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Makó Lajos – Wirth Lajos

ÚJ ADATOK MAKÓ PÁLRÓL 

ÉS A KEREKGEDEI MAKÓ CSALÁDOKRÓL

A jelen írásban szereplő, eddig publikálatlan 
adatok döntően a Bécsben élő Makó Lajos apát, 
történész és családkutató több évtizedes, renge-
teg adatot feltáró és összefüggést tisztázó kutató 
munkájának azon részeredményei, amelyek a 
kerekgedei-jászapáti Makó családok történeté-
hez, és ennek kapcsán Makó Pálhoz kötődnek. 
A Makó Lajos szakirodalmi és levéltári kuta-
tásaiból itt közölt eredményeket Wirth Lajos 
válogatta, ő végezte el a szerkesztés feladatát, 
és néhány, Makó Pál személyére, működésére 
vonatkozó új adattal ki is egészítette a cikket.

A magyar nemesi családnevek egyik legrész-
letesebb, de mindenképpen legújabb összefog-
lalását Szepetneky Tötösy István (Steve Tötösy 
de Zepetnek) Kanadában, a Pardue University 
Press gondozásában megjelent, és online is elér-
hető: A magyar történelmi nemesség családne-
veinek listája című munkája1 adja.
Ebben a Makó családok hét ága található:  
Makó de Borosjenő, Makó de Futásfalva, Makó 
de Kerekgede, Makó de Makófalva, Makó de 
Nemesszeg, Makó de Telek, Makó de Zétény. A 
kerekgedei Makó ág az újabbak közé tartozik, a 
források szerint Kerekgedét az 1606. évi bécsi 

béke után szerezték meg, a kerekgedei előnevet csak utána kezdhették használni.  
Több forrásban olvasható, köztük Forgon Mihály2 és Áldási Antal3 monográfiáiban, hogy II. 

Ferdinánd 1635. november 22-én Makó Antalnak, feleségének és gyermekeiknek, valamint azok 
majdani leszármazóinak nemességet és címert adományozott. Az armális szerencsésen túlélte az 
idők viszontagságait, a huszadik század első évtizedeiben Budafokon, Kléger Józsefné (született 
Makó Lenke) birtokában volt, jelenleg egy leányági Makó leszármazott magánszemély tulajdo-
nában, Kerekgedén található.

Az oklevél szövege utal az adományozottak családi kapcsolataira is, az irodalmi források 
azonban több, hibás fordításon alapuló félreértelmezést tartalmaznak. 

Kerekerdei Makó címer
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Makó Lajos, az eredeti oklevél szövegének áttanulmányozása, és az oklevéltanban járatos 
levéltáros szakemberekkel folytatott konzultációi alapján, a szöveg alábbi értelmezését adja: 
„II. Ferdinánd 1635. november 22-én, Bécsben Makó Albertnek és feleségének Torma Zsófi-
ának, fiuknak Imrének és az ő feleségének, Gazda Annának, Imre (ekkor még csecsemőkorú) 
fiának, Lőrincnek, valamint Makó Albert és Torma Zsófia további gyermekeinek: Pálnak és fe-
leségének, Dósa Annának, (a még nőtlen illetve hajadon) Györgynek és Orsolyának,  majdani 
leszármazóikkal egyetemben címert és nemességet adományoz.”

A képünkön látható címert az oklevél alapján Makó Lajos festette olajfestékkel vászonra, 
amely a XX. Jász Világtalálkozó óta a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium állandó kiállításán látható, az almáris fénymásolatával együtt, a 
Makó Lajos és Szikszai Mária családkutatási eredményeit bemutató tárlók között.

Makó Pál felmenői és közvetlen rokonsága

A fent említett oklevél, valamint anyakönyvi források alapján kerekgedei Makó Pál származása 
az alábbiak szerint adható meg:
Apai szépapja Makó Albert (∞ Torma Zsófia), ükapja Makó Imre (∞ Gazda Anna), dédapja I. 
Lőrinc (*1635. Kerekgede, +1705. Jászapáti), dédanyja neve nem ismert, nagyapja Makó János 
(*1664. Kerekgede, +1731.03.20. Jászapáti), nagyanyja Balajthy Dorottya (*1672., +1732.). Édes-
apja Makó Gergely (*1697., +1777.01.03. Jászapáti), édesanyja Sike Judit (* 1700., + 1768.).

Makó Pál szüleinek kilenc gyermeke született, és itt korrigálnunk kell Wirth Lajos egy ko-
rábbi, a Jászsági Évkönyvben megjelent írását, amelyben internetes családfákra támaszkodva az 
az állítás szerepel, hogy testvérei közül csak II. Lőrinc érte meg a felnőttkort. A testvérek közül 
Pál volt az elsőszülött, őt az alábbiak szerint követték a többiek:
Makó Ilona (*1725.12.16. Jászapáti, +?; ∞ Birkás Mátyás), Makó Klára (*1729.10.23. Jászapá-
ti, +?; ∞ Antal József), Makó Anna (1732.10.15. +), Makó János (1733.01.10. +), Makó Anna 
(*1735.10.15. Jászapáti, +?; ∞ Koczka József *1731., +1791.), Makó Zsuzsanna (1738.01.19. + 
?), Makó II. Lőrinc (1739.08.21. Jászapáti, 1807.09.13. Jászapáti; ∞ Dósa Anna), Makó Erzsébet 
(*1744.07.17. Jászapáti, +?; ∞ Kolmán János)

A Makó családok korábbi történetének, és Makó Pál korábbi felmenőinek felkutatását az 
időbeli távolságon túl az is nehezíti, hogy Magyarországon gyakorlatilag csak 1625-től számít-
hatjuk az anyakönyvezés általános elterjedését. Így a kutatás főként az oklevelekre kénytelen 
hagyatkozni. Ezekből az a következtetés adódik, hogy a kerekgedei Makó ág a nemesszegiből 
ágazott el.

A nemesszegi Makó családból II. Rudolf Prágában, 1595. február 1-jén a már nemes Makó 
Györgynek, édestestvérének, Makó Adalbertnek, továbbá atyai unokatestvéreinek (patruelibus 
suis) Makó Jánosnak és Ferencnek „qui etiam antea nobilibus parentibus orti et libertate nobilitari 
semper gravisi esse dicuntur” és utódaiknak újból nemességet és címert adományozott. Az itt 
szereplő Makó Adalbert az 1635-ös oklevél adományozottja, az ő és Makó György apja Makó 
Péter volt, nagyapjuk pedig Makó I. Ferenc. Ez utóbbi, mint a király kancellárja kapta I. Ferdi-
nándtól 1548-ban a Pozsony megyei nemesszegi kúriát, egyéb birtokai mellé. 
Makó Ferenc nevével a körmendi Tötösy család címeres nemeslevelén is találkozunk, amelyet 
II. Rudolf Pozsonyban adott ki 1578. április 11-én Körmendy Zakál János és felesége, Sbardelat 
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Anna, valamint gyermekeik, továbbá sógoraik: Kermendy János, Markasiny Ferenc, Teötösy 
Tamás, Makó Ferenc és Burján István számára.4

Megemlítjük továbbá, hogy az interneten még egy, II. Rudolftól származó oklevél képe is fel-
lelhető, amelyet 1592. április 3-án Prágában állítottak ki, a Szatmár megyei ághoz tartozó Makó 
Antal, (és amennyiben a digitális kép szövegének olvasata helyes, felesége, Anna és gyermekei) 
számára.5

Makó Pál  a jezsuiták magyarországi provinciálisa

Közismert, hogy 1773-ban a Bourbonok nyomására XIV. Kelemen pápa „Dominus ac Receptor” 
kezdetű bullájával feloszlatta a Jézus Társaságot. Ennek okai közt a kutatók – világnézeti beállí-
tottságuktól függően pozitív vagy negatív előjellel – első helyen említik a rend óriási gazdasági 
potenciálját és politikai befolyását, melynek révén egyaránt szembekerült az európai uralkodók 
felvilágosult államminisztereivel, a gyarmatokon az anyaország érdekeit képviselő állami hi-
vatalnokokkal, és a helyi földbirtokos arisztokráciával. Emellett a pápai kúrián belül is meg-
erősödött egy olyan irányzat, amely a központosított egyházi kormányzat, és annak legerősebb 
támasza, a jezsuita rend reformját, vagy felszámolását tartotta szükségesnek.

A rend és a volt jezsuita szerzetesek további sorsa Európa egyes országaiban nagyon eltérő 
volt. Míg Spanyolországban és Portugáliában különféle vádakkal börtönbe vetették őket, köztük 
magyar misszionáriusokat is, addig Svájcban és a Habsburg Birodalomban a felszentelt rend-
tagok világi papokként tevékenykedhettek tovább, a protestáns Poroszországban Nagy Frigyes 
évekig halogatta a bulla kihirdetését, és külön alkut kötött a pápával, a túlnyomó részt ortodox 
Oroszországban pedig a jezsuiták „hasznos” tevékenységét szem előtt tartva Nagy Katalin egy-
szerűen nem vett tudomást a pápai bulláról, és nem engedte kihirdetni.

Magyarországon tehát 1773–1814-ig, a rend VII. Pius általi visszaállítása között hivatalosan 
nem működött a jezsuita rend, bár korábbi tagjai személyes kapcsolataikat továbbra is ápol-
ták. Ezért igen érdekesek a korabeli híradások a nemzetközi sajtóból. A Journal von und für 
Deutschland 1784. júliusi számának 60. oldalán az újság berlini levelezője tollából az alábbiakat 
olvashatjuk: „Magyarország jezsuita provinciálisa, P. Muska röviddel ezelőtt elhunyt. Helyébe 
a különféle matematikai műveiről ismert P. Makó Pált választották, aki egy nagyon aktív és éles 
eszű férfiú. A jezsuiták Magyarországon szinte teljesen nyíltan tevékenykednek. A táboruk külö-
nösen erős, és nem kevesen vannak olyan emberek, akik egyébként ellenük voltak, de most, látva 
a nagy hatalmukat, az ő oldalukra állnak. A közelmúltban egy jezsuita atya Mohilov érsekének 
teljes jogú megbízottjaként körutazást tett Magyarországon, hogy a jezsuita provinciát ellenőriz-
ze. A jezsuiták jelenlegi generálisának rezidenciája Torinóban van.”  Az előbbi hírt más német 
lapok mellett a Mercure de France 1784. október 23-i száma is átvette.

Makó Pál végső nyughelye

Kerekgedei Makó Pál életrajzai mind megemlítik, hogy hirtelen halállal hunyt el Budán, 1793. 
augusztus 19-én. Nekrológjában Pray György közli, hogy halála előtt részesült a szentségek-
ben, azt azonban sokáig nem sikerült kideríteni, hogy hol helyezték örök nyugalomra. Sugárné 
Koncsek Aranka, a Jász történelmi arcképcsarnok szerzője is kiemeli, hogy alapos levéltári ku-
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tatásai ellenére sem sikerült a budai halotti anyakönyvekben a rá vonatkozó bejegyzést megta-
lálnia. A kérdés megoldását az a tény adja, hogy Makó Pál nem csak bölcsészeti kari igazgató, 
királyi tanácsos, bélai apát és apostoli protonotárius volt, hanem egyben váci kanonok is. A váci 
egyházmegye elhunyt püspökeit és kanonokjait pedig a püspöki székesegyház altemplomában 
található kriptákba temették el. Makó Pál holttestét is Vácra szállították Budáról, és itt kapta meg 
a végtisztességet. Sajnos Makó Pál végső nyughelye ma már nem azonosítható az altemplom-
ban, mivel a legrégibb hamvakat exhumálás után négy közös sírba temetik újra, és nem tudható, 
hogy közülük melyikben vannak Makó Pál földi maradványai.

Irodalom
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