 
Ekkor már ő töltötte be a parasztkapitányi tisztséget: a posztra Bátorkesziben választot-
ták meg 1716. június 9-én.10 Az 1754–1755.  évi országos nemesi összeírásban még 
megtalálható a neve.11 Ám utolsó nőági leszármazottjával, bizonyos Kubicza Ferencné 
Móczár Erzsébettel a Borovszky-monográfia szerint a nemes Móczár család teljes egé-
szében kihalt.12 Okkal merül fel a kérdés, hogy ha ez így van, honnan származott a több-
ször említett Móczár Elemér? Mivel a nemességmegerősítés szerint a család a jászárok-
szállási előnevet kapta, logikusnak tűnik a feltételezés, hogy e település környékén kell 
keresni a választ.

A Móczár Pál által kapott nemességet megelőző időszakból szórványos adatok van-
nak csak az árokszállási lakosságra nézve. A település a Jászság északi peremén fekszik, 
közel húsz kilométerre Gyöngyöstől, amely várossal intenzív kapcsolatot ápolt. Figye-
lembe véve a fontos kereskedelmi útvonalon fekvő Gyöngyös szerepét, melynek piacán 
a közeli Mátra javai, valamint az Alföld értékei cserélhettek gazdát, ez aligha szorul bő-
ségesebb magyarázatra.13 A török háborúk idején a jászok tekintélyes része is Gyöngyö-
sön húzta meg magát.14 Később, a 18.  században a jászárokszállási sörfőzdének is a 
gyöngyösi szolgált mintául.15 Akkor, amikor Gyöngyös az oszmán hódítók kezén volt, 
csakúgy, mint a jász települések, a hatvani szandzsák 1550.16 és 1570.17 évi összeírásában 
megtalálhatók az árokszállási lakosok nevei is. Ezek azonban mai vezeték-, illetve csa-
ládnévként nem értelmezhetők. A török hódoltság utáni, 1690., 1699., 1714. és 1720. évi 
összeírásokban viszont ott található a Móczár név is – ám nem nemes lakosok nevei-

 8  Nagy I., 1864, 21.
 9  MNL KEML IV. a. 1. a. III. (1710–1723) P. 334. No. 778.
10  Kántor, 2003, 81.
11  Illésy, 1902, 33.
12  Borovszky, 1908, 457.
13  Katona, 2017, 8; Csikós, 2017, 18.
14  Mihalik, 2020, 16.
15  Kiss, 1979, 37; Hegedűs, 2020, 113–114.
16  Fekete, 1968, 76.
17  Bayerle, 1998, 36–37.
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ként.18 Az 1699. évi Johann Cristoph Franz Pentz-féle összeírásban19 például János, 
Ferenc és Mátyás,20 akik 1705-ben is Árokszálláson éltek.21 1714-ben Ferenc, Gergely, 
Mátyás és Péter.22 Az árokszállási nemesek közt 1699-ben nem található meg a Móczár 
név,23 ahogy 1720-ban sem.24

Nem elhanyagolható tényező, hogy a Jászságot és a két Kunságot 1702. március 22-én 
a Német Lovagrend lényegében megvette 500 000 rajnai forintért: a terület kikerült a 
nádor joghatósága alól, így a korábban élvezett kiváltságos állapot megszűnt és az 
1745.  évi redemptióig vissza sem állt (bár 1731-ben a Pesti Invalidus Ház lépett a 
Lovag rend helyébe). A  Lovagrend megbízásából Heinrich von Kageneck lovagrendi 
landkomtur ezt követően készítette el a Jászkunság első felmérését 1703-ban,25 majd 
1714-ben báró Cristoph Heinrich ab Kyau landkomtur írt jelentést26 a területről, 
1719-ben pedig ismét ő.27 1745-ben, a Jászkunság megváltakozásakor Árokszálláson 
három Móczár vált redemptussá: István, Gergely és János.28

A Móczár család tagjait a későbbiekben Árokszállás társadalmi és gazdasági vezető 
rétegében találhatjuk. Az ő mentalitásukat és stratégiájukat is találóan jellemzik Bánkiné 
Molnár Erzsébet szavai, amelyekkel többek között a kiskunfélegyházi Móczár-ágat 
illet te: „…hogy jól használták ki a jászkun szabadságból és szabadparaszti földtulajdon-
ból fakadó lehetőséget azt bizonyítja, hogy gyermekeik és unokáik is a város vagyono-
sabb, vezető rétegéhez tartoztak. Társadalmi megbecsültségüket nem csupán eredmé-
nyes gazdálkodásuknak köszönhették, Czakó István és András egyaránt taníttatta 
egy-egy fiát. István fia, Mátyás a gazdálkodás mellett közéleti pályát is befuthatott. Volt 
a város hadnagya, adószedője, borbírója, másodbírója. András fia János szintén volt má-
sodbíró és politikai inspector. Ezek mind olyan tisztségek, amelyek a korban egyáltalán 
nem általános írástudást igényelték. Ezt a mentalitást tapasztalhatjuk a Móczár és 
a Szolnoki családban, s a Horváth családban is, hogy csak néhány példát emeljünk ki a 
redemptusok rétegéből.”29 

A  birtok mellett a taníttatásból fakadó intergenerációs társadalmi mobilitás az 
árokszállási Móczárok esetében is tetten érhető.  A század végére a település legbefolyá-
sosabb családjai közé emelkedtek, és a korabeli sajtó híradásai szerint folyamatosan riva-
lizáltak a másik tekintélyes famíliával, a Pethessel. Olyannyira, hogy még a „Monte chi 
és Capulett” névvel is illették őket, mondván: „Ezek csináltak, helyesen, várost Árok-

18  Fodor, 1942, 185.
19  Szakál, 2017. Az összeírásra nézve: Cseh, 2017.
20  Szakál, 2017, 35–36.
21  Földi, 2020. 110.
22  Földi, 2012, 168.
23  Földi, 2020. 103.
24  Uo., 120.
25  DOZA U 155/3. fol. 118–152. A felmérésre nézve: Mihalik, 2013.
26  Cseh, 2004.
27  DOZA U. 155/1. 
28  Fodor, 1942, 188.
29  Bánkiné Molnár, 2000, 148–149.
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szállásból, elszaporodtak, kisajátították a pozíciókat (Móczárok), erre a másik, a szérűs-
kertes (Pethesek) tromffal válaszoltak.”30 A folyamatos pozícióharc ténye a két rivális csa-
lád között nehezen vitatható. Ennek egyik leglátványosabb, a nyilvános téren zajló eleme 
volt az, amikor az árokszállási választókerületben 1865-ben Pethes János indult Móczár 
János ellenében (előbbi nyert), híveik pedig Jászapátiban össze is verekedtek.31

Kétségtelen tény, hogy 1874-ben, amikor Jászárokszállás rendezett tanácsú város 
lett, idősebb Móczár Alajost (1819–1889) választották polgármesterré.32 A 20. század 
elején a képviselő-testületben öt Móczár foglalt helyet. Közülük a virilis Móczár Lajos 
(1855–1927) ügyvéd a Nemzeti Munkapárt megyei elnöki tisztségét is betöltötte. 
Testvérének, Józsefnek (1847–1908) a fia, Móczár Sándor (1878–1932) földbirtokos a 
Kaszinó Egyesület háznagya, a közbirtokosság elnöke és a törvényhatósági bizottság 
tagja volt.33 A Takarékpénztár Egyesület 64 részvényeséből 11-en voltak a család tag-
jai.34 Lajos és József unokatestvérének, a polgármester unokájának, Móczár Andornak 
(1875–1928) többek között Heves vármegyében, Nagyfügeden volt birtoka.35 Ő igaz-
gatósági tagja volt a Takarékpénztár Egyesületnek és a Kaszinó Egyesületnek.36 Halála 
után róla nevezték el Árokszállás főterét, mivel, gyermektelen lévén, komoly adományt 
tett a település javára. A tér máig az ő nevét viseli, igaz, egy ideig Engels Frigyes volt a 
névadója. A családnak a szintén Heves vármegyei Csányon is volt birtoka,37 ahol Móczár 
József másik fia, Béla (1877–1944) megyebizottsági, valamint képviselő-testületi tag 
volt.38 Kerekegyházán pedig Móczár Lajos és József testvérének, Móczár Antalnak 
(1862–1935) volt komolyabb birtokteste.39 Fia, az ifjabb Antal a zeneszerző Huszka 
Jenő lányának lett a férje.40

Kiskunfélegyházán már a helység újjátelepítésekor, 1743-ban felbukkant a Móczár 
név. Ekkor költözött át Móczár Jakab Fényszaruról,41 aki 1745-ben már házas gazda,42 
1755-ben és 1763-ban főbíró volt.43 A família itt kivívott rangját jelzi, hogy rajta kívül 
Móczár István is kétszer volt főbíró,44 míg négy jászsági eredetű család, nevezetesen a 
Czakó, a Szabó, a Móczár és a Fazekas valamelyik tagja 1800-ig 34 éven át visel te a fő-

30  Földi, 2020, 264.
31  Ruszoly, 1999, 194.
32  Csikós, 2012, 138.
33  Frühwirth–Wenzel, 1930, 140–141.
34  Kóczián, 1910, 4–6.
35  Rubinek, 1911, 300.
36  Csikós, 2012, 139.
37  Rubinek, 1911, 295.
38  Csikós, 2012, 141.
39  Rubinek, 1911, 531.
40  Csikós, 2012, 141.
41  Szerelemhegyi, 1882, 233.
42  Mezősy, 1935, 5.
43  Iványosi-Szabó, 1985, 558.
44  Bánkiné Molnár, 1991, 95.
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bírói tisztséget.45 Jakab nevét megtaláljuk az 1772.  évi Liber Fundiban is.46 A  telek-
könyv mérési bizottságában helyet kapott Móczár Jakab is,47 akinek mozgásterét mutat-
ja, hogy 1757–1758-ban két másik gazdával, Ficsór Pállal és Tarjáni Jánossal árendába 
vette Kiskunlacháza Móricgát nevű pusztáját.48 1744-ben még egy Móczár, Jakab test-
vére, Márton települt át Félegyházára, ő Árokszállásról érkezett.49 A neve ott olvasható 
az újratelepítők lajstromán,50 ezenfelül a már említett Liber Fundiban is.51 

Az adatokat még hosszan lehetne sorolni, ám itt és most csupán az az érdekes, hogy 
a fenti (és más) dokumentumok a 17–19. században a Jászságban, Kunságban, Heves 
vármegyében megtelepülő Móczár családot következetesen a nem nemesek sorában 
említik, éles ellentétben a kétségbevonhatatlanul nemes Nyitra, majd később Eszter-
gom vármegyében honos Móczár család tagjaival. Tekintetbe véve a nemesség előnyeit, 
valamint azt is, hogy a rokonságot egyébként is illett számontartani, jogosnak tűnik a 
feltételezés, hogy esetleg csupán névazonosságról beszélhetünk. Rácz István ideillő 
gondolatait citálva: „A rokoni szálak szétfutásának és újrasarjadásának a számontartása 
a családok közös érdeke volt. […] A nemesség igazolásakor az armálist szerző őstől le-
származottaknak sohasem volt szabad szem elől téveszteniük a nemeslevél őrzésének a 
helyét. […] Egyáltalán tehát, társadalmi pozíciójuk védelme parancsolóan írta elő a 
rokon sági tudat ápolását.”52 

A fenti hipotézist erősíti, hogy az 1905. évi nemességmegerősítés előtt kiadott, ne-
mesi családokkal foglalkozó kiadványokban a Móczár család nem lelhető fel.53 Kem pelen 
Béla munkájában 1913-ban viszont igen, de úgy, hogy a „jászárokszállási Móczár” család-
dal kapcsolatosan az 1645. évi armális adatait közli a kötet, viszont az 1754–1755-ben 
Esztergom vármegyében nemességét igazoló Móczár Mihályt (tehát a nemességszerző Pál 
unokáját!) egy másik Móczár család tagjaként jelöli.54 A Magyarország tiszti czím- és név-
tára 1901. évi száma a már többször említett Móczár Elemérnél szintén nem tesz említést 
nemességről,55 ám egy évvel később, 1906-ban már ott található neve előtt a jászárokszál-
lási előnév.56 Ha a Hof- und Staats-handbuch der Österreichisch- Ungarischen Monarchia 
1905. évi kötetét lapozzuk fel, ott is fellelhető „Móczár Elemér Juris Doctor”,57 egy év el-
teltével, 1906-ban viszont „Móczár von Jászárokszállás Elemér J.” szerepel a lapokon.58 

45  Bánkiné Molnár, 2020, 25.
46  Bánkiné Molnár, 2000, 303; MNL BKML Kf. Lt. Liber Fundi. 1772.
47  MNL BKML. Kf. Lt. Liber Fundi 1772.
48  MNL PML V. 102. b. 4. d. Capsa C. Fasc. 2. No. 17.
49  Iványosi-Szabó, 1985, 57; Bánkiné Molnár, 2000. 300.
50  MNL BKML Kf. Lt. V. 101. d. No. 7. Capsa 1. Fasc. 1. No. 1/1744.  Közli: Bánkiné Molnár, 1981. 
51  Bánkiné Molnár, 2000, 306.
52  Rácz, 1988, 157–158.
53  Pl.: Nagy I., 1860; Soós, 1935; Orosz, 1906.
54  Kempelen, 1913, 242.
55  MTCzN, 1901, 774.
56  MTCzN, 1906, 468.
57  HSÖUM, 1905, 998.
58  HSÖUM, 1906, 1024.
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Mindez logikus magyarázatul szolgál arra, hogy miért is volt szükség a nemesség megerő-
sítésére: Móczár Elemér korábban nem használhatta a címet.

Szembetűnő, hogy a jászárokszállási előnevet a már szintén említett Móczár Lajos, 
aki pedig Árokszálláson élt, a Név- és czímtár, valamint a Hof- und Staats-handbuch 
1905 utáni kötetei szerint továbbra sem használta. A helyi lap, a Jászárokszállás és Vidéke 
1911-ben az alábbiakkal hívta fel olvasói figyelmét Orosz Ernő Heves és a volt Külső- 
Szolnok egyesült megyék nemes családjai című könyvére: „A vaskos könyvben községünk 
lakosai közül is több olyan nevet találunk, akik bizonyára nem is gondolnák azt, hogy 
ők nemes családból származnak.”59 Ám e kötetben sem lelhető fel a Móczár név. A lap 
főszerkesztője Móczár Sándor volt, aki, ha fontos lett volna számára, bizonyára meg-
ütközik családja negligálásán. Őt illetően nem érdektelen jelezni azt sem: a neve mellett 
először a gyászjelentésében olvashatjuk a jászárokszállási előnevet.60 Nem esik szó a 
Móczár családról Scheftsik György Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemesi családait 
illető összesítésében sem.61 

Úgy fest tehát, hogy az Árokszálláson élő Móczár családtagok nem akarták és/vagy 
nem tudták igazolni nemességüket. 1905 után okkal feltételezhetjük, hogy azon túl, 
hogy le kellett volna róni bizonyos összeget a nemesi cím fejében, ebben szerepet játsz-
hatott a jász öntudat is. A nyitrai nemesség elfogadása ugyanis épp a család jász eredetét 
kérdőjelezte volna meg, márpedig a helyi értékrendben az vélhetően nagyobb súllyal 
esett latba, mint a 20. század elejére már egyébként is erodálódott értékű országos ne-
messég.62 Aligha írható pusztán a véletlen számlájára, hogy a már többször említett 
Móczár Lajos például szerepet vállalt az 1880-as évek végén életre hívott, rövid életű 
Jász Pártban: 1889-ben ott volt Jászberényben, a párt alakuló közgyűlésén.63

A fent felvetett kérdésekre a választ elsősorban egy magánkézben megmaradt irat-
együttes adja meg, egész pontosan azok a dokumentumok, amelyek Móczár Elemér le-
származottja, Móczár Ferenc birtokában maradtak fenn,64 köztük az itt közölt forrás: 
ez utóbbiak akkor, amikor először foglalkoztam a témával, még nem álltak rendelkezé-
semre, azokhoz bő tíz éve jutottam hozzá. A családja vélt és remélt nemességének kuta-
tása során keletkezett iratokból világosan kiderül, hogy Móczár Elemér eredetileg nem 
a jászárokszállási előnevet óhajtotta kérelmezni, hanem a gesztesit, egyfajta szóbeli csa-
ládi hagyomány alapján. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy végül kegyelemből 
kérte a megerősítést, nem pedig bizonyítékok alapján. Egy korábbi kérelemtervezetben 
ugyan hivatkozott a nemességszerző Pálra mint a családja ősére, ám itt más adat Pálról 

59  Hírek, 1911, 2.
60  Katona, 2008, 127. Ez azzal állhat összefüggésben, hogy a Tolna vármegyéből származó (tehát nem 

jász!), alacsony társadalmi rétegből jövő özvegye, Gyimóthy Etelka (1883–1977) számára fontos volt a 
nemesség hangoztatása. Gyimóthy Etelka életére nézve: Katona, 2011.

61  Scheftsik, 1935, 182.
62  A jász öntudatról: Szabó, 2015; Nagy J. T.–Szabó, 2016. Arra nézve, hogy egy kiváltságolt területen, 

nevezetesen Fiuméban, mennyire viszonylagos volt az értéke a 20. század elején az országos nemesség-
nek, lásd e kötetben Ordasi Ágnes írását: Ordasi, 2020.

63  Csikós, 2018, 43–44.
64  Itt köszönöm meg Móczár Ferencnek, hogy családi iratait rendelkezésemre bocsátotta (K. Cs.).
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nem olvasható, csak egy másik kéz, vélhetően Móczár Eleméré (a tervezetet a szépen 
formált betűk tanúsága szerint vélhetően egy iskolázott írnok vetette papírra) azt rög-
zítette, hogy Pál felesége Nagyszombathy (vagy Borbély65) Erzsébet volt a nyitrai káp-
talanban őrzött iratok szerint.66

Fennmaradt egy részletesebb indoklással felvértezett kérelemtervezet is. Ugyanaz a 
szépen író kéz rótta sorait, ám ebben több, más kéz általi javítás olvasható. Az, aki javí-
totta, áthúzta ezt a szövegrészt: „kegyelemből való elismerése”, helyette pedig ez szere-
pel: „fenntartása”, ami erősödő határozottságot sugall. Ez a tervezet szintén megemlíti a 
nemességszerző Móczár Pált, majd két fiát nevezi meg: a már ismert Györgyöt, illetve 
egy bizonyos Mátyást, aki állítólag „Jász-Árokszálláson” telepedett meg, illetve leszöge-
zi, hogy a „családi okmányok legnagyobb részét” a nemességszerző unokája, Mihály 
őrizte, ám annak utódai kezén azok sajnos elkallódtak. Ami azonban különösen érde-
kes, az az, hogy a kérelem szövege nem állítja biztosan az említett Mátyásról, hogy Pál 
fia volt: a kérvény megfogalmazása szerint ezt „direkt okmányokkal nem igazolhatjuk”. 
Az érvelés így tehát meglehetősen általános, és nem túl erős „bizonyítékokon” alapul: a 
születés évén és a névazonosságon.

A leszármazást a tervezet innentől vezeti le: a Pál fiaként feltételezett Móczár Má-
tyás fia volt a fentebb már említett Márton, aki Árokszállásról települt Félegyházára, a 
megerősítés kérelmezői pedig Márton utódai. Így tehát, ha Mátyás valóban Pál fia volt, 
a nemességet joggal szeretnék bírni. A tervezet így folytatódik: „A Móczár család ne-
mességének tudatában volt mindig, de mint a szabad kerületek tagjai, nem sokat törőd-
tek vele. A dunántúli rokonainkkal idősebb rokonaink állítása szerint atyafiságos érint-
kezésben állottunk és ezen érintkezés következménye volt azon eredmény, hogy a 
keresztnevek gyakori hasonlósága miatt megkülönböztetésül az Esztergom megyei ro-
konainkat magyarszőgyéni, bennünket pedig gesztesi Móczároknak hívott a közvéle-
mény. Erre nekünk legjobb tudomásunk szerint írott jogaink nem voltak és nincsenek, 
de valószínű, hogy a Magyarszőgyénhez közel fekvő Gesztes pusztától kaphattuk ezen 
elnevezést, mely pusztát valamelyik elődünk, talán Pál vagy Mátyás tulajdonilag vagy 
bérben bírta.”67

Vagyis konkrétumok híján feltételezések és általánosságok állnak Móczár Elemér 
érvelésének középpontjában, azt leszámítva, hogy fény derül arra, miért a gesztesi elő-
nevet akarták választani először. Ugyanakkor, bár Móczár Mátyástól le lehet vezetni a 
leszármazást 1905-ig, de a Móczár Pál és Mátyás közötti kapocs hiányzik. Mátyás 
(1665) fia Márton (1717), az ő fia István (1755), az ő fia (I.) József (1794), az övé (II.) 
József (1833), az övé pedig Elemér (1864).

Egy harmadik kérelemtervezeten a kézírásos feljegyzés is ezt támasztja alá: megem-
líti, hogy Mátyás Pálnak „valószínű fia”, 1665-ben született, Árokszálláson házasodott, 
első felesége Szabó Erzsébet, második felesége Kovács Katalin volt, 60 évesen halt meg 

65  MF cs. ir. ME 1.
66  MF cs. ir. ME kér.terv., a. 1–2.
67  MF cs. ir. ME kér.terv, b. 1–5.
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szintén Árokszálláson. Neve egyébiránt számos árokszállási összeírásban megtalálható, 
így pl. 1713-ban.68 Az ő 1717-ben született fia, Márton települt át Félegyházára Jakab 
nevű bátyjával és ott halt meg 1777-ben.69 

E bizonytalanságok dacára viszont a nemesség megerősítésére irányuló törekvés 
sike resnek bizonyult, amiben a legfontosabb szerepet nyilván nem a pallérozott érvelés 
játszotta, hanem sokkalta inkább az, hogy Móczár Elemér hosszú és odaadó hivatali 
szolgálatát ilyen módon is honorálja az uralkodó/az állam. Az oda vezető út rögös vol-
tának viszont kétségtelen bizonyítéka az itt közölt forrás, Móczár Elemér A nemes Móczár 
család múltjára vonatkozó feljegyzések című írása. A szerző részletesen ír arról, miért vá-
gott bele a kutatásba: „Boldogult atyámtól és a félegyházi összes rokonaimtól mindig 
hallottam a Móczár család nemes voltáról, sőt egyik tagja, Móczár Andor bátyám a 
»Gesztesi« előnevet is használta. De midőn kiléptem az életbe és okmányokkal kellett 
volna igazolni ezen hirdetett nemességet, nem találtam semmit, nem tudott senki bizo-
nyosat mondani vagy épen okmányokat adni, csak az öreg rokonaink meséit és egy két 
kopott öreg írást. Egyes rokonaim és barátaimnak a nemesi mivoltukkal való henczegé-
se sokszor felbosszantott, és mint pályámon kezdő fiatal ember legszentebb feladatom-
má és kötelességemmé tettem magamnak, hogy családom régi magyar nemességét fel-
derítsem.”70 

A feljegyzés szerint tehát a nemesség tudata élt a Móczár családban, ám azt jogilag 
igazolni mégsem volt képes senki. Móczár Elemér kutatásának motivációja viszont 
három pillérre is támaszkodhatott: a hagyomány igazolása iránti vágy, talán a kétségek-
ből táplálkozó sértett hiúság és a bizonyosság utáni el nem apadó sóvárgás. 

Bár a feljegyzés tartalmaz teljesen légből kapottnak tűnő adatokat is, így például azt, 
hogy a család neve összefügghet a Bars vármegyei Kövesmocsár község elnevezésével, 
vagy azt, hogy a Móczár család tagjai a közeli Ágó pusztáról húzódtak volna északabb-
ra,71 nem vitatható, hogy Móczár Elemér fáradságot nem kímélve kutatásokba kezdett, 
levéltárakban és a családtagoknál egyaránt. Ez végcélját tekintve 1905-ben eredményre 
is vezetett, hiszen a nemességmegerősítést elérte, de e siker nem nevezhető teljesnek. 
A legsúlyosabb probléma ugyanis nem nyert orvoslást, aminek jelentőségével ő maga is 
tökéletesen tisztában volt: „Móczár Pál gyermekeiről sajnos pontos anyakönyvi feljegy-
zéseink nincsenek és ez okozta a legnagyobb nehézséget az egyenesuton való leszárma-
zás beigazolására, s ez okból kegyelemből való megerősítésért folyamodtunk. […] hite-
les okmány nem volt egy félegyházi Móczár családnál sem, hiába kérdeztem az öregeket, 
akkor még élő Lajos bátyámat, maig élő Szabó Károlyné Móczár Veronikát,72 Rádiné 

68  MNL J-Nk-Sz ML IV. 3. a. (Ö 1) B. Capsa I. Fasc. 2. 36. 
69  6 MF cs. ir. ME kér.terv, c. 1.
70  MF cs. ir. ME 1.
71  Ugyanakkor kétségkívül volt arra példa, hogy a Jászságból északabbra húzódtak a háborús idők, illetve a 

török hódítás elől, például a közeli Gyöngyösre, majd idővel visszatelepültek. 1668-ban például arra 
nézve van adat, hogy árokszállásiak a Heves vármegyei Erdőkövesdre menekültek. Mihalik, 2020, 17.

72  Ő Móczár Jakab ükunokája volt. Jakab fia Mátyás volt, az ő fia Imre, az ő fia szintén Mátyás: ez utóbbi 
Móczár Veronika apja.
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Móczár Tereziát, családunk élő legidősebb tagjai nem tudtak semmi okmányt felmutat-
ni, semmi utba igazitást adni, hogy miben állott a Móczárok nemessége és hol van, vagy 
hová lett az armális.”73

Kutatásai során világossá vált számára, hogy a nemességszerző Pál valóban Nyitrán 
élt és hogy Mihály Magyarszőgyénben igazolta nemességét 1756-ban, hogy saját csa-
ládjának léte a 17–18.  század fordulójától igazolható Árokszálláson, valamint az is, 
hogy onnan telepedett át Márton és Jakab Félegyházára. E ponton viszont Móczár 
Elemér ismét belenyúlt saját emlékezéseibe. Eredetileg ezt írta: „A levéltári adatok sze-
rint ez a Móczár Mátyás volt fia Pálnak a nemesség szerzönek.” Utólag azonban a „volt” 
szót áthúzta és az „lehetett”-é finomodott.74 Egy más helyen pedig így írt erről: „Móczár 
Mátyás adja a kapcsolatot Móczár Pál között. Móczár Mátyásról tudjuk, hogy 1665ben 
született, s valószinü hogy Nyitra megyéböl vándorolhatott be, illetve házasodott be 
1690ben Jászárokszállásra, s miután Nyitrában ezen idöben hiteles okmányok szerint 
Móczár Pál és neje családjával élt kétségtelen bizonyitéka tőle való a leszármazásnak a 
teljesen azonos és más és különösségénél fogva is már magában álló név, mely a levél-
tárak szerint Móczár Mátyás elött az az 1700 tájáig nem fordult elö a jászkun kerületek 
évkönyveiben.”75 

A „legerősebb” érv tehát ezúttal is a névazonosság. Az árokszállási anyakönyvek vi-
szont nem igazolták, hogy Mátyás a nyitrai Pál fia lenne. Móczár Elemér ez ügyben le-
vélben fordult az árokszállási plébánoshoz, Sipos Gézához, hogy nézzen utána Móczár 
Mátyásnak és Gergelynek, akik feltételezése szerint Pál fiaiként testvérek voltak. A plé-
bános meg is lelte Mátyás adatait: 1694. január 30-án vette feleségül Szabó Erzsébetet, 
1725. március 8-án hunyt el. Ekkor második házasságában élt, ebből született Márton 
fia 1717. november 7-én.76 Móczár Gergelyből azonban három is élt egy időben Árok-
szálláson. A nyitrai eredetre viszont semmilyen adat nem került elő. A plébános így fo-
galmazott: „Sehogy se bírom beilleszteni Tek[intetes Úr] kombinációját a mi anya-
könyvi adataink összesítésére. […] Ezeken felül még egy sereg Móczár van, de ezek még 
kevésbé illenek be a Tekintetességed kombinációjába.”77 

Móczár Elemérnek azzal is szembesülnie kellett, hogy az árokszállási plébános egy 
ponton túl nem mutatkozott igazán segítőkésznek: „Méltóztassék megengedni, hogy 
kívánságát parancsszón nem teljesíthettem, s ezen kutatás nem kurrens dolog, s kurrens 
dolog pedig a karácsonyi ünnepkörben biz annyi, hogy alig jut mellette egy kis idő levél-
tári nyomozásra.”78

A Jászság mellett Móczár Elemér a Dunántúlon is igyekezett kutatni, amitől első-
sorban az 1645. évi armális megtalálását remélte. Azt feltételezte, hogy a kiváltságolt 
Jászságban letelepedett ágnak nem volt szüksége a nemességet igazoló iratokra, sőt 

73  MF cs. ir. ME 1–2.
74  MF cs. ir. ME 2.
75  MF cs. ir. ME 5.
76  MF cs. ir. SG lev. 1.
77  Uo.
78  Uo.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   679 2021.01.19.   15:46:28



680

meglehet, titkolni igyekeztek nemességüket, hiszen az országos nemeseket nem feltét-
len látták szívesen a Jászság területén, ha pedig mégis ott éltek, sokszor nem tudtak be-
illeszkedni a jász, kivált a redemptus tudatú közösségbe. Országos jogaikat sem tudták 
maradéktalanul érvényesíteni, 1764-ben például egy kerületi gyűlés kimondta, hogy a 
nemesség jogai és terhei a Jászságban és a két Kunságban egyenlők a nemtelenekével.79 
Gyakorta a nemesek sem törekedtek a beilleszkedésre, de a többség sem volt befogadó 
irántuk. Kiváló példája ennek az ugyancsak nemes Nagy Györgynek a szintén az 
ego-dokumentumok számát gyarapító, 1759–1769 közötti éveket felölelő, közelmúlt-
ban nyomtatásban is megjelent naplója.80 Az Árokszálláson élő, de nemesi öntudatát 
őrző, kereskedelemmel foglalkozó, így kvázi kétszeresen is kívülálló férfi „magát az or-
szágos nemességhez számította, még akkor is, ha ez a nemesség voltaképpen alig jelen-
tett valamit a jászsági viszonyok között”.81  

Móczár Elemér abból indult ki, hogy a III. Ferdinánd-féle armális az Esztergom vár-
megyei ágnál maradt, akikkel „atyafiságos összeköttetésben voltunk mi félegyháziak”, 
amire „családunk öregebb tagjai még ma is emlékeznek, de arról sajnos írásbeli emlék 
nem maradt fent”.82 A kutatás során felderítette, hogy Pál ágán György, majd Mihály 
után utóbbi István nevű fia vitte tovább a Móczár nevet, majd pedig ennek fia, Pál, 
akitől két fiú származott: ifjabb Pál és Ferenc.83 Utóbbinak egy leánya volt: Erzsébet, 
később Kubicza Ferencné. A családi iratok pedig állítólag nála lapultak: „A Móczárok 
nemesi okmányait […] egy bádog dobozba zárva 1856ban Kubicza Ferencné Móczár 
Erzsébet átadta Móczár Antal és Móczár István rokonainak, akik hüséges megörzését 
igérték a családi ereklyéknek.”84 A továbbiak során viszont Móczár Elemér azzal kény-
szerült szembesülni, hogy a padláson őrzött iratok elrohadtak, amit a köbölkúti (Eszter-
gom  m.) jegyző által felvett és Móczár Antal unokája, Móczár Lajos által szignált 
jegyző könyv igazolt (ő volt Pál utolsó férfi leszármazottja).85

Ennek ellenére nem lett az enyészeté minden családi irat. Kubicza Ferenc csanád-
palotai tanítónál fennmaradt néhány dokumentum, amelyek között Móczár Elemér 
végül fellelte az 1645. évi oklevél hiteles másolatát. Ez sem okozott azonban felhőtlen 
örömet számára: a címerleírás teljesen más volt, mint amire ő emlékezett, amikor a ne-
mesnek tartott rokonoknál címereket látott. Végül Jász-Nagykun-Szolnok vármegye le-
véltárosa86 segítségével jutott arra a meggyőződésre, hogy a rokonoknál látott címerek 
házasságok révén kerültek a családtagokhoz, azok nem a Móczár család címerei voltak.87

Móczár Elemér viszont a bizonytalanságok ellenére is igazoltnak látta, hogy az árok-
szállási és az Esztergom vármegyei Móczárok egy családból származnak, legalábbis ezt 

79  Bagi, 2006. 203.
80  Nagy Gy., 2017. A naplóról és írójáról legújabban angolul: Csikós, 2020.
81  Csikós, 2017, 21.
82  MF cs. ir. ME 3. 
83  MF cs. ir. ME 10. 
84  MF cs. ir. ME 3.
85  Uo.
86  Herendi József (1850–1924), aki 1892 és 1920 között volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárnoka.
87  MF cs. ir. ME 4.
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az álláspontot vetette papírra: „S hogy egyidöben történt a családi vagyon felosztása, a 
familiáris jussolás igazolja azon körülmény, hogy a Jászságban és Esztergom megyében 
csaknem egyidöben bukkantak fel a Móczárok alig 8-10 év a két ág alapitása között az 
idö. Ezen körülmény is igen nagy érv a két család rokonsága, illetve egy közös östöl való 
leszármazására vonatkozolag.”88 Annak jelentőségét, hogy miközben tényleg közel azo-
nos időben bukkan fel a Móczár név Nyitra, majd Esztergom vármegyében is és a Jász-
ságban is, de az egyik helyen nemesként, a másikon nem nemesként, láthatóan igyeke-
zett figyelmen kívül hagyni.

Erősen sántít az a korábban hangoztatott érvelése is, hogy a dunántúli rokonokkal 
„atyafiságos” összeköttetés állt fent. A  dunántúli Móczár leszármazottakkal Móczár 
Elemér kényszerült felvenni, majd kiépíteni a kapcsolatokat, ezenfelül az is kiderült, 
hogy még a jászsági és kunsági Móczár-ágak sem feltétlen voltak közeli viszonyban. Mó-
czár Elemért pályája, munkája Budapesthez kötötte, és még a félegyháziakkal89 sem tar-
totta az érintkezést komolyabban: „Én személyesen nem ismerek egy jászárokszállási 
Móczárt sem, Móczár Lajos ügyvéd rokonunkat kerestem fel levélben, ő a legnagyobb 
szívességgel válaszolt, ugyan néhány becses adatot közölt is velem, nemesi okmányok 
hollétéről nem tudott semmit, ígérte, hogy meglátogat engem, de bizony csak az ígéret-
nél maradt.”90 Pedig egy nemzedékkel korábban e kötelékek, legalábbis saját elmondása 
szerint, még nem szakadtak meg: „Édesatyám atyafiságos érintkezésben volt Móczár 
Alajos jász árokszállási polgármesterrel, én is több kedves levelet váltottam Móczár La-
jos árokszállási ügyvéd, kedves rokonunkkal, aki nagy szívességgel adott felvilágosítást 
családunkról, hogy nem tudott pontos adatokat, az bizonyára nem rajta múlott.”91 Sőt 
egy rokonához – vélhetően Móczár Lajoshoz – írt leveléből az is kiderül, hogy soha 
nem járt Árokszálláson: „Őseim 150 évvel ezelőtt hagyták oda Jászárokszállás pusztáit, 
én nem is láttam életemben soha, de könnybe lábadt a szemem, midőn megkaptam a 
jász árokszállási praediktumot.”92 A korábban felvetett gesztesi előnévről pedig csupán 
ennyit jegyzett le: „Hát nem volt nemesi előnevük a Móczároknak? Kérdezték tőlem a 
félegyháziak, hiszem Móczár Andor és mások széltében használták a Gesztesi elönevet, 
erre a fele[le]t az, hogy bizony jogosan nem volt.”93 

Összességében elmondható, hogy a Móczár család nemességszerzési törekvése a 
század forduló polgárosuló/modernizálódó, de a feudális örökség terheit még hordozó 
társadalmának kettősségét villantja fel. Egy földbirtokos családból származó, kiskun-
félegyházi gyökerekkel rendelkező magas rangú állami tisztviselő a 20.  század elején 
fontosnak tartotta, hogy igazoljon a családja számára egy jogilag már bő fél évszázada 
túlhaladott privilégiumot. Írott bizonyítékra nem lelt arra a családi hagyományra néz-

88  MF cs. ir. ME 5–6.
89  A félegyháziakról csupán ennyit tartott szükségesnek megjegyezni: „Ezen kutatómunkámban a kedves fél-

egyházi rokonok semmiféle erkölcsi vagy pláne anyagi támogatásban nem részesítettek.” MF cs. ir. ME 4.
90  MF cs. ir. ME 9.
91  MF cs. ir. ME 4.
92  Uo.
93  MF cs. ir. ME 5.
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ve, hogy ősei valóban nemesek lennének. Kutatásai során talált egy 17. század derekán 
nemesített, dunántúli Móczár családot, ám a két szálat nem tudta összeilleszteni. Ennek 
ellenére célját elérte, az uralkodó kegyelemből megerősítette a család nemességét, nyil-
ván nem a hitelességet tartva szem előtt: ez magyarázza, hogy az érvelés törékenysége 
nem esett latba komoly súllyal. A tényleges előnyökkel már nem járó privilégiumot nem 
a bizonyított érvelés miatt kapta meg a kérelmező, hanem azt a király (= az állam) egy-
fajta jutalomként, pályája, hűsége, szolgálata elismeréseként adományozta neki.

Móczár Elemér fent vázolt törekvése természetesen nem egyedi, elszigetelt eset: em-
líthető például a Hatvany-Deutsch család vagy Ganz Ábrahám nemességszerzése. E két 
példa nem teljesen analóg, hiszen itt számolni kell a zsidóság soraiból kikerülő vagy 
külföldi eredetű családok szándékával, hogy minél inkább közelítsenek a hagyományos 
magyarországi elithez, amiben számos tényező gátolta őket eleinte, így a nyelvi és fele-
kezeti különbségek. A Hatvany-Deutschok és Ganz Ábrahám céljai és lehetőségei még-
is teljesen más dimenziókban mozogtak, mint Móczár Eleméré, akinek példája világo-
san igazolja, hogy e törekvés alacsonyabb szinten is létezett. A helyzet paradox volta 
még inkább megragadható abban, hogy a nemesség megerősítése egy, a polgári állam-
ban szép ívű karriert építő minisztériumi főtisztviselő nevéhez köthető. 

Az eredetileg kézzel írt forrást betűhíven közlöm, ahol a papír szakadozása miatt 
hiányoznak szavak, betűk, ott a szokott módon jelzem: […]. Az áthúzott részeket külön 
nem jelölöm, mivel azok olvashatatlanok.

Forrás

A nemes Móczár család múltjára vonatkozó feljegyzések 
Írta Dr Móczár Elemér (MF cs. iratai, ME)

Boldogult atyámtól és a félegyházi összes rokonaimtól mindig hallottam a Móczár csa-
lád nemes voltáról, sőt egyik tagja, Móczár Andor bátyám a „Gesztesi” előnevet is hasz-
nálta. De midőn kiléptem az életbe és okmányokkal kellett volna igazolni ezen hirde-
tett nemességet, nem találtam semmit, nem tudott senki bizonyosat mondani vagy 
épen okmányokat adni csak az öreg rokonaink meséit és egy-két kopott öreg írást.

Egyes rokonaim és barátaimnak a nemesi mivoltukkal való henczegése sokszor fel-
bosszantott és mint pályámon kezdő fiatal ember legszentebb feladatommá és köteles-
ségemmé tettem magamnak, hogy családom régi magyar nemességét felderítsem.

Móczár név: Nagy könnyebbségemre szolgált, hogy családunk neve olyan különleges, 
hogy más családok nevekkel nem téveszthető össze (: mint pl. Szabó, Kiss stb. nevek:) 

Honnan eredt ez a név? ez volt első kérdésem úgy önmagamhoz, mint egyes megyék 
irattárosaihoz. A kutatás a következő eredményre vezetett.
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Családunk felsőmagyarországi származású neve pedig valószínűleg a Bars megyé-
ben levö u. n. Köves Moczár kis községtöl94 veszi eredetét, mely a régibb okmányainkon 
megyei irattári feljegyzésekben, sőt még az 1900 körüli helyiségnévtárban is „Močiar” 
néven szerepel, melyet a legujabb közigazgatási névmagyarosító mozgalom változtatott 
Köves-Moczárra. Hogy teljesen megfelel-e a valóságnak ezen magyarázat, nem tudom, 
de a valószinüség mellette van. A valószinüséget még támogatja a hagyomány is, mely a 
Moczárok bölcsöjét Ágóra95 helyezte, ezen Ágó Jászárokszállás mellett volt valaha né-
pes község, de a török dulás vagy labancz támadások idejében teljesen leromboltatott, 
és századig fentmaradt magányosan álló tetötlen puszta temploma és tornya, de ezt is 
elpusztitotta az idő vasfoga, és midőn az ágói pusztán a földmíves ekéje néha fel felvet 
egy-egy követ, ezek jelzik, hogy ott valaha népes község volt, ahol a Móczárok őseinek 
bölcsöje ringott. Nevünket mindig Móczárnak találtam régi okmányokon bár itt-ott 
előfordul „Mótzár” elnevezés is, de a német okmányokon tapasztaltam. Magyarban és 
latin okmányokon Móczár van írva. Az ősi falu pusztulása után mely a 16ik század vége 
vagy a 17ik század elejére tehető, származott el a Móczár család Nyitra vagy a körülötte 
levö megyékbe. Azért említem Nyitra megyét, mert az első Móczár nevű ősünk, itt 
szerepel mint nemességszerző 1645ben. 

Elsö Móczár, kit ilyen néven találtunk, Móczár Pál, vitéz katona volt, s az érsekujvári 
táborozás után jó szolgálatai vitézsége stb. érdemei fejében III.  Ferdinánd Magyar 
király tól 1645ben nemességet kapott. 

Az erre vonatkozó okmányokat 1645ben hirdette ki Nyitra vármegye az öszi köz-
gyűlésén.96 Móczár Pál nős és családos ember volt. Mikor nősült, nem lehet pontosan 
megállapitani, de már 1647ben nejével Nagyszombathy Borbély Erzsébettel együtt 
Nyitra város mellett Köröskényben97 vettek ingatlant és ott is telepedtek meg. Nejét 
találtam Borbély Erzsébet néven is, valószinü, hogy a Nagyszombathy elnevezés predi-
katuma volt az elsö ismert Moczár névnek. Ez a Móczár Pál és neje nagyszombati Bor-
bély Erzsébet voltak valószínüleg a mi őseink. Móczár Pál gyermekeiről sajnos pontos 
anyakönyvi feljegyzéseink nincsenek és ez okozta a legnagyobb nehézséget az egyenes-
uton való leszármazás beigazolására, s ez okból kegyelemből való megerősítésért folya-
modtunk.

Most tehát menjünk vissza Félegyházára és menjünk visszafelé Nyitráig, ahol a mi 
családnevünket viselö régi magyar nemes család élt és gyermekei onnan elszármaztak. 

94  Kövesmocsár, 1899-ig Mocsár (ma: Mociar, SK) Bars vármegyei település. A család nevét illetően több 
elmélet született. 1935-ben Follajtár Ernő és Gróf Imre a 15. századi, általuk jásznak tartott Mócza csa-
láddal azonosították. Follajtár–Gróf, 1935, 409. Varga Sándor Frigyes szintén 1935-ben a Pentz-féle 
összeírás egyik jász neveként említi a Misey és a Tajthy mellett. Varga, 1935, 119. Mizser Lajos legújab-
ban (2013-ban) szlovák eredetűnek tartotta és „nagyon erős, hatalommal felruházott” jelentést tulajdo-
nított neki. Mizser, 2013, 191.

95  Ágó, ma Jászágó, 1952-ben szakadt el Jászárokszállástól és lett önálló község. A 15 éves háború idején 
kihalt, később Ágó pusztaként említik a források.

96  Nyitra vármegye jegyzőkönyvében ez a kihirdetés egyik, 1645 őszén tartott közgyűlésnél sem lelhető fel 
(Szabó András Péternek ezúton is köszönöm az információt (K. Cs).

97  Alsó- vagy Felsőköröskény (ma: Nyitra részei, Dolné és Horné Krškany, SK).
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Nevét a Nyitra megye …1645-ben volt föjegyzője Alvinczy Péter98 épen úgy Móczár- 
nak irja, mint most élő utódai, s ez nagy bizonyíték már magában véve is, mert a név 
különlegessége illetve hasonlósága hatalmasan mutat Nyitra felé.

A félegyházi Móczár családot mindig mindenki nemes famíliának ismerte, a férfiak 
nemes családokból nősültek, nemességet feltételezö megyei kerületi stb. hivatalokat vi-
seltek, de okmányokat nem nemesi mivoltról nem találtam sehol.

Ezen okmány hiányt úgy magyaráztam, hogy ezek nem is voltak szükségesek a ne-
mesi jogok gyakorlásához, mert a Jászkun kerületek szabad polgárai között levén, mint 
ilyen nemesi jogokat élvezett armális nélkül is. Találtam nemesi pecséteket is, melyeket 
Móczár Ferenc királyi táblai jegyző használt 1800as évek elején, s mint már fentebb 
említettem Andor bátyám a Gesztesi előnevet is használta, irattárakban nemesi meg-
szólítási czimzéseket találtam nevezetesen a Jásznagykun Szolnok megyei levéltárban 
egy periraton Jaksa család perében Móczár Ferenczet az én nagyatyám fivérét neves 
nemzetes és vitézlő Móczár Ferencz urnak czimezték hivatalosan. De ismétlem hiteles 
okmány nem volt egy félegyházi Móczár családnál sem, hiába kérdeztem az öregeket, 
akkor még élő Lajos bátyámat, maig élő Szabó Károlyné Móczár Veronikát, Rádiné 
Móczár Tereziát, családunk élő legidősebb tagjai nem tudtak semmi okmányt felmutat-
ni, semmi utba igazitást adni, hogy miben állott a Móczárok nemessége, és hol van, 
vagy hová lett az armális.

Követtem a régi nemesi összeirásokat s ott találtam egy nemes Móczárt. 1756ban 
foganatositott nemesi össze irásban nemes Móczár Mihály magyarszölgyéni99 lakos 
neve szerepel az esztergomi megyei nemesek soraiban. Az országos levéltárban való ku-
tatásom eredménye pedig az volt, hogy a Móczárok nemességét Nyitrában hirdették ki 
először 1645ben. A félegyházi és szolnoki adatok szerint a Móczárok 1645ben jöttek 
Jászárokszállásról a félegyházi pusztára, mint telepes lakosok. Nézzük tehát meg a pest-
megyei, nyitrai, az esztergomi, a szolnoki, s a félegyházi levéltárakat, mit beszélnek.

Azon feltevésböl indultam ki, hogy elödeinknek, akik bejöttek a szabad jászkun kerü-
letekbe, nem volt szükségük armálisra, hogy nemesi jogokat gyakoroljanak, mert ily nemü 
jogokkal éltek mint a redemptio által teljesen szabadnak nyilvánitott kerületek polgárai, 
tehát ha nálunk nincsenek okmányok, minden esetre azon Móczár családnál vannak akik 
nem jöttek be a Jászságba, hanem Nyitra vagy Esztergom megyékben maradtak.

A félegyházi települök között levö Móczár Jakab100 és Márton Jászárokszállásról jöt-
tek be 1745ben tehát az ö nyomukat követve elsö utam Jászárokszállására vezetett, de 
ott nem találtam nemesi okmányokat csak hagyományokat és emlékeket.

A jászárokszállási kutatások szerint a Móczárok 1690–700 körül kerültek Jászkun ke-
rületekbe, és ezen század folyamán félegyháza és Kunszent Miklósra is letelepedtek, a fö ág 
Árokszálláson maradt. Az árokszállási anyakönyvek szerint a félegyházi Móczárok öse 
Jakab és Mártonnak az atyja, Móczár Mátyás volt, aki 1725ben Árokszállásról körül belül 

 98  Alvinczi Péter († 1661) 1639–1661 között volt Nyitra vármegye jegyzője, 1658–1661 között nádori 
ítélőmesteri funkciót is ellátva. Keresteš, 2009, 52–53.

 99  Magyarszőgyén, Esztergom vármegyei település (ma: Maďarský Svodín, SK).
100  Téves adat, ő Jászfényszaruról települt be.
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60 éves korában halt meg, tehát ö kelme született 1665 körül. A jászberényi, jász-nagy-
kun-szolnok megyei levéltárak szerint 1700 elött Móczár név nem fordult elö, sem a halá-
lozási anyakönyvek nem beszélnek előző Móczárokról. Végtelen kár, hogy a születési 
anyakönyveket 1700tól vezetik,101 mert igy a pontos meghatározás helyét a levéltári ho-
mályos adatok magyarázása foglalja el. A levéltári adatok szerint ez a Móczár Mátyás lehe-
tett fia Pálnak a nemesség szerzönek, fivérei voltak még Móczár György és Móczár Ger-
gely, mert a Móczár família igen szapora család volt mindenkor. Volt tehát három testvér 
Móczár György, Gergely, Mátyás. Mátyás mint emlitém a félegyháziak öse lett. […]

Egy másik Móczár Györgytől és ennek fiától, Andrástól származtak át a Móczárok 
Kun Szent Miklósra. Itt is olyan névismétlés fordul elö, amely kétségtelenné teszi Mó-
czár Pál fiától, Györgytől való származásukat, mert a Móczárok unokáikat előszeretet-
tel keresztelték nagyatyjuk nevére. Ezért látunk Pálokat, Györgyöket a jászárokszállási 
ösök között.

Tőle és Móczár Gergelytől származtak a jászárokszállási rokonaink. Móczár György-
nek fia pedig volt Móczár Mihály, aki 1719ben Magyar Szölgyén községben telepedett 
meg és a levéltári kutatások szerint armálisát Esztergom megye hirdette ki 1719ben s a 
dunántuli Móczárok öse lett.

Gergely és Mátyás letelepedvén szabad jász kerületekben, nem szorultak armálisra, 
ezt György utódainál kell keresnem.

De nézzük, vannak e Magyar Szölgyénben és környékén Móczárok. Az esztergomi 
körjegyzök legnagyobb része nemmel válaszolt, végre választ kaptam, mert szerencsém-
re a köbölkuti102 jegyzö véletlenül egy Móczár unokát bírt feleségül. Ö és kedves neje is 
a legnagyobb szívességgel válaszoltak levelemre. 

Közléseik és az esztergomi levéltár adatai szerint egybe állítottam a dunántuli Mó-
czárok leszármazását, mely a nagy leszármazási táblán látható. Elsö pillanatra szembe 
tünik a félegyházi Móczárokkal együtt viselt sok azonos név Lajos, Ferencz, Márton, 
István stb. nevet ugyan akkor félegyházán is viselt egy csomó Móczár. Hogy ezekkel a 
rokonainkkal a »fekete szemü Móczárokkal« atyafiságos összeköttetésben voltunk mi 
félegyháziak, arra családunk öregebb tagjai még ma is emlékeznek, de arról sajnos írás-
beli emlék nem maradt fent. Örökösödési ügy vagy ipa per nem fordult elö köztük, 
mert bár névrokonok voltak és egymástól távol állottak, úgy a rokonság, mint megtele-
pedési hely tekintetében.

Nagy vagyonú család volt a Magyar Szölgyénben lakó Móczár család, erről tanusá-
got tesz Móczár Mihálynak 1775ben keltezett végrendelete, amelyben István fiának 
testálta összes vagyonát. A sors szeszélye szerint ugyan akkor Félegyházán is volt egy 
gazdag Móczár István,103 aki élete párjával Keserü Teréziával a kezeimben levö hiteles 
okmány szerint 140 000 ezüst forint értékü javakkal volt megáldva, ami tekintettel a 
devalvácziós idökre, a mai becslés szerint annak tízszeres értékének felel meg. Az utolsó 

101  Az anyakönyveket 1694-ben kezdték vezetni, de a folyamat megszakadt és 1712-től vezették újra. 
Mihalik, 2020. 39.

102  Köbölkút, Nyitra vármegyei település (ma: Gbelce, SK).
103  Móczár Márton (1755–1829) fia, Móczár Elemér dédapja.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   685 2021.01.19.   15:46:28



686

vagyonos Móczár volt a magyar szölgyéniek között Ferencz, akinek leánya Móczár 
Erzsé bet Kubiczai Kubicza Ferenchez ment nőül. A Móczárok nemesi okmányait, a ne-
mesi levelet, az érdemeket felsoroló testímoniumot stb. egy bádog dobozba zárva 
1856ban Kubicza Ferencné Móczár Erzsébet átadta Móczár Antal és Móczár István 
rokonainak, akik hüséges megörzését igérték a családi ereklyéknek.

De bizony nem tartották meg szavukat, hanem feltették a padlásra és az ott becsor-
gó hó és esövíz befolyása következtében elrothadtak a Móczárok kutyabőrei. Erröl érte-
sített engem a köbölkuti jegyzö által Móczár Antal unokájával, Móczár Lajos földmíves 
munkással és keze kereszt vonásával ellátott felvett jegyzőkönyv. Megsemmisültek az 
okmányok. Királyi kegyelem kell tehát, hogy megerösítse a régi jogokat. Berényi jegyzö-
né önagysága, aki Kubicza Ferencz és Móczár Erzsébetnek unokája volt, emlékezett rá 
hogy bátyjánál, Kubicza Pongrácz csanádpalotai tanítónál, úgy tudja, van még nehány 
régi Móczár okmány, forduljak hozzá.

Hozzá is fordultam és ö a legnagyobb elözékenységgel bocsátotta rendelkezésemre a 
Móczárok meglevö okmányait. Nagyon megörültem, midön közöttük meg találtam a 
Móczár Pál nemesi levelének hiteles másolatát, melyet Alvinczy Péter Nyitra vármegye 
föjegyzöje állított ki 1645ben. Szórul szóra való ki másolata az eredetinek, és igy telje-
sen pótolta az elveszett régi nemesi levelet.

Le van írva benne a czímer, mely egy négy felé oszlott pajzsból áll ennek ellentétes 
sarkaiban vörös mezőben egy-egy babérral koszorúzott oszlop, a másik két kék mező-
ben pedig a vízböl övig kiemelkedö fürdö szüz leány van, aki ajkaihoz postás kürtöt 
emel. A pajzs tetején sisak, azon királyi ékítmény, a sisak tetején nyilt nemesi korona, 
melyböl két sasszárny közöl egy griffmadár emelkedik ki karmait ragadozásra tartva.

Miért kapta Móczár Pál épen ezt a czímert nem tudom, ez bécsi levéltári kutatást igé-
nyelne, ahol talán még megvan annak a testímoniumnak másolata, melynek alapján a ne-
mesi levél kiadatott, és amely sajnos az esö víz hatása alatt szétmállott. De ezt kutassa más.

A dunántuli Móczárok kihaltak, csak egy ily nevü utóduk él még, Lajos, akiröl már 
fentebb megemlékeztem.

A czimer elöször megdöbbentett, mert ugyan akkor másik Móczár czimert is fedez-
tem fel, a pajzs vörös mezejében egy oroszlán áll egyik karmát ragadozásra emeli, a má-
sikba kardot tart. A pajzs tetején sisak azon nyilt korona, ennek tetején egy a levegöből 
kiemelkedö és kardot markoló kar van. Hozzá járul ehhez még azon körülmény is, hogy 
ezen czimert feltüntetö pecsétet a félegyházi és jászárokszállási rokonaimnál és azok 
okmányain találtam, valamint Pest megye levéltárában is feltalálható ez a czimer Mó-
czár Ferencz táblai jegyzö pecsétjein. Hogy nemesek voltak elödeink az bizonyos, mert 
czimeres pecséteket használtak, de erröl nemesi okmányuk nem volt, sem nemességük 
nyoma nem volt található az országos levéltárban, a czimer pedig eltér a nemesi levél 
czimerétől. Mi ennek az oka? hol itt a felelet? 

Ezen zavaromból Szolnok megye levéltárosa segitett ki. Az ö kutatásai szerint a fent 
jelzett oroszlános czimert Móczár János jászárokszállási senator használta Nagy András 
és Puha Jakab közötti perben 1762 évben eszközölt tanúkihallgatási jegyzökönyv alá-
irásánál. De részletesebb vizsgálat után kideritette a levéltáros, hogy a czimer valószínü 
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hogy nem volt Móczár János czímere, mert az oroszlán mellett K. J. betük vannak vésve, 
holott ha övé lett volna M. J. lett volna oda metszve. Ez tehát beházasodott czímer le-
het, amelyet az utódok átvettek, megfeledkezvén arról a czímerröl, melyet elödeik kap-
tak, mert az okmányok a nyitraiak birtokában levén […].104

A jászárokszállási Móczár család tagjai a félegyházi Móczároknak vérrokonaik egy 
fatörzsböl származnak […]105 nek járul még a Móczár György fiától származó és Jász-
árokszállás […]t. Miklósra106 szakadt Móczárok ága is. De haladjunk most egyenesen a 
félegyházi ág nyomában. 

Amint már említém, Móczár Mátyás adja a kapcsolatot Móczár Pál [ ] között.107 
Móczár Mátyásról tudjuk, hogy 1665ben született, s valószinü hogy Nyitra megyéböl 
vándorolhatott be, illetve házasodott be 1690ben Jászárokszállásra, s miután Nyitrában 
ezen idöben hiteles okmányok szerint Móczár Pál és neje családjával élt kétségtelen bi-
zonyitéka tőle való leszármazásnak a teljesen azonos, és más, és különösségénél fogva is 
már magában álló név, mely a levéltárak szerint Móczár Mátyás elött, az az 1700 tájáig, 
nem fordult elö a jászkun kerületek évkönyveiben.

Ezen magyarázatom, illetve okmányokkal támogatott állításaimat elfogadta dicsö-
ségesen uralkodó királyunk is, midőn 1905 oktober 10én kelt magas elhatározásával 
megerösitette régi magyar nemességünket és részünkre Móczár Lajos Elemér és Géza 
részére a Jászárokszállási elönevet adományozta.

Hát nem volt nemesi előnevük a Móczároknak? Kérdezték tőlem a félegyháziak, 
hiszem Móczár Andor és mások széltében használták a Gesztesi elönevet, erre a fele[le]t 
az, hogy bizony jogosan nem volt. Nézzük hol is van Gesztes? Ez Magyar Szölgyéntöl a 
dunántuli Móczárok föfészkétöl, alig pár kilometerre levö kis község illetve puszta, me-
lyet valószínüleg valamelyik ősünk bérben vagy örökbirtokul bírhata valaha, és mert 
szokás szerint az egyforma keresztneveket használtak, saját maguk vagy a nagy közön-
ség öket megkülönböztetésül Magyar szölgyéni illetve gesztesi Móczároknak nevezték 
el. De erröl hiteles okmány nincs, ez csak hagyomány, de a föltevés teljesen egybevág a 
valószinüséggel. 

Amint már elöbb említettem az érsekujvári török ellen vezetett hadsereg egyik vitéz 
katonája volt Móczár Pál, aki vitézsége és egyéb jó szolgálataiért 1645ben III. Ferdi-
nánd királytól nemességet nyert. Ő értékesíthette a barsmegyei vagyon utolsó romjait, 
és mert Nyitra megyébe házasodott elvevén feleségül Nagyszombathy Borbély Erzsébe-
tet, 1645ben Nyitra megyében telepedett meg, ott hirdették ki nemesi levelét, és nejé-
vel együtt 1647ben Nyitra városhoz közel fekvö alsó Köröskényben szereztek, azaz vet-
tek ingatlant.

Ezen ingatlan nem lehetett valami nagy és érdemleges, mert már fiai, illetve unokái 
ott hagyták az ösi fészket, és Móczár Mátyás és Gergely Jászkun kerületekben, Móczár 
György fia Mihály pedig Esztergom megye Magyar Szölgyén községében telepedett 

104  Egy sor hiányzik.
105  Egy szó hiányzik.
106  Szakadás miatt hiányos, vélhetően Kunszentmiklósra.
107  A szöveg hiányos, Móczár Elemér nem írt be másik nevet.
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meg, hogy pénzük volt igazolja, hogy mind a Magyar Szölgyéni, mind a Jászsági ág 
vagyo nos és gazdag volt. S hogy egyidöben történt a családi vagyon felosztása, a familiá-
ris jussolás, igazolja azon körülmény, hogy a Jászságban és Esztergom megyében csak-
nem egyidöben bukkantak fel a Móczárok, alig 8-10 év a két ág alapitása között az idö. 
Ezen körülmény is igen nagy érv a két család rokonsága, illetve egy közös östöl való le-
származására vonatkozolag. 

Mind a két ág, amint említém, gazdag család volt, ami azt igazolja, hogy a nyitrai 
elödök vagyona inább ingókban vagy épen pénzben volt, sem mint földekben. 

A föld iránti elöszeretet az utodoknál fejtett ki a legnagyobb részben, mert a család 
mindkét ága kevés kivétellel nagybirtokos földmivelö volt, s csak a késöbbi unokák, 
akik a család nagy száma miatt már nem jutottak elegendö nagy földterülethez – léptek 
megélhetést biztosito egyéb pályákra.

De foglalkozzunk részletesen a Jászsági, illetve a félegyházi Móczár családdal.
A nemesség szerzö Móczár Pál egyik fia volt Móczár Mátyás, aki beházasodás követ-

keztében108 1690–1700 körül Jászárokszállásán telepedett meg és a redemptio alkalmá-
val nagy birtokot szerzett magának.109 Ö igen gazdag ember lehetett, mert több gyer-
meke lévén a kun Félegyházára települt két fia Jakab és Márton mindkettö körül belül 
600-600 hold földet voltak képesek a redemtiókor maguknak váltani, azon kívül, amint 
jegyzökönyvek igazolják, a lábas jószágok igen nagy számát mondhatták a magukénak.

Móczár Jakab és Márton 1743ban a félegyházi pusztát megtelepítö Jászfényszaru, 
Jászárokszállás és egyéb községekböl összesereglett lakosokhoz csatlakoztak, és a letele-
pülés alkalmával nagy darab földet vásároltak a maguk számára. Móczár Jakab családja 
ma már fiágon kihalt, csak Móczár Veronika férjezett Szabó Károlyné él még belőle, ez 
okból részletesen a többi Móczárokat érdeklö Márton leszármazóival fogok részlete-
sebben foglalkozni.

Márton 1717ben nov. 7én született Jászárokszálláson, atyja Móczár Mátyás, anyja 
Kovács Katalin volt. A megtelepülés alkalmával elökelö helyet foglalt el a félegyháziak 
között, 1769ben második bíró vagy is községi pénztáros, majd bírói tisztet viselt.

Mártont kincses Móczárnak nevezi a hagyomány, melyre a következö történet ma-
radt fönt:

Móczár Mártonnak két felesége halt már el, és bár közelebb volt a 60hoz, mint az 
50enes évekhez, még is szerelemre gyuladt a szíve a szépséges Fodor Julianna iránt és 
diktum faktum ösz fejjel fiatal menyecskét hozott a házhoz.- 

Hiába protestált a maga is házasodni készülö István legény fia és az egész rokonság, 
megtörtént rövidesen az esküvö a szépséges Fodor Julissal. De megjárta Márton gazda, 
mert Fodor Julisnak nem volt ugyan semmi hozománya, de annál több igénye. Folyton 
zaklatta Mártont pénzért, ma ezt holnap amazt kívánt, ékszerek, gyöngyös fejkötö stb. 
sok pénzét emésztette el szerelmes öreg férjének.

108  Semmi nem igazolja, hogy beházasodás révén került volna Árokszállásra.
109  Téves adat, Móczár Mátyás 1725-ben meghalt, a redemptio idején már nem élt.
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Pista fia, aki nemsokára apja házassága után nöül vette Keserü Teréziát, a panaszko-
dó és a pénzéért aggódó öreget olyan fele félegyházias szemrehányásokkal illette Ugye 
mondtam! Ugy köll. Aggódott Márton, mert sok pénze volt a háznál, melyre az örökké 
pénzéhes asszony fente a fogát.

Azért volt sok készpénze Márton apánknak, mert épen egy nagy 5000 holdas pusz-
tát akart meg venni, és évek hosszu során gyüjtögette az ezüst és aranypénzt, melyet egy 
másféléves borju összevarrt bőrébe rejtegetett.

A pénz együtt szépen, s a borjú dagadt, már jóformán egészen ki volt tömve arannyal 
és ezüsttel. A megvételre felkinált pusztára alkuba is bocsátkozott Márton gazda, és fo-
rintról forintra ment az alku nap nap után, és csak pár nap volt már hátra az egyezség 
illetve a vétel és kifizetésre. A szemfüles Fodor Julis azonban, hogy hogy nem, neszét 
vette a dolognak, közös szerzemény, özvegyi biztosítás, ujabb ékszer, pruszlik, selyem-
kendő vásárlás stb. czimén jogot formált a meglevö pénzhez, nagy patáliát csapott, 
pénzt követelt Mártontól sokat és mindjárt.

Márton gazda megszeppent és takarékos aggódó lelkével elhatározta, hogy elrejti 
pénzét.

Egy szép estén kocsira ült Márton, melyre 5 béres legény alig birta feltenni az ezüst-
tel, arannyal kitömött borjút és elhajtatott, éjféltájban visszajött, de az arannyal telt borju 
már nem volt vele, István fiának megsugta hogy „Elástam fiam a mostoha anyád elül” 
majd holnap megmutatom. A pénzért zaklató feleségének pedig kiforgatta zsebeit meg-
mutogatta üres ládáját és sápitozva mondogatta „Adnék édes lelkem, de nincsen egy 
árva garasom se.”

Másnap vermet égettek a tanyán, hogy a jó termés gyümölcsét beraktározhassák. 
Egyik veremben nem akart égni a beléhányt szalma és akkora füstöt csinált, hogy nem 
lehetett megközeliteni a verem száját.

Márton gazda, aki épen az napon volt 60 éves, ünnepi ruhájában nézte a béreseinek 
munkáját, és felindultan kiabált reájuk „Miért nem piszkáljátok meg a szalmát hadd 
égjen jobban”. „Nem lehet nemzetes uram – feleli egyik béres –annyira füstöl, hogy 
nem tudunk közel ferközni hozzá.” „Ejnye dehogy nem lehet, ilyen-olyan adta teremtette, 
adjátok ide azt a petrenczés rudat, majd megpiszkálom én” felelte Márton.

Oda is ment Márton ösünk közel a veremhez, amelyböl gomolygott a fojtogató 
füst,- de nem is tért többé vissza, megfojtotta a veremböl kiáradó sötét pára.

A füstgomolybol való visszatértet hiába várták cselédei, végre hason csúszva meg-
közelitették Márton apánkat és csizmájánál fogva huzták el a verem széléröl és vágtatva 
vitték haza kocsin, de hiába való volt a tudós felcser tudománya és a borbély érvágása, 
Márton nem ébredt fel többé és nem mondhatta meg fiának, hol van elásva az a kincs, 
melyen meg kellett volna vennie a közel 5000 holdas pusztát, s melyet ö egész életén át 
erre a czélra gyüjtögetett és félrerakosgatott. Történt pedig ez 1777. november 3án 
amint Márton apánk halálozási bizonyitványa igazolja, melybe fel van tüntetve a halá-
lozás okául „fulladás a veremben”.-

A halálozási évszám 1777 lévén, ez által a három hetes igen rossz emlékü lett a 
Móczárok életében, mert el estek egy valóban nagy vagyontól, bár Mártonnak hátra 
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maradt vagyona nagyon szép és megbecsülendö volt, de az évek hosszu során át hangya-
szorgalommal és önmegtagadással gyüjtött nagy összegü pénznek, amelynek az akkori 
háborús világban a maihoz mérten 10 szeres értéke volt, örökre vége lett. Egyetlen fia 
volt, Móczár István, aki össze-vissza ásatta az ösi birtokot, de nem tudott nyomára jönni 
édes atyja kincseinek. Az utódai közül is minden uj tulajdonos megprób[álta meg]ke-
resni Márton kincseit, atyám is, Kalmán bátyám is, és sok mások megástak minden 
vala mire való halmot, keresztút sarkot, fa tövét, de hiába.

Márton fiának, Móczár Istvánnak vagyonáról pontos értesüléseink vannak. Ö ugyan 
is nöül vette Keserü Teréziát, kinek Bittermann Ambrus nevü rokonával egész sürün 
váltottak atyafiságos levelet, de mivel ez német volt, legtöbb esetben hivatalos fordítá-
sában közöltettek István apánkkal. Egy pár ilyen levélben, melyböl van kezemben két 
ilyen levél, egyik német, a másik magyar nyelven van írva, 1805böl kelt Untergrom-
bach110 nevü német városkaból, mely levelekben Bittermann Ambrus Móczár Istvánné 
Keserü Teréziával való atyafiságát fejtegeti, és annak összes oldalági rokonait felsorolja.

Amint mint fentebb emlitettem, igen vagyonos ember volt, egyetlen fia levén Már-
tonnak osztatlanul szállott át az apai vagyon a fiúra. A  ma is élö félegyháziak mind 
Márton illetve Istvántól származtak a másik fivérnek, Jakabnak az ága fiágon kihalt, 
csak egyetlen élő képviselöje van ennek az ágnak Szabó Károlyné született Móczár 
Vero nikában. Ö még bírja az eredeti Móczár földek egy részét a Móczár Jakab féle in-
gatlanok töredékét, melyeknek a Kis kunságban életben volt öröklési jog szerint a fi ág 
kihaltával a Márton féle Móczár ágra kellett volna átszállani, de ezen jognak érvényesi-
tését a félegyházi Móczárok elfeledték. Boldogult atyám emlitette, hogy ö még gyer-
mek volt, és mint meglett ember épen 24 órával késett el az igény kijelentéssel, mert a 
jog már elévült. Igy másodszor is elesett a mi családunk egy nagy vagyontól, amelynek 
a mai értéke pár százezer forint.

A  félegyházi Móczár családnak leszármazását a végén külön mutattam ki, hogy 
minden rokon megtalálja azon rügyet, melyböl családja fakadt.

Kiváló, országos hirü emberek nem voltak még családunk tagjai közöl, mert mint 
említém, még most is csak kevés tagja él meg a tudása után, legnagyobb részben az ös-
termelés adja meg nekik mindennapi megélhetést 

Két Móczár Ferencz ügyvéd, Béla, az „Elsö hazai takarékpénztár fő tisztviselője volt, 
II.  Móczár József ügyvéd mely kisváros legelsö megválasztott polgármestere volt. 
A Móczárok ösi fészkében, Jászárokszállásán szintén megizmosodott Móczár családot 
találunk, akik családtagjai és földi javakkal ma is egy aránt gazdagok. Édes atyámat igen 
[…ba]rátság és rokonság füzte Móczár Alajos Jászárokszállás akkori polgármester[éhez] 
és vele igen gyakran találkozott és kedves atyafiságos levelezésben állott. Én személye-
sen nem ismerek egy Jászárokszállási Móczárt sem, Móczár Lajos ügyvéd rokonunkat 
kerestem fel levélben, ö a legnagyobb szivességgel válaszolt ugyan, nehány becses adatot 
közölt is velem, nemesi okmányok hollétéröl nem tudott semmit, ígérte, hogy megláto-
gat engem, de bizony csak az ígéretnél maradt. A Jászárokszállásiakról részletesen egész 

110  Untergrombach, Karlsruhe mellett, D.
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azért nem irhatok, mert nem ismerem részletesen családom ezen életerös ágának törté-
netét. A szolnoki levéltár szerint egy Móczár János111 az 1848iki szabadságharcz vitézi 
katonája volt, aki kardjával és eszével egyaránt nagy szolgálatokat tett hazájának.

Egy ugrással itt vagyok a jelenben, amennyire lehetett, kikutattam családom mult-
ját, s a nemesi okmányokat az ismeretlenség homályából feltártam, hangyaszorgalom-
mal 3 évig dolgoztam rajta, míg végre apostoli királyunk 1905 oktober 10én kelt el-
határozásával megerösitette a Móczár család régi nemességét, hármunknak pedig a 
„Jászárokszállási” elönevet adományozta. Hogy részletesebben nem végezhettem kuta-
tásomat, annak a Móczár család legnagyobb részének csaknem teljes közönye volt az 
oka, akik talán kényelemböl, nem csak anyagilag, de egyébként sem támogattak, pedig 
sok adatot lehetett volna meg össze sz[edegetni] családunk multjából, mert meg vagyok 
gyözödve, hogy még igen sok Móczár cz[ímer] és okmány van az öregek ládafiókjában, 
melyet a közöny és nem törödömség elzár a kutató elöl, föképpen, ha ez a kutató egy 
vagyoniakban szegényebb rokon.

Befejeztem a Móczár családról való feljegyzésemet. Hozzátok fordulok Móczár fiuk 
és leányok, tegyétek nagygyá és híressé ezt a családot.
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