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A 3. változat mottója:
„Ahogy rövidül, vagy elbizonytalanodik a jövő, úgy válik egyre fontosabbá és értékesebbé
a múlt”
(ősi szittya mondás)
A 4. változat mottója:
„Aki a múltját, gyökereit nem ismeri, nem biztos, hogy megtalálja helyét a jövőben.”
(régi szittya bölcselet)
Az 5. változat mottója:
„Láncszem vagy egy családi folyamatban. Addig létezel, amíg emlékszik rád valaki, és ebben csak leszármazottjaidra számíthatsz, mert kortársaid veled együtt kihalnak.”
(szittya filozófus tézése)
A 6. változat mottója:
Az egyén szűk családján, széleskörű rokonságán, nemzetségén és nemzetén keresztül kapcsolódik az emberiséghez. Erős lesz a helyed a világban, ha ezt a törvényt ismered.
(szittya táltos prédikációjából)
A 7. változat mottója:
A ma a tegnap holnapja, de egyben a holnap tegnapja is. Ebben a történelmi-társadalmi
folyamatban a múló idő nem döntő szereplő. Egy ember életét nem a múló idő köti szorosan a folyamathoz, hanem az, hogy neki személyesen milyen (mennyi és milyen minőségű)
kapcsolódása van hozzá.
(idézet a kőtáblára vésett szittya szent írásból)
A 8. változat mottója:
Óvjad a fa gyökereit, erős lesz a törzse, nagy és védelmet adó a lombkoronája, édes a gyümölcse.
(egy szittya botanikus elmélete)
A 9. változat mottója:
Mindig olyan történelmi időket él át az emberiség, amikor az élők lennének a híd a már
holt dédapák és a majdani dédunokák között, de nincs közös „nyelvük” a megértéshez.
Hogy lehet így történelmi idők nagy kérdéseire jó szittya választ adni?
(pesszimista szittya filozófus merengései)
A 10. változat mottója:
A nemzetek társadalmának átalakításán ügyködő, a „globalista világ” tervezőinek ne engedjük meg a családi múltunk, hagyományaink és nemzeti kultúránk lerombolását. Keményen szembe kell szállnunk velük! Ne hagyjuk magunkat!
(egy elszánt szittya harcos felhívása)
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1. BEVEZETŐ ELŐSZÓ
1.1. Általános megjegyzések
A kutatást nehezíti – főleg a nem profi történészek, családfa kutatók számára – hogy a középkortól kezdve kevés írott dokumentum maradt fenn az egyszerű emberekről, polgárokról.
A „kezdeti” időkben leginkább a nemesi oklevelek, majd az ezekre épülő nemesség bizonyítások maradtak fenn írott formában és tették lehetővé a leszármazások kutatását 5-6 generáción keresztül. Az anyakönyvezés törvényi elrendelése az 1700-as évek második felében
történt meg, a gyakorlatban az 1800-as évek közepén valósult meg. Az anyakönyveket az
egyházak vezették falusi, városi parókiákon, (születési, házassági, halotti). A főiskolák, kollégiumok diákjainak nyilvántartásai, névsorai is sok hasznos információval szolgálhatnak
(Sárospatak, Szatmárnémeti, Debrecen, Nagyenyed, stb.), míg a periratok, örökösödési dokumentumok a vármegyék, nagyobb városok levéltáraiban lennének találhatók, ha a háborúk, tűzvészek nem tizedelték volna meg őket, és ha ezek a levéltárak még mindig Magyarországon lennének. Nagy részüket azonban elfújta a Trianoni vihar.
Érdekes megemlíteni, ahogy gyarapodnak az információk és egyre inkább összeáll, egységes
lesz a központi kép, úgy szaporodnak az újabb, megválaszolatlan kérdések. Nagy tanulsága
a munkának, hogy nem lehet befejezni, soha nem lehet azt mondani, hogy kész van. Legfeljebb a kutatónak kiesik a toll a kezéből. De megmarad a remény, hogy valakinek az utódok
közül megjön a kedve a folytatáshoz. És a régi dokumentumok digitalizálásával, internetre
kerülésével új források is megnyílnak majd. Itt szeretném megköszönni családtagjaimnak azt
az évtizedes segítséget, amit közel 20 éven át nyújtottak. Gábor és Miklós fiaimnak az információ gyűjtését, feleségemnek azt a felmérhetetlen mennyiségű munkát, amit a különböző változatok, különösen a jelen 10. változat szerkesztésében, egységes megjelenítésében, a
Mellékletek bonyolult táblázatainak összeállításában végzett.
Szeretném rögzíteni: ez az összeállítás nem „tudományos dolgozat”. Bár igyekeztem – ahol
csak lehetett – a forrásokat feltüntetni és ez a fontosabb esetekben kielégítő módon sikerült
is, de ez kéziratoknál, kisebb töredékek felhasználásánál élvezhetetlenné tette volna az olvasást és a hagyományos családi érdeklődőknek semmi pluszt nem jelentett volna. A lehetséges, de még nem bizonyított összefüggéseknél ezt ugyan mindig jeleztem, de a tudományos
munkákban alkalmazott „hipotézis – bizonyítás – tézis” láncolat itt nem mindig érvénysül.
Ezt csak azért rögzítem itt, hogy ne érhessen szemrehányás a „lábjegyzetek hiánya” és a bizonyítatlan feltevések miatt.
Meg kell jegyezni, hogy a vizsgált, felépített családfák, a hozzájuk kapcsolódó kutatás „fiúág” centrikusak, a Matolcsy név továbbélésére, tovább vitelére koncentrálnak lefelé és felfelé egyaránt. Ez természetes velejárója volt a célkitűzésnek: megkeresni a közös Gyökereit –
ha vannak – a Matolcsyaknak, de semmiképpen nem jelenti a „leány-ági” kapcsolatok, családhoz tartozás lebecsülését, negligálását. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy mind a Debreceni-Dunántúl, mind a Halábori-Nagybányai ágon volt egy-egy olyan példa, amikor a Matolcsy leányleszármazott férje felvette a Matolcsy nevet és így vitték tovább a Matolcsy családnevet. Az évente megrendezett Matolcsy találkozókon sok leányági Matolcsy leszármazott vesz részt. Ők is egyenrangú családtagok, ők is büszkén tekintenek vissza a több mint
négy évszázados családi múltra, neves ősökre. Példaként érdemes megemlíteni a DebreceniAlföldi ághoz leányágon kapcsolódó Szánthó, Adamis, Szemerey, Kovács, Kádár, Ecsedy,
Kiss stb. családokat, valamint a Dél- és Észak amerikai leszármazottakat, vagy a DebreceniDunántúli ágon jelenlévő Gazsi, Schönwalder, Brokés, Kengyel, Mihályi stb. családokat
vagy a Nagybányai ágon megjelenő Széchy, Indra, Wirnhardt családokat, stb. Ezek a felsorolások csak példák, lehetetlen a teljesség bemutatása.
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Azt is érdemes rögzíteni, hogy az összeállítás az egyes családágakat, azok elágazásait lefelé
(az időben előre haladva) csak az 1900-as évek közepéig követi, feltételezve, hogy onnan
már mindenki hozzá tudja tenni a saját elágazásának további gyarapodását.

1.2. Az összeállítás készítésének folyamata
Az évente megrendezett „Matolcsy Találkozókon” (az első 2002-ben volt Kaposváron, a II.
Nagykanizsán 2003-ban) vetődött fel a kérdés: léteznek-e közös gyökerek? Az egyes családoknak persze megvolt a maga történelme, de ezek egymásról nem tudtak semmit. Megkezdődött a közös gyökerek keresése. A III. (2004) és az V. (2007) Matolcsy Találkozón írásban, power-point (PP) prezentációkkal bemutatásra kerültek a „lokális” ismeretek, családfák.
Ezek alapján 2009 márciusában készült el az első átfogó összeállítás: a „Matolcsy család
gyökerei”, a későbbiek fényében az 1. változatot. Ez az első összeállítás nem volt terjedelmes: 15 oldal volt + 3 oldal a Farmosi ágról és egy óriási családfa, ami az akkor ismert
Matolcsyakat foglalta össze. Mai szemmel sok pontatlanságot és nem helytálló vélelmezést
tartalmazott, és még csak három családágat különböztetett meg. Ennek főbb megállapításai
hangzottak el 2009-ben Tihanyban a VI. Matolcsy Találkozón. Ezt látva Brokés Ferenc felhívta a figyelmünket arra, hogy ő őrzi nagyapja, Matoltsy Sándor [12] családi dokumentumgyűjteményét, amelyet a család nemesi származásának igazolása céljából állított össze. A
mintegy 100 dokumentumot tartalmazó gyűjteménynek elektronikus másolatát átadta, ami
nagy lökést adott a további kutatásokhoz. Időközben a Magyar Nemzeti Levéltárban (korábban Magyar Országos Levéltár) megtalált halábori Matolcsy dokumentumok [11] lettek a
meghatározó forrásai a 2010. szeptemberi 2. változatnak. Ennek terjedelme már 37 oldal
volt, és ez már utalt az ugyancsak az Nemzeti Levéltárban megtalált, de még részletesen fel
nem dolgozott Matolcsy Károly [20] dokumentum gyűjteményére is.
Ezt követően 2011 februárjában Matolcsy István [24] adta át a mintegy 20 dokumentumot,
kéziratos családfát tartalmazó gyűjteményének másolatát és rajta keresztül került elő unokatestvérének, Matolcsy Mariannának mintegy 30, ugyancsak kéziratos dokumentuma [25].
Ezek egymást jól kiegészítve egy új családágat mutattak be. Ezen terjedelmes források részletesebb feldolgozása és további dokumentumok megismerése – például a HaláboriNagybányai családág Földesi elágazásához tartozó Matolcsy Kálmánné családfája [26] – adta az alapot a 3. változat összeállításához, amely jelentős terjedelmi növekedést is hozott (72
oldal), nem kis részben a Mellékleteknek köszönhetően, amik a részletesebb és oldalági adatokat is tartalmazó családfákat és a családágak leszármazását biztosító ősök néhány életrajzi
adatát is rögzítették. A kezdetben ismert három családág akkor már ötre szaporodott. Ezek a
családágak az időben párhuzamosan „futnak” egymás mellett, kezdetben területileg is elég
jól elkülöníthetően. Ez az elkülöníthetőség főleg a XVII. - XIX. században karakterisztikus,
a XX. században a társadalmi mobilitás olyan mértékűvé vált, hogy a családágak területi
szóródása, keveredése már szinte követhetetlen.
A 4. változatot (2013 januárjában készült) két dolog jellemezte: az ismert családágakban az
1800-as évek közepén megjelenő három elágazás megjelenítése, valamint jelentős változás
történt a pontosság terén is. Ez több mindent jelentett: így a hibák, elütések kijavítását, a különböző helyeken szereplő, de eltérő adatok egyeztetését és javítását, a korábban összegyűjtött információk újbóli elemzésével új összefüggések felismerését és újabb – a Nemzeti Levéltárban végzett – kutatások eredményeinek beépítését. Ez a változat 85 oldalra bővült,
döntően a Mellékletek gyarapodásával, de jelentősen bővült a „Homályok és kételyek” fejezet is.
Az 5. változatban (2015 május) a Nemzeti Levéltárból szerzett újabb adatok, információk
beépítésén, javításokon, kiegészítéseken túl a Délvidéki elágazás megjelenése és beépülése,
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a Szatmári- Dunántúli (akkor még Észak-Dunántúlinak nevezett) ág szorosabb kapcsolódását alátámasztó dokumentumok jelentettek fontos fejlődést. A nagyon távoli ősöktől való leszármazás új megközelítése, új szemléletnek előtérbe kerülése, más szóval a törzsinemzetségi köznemességből a királyi armálisok által adományozott rendi (feudális) nemességbe való átmenet kérdése előrelépés volt. Ez az átmenet egy lassú, de drasztikus társadalmi átrendeződés eredménye, amelynek nem csak nyertesei, hanem vesztesei is voltak. Igen
sok adat bizonyította, hogy a nemzetségi köznemes Matolcsyak közül többen elszegényedtek, még jobbágysorba is lecsúsztak, így az 1800-as években sok Matolcsy élt nemesség
nélkül, a társadalmi hierarchia alacsonyabb szintjein. Ezért, ha teljes képet akarunk kapni a
Matolcsyakról, akkor nem csak az armálisokat, a nemességet, majd az ebből leszármazó
polgári középosztályt kell figyelembe venni, hanem ennél jóval szélesebb kört. Mivel ez a
kör ma már annyira kiterjedt, hogy a hagyományos család kifejezés nem igazán fedi le a kibővült fogalmat, az 5. változat címében a család már idézőjelbe került. Az 5. változat 99 oldalra bővült, ennek ismertetése történt meg a XIII. Matolcsy Találkozón Adonyban.
A 6. változat (2016 októbere) sok területen gazdagította a korábbi ismereteinket, de a Matolcsy „család” Gyökereit illetően alapvető újdonsággal nem szolgált. Kijavítottam a mindig
megjelenő, elkerülhetetlen gépelési hibákat és sok új levéltári információval gazdagodott az
anyag. Terjedelme 114 oldalra nőtt és a meglévő (korábbi) 5 családág mellett már 13 családi
elágazást tartott nyílván. Ebből a változatból három jelentős szempont emelhető ki:
1) Bár a személyhez kötött direkt kapcsolódás még nem tisztázott, többoldalú információ
alapján egyértelművé vált, hogy a Szatmári- Dunántúli családág is szerves része a Szatmári- Bihari- Szilágysági Matolcsy csoportosulásnak, klánnak.
2) A kibővült és pontosított „erdélyi szálak” (7. Melléklet) is azt bizonyítják, hogy Erdélyben sem várható új önálló családág feltűnése, főleg nem a Szatmári- Bihari- Szilágysági
gyökerektől független Matolcsy család.
3) A ma élő Matolcsyak jelentős része nem csak a nemesi származáson keresztül „érkezett
meg” a mába, hanem a XVII. - XIX. században a társadalom alsóbb rétegein keresztül is.
A fenti „átmeneti időszakban” gyakori volt családokon belül is a „lecsúszás”. A családkutatás szempontjából ennek az a nagy hátránya, hogy ezeknél a Matolcsyaknál csak maximum 3-4 generációs ismeretek (családfák) állnak rendelkezésre, így a személyes kapcsolódásuk felderítése – egymáshoz és a nagy egészhez – nagyon nehéz, szinte lehetetlen.
A Matolcsy „család” eredetének földrajzi helyzetét részletesebben elemezte ez az összeállítás. Figyelembe véve azt is, hogy a történelem során a vármegye határok (és nevek) is változtak, az mondható, hogy a Szatmár-Bihar-Szilágyság háromszög az „ősi fészek” helye.
Miklós fiam fogalmazta meg (a matematika, fizika, csillagászat terén meghonosodott „sejtés” fogalom alapján) a 2015-ös Matolcsy találkozón Adonyban a „Nagy Matolcsy Sejtést”: „Minden Matolcsy a Szatmári-Bihari-Szilágysági fészekaljhoz tartozik. Bár olyan
személyt már találtunk, akiről nem tudni, hogy honnan származik, de olyan Matolcsyt még
nem, akiről bizonyítható, hogy nem ott van a családi gyökere.”
A 7. változat 2017 augusztusában készült és a XV. Matolcsy Találkozón került bemutatásra
Balatonfüreden, ami két szempontból lépett előre, haladta meg az előzőt. Egyrészt sikerült
újabb információkat, adatokat gyűjteni, (pl. a Halábori dokumentumok jelentősen kibővültek a két évvel korábbiakhoz képest a Nemzeti Levéltárban és ezek más megvilágítással
gazdagították az anyagot. Másrészt – a kirakó játékot folytatva – sok új összefüggést sikerült felfedezni, a korábban a „Töredék”-ben parkoló személyeket beazonosítani és beépíteni
a családágakba. Ennek megfelelően pontosabbá váltak a közös Gyökerek összefüggései és
megjelentek benne a nem nemesi leszármazású „családtagok”. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a Berettyóújfalu környékéről előkerült népes Matolcsy csoport is, aminek feldolgozása a 10. Mellékletben található. Mindezek szükségessé tették az összeállítás szerkezeté6

nek bizonyos átalakítását. Ezek ismeretében sem rendült meg azonban a „Nagy Matolcsy
Sejtés”, nem került elő olyan új adat, információ, amely azt bizonyítaná, hogy létezett egy –
a Szatmár-Bihar-Szilágyság háromszögtől eltérő – másik Matolcsy „ősforrás” is. Az újabb
ismeretek: az Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken élt, élő Matolcsyak csak megerősítik azt.
Ez a változat – egyrészt a korábbi megszövegezésben végzett tömörítés, másrészt az új információk beépítése eredménye képen – 128 oldal terjedelmű lett.
A 8. változat 2018 áprilisában készült el. Ez is hozott új információkat, régi töredékek épültek a fő anyagba, de a legjelentősebb változást az összeállítás szerkezetének lényeges átalakítása jelentette. Az előzőekben dominált a nemesi leszármazás bemutatása, amit két dolog
is magyarázott, indokolt. Egyrészt a XIX. század közepén országos szinten megindult általános család(fa) kutatások fontos forrásai voltak a nemességigazolási dokumentumok, másrészt a XX. század első felében megindult egyéni családfa kutatások is ezeket az adatokat –
hangsúlyosan a nemesség eredetét bizonyító armálisokat – tekintették kiindulópontnak.
Ezeket a családfákat, családágakat mutattam be a korábbi Matolcsy Találkozókon és így kerültek a korábbi Gyökerek középpontjába. Később világossá vált, hogy a nemesség a XIX.
század elejére elvesztette társadalmi jelentőségét, az ország, a társadalom polgárosodni kezdett, az államszervezet megerősödött, új társadalmi rétegek jöttek létre (állami, városi tisztviselők, kereskedők, iparosok, banki-pénzügyi szakemberek, értelmiség, stb.). Érdekes felhívni a figyelmet arra, hogy ezek közé nem csak „felülről” (nemesség), hanem „alulról” (parasztság, földművesek, városi szolgák, stb.) is be lehetett kerülni.
A nemesi armálisoknak csak a családágak időbeli visszavezetésénél van igazán jelentőségük, ezek segítségével lehet visszamenni a XVI. századig. Az egyéni presztízst ma már nem
a nemesi származás, hanem a tudás, szakértelem biztosítja. A Gyökerek új változatában ezt
akartuk hangsúlyosabban kifejezésre juttatni. A szerkezeti átalakítás lehetővé tette a régebbi
változatban több helyen is bemutatott azonos elemzések, információk összevonását, egyszerűsítését. Ez a magyarázata annak, hogy miközben sok új információval gazdagodott az
anyag, terjedelme lényegesen nem növekedett (132 oldal), a családágak száma (5) és az elágazások száma nem változott (13). Itt meg kell említeni, hogy a valós elágazások száma
ennél jóval több, de csak azok szerepelnek a 13 között, amelyek tovább viszik a Matolcsy
családnevet legalább a XX. század közepéig.
A 9. változat is jelentős változásokat hozott az előzőekhez képest. Átalakult a szerkezete,
felépítése, megszűnt több helyen párhuzamos tárgyalása ugyanannak a kérdésnek, személynek. A Magyar Nemzeti Levéltárban a halábori dokumentumok közé nagyon sok új irat került, ezek közül mintegy 70 levél, okirat lefényképezve bekerült a Gyökerek háttér gyűjteményébe.
Újdonság az is, hogy megnövekedett a Mellékletek száma, 10-ről 12-re szaporodott és a korábbiak tartalma, értelmezési tartománya kibővült. Mindezek eredménye képen a terjedelem
168 oldalra bővült. Az egyik új Melléklet – „A Farmosi elágazás részletesebben” – túllépett
azon a korábban alkalmazott elven, hogy a családágak időben előrehaladva csak 1900-as
évek közepéig rögzítik a családfákat, onnan mindenki tud ezekhez csatlakozni. Ez a Melléklet napjainkon is túlmutatva feltünteti a leszármazást. Ennek két oka van: egyrészt itt a legbővebb (legmélyebb) az ismeretanyagom, másrészt sok fiú gyerek van, akik továbbvihetik a
Matolcsy nevet. Jelentősen átalakult a „Részinformációk Matolcsy egyénekről” (régebben
Töredékek) fejezet. A könnyebb beazonosítás érdekében az egyéni töredék nagy része átkerült a megfelelő Mellékletekbe (erdélyi, felvidéki, alföldi, stb.). Fontos változás a korábbról
visszamaradt hibák, számozási eltérések kijavítása, formai egységesítés javítása is. Korábban a szöveg közben elhelyezett képek egységesen – a képek jegyzéke mögött – kerülnek
bemutatásra, így megtalálásuk, azonosításuk könnyebb lett és elkerülhető az a probléma,
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hogy a szövegrészek bővítése, átcsoportosítása a képek elcsúszása miatt állandóan szerkesztési problémák jelentkeztek.
Az utóbbi években nagy, kiterjedt divat lett a család, családfa kutatás, amire komoly üzleti
vállalkozások települtek rá. A technikai „hátteret” a kiépült óriási adatbázisok adják, feldolgozásukra különféle „technológiák” (szoftverek, programok) jöttek létre, amelyekhez pénzért lehet hozzáférni, vagy amelyekből a családfa kutató cégek dolgoznak megrendelésre,
szintén pénzért. Van olyan szoftver, ami név alapján keres (különböző szűkítő feltételek
megadásával), van olyan, amelyik genetikai alapon (beküldött minták alapján dolgozik). A
Gyökerek összeállítása a klasszikus „mormon módszer” alkalmazásán nyugszik, anyakönyvek (születési, házassági, halotti) és egyéb hivatalos (levéltári) dokumentumok adatait
veszi figyelembe és csak a XX. század közepéig követi a leszármazásokat.
A 10. változat létrehozását több újabb információ és eddig nem ismert Matolcsy csoport
megjelenése indokolta [86], [87]. Új kutatási eredményeket hozott Gábor fiam, aki a különböző családfakutató szoftverek segítségével szinte egész Magyarország területéről hozott
„új” Matolcsyakat [85]. Újabb szerkezeti átalakítások váltak szükségessé a földrajzi régiók
bevezetésével, ez viszont igényelte a korábbi szerkezettel valló összhang megteremtését. Az
új szerkezeti felépítés ismeretében újra átnézésre kerültek a korábbi igen nagy mennyiségű
adatok. A nemesi leszármazás eddig ismert eredményeit, megállapításait célszerű volt az új
földrajzi régiókkal összhangba hozni, remélve, hogy ez is elősegítheti majd a jövőbeni személyes kapcsolódások megtalálását. A 10. változat összterjedelme 188 oldal és 15 Mellékletet tartalmaz. A családágak száma változatlanul 5, az elágazásoké 14. Az ismert, nyilvántartott Matolcsy csoportok száma 7 -re növekedett.
A szerkezeti átalakítást az is indokolta, hogy a nemesi leszármazás alapján definiált 5 családág (és a hozzájuk tartozó elágazások) számában belátható időn belül nem lesz változás,
viszont a megismert és megismerhető Matolcsyak számában gyors növekedésnek lehetünk a
tanúi. Ezért a Gyökerek szerkezetét ehhez igazodva kellett átalakítani, felépíteni. A szerkezeti átalakítás mögött szemléletmód változás is meghúzódik. Ebben a változatban a hangsúlyt az időrendi meghatározottságtól (nemesi leszármazás) a földrajzi területek szerinti
csoportosítás, elemzés veszi át.

2. CSALÁDNÉV, CSALÁDÁGAK, TERÜLETI GYÖKEREK.
A Matolcsy név a történelmi dokumentumokban, irattárakban megmaradt levelekben, oklevelekben, feljegyzésekben sokféleképpen szerepel: Matócsi, Matóczi, Mathóczi, Matolchi,
Matoltsi, Matolcsi, stb. és mindezeknek az „y”-os változata is. Három nemesi oklevélen
„y”-os változat van (Matoczy Tamás, Mathoczy Ferenc és Mathócsy Simon) a negyediken
„i”-s változat (Matotsi János, a nagyenyedi armálison). Nem beszélve a rengeteg elírásról,
pl. Matolesi, Matóci, Matotsi, stb. Ez megnehezíti a különböző forrásokban megtalálható
személyek azonosítását: ugyanaz a személy is megtalálható különböző név-írással, valamint
közvetlen rokonok (apa-fiú, testvérek) is szerepelhetnek eltérő „névvel” a különböző dokumentumokban. (Ez a „változatosság” még ma is feltűnik a család különböző ágainál sőt,
szűk családi körön belül is, pl. én a személyigazolványom szerint Matolcsy Mátyás vagyok,
öcsém és leszármazottai ezen az alapon Matolcsi Tamás). A továbbiakban az egyöntetűség
kedvéért a Matolcsy verziót használjuk, néhány konkrét személy esetében, vagy fontos dokumentummal kapcsolatban (pl. nemesi levél) használjuk az ott megadott, az ott szereplő
változatot.
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A családnevek származása, szerepe, jelentése és jelentősége az árpád-házi kortól napjainkig
lassan, de folyamatosan változott és némiképpen tükörképe volt a társadalom, a helyi közösségek szerveződésének, mobilitásának. A honfoglaló magyarság társadalmi szerveződése a
család- nemzetség- törzs- törzsszövetség keretekben valósult meg. Az Árpád-házi királyok
alatt a nemzetség még erősen élt, kihalása lassú folyamat volt, az 1400-as években ─ valószínűleg a tatár dúlásnak is köszönhetően ─ gyakorlatilag megszűnt a létezése, társadalmi
nyilvántartása. A családnevek megjelenése, illetve állandósulása a XIV. század végére, XV.
század elejére tehető, míg állandósulásuk a XV. - XVI. században ment végbe.
A Matolcsy családnév már a középkori Magyarországon létezett. A XIV. század végének
(Nagy Lajos király utáni) társadalom szerkezetét vizsgálva – Hóman Bálint és Szekfű Gyula
ötkötetes, máig felülmúlhatatlan „Magyar Történet” című munkájukban [1] – 30 kis köznemesi család között, – amelyek együttesen 32 várat és 377 helységet birtokoltak – említik a
Héder nemzetségbeli Matolcsi családot is. (Kis köznemesnek számított, aki 8-18 helységet
birtokolt). Ugyanitt említik a Matucsinay családot is, de semmi utalás nincs arra, hogy a két
család között lenne kapcsolat. Arról sincs említés, hogy a Matolcsy család, vagy a Héder
nemzetség az ország mely részében élt. Így csak vélelmezni lehet – a korszakra vonatkozó
más dokumentumok alapján [2] – hogy az 1300-as években a dokumentumokban már létező
Matolcs (Matócs, Matocs, Matoch, Matucs nevek is felmerültek) helységgel, a hozzá tartozó
várral kapcsolatos a családnév, (a környéken, Szatmár megyében, ami akkor természetesen
még nem létezett) telepedhetett le a honfoglaló Héder nemzettség.
A megismert dokumentumokból egyértelmű, hogy a Matolcsyak eredete, gyökere Szatmár
vármegye és környéke (Szilágy, Bihar, Hajdú és Bereg vármegyék szomszédos, Szatmárhoz
kapcsolódó részei) [2]. Az 1800-as évek végén készült feljegyzés szerint: „Matolcs, magyar
kisközség a Szamos jobbpartján, 239 házzal és 1219, főként református lakossal. Határa
1457 katasztrális hold. Nevét 1387-ben Matocs-nak írják. A várnak a nevét, melyhez 1387ben „Possesio Matochina” (Matocsinai birtokok) tartozott, később „Castrum Matuchyna”
alakban említik latinul, a Matucsinay család birtoka volt. A latinos írásmód miatt a Matolcsy – helységnévre utaló – családnév is átváltozhatott Matucsinayra. Van olyan feltételezés, hogy a Matucsi-hoz ragasztott „na” szláv eredetű, birtokviszonyt kifejező toldalék rag.
Így a Castrum Matucsina Matocs (Matucs) várát, a matolcsiaknak a várát fejezi ki. „1387ben a család több tagja hűtlenségbe esvén, Zsigmond király megfosztotta őket birtokuktól és
Matuchyna várától, ezeket a Rozsályi Kunoknak s a Szántai Petőfieknek adta.” Írásbeli dokumentumok maradtak fent Fehérgyarmat (Szatmárnémetitől 50 km nyugatra), Kisar (Fehérgyarmattól 6 km északra), Nagyar (Kisartól 4 kilométerre, délre), Pusztadaróc (Szatmárnémetitől 16 km északkeletre), na és persze Matolcs (Fehérgyarmattól 6 km-re, nyugatra)
kis és nagytelepüléseken lévő Matucsinay birtokokról. 1391-ben a birtok a Kállayakra szállott. 1395-ben a király a Matucsinayaknak visszaadta régi birtokaikat, de 1436-ban újra elvette tőlük és a Báthoryaknak adományozta [81]. Ebben az időben a Matolcsyak még igen
szűk körzetben (Matolcs, Fehérgyarmat, Nagyecsed, Nyírbátor, Ököritófülpös, stb.) léteztek, éltek. A XVII. század közepén a birtokok Bethlenekre, majd a Rákócziakra szállottak.
„A szatmári béke (1711) után gróf Károlyi Sándor kapta meg”. [2]. 1436 után a Matolcsyak
sehol az országban nem rendelkeztek nagybirtokkal. Erről meggyőződhetünk, ha végignézzük a Borovszky Samu szerkesztésében megjelent „Magyarország vármegyéi és városai”
enciklopédia Szatmárt környező többi vármegyéről (Bereg, Hajdú, Bihar, Szilágy, stb.) készült köteteket. Ez nem azt jelenti, hogy a XVII. - XVIII. században Matolcsyaknak ne lett
volna földje, nemesi telke, jobbágya, stb., de nem volt nagybirtokuk.
Matoch (Matócs, Matolcs) települést – több más településsel együtt – az Ecsedi vár „firkusi
birtokai és tartozékai” között tartották nyílván az 1600-as évek elején. Amikor 1613-ban
Span György átvette a várat, a hosszú átadási listán, a „regisztrátán” Matócs község – és a
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hozzátartozó Gyaknagy falu – is szerepelt az „urbáriumok” összeírásán. Néhány jellemző
adat a listáról: 97 egész telkes gazda, 51 ökör, 34 ló, 2 malom (egy bokor-malom és egy hidas), 10 db vaslánccal, kötéllel, üres hordók, stb. [46]. Amikor később – 1647 április 24.-én
– Matolcsy Ferenc ecsedi várkapitány készített leltárt Bethlen István uradalmáról, benne az
ecsedi várról a hozzátartozó falvakról, településekről, abban is szerepel Matolcs község [68]
„...Matolcs vára tekintélyes erősség volt. Az 1647. évi XXX. törvény elrendeli, hogy Matolcs
város taxa alá vétessék. Lakósai már akkor híres szűrcsapók voltak, céhlevelük 1714-ből való, amikor újabb városjogot nyertek.” 1665-ben szuperindenciális ülést tartottak a várban,
majd megyegyűlést is többször tartottak a településen (így 1669-ben és 1707-ben) [2], hatosztályú iskolája a XVII. - XVIII. században híres volt. Matolcs helységben 1600-as évek
közepén a birtokosok között már nem szerepel a Matolcsy család. Matolcsból mára Tunyogmatolcs lett, [43] két község összevonásával a Szamos partján. A régi Szatmár vármegyének – ami már az 1600-as években is létezett – ez a része ma Magyarországhoz tartozik.
Érdekes feljegyzés található a Szatmár vármegyei Lázári kisközségről, ami Szatmárnémetitől 5 km-re, míg Matolcs községtől kb. 35 km-re fekszik. [2], Az 1800-as években, Lázáriban 1300 lakós (187 ház) volt, 3364 katasztrális hold tartozott hozzá. Az Árpádkori időkben
már létezett Lazar néven. A tatárjárás során elpusztult, majd egy Lázár nevű birtokos telepítette újra. 1332-ben már Lázárinak említik a feljegyzések. 1493-ban Csarnavoday Egyed
birtokait elzálogosította Matucsinay Miklósnak 400 arany forintért. Később, 1640 körül
Debreceni, Dengelegi és akkor már Matolcsy nevű családok, valamint a jezsuiták jutottak
birtokhoz Lázáriban. 1850-ben azonban már nincs Matolcsy földbirtokos Lázáriban.
A Matucsinayak többször feltűntek a középkorban Bereg vármegyében, régi dokumentumok
bizonyítják ezt [90]. Néhány idézet a terjedelmes műből:
 „1453 -ban Matucsinay Miklós és neje (Jakcsi Kata) ellentmondtak Paposi Eördögh János kaszonyi és kovászói birtokba való beiktatásnak.
 „1461 -ben Szilágyi Erzsébet, Mátyás király anyja beiktattatik a Jakcsi Jánostól zálogba
vett kaszonyi, kovászói, újfalvi és almási birtokainak fele részében. 1478 -ban Jakcsi
János meginteti Matucsinay Miklóst, Matucsinay Miklósnét és Zsigmondot itteni és más
zálogbirtokok visszaadására.”
 „1487 -ben Kisalmáson (Munkácsot és Kisfaludot összekötő úton van) megintették
Matucsinay Miklóst és Zsigmondot, valamint Matucsinay János nejét a Nagy- és Kisalmáson lévő birtokoknak zálogösszeg felvétele melletti visszaadására.”
 1495 -ben Matucsinay Dorottya (Bilkei Péter neje) behelyeztetik Nagy- és Kisalmás,
Kovászó, Kaszony, Bene és más helységek birtokába, Matucsinay Miklós birtokos társ
ellentmondása mellett. Az 1498 -ban ismételve történt beiktatásnál Matucsinay Miklóson kívül ellentmondott még második neje Kata és fiai, Ferenc és György is.”
 1505-ben Matucsinay Miklós beiktattatik Jakcsi Ferenc fiaitól zálogként rászállt birtokrészbe.”
Érdemes felfigyelni arra, hogy a Matucsinayak az 1400-as években sok más helység mellett
Kaszony, Fehérgyarmat, Matócs (Matucs), Lázári településeken tartottak fenn birtokot, ahol
az 1700-as években a Matolcsyaknak is volt. Érdemes azt is figyelembe venni ehhez a gondolathoz, hogy a közbenső mintegy 300 év során volt egy török megszállás, települések
pusztultak el majd alakultak újjá (esetleg más néven). Így több, mint valószínű a
Matucsinayak és a Matolcsyak közös gyökere.
A XV. - XVII. században Magyarországon a magyar családneveknek több jellegzetes, nagy
csoportja alakult ki. Például: a család egyik ősének foglalkozására, mesterségre utaló családi
név (Bíró, Csizmadia, Tőzsér, Szabó, stb.), vagy a földrajzi eredetre utaló családi név (Kas10

sai, Miskolci, Szatmári, Matolcsi, stb.), illetve a keresztnév „el-családiasódása”, (Péterfy,
Pálfi, Mihályfi, Ivánka, stb.), a nemzetiségre utaló családnév (Lengyel, Német, Magyar,
Horvát, Oláh, stb.), és a személyes tulajdonságra utaló név: (Kis, Nagy, Sánta, Veres, Erős,
stb.). Kezdetben – egy kis közösségen, településen belül – elegendő volt a foglalkozás alapján megkülönböztetni a családokat, de később, amikor már több, de egymással nem rokon
Bíró, Szabó, stb. család került a községbe, használni kezdték a földrajzi megkülönböztető
családi előnevet: a kassai Varga, a matolcsi Bíró, stb. A „családi” történelem az 1500-as
évekbe nyúlik vissza (vész a homályba). Az egyik variáció szerint matócsi Bíró Mátéig, a
másik szerint Halábori Istvánig. Mindkét változat szerint családi névváltozás történt. Az első esetben 5 - 6 generáció alatt a matócsi előnévből Matócsi (illetve lásd a fent említett változatokat) családnév lett, míg a Bíróból egy „B.” betű maradt. (Az 1600-as évek közepén,
második felében már Matócsi B. Sámuel és sokan mások szerepelnek így a fennmaradt iratokban. Aztán újabb egy-két generáció alatt a „B” is kikopott a névből. A másik változat
szerint is a matolcsi név helymeghatározó jelzőként csatlakozott az ugyancsak helymeghatározó Halábori családnévhez (utalva a Matolcson kapott nemesi birtokra), de a változás a feltételezett magyarázat szerint egy emberöltő alatt végbe ment, rögzült. Az általános tapasztalat szerint ennek nagyon kicsi a realitása. A „matócsi Bíró” kombinációhoz hasonlóan a régi
iratokban lehet találkozni „matócsi Tőzsér” vagy „matócsi Csizmadia”, „matócsi Szabó”
összetételekkel is, de ezek vélelmezhetően más családokat jelentenek, így ezen a vonalon
nem folytattam a keresést, családfakutatást. Azt is érdemes megemlíteni, hogy később a Matolcsy családnév is kapott előnevet, így lehet találkozni a „zilahi Matolcsy”, vagy „egri Matolcsy” nevekkel, sőt a „halábori Matolcsy” is gyakran visszatérő kombináció, csakúgy,
mint a „szatmári és gönci Matolcsy”. Érdekes, hogy Egri egy kisközség 20 km-re Szatmárnémetitől északra, az Egry család ősi fészke volt nagy birtokkal [2], [3]. Mivel Szatmárnémeti a Matolcsy család központja a XVII. - XVIII. században, így az egri Matolcsy vagy
matolcsi Egry névkombinációknak világos helymegjelölő funkciója lehetett.
A családnevek kialakulása és változása (névváltoztatás) külön tudományág. Nagyon sok történész, genealógus foglalkozott vele. Ennek részletes ismertetése nem lehet tárgya ennek az
összeállításnak, de mivel több, nem mindig magyarázható családnév változással (változtatással) kell szembenéznünk közös Gyökereink keresése során, nem árt bizonyos alapfogalmakat tisztázni. [69], [72]:
 a családnevek a XIV. - XVI. századok során alakultak ki, rögzültek, öröklődtek
 a változások, változtatások kezdetben szóbeliség formájában történtek, csak a XVI. XVII. század során rögzültek írásos formában.
 A fő és köznemesség áttérése a családnevek állandó használatára a XV. század végére
befejeződött, a jobbágyság, földművelő parasztság körében ez csak a XIV. század végén
kezdődött és rögzülése a XVIII. század végéig tartott.
 A városlakók között mindkét csoport megtalálható. A beköltözött köznemességből lettek a városi, megyei közigazgatás vezető tisztviselői, a polgárság képviselői, a kereskedők, a jobbágyokból, földművesekből pedig általában az iparosok, közszolgák.
 A névváltozásnak sok oka volt. Külső, amikor a környező közösség ragasztott hozzá kiegészítő nevet, vagy belső, amikor az érintett személy változtatott (pl. szökött jobbágy,
vagy helységhez való igazodás, stb.). Szabályozott rendje nem volt a változtatásnak.
 II. József magyar király 1788-ban törvénnyel tette kötelezővé a családnevek hivatalos
rögzítését, ezután lezárult a csalásnevek spontán változása, változtatása. Később több
törvény született a névváltoztatás módjának szabályozására, a gyakorlatban az 1800-as
években ennek kialakult az államilag szabályozott módja.
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A Matolcsy családnévvel kapcsolatban az is megfontolásra érdemes, hogy a legkorábbi
írásbeli dokumentumokban – például a települések papjainak nyilvántartásában – is található egyszerű Matolcsy családnév az 1500-as évek végén, míg ugyanezen időből a Halábori Matolcsy, Váradi - Matolcsy, vagy a Matolcsy - Bíró, Zilahi - Matolcsy névkapcsolatok is
megtalálhatók. Ezek Szatmár megyei központúsága is nyilvánvaló és megerősítik a Nagy
Matolcsy Sejtést.
Mióta az elemzés középpontjába került a nem nemesi származású Matolcsyak kérdése is,
egy érdekes jelenségre figyelhettünk fel, ami főleg a XIX. - XX. században jelentkezett.
Amíg a nemesi származásukat kutató családtagok, családágak az „y” névvégződést használták, addig a társadalom alsóbb rétegeiben az „i” névvégződés az általános. Ezt lehet azzal is
magyarázni, hogy az „y” előkellőbbnek, „nemesebbnek” tűnt abban az időben, vagy hogy
az egyszerűbb (főleg vidéki, földműves) emberek között, a vidéki parókiákban, községházaknál az „i” volt természetesebb. A valódi magyarázat elmélyültebb elemzést igényelne.
Az azonban biztos, hogy a Matolcsy nevet illetően ennek nincs döntő jelentősége.
Nagy Ivánt tartják a hazai genealógia, családfa, nemesség kutatás klasszikus atyjának.
Többkötetes munkájában – vármegyék szerint dolgozta fel az országot – a Matolcsyakról tizenegy soros összefoglaló szerepel, mint Szatmár vármegyéből származó nemesi család,
megemlítve hogy Matóczy Sámuel (1645 - 75) között szerepel a megyei szolgabírók listáján. Nincs címer, nincs semmiféle családfa. Emellett a nagybirtokos, főnemesi családokról
10 oldalas ismertetések, családfák, címerek, viselt rangok, titulusok is fel vannak sorolva
[5]. Ezt csak annak alátámasztására rögzítem, hogy a Matolcsyak a XVII. - XIX. századok
során nem tartoztak a „felső tízezerhez”, nem játszottak szerepet országos szinten.
Az 1600 - 1700-as évekből talált dokumentumokban, nemesi összeírásokban a Matolcsyak
előfordulása Szatmár vármegyében: Nagybánya (19), Felsőbánya (17) környékén – a számok alapján történő azonosítás az 1/a képen bemutatott térkép segítségével történhet – valamint Tunyog-Matolcs (10), Magyar (12), Mánd (23), Lázári (30), Fehérgyarmat (31), Nábrád (55), Majtis (52), Csenger (56) és Csomaköz (27) települések vidéke. Szatmár vármegyét a „Kiegyezés” (1867) korában az 1/b kép mutatja, fővárosa Nagykároly volt. Már ebben az időben feltűntek a Matolcsyak a szomszéd megyékben, így Szilágy vármegyében:
Zilah (20), Kémer (11), Szilágysomló (9), Szilágycsehi (41), Magyarkecel (24), Ököritó
(26), Kraszna- Horvát (8), Palicska (13), Porc (14), Szoldobágy (15), Tasnád-Balásháza (4),
Egrespatak (50) és Micske településeken. Hajdú vármegyében Debrecen (21), Balmazújváros (18), Hosszúpályi (38), Ebes (42), és Ipp (40) Ez a terület, Debrecennel együtt korábban
Bihar vármegyéhez tartozott (Észak-Bihar). Szolnok-Doboka megyében Dés (5), Filepdaróc (7) Retteg (28) és Szótelke (29) valamint Kentelke (36) említhető. A tájékozódást nehezíti, hogy a vármegyék az 1600-1700-as években ezen a területen eltérőek voltak az 1900as századfordulóhoz képest. Az 1/a képen az Osztrák-Magyar monarchia idején (1870 1920) közötti – Trianon előtti – megyehatárok láthatóak. Az 1600-as években volt KözépSzolnok és Kraszna vármegye. Biharból volt Észak és Dél-Bihar. A török kiűzése után is
változtak a megyék. 1718-ban a Partiumot (Kraszna, Közép-Szolnok, Belső-Szolnok, Bihar
vármegyék) Erdélyhez csatolták és később ezen a területen jött létre Szilágy és SzolnokDoboka vármegye. Valószínűleg Szatmár vármegye határa (területe) is változott időközben,
sőt a területi átrendezés a szomszédos vármegyéket is érintette. Ennek részletes tárgyalása itt
nem lehetséges, csak jelezzük a tényt, mint bonyolító tényezőt. További Matolcsy előfordulások találhatók még Szabolcsban Olaszliszka (2), Balsa (3) és Nagyecsed (51) településeken, Bihar vármegyében Kismarján (16), Nagyváradon (22), Micskén (47), Jankán
(Bihardiószeg) (39), Tarpán (43), Esztáron (44), Biharsályin (54), Sárrét-Udvarin (46) és
Földesen (49). Említeni kell még Bereg vármegyében Halábort (1), Kisar-t (6),
Mezőkaszony (53) és Kaszony községet, Abaúj-Torna megyében Baktát, Kassát, Nagyidát,
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valamint Kolozs megyében Kolozs (25) községet és Zemplén vármegyében Szerencset,
Tokajt, Sárospatakot, Sátoraljaújhelyt.
Az 1/a jellegű térkép már a Matolcsy „Család” Gyökerei 1. változatában is szerepelt
(2009), de még jóval kevesebb megjelölt helységgel. A térkép a 3. változatban bővült a jelenlegi formájára. Időközben persze nagyon sok új város, község jelent meg a „Matolcsy
térképen”, de ezek feltüntetése már csak az áttekinthetetlenséget eredményezte volna. A térképen szereplő települések az 1600-1700-as évek információi alapján főleg a nemesi összeírásokat tükrözik. De a „család” „Gyökereinek” meghatározásához, a „Nagy Matolcsys
Sejtés” megalapozásához ezek a források fontosak. Ha gondolatban Szatmárnémeti köré
rajzolunk egy 100 km sugarú „virtuális” kört, akkor az 1/a képen megjelölt 56 település –
ahol a Matolcsyak éltek a XVII. század második és a XVIII. század első felében – 90-92 %a ezen a körön belül található. Tehát ez a terület jól képviseli a Szatmár-Bihar-Szilágyság
„Bermuda háromszöget”. Ha az 1/a. képet nézzük és a fennmaradt dokumentumokkal, családágakkal összevetjük, hat nagyobb – városokhoz kapcsolódó – központot találunk:
- Szatmárnémeti és környéke (Szatmár vármegye)
- Nagybánya és környéke (Szatmár vármegye)
- Nagykároly (Szatmár megye)
- Zilah és környéke (Szilágy vármegye)
- Nagyvárad környéke (Bihar vármegye)
- Debrecen és környéke (Hajdú vármegye, régen Észak-Bihar vármegye).
Egyértelmű, hogy az 1700-as években Debrecen (és közvetlen környéke) az egyik központja
volt a Matolcsy családnak, de 1941-ben már csak két Matolcsy (István és Péter) szerepel a
Debrecenben lakó nemesek listáján [53].
Szatmárnémetivel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a különböző iratokban találkoztam a „Szatmár” névvel és „Szatmárnémeti”-vel is. A rendelkezésre álló térképeken csak az
utóbbi volt megtalálható, Szatmár sehol. Az M1 TV egyik történelmi elemző műsorában
tisztázódott az ügy, hogy régen – a Szamos egyik mellékága két partján két település volt,
Szatmár és Németi. Ezeket 1715-ben egyesítették és született meg Szatmárnémeti. (A Rákóczi szabadságharcot lezáró békét 1711-ben még Szatmárban írták alá – „Szatmári béke”).
Szatmárban a honfoglaló magyarok egy erős várat találtak – akkor még nem Szatmár volt a
neve – és csak három napos ostrom után tudták elfoglalni. 1241-ben a tatárok is elfoglalták
és lerombolták.
A Szatmár vármegyei csapatok is részt vettek az osztrák örökösödési háborúban gróf Pálffy
János és gróf Károlyi Ferenc vezetésével. 1745-ben Kreutzbergnél fényes győzelmet arattak
a poroszok fölött. (Akkor katonaállítási, illetve katonáskodási kötelezettsége csak a nemeseknek volt). A győzelem emlékére felsorolták a Szatmár megyei résztvevőket, két kategóriában: a birtokos nemesek között nincs, a „többi nemesek” között található Matolcsy János
neve [2]. 1848 után a megyei nyilvántartásban a nemesek között már nem szerepel Matolcsy.
Mai szemmel nézve a fenti hat város sincs nagy távolságra egymástól és mivel az 1600-as
években a közlekedés még nem tette lehetővé túl nagy távolságok gyors bejárását, ezért a
Matolcsyak szóródása ebben az időben viszonylag behatárolt volt. Ennek ellenére az 1600as években írott dokumentumok tanúsága szerint Matolcsyak már léteztek a Felvidéken
(Nógrád, Borsod, Abaúj- Torna, Bereg, Zemplén vármegyékben), Erdélyben és a Partiumban is.
Az 1700-as évek elején „megindultak” az Alföldre, a Dunántúlra, főleg a református egyházközségekbe, a Debreceni, Sárospataki Kollégiumokból „ordinált” tanítók, rektorok, papok révén. Így utólag mondhatjuk, hogy a magyarországi reformációnak nagy szerepe volt a
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Matolcsyak elterjedésében Magyarországon. A Matolcsyak döntő többsége református volt
ebben az időben és ez a későbbiekre is áthagyományozódott. Az idő haladtával a mozgásuk
általánossá vált, megjelentek a Délvidéken, az Alföld déli részén, Nyugat-Dunántúlon, Kisalföldön, Budapesten, stb. A közlekedés, utazás már semmiféle gondot, korlátot nem jelentett. A II. világháború „eredményeként” Brazíliába, USA-ba, Portugáliába, Németországba,
Ausztráliába, Dél-Afrikába, stb. kerültek és ma már nyomon követhetetlen, hol-merre vannak a világban Matolcsyak, Matolcsy leszármazottak.
Itt érdemes megemlíteni, hogy az I. világháború (a Nagy Háború) és következményei: Tanácsköztársaság, Trianon milyen mély nyomokat, negatív hatásokat okoztak a magyar családok életében (természetesen nem csak a Matolcsy „Családnál”). Matolcsy Melanie (Matolcsy Miklós lánya) leírta emlékirataiban [38], hogy a Tanácsköztársaság (kommunista
rémuralom) kikiáltásakor a család Farmoson tartózkodott. A faluban megjelentek mindenféle idegen „forradalmárok” és elkezdtek leszámolni a régi rend híveivel, a burzsujokkal. Az
egész család gyorsan felköltözött a budapesti lakásukba, mert bár a politikai helyzet ott sem
volt jobb, de nem kellett tartani a személyes megtalálástól. Trianonnak pedig kettős negatív
hatása is volt a családra. Megszakította az élő családi kapcsolatokat, és megnehezítette
(gyakorlatilag ellehetetlenítette) a családfa kutatásokat. A levéltárak, dokumentum gyűjtemények „idegen” kézbe kerültek, hozzáférhetetlenek lettek.
Az egyértelműség érdekében célszerű – a munka során használt – három definíciót rögzíteni:
Családágnak nevezzük a személyeken keresztül legalább az 1700-as évek elejétől az 1900as évek közepéig tartó folytonos leszármazást (A családágak többsége egészen az 1600-as
évek közepéig visszavezethető, de ebben az időtartományban már vannak bizonytalanságok,
sőt ellentmondások is). A családágak a nemesi leszármazás alapján lettek meghatározva.
Elágazásnak nevezzük azt, amikor egy családág – főleg az 1800-as években – elágazik és
az elágazások személyeken keresztül folytonosan követhetőek az 1900-as évek közepéig.
Az elágazások kialakulásába a nemesi leszármazás gyakorlatilag már nem játszik döntő szerepet, sokkal inkább a véletlenek és területi lokalitások a meghatározók felfedezésükben.
Családági elágazás sokkal több létezik, mint amennyit ez az összeállítás nyilvántart, mert ez
fiú-ág centrikus. (Magyarázatként lásd az 1.1. alpont utolsó bekezdését).
Csoportnak nevezzük azokat a nagyobb számú Matolcsy tömörüléseket, rokoni sokaságokat, amelyek személyeken keresztül még nem köthetők sem családághoz, sem elágazáshoz
és amelyek legalább három generációt lefednek.
A közel 20 éves kutatás, elemzés során kiderült hogy a megismert „családágak” valahol a
távoli múltban összefutnak, találkoznak. A családágak és elágazások közül azok kapnak
hangsúlyt ebben az összeállításban, amelyek a Matolcsy név továbbvitele szempontjából
számításba veendők.. A családágak elnevezése a Gyökerek fejlődésével változott. Az öt
családág mostani, véglegesnek tűnő neve:
Szatmári-Dunántúli ág (korábbi változatokban Észak-Dunántúli ágként szerepelt): Komárom, Fejér- és Győr vármegyékben jelent meg a Dunántúlon. Független családág, az
1700-as évek legelején született Matolcsy Jánosig tisztázott felmenőkkel. A családág saját feltételezése szerint Erdélyből (Nagyenyed) származott le a Dunántúlra, de időközben
összegyűlt információk szerint ez a hipotézis megdőlt. Később tárgyalt bizonyítékok szerint ez a családág is szatmári gyökerű. Ennek az ágnak van budapesti, aszódi, székesfehérvári és két somogyi elágazása. (Bővebbet a 11. képen és az 5. Mellékletben).
Debreceni-Alföldi ág: Kecskeméti és Farmosi elágazásokkal, majd budapesti megjelenéssel. Ez az ág a Hosszúpályiban meghalt Matolcsy Istvánig (1666 - 1723) vezeti vissza jól
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dokumentáltan a leszármazását, aki a feltevések szerint testvére volt a zilahi Matolcsy
Sámuelnek. (Bővebbet a 23./2 képen és az 1. Mellékletben).
Debreceni-Dunántúli ág (korábban Dél-Dunántúli ágként szerepelt): Somogy, Zala megyékben kaposvári és nagykanizsai, majd délvidéki elágazással. Ez a családág nagy biztonsággal a debreceni Matolcsy B. Sámuelig (1667 - 1747) tisztázott kapcsolattal rendelkezik. (Bővebbet a 23./3 képen és a 2. Mellékletben)
Halábori-Szatmárnémeti ág: zilahi, budapesti elágazásokkal. Ez a családág hat generáción
keresztül élt Szatmárnémetiben Matolcsy Györgyig felmenően és egyes tagjai haláborinak tekintik és deklarálják magukat. (lásd a 23./4 képen és az 4. Mellékletben).
Halábori-Nagybányai ág: Budapesti és Földesi elágazásokkal. Ez a családág a Nagybányán
élt Matolcsy Sámuelig (1715 - 1767) vezeti vissza nagy biztonsággal őseit. Matolcsy Sámuelt követően még hat generáció élt, vagy kapcsolódott szorosan Nagybányához. Ez a
családág jól dokumentált, önmagát „Halábori Matolcsy” ágnak tekinti, Matolcsy Blanka
(1853 - 1937) gyászjelentésében is „halábori Matolcsy Blanka” szerepel. Budapesti, Földesi és Szatmári elágazása ismert. (Bővebbet a 23./4 képen és az 3. Mellékletben).
Elágazásként ez az összeállítás az alábbiakat tarja nyilván az egyes családágaknál:
Szatmári-Dunántúli családágnál:
- Budapesti elágazás (23/1 képen)
- Somogyi elágazás (23/1 képen)
- Aszódi elágazás (23/1 képen)
- Székesfehérvári elágazás (23/1 képen)
Debreceni-Alföldi családágnál:
– Kecskeméti elágazás (23/2 képen)
– Farmosi elágazás (23/2 képen a és 14. Mellékletben)
– Budapesti elágazás (14.elléklet 1. Függelékében)
– Brazil – Amerikai elágazás (14. Melléklet 1. Függelékében)
Debreceni-Dunántúli családág:
– Kaposvári elágazás (23/3 képen)
– Nagykanizsai elágazás (23/3 képen)
– Délvidéki elágazás (23/3 képen)
Halábori-Szatmárnémeti családág: nincs elágazás
Halábori-Nagybányai családág:
– Földesi elágazás (3. Melléklet 3. Függelék)
– Budapesti elágazás (3. Melléklet 2. Függelék)
– Szatmári elágazás (3. Melléklet 1. Függelék)
Csoportként az alábbiak szerepelnek a Gyökerek 10. változatában:
Berettyóújfalui csoport korábban már megjelent, de a Gyökerek 7. változatában kiteljesedett, ma már mintegy 100 személyt, Matolcsyt fog össze. Őket a fentebbi definíció szerint
még nem tekinthetjük családágnak, mert még nem lehet visszavezetni őket időben csak az
1700-as évek közepéig, nincs még meg a személyes kapcsolódásuk az ismert „ősökhöz”,
de jelentőségük nagyobb annál, mintsem hogy kihagyjuk őket. Különösen azért, mert Berettyóújfalu is beletartozik a Szatmár- Bihar- Szilágyság háromszögbe. (Bővebben lásd a
9. Mellékletben).
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Gyömrői csoport is most jelent meg Matolcsy Attila és Zoltán feldolgozásában [87]. (Bővebben a 13. Melléklet mutatja be őket a 13.2. pontban.
Kótaji csoport a Szabolcsban (Nyíregyháza központtal) megjelent csoport, amit Matolcsi
Kornél dolgozott fel [86], négy elkülönült rész-csoportot bemutatva. (Bővebben lásd 11.
Melléklet 11.1. pontjában).
Ököritó-Fülpös/Cégénydányád csoport már a korábbi változatban is szerepelt, de időközben új információ érkezet be Ausztráliába került tagjáról, Matolcsy Zoltánról [88], aki
hazajárva Magyarországra sokat tett magyar egyetemi hallgatók féléves ausztráliai továbbképzése ügyében. (Bővebben lásd a 10.Melléklet 10.3. pontjában).
Kiskunsági csoport a 13. Melléklet 13.1. pontjában található
Nagykárolyi csoport a 10. Melléklet 10.2. pontjában található, leszármazottak lehetségesek
a jelenben is.
Debrecen városi csoport a 12. Melléklet 2. Függelékében szereplő négy generációt lefedő
csoport mintegy 20 fővel.
A nyilvántartott „felmenő" őseink az 1600-as évek első felében nemességet kaptak, tőlük
tudjuk dokumentáltan eredeztetni a családágakat. De Matolcsyakat – mint azt már jeleztük –
feljegyzett a történelem a XIV. században (középkorban) is. Itt érdemes egy pillanatra megállni és tisztázni a nemességgel kapcsolatos fogalmakat, tartalmakat [17]:
 A honfoglaláskor – mondhatjuk, hogy a Szent Istváni államalapításig és államszervezet
kialakulásáig – a magyar „társadalom” közjogilag szabadakból (nemesekből) és szolgákból állt. A szolgák a helyben lakó nem magyarok voltak. A szabad magyarok családokban, nemzetségekbe tömörültek. A nemesség kizárólag születésen, leszármazáson
alapult, öröklődött. Ekkor a föld (földbirtok) még nem volt egyéni tulajdonban.
 A középkorban a nemesség már földbirtokhoz kötődött. A nemzetségek által korábban
közösen használt földek lassan családok szerint szétosztódtak, átmentek a domináns
családok „tulajdonába”.
 A középkorban kétféle úton lehetett földbirtokhoz jutni: eleinte foglalással (poszeszió
ocupationis) később királyi adományozás (donáció) által.
 Az 1600-as évekre már kialakult Magyarországon a feudális, hűbéri, rendi társadalom
nemesekkel, jobbágyokkal, szegény napszámos parasztokkal és városi polgárokkal. A
birtok nagyságától függően megkülönböztették a főnemességet és a köznemességet.
 Később elfogytak a szabadon adományozható királyi birtokok. Ehhez jó példa, hogy
1631-ben – amikor Matolcsy Tamás is kapta armálisát – II. Ferdinánd magyar király 16
armálist adományozott, de földet már nem. Ez a szám nem biztos hogy teljes. A király
kiváltságlevél adományozással „nemesített”, amihez rendszerint címer is tartozott. A
kiváltságleveleket hívták armálisoknak. Az armálist egy éven belül ki kellett hirdetnie a
megyegyűlésnek abban a vármegyében, ahol a nemesített lakott.
 A nemesség (az armális a címerrel) fiú ágon öröklődött. Ha a fiúág kihalt, kérni lehetett
leányági leszármazottakra a „fiúsítást”, amit általában megadtak.
Mindezeket azért jó tudni, hogy az armálisok, címerek világában könnyebben tudjunk eligazodni, illetve kételkedni ott, ahol az egyes családágaknál megmagyarázhatatlan dolgokkal
találkozunk.
Összegezhető tehát, hogy a „családi” Gyökerek kutatásának, a családágak, elágazások felépítésének és újabban Matolcsy csoportoknak több nagy forrás-csoportja van: a nemesség
igazolások és a polgári (vármegyei, városi) dokumentumok. Ez utóbbiak közé tartoznak a
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peres ügyek, adás-vételi szerződések, születési és házassági anyakönyvek, záloglevelek,
kocsmai bérletek, a régi, levéltári dokumentumok, stb. felhasználása. Újabban – főleg a Matolcsy csoportok megjelenése során – fontos szerep jutott a különböző családkutató szoftverek felhasználásának. A mai értelembe vett komplett „családfák” csak az 1700-as évek első
felétől léteznek. Ezek összeállításában az első két forrás játszott fontos szerepet. (A főnemesi, arisztokrata családokra ez nem vonatkozott, nekik kezdettől fogva volt családi történetírójuk, családfájuk és a nemességüket nem kellett bizonyítani, igazolni). Az anyakönyvezést
(születés, házasság, halál) csak az 1800-as évek közepén tették kötelezővé törvényi úton és
egyben az egyházak, parókiák feladatává. Ez csak a század második felében vált általánossá
az országban. Ezt megelőző időkből ilyen alapú családfakutatás nem lehetséges, személyre
szóló információk csak megyei, városi levéltárakban találhatók. Az egyes Matolcsy családágak kutatása – egymástól függetlenül – az 1900-as évek közepén indult el és ezek összehangolása, a közös Gyökerek keresése a 2000-es évek első évtizedében kezdődött.

3. FONTOS, MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK
Az itt következő felsorolások olyan dokumentumokat, dokumentum csoportokat, eseményeket emelnek ki, amelyek hitelesek, a családágak összefüggéseinek, kapcsolódásainak leírásához, megfejtéséhez biztos támpontot adtak. Nagyon sok egyéb hiteles dokumentum is létezik, ahol lehetett ezek is felhasználásra kerültek (lásd az irodalmi hivatkozások között), de
a Matolcsy „család” közös gyökereinek megismeréséhez, a családágak kidolgozásához az
alábbiak voltak a meghatározóak. A sorrend nem jelent prioritást, megtartottam a korábbi
változatok során kialakult sorrendet, ami némiképpen a források megismerésének időrendjét
követi.

3.1. Zöld Könyv és Ecsedy Tamás
A Debreceni- Alföldi családág történetében fontos szerepet játszik egy „Zöld Könyv”,
„amely a Matolcsy család őseire vet világot, ebbe ivadékról ivadékra ki-ki bejegyezte élete
folyását.” A jegyzetek visszavisznek Matolcsy Istvánig (1666 - 1723). Matolcsy Károly
(1848-ban a szabadságharcban honvéd főhadnagy, majd Cegléd első királyi közjegyzője) írt
bele utoljára. A Zöld Könyv ma már nincs meg, de fennmaradt a róla szóló leírás Matolcsy
Károlyné (Kaas Melanie) emlékirataiban, amiről unokája, Matolcsy Melanie részletesen beszámol Matoltsy Sándorhoz (1887 - 1962) írt levelében. Ez a levél Brokés Ferenc dokumentum gyűjteményében maradt ránk [12]. Az így fennmaradt információkat jól alátámasztják
az időközben előkerült egyéb dokumentumok a Debreceni Református Kollégiumból
(DRK), a városi irattárból, egyházi feljegyzésekből (születési, házassági, halotti anyakönyvi
kivonatok, stb.). A Zöld Könyvben lévő információkat részben megerősítették az Ecsedy
Tamástól kapott dokumentumok is [32]. Ecsedy Tamás Matolcsy Teréz (aki Matolcsy Károly testvére) unokája volt. A forrás tehát ugyanaz, de a tartalom rögzítője két különböző
személy A családág leírása mindkét esetben azonos Matolcsy Istvánig felmenően,de
Ecsedy Tamás végzett saját kutatásokat is és ezek az adatok tovább mennek visszafelé a
múltba, egészen Matolcsy Tamásig (aki armálist kapott 1631-ben). A Zöld Könyvből részletes idézetek, elemzések olvashatók a „Matolcsy Tamás armálisa” címszó alatt az 5.2. alpontban.

3.2. Debreceni végrendelet
Biztos támpont a családi múltban egy 1746 január 27.-én kelt, Debrecenből származó végrendelet: „Én, alul subscribált idősbbik Matolcsi B. Sámuel, testemben ugyan Isten Ő Szent
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Felsége látogatásábul erőtlen, de ép és egészséges elmével lévén, halálom után elmaradandó kevés javacskáim eránt tészek ilyetén Testámentumi rendelést…” A debreceni Cegléd
utcában lakó Matolcsy B. Sámuel így kezdi végrendeletét hat gyermeke javára, akik közül a
végrendelet írásakor már csak a legfiatalabb, János fia lakott vele Debrecenben.[37], [42].
Matolcsy B. Sámuel debreceni lakos voltát megerősíti egy 1717-es összeírás is [9], amely
utcánként felsorolja a lakósok neveit és a Czegléd utcában mintegy 180 név között szerepel
Samuel Matolcsy és testvére István (Stephanus) Matolcsy, azonban „B” nélkül. Ezt nagymértékben alátámasztotta Gábor fiam adatgyűjtése a debreceni egyházi anyakönyvi kivonatokból [85], aminek eredményei a 12. Melléklet/3. Függelékeiben találhatók meg. A fenti
végrendelet szereplőiről bővebbet a 6.2. alponnt „A híres Debreceni végrendelet örökösei”
címszó alatt, illetve a 6.1. alpontjában „Négy meghatározó fiútestvér (esetleg öt?)” címszavak alatt lehet találni. Érdekes megemlíteni, hogy a végrendeletet tanúként Szilágyi Márton
és Szilágyi Sámuel írták alá, akik vélelmezhetően Matolcsy Sámuel sógornőjének (Matolcsy
István felesége Szilágyi Erzsébet volt) testvérei, akik szintén debreceni lakósok voltak.

3.3. Nemesség igazolások.
A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a leszármazottaknak a nemességet a vármegyéknél igazoltatni („ratifikáltatni”) kellett, hitelesen bizonyítva az eredeti nemességet és a
családi leszármazást, kapcsolódást a nemességet kapott, vagy azzal már bizonyítottan rendelkező személyhez. Így dokumentum van arról, hogy matócsi Bíró Pál (a debreceni végrendelkező Matolcsy Sámuel fia) 1766 november 27.-én Közép-Szolnok vármegyében kapott nemesi igazolványt [3], vagy Matolcsy Bíró János de Zilah (szintén a végrendelkező
Matolcsy Sámuel fia) 1757 márciusában ugyancsak Közép-Szolnok megyében [4], a Matolcsy család Szatmár és Pest vármegyékben 1664-ben nyert nemesi oklevelet [2], [8]. Itt
érzékelhető némi ellentmondás: Borovszky [2] a Szatmár megyei Matolcsyaknál, Köszeghi
[8] a Pest megyei Matolcsyaknál veszi figyelembe – mint a család ősét – az Erdélyi Főkormányszéknél kiadott és nyilvántartott nagyenyedi armálist (lásd Matolcsy János armális levele címszó alatt és a 7/b képen). A zilahi Matolcsy Bíró család nemessége Közép-Szolnok
vármegyében 1786. június 19.-én „a legfelsőbb helyen igazoltatott.” Arra is találni példát,
hogy a nemesség igazoltatása nem mindig ment könnyen. Matolcsy Erzsébet (nagy valószínűséggel azonos Matolcsy László Erzsébet nevű leányával, lásd 4.Melléklet 1. Függelékében) „öreg apósának”, Kandó Jánosnak ez több mint két évig tartott 1652 - 54 között, végül
nem is azon a felmenő családi ágon sikerült, amellyel a procedúrát elindította. A Brokés féle
(Matoltsy Sándor) dokumentumokból [12] jól rekonstruálható, hogy a végrendelkező Matolcsy Sámuel és testvére György 1738-ban Szabolcs vármegyében „nemességének igazolására szólítván azt az 1717-ben Szilágycsehiben nyert nemesi tanúsítvánnyal igazolták.” Ezt
a dokumentumot használták fel későbbi igazolásuknál ők és leszármazottaik is. 1718-ban a
Partiumot (Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék) Erdélyhez csatolták és ezt követően a
Matolcsy család Partiumban birtokkal rendelkező tagjai (Sámuel unokái) „nemességük igazolására kényszerítettnek.” Nyolc unokatestvér ezt a bizonyítást együtt végezte el, ők mind
a nyolcan a Debrecenben végrendelkező Matolcsy Sámuel unokái voltak. A nyolc unokatestvér (lásd a 2. Melléklet 1. és 2. Függelékébe):
- Matolcsy József fiai: József, Pál és Gábor (az utóbbi intézte mind a 8 testvér nemesség
igazolását. Róla bővebbet a 10. Melléklet 10.7. pontjában találni).
- Matolcsy Sámuel fiai: József, Sándor, Mózes és Elek. Józsefről tudjuk, hogy telke, fél
kúriája volt Kraszna- Horváton és további telkei Palicskán és Récsén. 1808-ban Kraszna
vármegye „gyalogosnak írta ki”. Az utóbbi három fiú királyi katonai szolgálatban állt [4],
- Matolcsy Pál fia: Sámuel (birtokai voltak Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben) [4],
- Matolcsy Jánost csak megemlíti a dokumentum, mint „Debrecenben valószínűleg ma is
élő” negyedik testvért, a végrendelkező Matolcsy Sámuel legkisebb fiát.
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Közép-Szolnok vármegye 1772 március 28.-án kelt, a fentiek nemességét jóváhagyó ítéletét
az Erdélyi Kancellária 1786 június 19.-én hagyta jóvá. Érdekes, hogy az előterjesztett kérés
a Közép-Szolnok vármegye 1681 március 21.-én kibocsájtott tanúsítványára hivatkozik, miszerint Matolcsy Tamás, akinek szintén nemesi levele volt, házasságot kötött Ágoston Márton özvegyével, akinek Zilah városában nemesi telke volt, amit Matolcsy Tamás kapott
meg, s ennek a Matolcsy Tamásnak a leszármazottja volt „idős” Matolcsy György, aki az
említett telket művelte. (Ez a Matolcsy György dédapja volt a fenti nyolcaknak). Tudni kell,
hogy a nemesség igazolásához a nemes őst és a tőle való leszármazást kellett igazolni. Az ős
nemességét azonban nem csak armális igazolhatta, hanem hogy volt nemesi földje, telke,
vagy volt jobbágya, vagy fizetett hadi adót, stb. így egy-egy nemesség igazolás nem ment
mindig vissza egy armálisig. Érdemes itt megemlíteni, hogy nem csak a személyek törekedtek nemességük bizonyítására, hanem a megyék, városok számára is fontos lehetett (erre
utal a „nemességük igazolására kényszerítettek” kifejezés is), mert ha valaki nem tudta nemességét igazolni, annak adót kellett fizetnie. Ugyancsak érdekes felfigyelni arra, hogy a
nyolc unokatestvér közül Matolcsy Sámuelt 1742-ben, mint nemest már összeírták Debrecenben, de ez Hajdú vármegye ügye volt, nem a Partiumé, Szilágy vármegyéé.

3.4. Harmoniális Contractus
Ugyancsak tény, hogy a Szilágyságban lévő Zilah oppidiumban (mezőváros) 1701 március
21.-én a gubernium (kormányzótanács) foglalkozott a zilahi nemesek és civilek, valamint
tekintetes nagyságos Andrási István úr közötti vitával [4]. A vita elfajult a nemesek és polgárok között. „A nemesek egy tilalmas erdőt pusztítottak”, a polgárok ezt akarták megakadályozni. 1701 novemberében véres harc tört ki, egy polgárt meglőttek, többet a hadadi várba hurcoltak fogolyként. A villongások folytatódtak az „adózás dolga miatt”. Ennek a konfliktusnak vetett véget a Barta Mihály főbíró segédlevelével 1737-ben megkötött
„Harmoniális Contractus”, amelyet a nemesek részéről többek között Matolcsy Bíró György
és mennyői Láposi Pál (felesége Matolcsy Judit, lásd a „Híres debreceni végrendelet örökösei” címszó alatt a 6.2. alpontban), Közép-Szolnok megye assessorai írták alá. Zilah városával kapcsolatban érdekesség még, hogy ott 1705-ben Matolcsy Györgyre és Matolcsy Sámuelre hadi adót vetettek ki, és Matolcsy György jogot nyert egy – Zilahon a negyedik –
kocsma működtetésére [4]. (Zilahi szerepükről bővebbet „A négy meghatározó fiútestvér”
címszó alatt a 6.1. alpontban találni.)

3.5. Matolcsy Károly közjegyző „hazatérése”
Érdekes tény, hogy az „Debreceni - Alföldi ághoz” tartozó Matolcsy Károly – aki 1828-ban
Kecskeméten született a Debrecenből származó Matolcsy László református pap (1788 1836) fiaként, Farmoson 1860-ban nősült (Kaas Melanie) – esküvője után visszaköltözött a
Szilágysági Csomaközre (Fehérgyarmattól 50 km, Nagyecsedtől 30 km), ahol gróf
Dégenfeld birtokán lett gazdatiszt. Első két gyermeke: Balázs (1861) és László (1863) ott is
születtek. Matolcsy Károlynak a nagybácsi-nagynéni illetve unokatestvéri szintű rokonai
akkor ezen a vidéken (Szatmár vármegye) éltek. Később ismét visszatért Farmosra, ő lett
Cegléd első királyi közjegyzője, további öt gyermeke Cegléden született. Matolcsy Károly
Farmoson van eltemetve a családi temetőben. Az ő – illetve felesége – révén maradtak fenn
ismeretek a családi Zöld Könyvről, illetve azon keresztül a Debreceni-Alföldi ágról.

3.6. Matoltsy Sándor dokumentum gyűjteménye [12]
Dr. Matoltsy Sándor (1887 - 1962), kaposvári ügyvéd, aki a Dunántúli Bank és Takarékpénztár vezérigazgatója, kormányfőtanácsos volt, az 1930-as évek második felében nagy
családfakutatásba kezdett a Matolcsy család eredetének és nemességének igazolására. Igen
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sok levéltárat, egyházi anyakönyvi hivatalt keresett meg és mintegy 100 db dokumentumot,
levéltári dokumentumról készített igazolt, hivatalos másolatot gyűjtött össze, rendszerezett.
Ezek alapján a Matolcsy család nemességét igazoló hivatalos eljárást indított, amely sikerrel
végződött [17]. Ez volt egyike az utolsó három – nemesség igazolási – eljárásnak a Matolcsy családban, akkor, amikor ennek már gyakorlati jelentősége nem volt. (Hol voltak már
ekkor a nemesi kiváltságok?). Érdekes megemlíteni, hogy Matoltsy Sándor ebben a folyamodványban kérte családja részére a „Matoltsy” névhasználat hivatalossá tételét is. Ezt a
dokumentum gyűjteményt (erről készült másolatokat, mintegy 250 oldalt) bocsájtotta rendelkezésünkre Matoltsy Sándor unokája, Brokés Ferenc [12]. Ő nem elemezte, vizsgálta a
dokumentumokat, így azt sem tudta megmondani, hogy a „csomag” tartalmazza-e nagyapja
összes idevágó dokumentumát, feljegyzését. Ezen óriási adatmennyiség feldolgozása nagy
munkát igényelt. Az adatok sok helyen alátámasztották, máshol kiegészítették a már ismerteket. Néhány kérdés azonban továbbra is nyitott maradt, sőt újak is válaszra várnak. A lényeges különbség a család nemességének eredeztetésében van. A Debreceni-Alföldi ág Matolcsy Tamástól származtatja a nemességet egy meglévő armális alapján (1631), a Matoltsy
Sándor féle verzió matolcsi Bíró Mátétól (Matolcsy Tamás apjától?), aki állítólag II. Mátyás
(1608 - 1618) magyar királytól kapott nemességet. Az eltérés egyik lehetséges magyarázata
az elzálogosított armális (lásd az 5.2. alpontban „Matolcsy Tamás armálisa” címszó alatt).
Utánanéztem a Nemzeti Levéltár nyilvántartásában [15], 47 nemesi oklevél, címer szerepel
különböző Bíró nevű személyekkel kapcsolatosan, de egyiket sem II. Mátyás adta, s főleg
nem Szatmárban, vagy a környező vármegyékben. A jelzett időtartományban egy Bíró István kapott nemességet Biharban, Báthori Gábor (1608 - 1613) erdélyi fejedelemtől.

3.7. Zilahi Matolcsy Károly dokumentumai [20]
A Nemzeti Levéltárban szinte véletlenül találtam rá egy érdekes dokumentumra, amelyben
Matolcsy Károly (1889 - 1940) nyugalmazott huszárőrnagy 1936-ban kérelmezte nemességének elismerését [20]. (Róla bővebbet lásd a 4. Mellékletben). Ő volt a másik, aki ezt tette,
szinte egy időben Matoltsy Sándorral (1887 - 1962), egymásról mit sem tudva. Ő a nemességét visszavezette halábori Matolcsy Ferencig, sőt tovább, Halábori Istvánig, akinek szerinte Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1609. szeptember 12.-én adományozott nemességet
és birtokot Matolcs településen. Matolcsy Ferenc nemeslevelét – amit a kérelmező „nemesség megújító levélnek” nevez – szintén II. Ferdinánd adta 1630-ban. A közölt családfa elég
részletes, főleg az 1700-as évek közepétől. Az adatok jól kombinálhatók a következő 3.8.
alpontban tárgyalt „Halábori dokumentumok”-kal, jól kiegészítik egymást, segítenek a „kirakós játék” megoldásában. Ma már az is nyilvánvaló, hogy „halábori” családág ilyen formában nem létezett, halábori kötődése, kapcsolata több családágnak is van. Matolcsy Károly itt feltárt ága gyakorlatilag hat generáción keresztül Szatmárnémetiben élt (legtöbbjük a
Lázár utcában). Matolcsy Károly már Budapesten halt meg. Ez a családág van olyan részletesen dokumentált, mint a kezdetben ismert másik három, illeszkedik is azok közé, így ez
lett a negyedik ág. A messzi múltba visszamenően azonban ez is sok bizonytalanságot tartalmaz. Két megállapítást érdemes rögzíteni:
 Ezek a dokumentumok sok ponton találkoznak a „Halábori Dokumentumok” -kal, így
megjelenik a 12. képen látható – sárga színnel jelzett – öt testvér, kiegészítve őket
még kettővel: Zsigmonddal és Ferenccel. (lásd a 4. Mellékletben és annak 1. Függelékében). A családfa a hét testvér közül Matolcsy György leszármazottaira koncentrál,
mert a kérelmező Matolcsy Károly ezen az ágon egyenes ágú leszármazott. Ettől a
Matolcsy Györgytől (1713 - 1784) lefelé a leszármazás már tiszta, egyértelmű.
 A hét „halábori” testvér közül három az egyik dokumentumban egyértelműen hivatkozik örökhagyó felmenőjükre, Halábori Pálra (lásd a 9. képen). Halábori Pál Halábori
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Istvánnak volt az apja, így a hivatkozóknak ötöd ágú felmenője volt, aki az 1500-as
évek közepén élt. Nincs semmi utalás, bizonyíték arra, hogy az öröklést, a birtok (jószág) eredetét hogyan tartották életben ilyen hosszú időszakra, ilyen sok lépcsős örökösödés esetén.

3.8. Halábori dokumentumok [11]
Halábor kis település a Tisza jobb partján, Bereg vármegyében, szinte szemben (Tunyog)
Matolcs -csal, és nagyon közel 5-6 olyan településhez, amelyek írott dokumentummal kapcsolódnak a Matolcsyakhoz (lásd az 1/a. képen). Már az 1300-as évekből vannak feljegyzések Haláborról. Az 1800-as évek végén 77 házzal, 908 magyar lakóssal és 908 hold földdel
rendelkezett, ekkor a birtokosok között már nem volt Matolcsy. „1646-ban Halábori Pál birtokai – fiúgyermek hiányában – három lánya után a Budai, Matolcsy és Tordai családokra
szállott.” [18].
2010-ben, majd 2017 -ben a Magyar Nemzeti Levéltárban P 927. jelzet alatt a Halábori
Matolcsyak kézzel írt eredeti dokumentumait találtam meg, mintegy 80-100 db különböző
tárgyú, terjedelmű, típusú írat (megállapodás, föld adás-vétel, záloglevél, jobbágy átadás, bírósági bejelentés, tanúsítvány, kocsma bérlet, levél és egy sor kiismerhetetlen tárgyú anyag).
Az írások többsége magyar, de volt köztük latin is, néhánynak kevert volt a nyelve. Többségük nehezen olvasható. Elemzésünk szempontjából az iratok tartalmának nincs nagy jelentősége (lényegtelen, hogy miért és mennyiért adtak zálogba földet, váltottak ki jobbágyot,
miért perelték egymást a felek, hogyan döntött a bíróság, stb.), ezért ebben a fejezetben csak
az általános érvényű összefüggésekre koncentráltam. A részleteket a 4. Melléklet foglalja
össze, ott is csak olyan mélységgel, hogy a jövőbeni új információkhoz kapcsolódási pontot
adhassanak. A lemásolt dokumentumok összességét egy külön dossziéban raktam el, hogy
mindig elővehetők legyenek ellenőrzés céljából [76]. Ezen dokumentumok közül mintegy
60 került feldolgozásra. A „feldolgozás” a következőkre terjedt ki:
 Kik (milyen nevű Matolcsyak) szerepelnek az egyes dokumentumokban, és ha többen
vannak, milyen rokonsági kapcsolat van közöttük,
 Mi a tárgya a dokumentumnak, különösen a Matolcsyak viszonylatában,
 Milyen helységek (falu, város, megye) jelennek meg bennük, különösen a Matolcsyak
vonatkozásában,
 Milyen dátumok szerepelnek bennük (A legrégebbi dokumentum 1661-ból, a legújabb
1817-ből származik).
2010 és 2017 után 2019 novemberében újra végignéztem „Halábori Dokumentum” gyűjteményt a MNL -ban. A dokumentum-csomag jelentős változáson ment át. A gyűjtemény jelentősen ki is bővült, az eddig máshol tárolt iratokat átcsoportosították ide. 36 új dokumentum fényképfelvétel formájában került be a Matolcsy „család” dokumentum gyűjteményébe., ami összesen 77 oldal. Ezek is csatolva lettek a halábori dossziéhoz [76]. Az mondható
el, hogy korábbi elemzést nem kellett alapvetően átdolgozni, de azt pontosítani lehetett és jelentősen kiegészíteni.
A Halábori Matolcsy dokumentumok rendszerezése jelentősen megváltozott, a rendszer áttekinthetőbb lett. Röviden összefoglalva az egészet, hogy ha valaki a jövőben el akar mélyedni majd benne, könnyebb legyen az eligazodás. A jelzetszám: P2257-357. Három altétel,
három nagy csomag van benne:
1-es altétel 1673 - 1817 közötti dokumentumokkal
2-es altétel 1661 - 1938 közötti dokumentumokkal
3-as altétel 1663 - 1887 közötti dokumentumokkal
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A 3-as altétel volt új, több száz különféle irattal, sok latin nyelvű, sok (olvashatatlan) kézírás, az első kettőben a korábbi dokumentumok voltak. Érdekes módon a 3-as altétel 11 tételre oszlik:
1. 1741 - 1837 Matolcsy György iratai
2. 1681 - 1905 Matolcsy István iratai
3. 1741 - 1840 Matolcsy János iratai
4. 1828 - 1834 Matolcsy Károly iratai
5. 1690 - 1816 Matolcsy László iratai (I. és II.)
6. 1753 - 1784 Matolcsy Mihály iratai
7. 1774
Matolcsy Pál iratai
8. 1663 - 1780 Matolcsy Sámuel iratai (I. II. és III.)
9. 1667 - 1882 Különböző Matolcsy családtagok adatai
10. 1664 - 1790 Vegyes iratok
11. 1773 - 1887 Rokon és idegen családok adatai
Érdekes megjegyezni, hogy egy adott név alatt – pl. Matolcsy Sámuel, János vagy György –
több azonos nevű de eltérő korú és eltérő helyen élő személy iratai szerepelnek, ezek szétválogatása csak ezen dokumentumok alapján nem lehetséges.
A maguk idejében ezek az írások nem családtörténeti dokumentumként születtek, ezért a
családi kapcsolatokat, rokonsági szintet úgy kellett „kihámozni” belőlük, ami többször csak
logikai következtetések alapján volt lehetséges (valószínűsíthető). A dokumentumok időben
hat generációt fednek le, generációk szintjéről a 12. kép ad tájékoztatást, a hat generációt illetően. A generációk időbeli pozíciója az alábbiak szerint közelíthető meg:
 1. generáció: az 1600-as évek közepe,
 2. generáció: századforduló
 3. generáció: az 1700-as évek első fele, közepe
 4. generáció: az 1700-as évek közepe, második fele
 5. generáció: az 1700-as évek vége, 1800-as századforduló környéke
 6. generáció az 1800-as évek első harmada
A fenti generációk nem egy szűk családon belüli vér szerinti leszármazottakat jelentenek –
bár van köztük sok ilyen is – hanem egy tág konglomerátumon (a „klánon”) belüli mesterségesen kijelölt időtartományok szerinti generációkat. Tehát van közöttük a DebreceniAlföldi családághoz tartozó személy is, sokuk pedig a Nagybányai, illetve a Szatmárnémeti
ághoz tartozik, tehát három – egymástól elkülönülő – „vér szerinti” csoportosulásról van
szó. Érdekes azt is kiemelni, hogy Halábori Istvánnak csak lányai voltak, velük a Halábori
név kihalt. A szereplők születési és halálozási időpontjai a halábori dokumentumokból nem
állapíthatók meg, mivel anyakönyvek nincsenek a dokumentumok között. Nehézséget okozott az azonos nevű, de eltérő generációhoz tartozó személyek megkülönböztetése. Ez csak
más dokumentumokkal, pl. zilahi Matolcsy Károly (1889 - 1940) kutatásával való összevetéssel, más forrásból is ismert esemény segítségével volt lehetséges. A 12. kép egyértelmű
családi kapcsolatot, családfa részleteket mutat be, aminek kiinduló pontja az „öreg” Matolcsy Sámuel, Szatmár vármegye szolgabírája majd főszolgabírója Bővebbet róla a „Három
ős fiútestvér” címszó alatt lehet találni (4.3. alpontban). Az ő fia Matolcsy (Bíró) János, aki
1757 márciusában nemesi bizonyítvány kapott Közép-Szolnok vármegyétől. Nem véletlen,
hogy a több mint százhetven halábori dokumentumból csak a 12. képen szereplő 18 személy
között lehetett egyértelmű közvetlen rokoni kapcsolatot megállapítani. Matolcsy Sámuel
(1705 - 1767) halála után 1772-ben az örökösök újra osztották az örökséget, mert Matolcsy
József a maga részét saját pénzén már korábban kiváltotta. A halábori vagyont (Matolcsy
László és Torday Borbála vagyonát) hét gyereke között kellett megosztani, ezek leszárma22

zottai is megjelentek az újraosztásnál. (lásd 4. Melléklet 1. és 2. Függelékét). Bár a dokumentumok a Nemzeti Levéltárban (MNL) „Halábori Matolcsy család” gyűjtőnév alatt szerepelnek és valóban sok Matolcsy kötődik közülük Haláborhoz, de igen sok halábori dokumentum túlnyúlik ezen a lokalitáson. Ennek szemléltetésére bemutatunk valamit a szóródásból (a zárójeles számok az 1/a képen való tájékozódást segítik).











Szatmár vármegye: Szatmárnémeti (33), Szatmárcseke (32), Csomaköz (27), Nagybánya (19), Fehérgyarmat (31), Túrvékonya, Tunyogmatolcs (10) és Majtis (52)
Bereg vármegye: Halábor (1), Munkács, Vásárosnamény (35), Beregszász
Bihar vármegye: Érmellék, Nagyvárad (18), Debrecen (17)
Ugocsa vármegye: Huszt, Túrterebes
Szolnok-Doboka vármegye: Szamosújvár, Kentelke (36)
Borsod vármegye: Szomolya
Somogy vármegye: Belezna (Dunántúl)
Hunyad vármegye: Lelesz (Dél-Erdély)
Nagyküküllő vármegye: Mihályfalva (Dél-Erdély)
Bars vármegye: Cseke (Felvidék, Érsekújvártól 30 km)

Ez a koránt sem teljes felsorolás is mutatja, hogy a Halábori Dokumentumok, a bennük szereplő Matolcsyak az ország jelentős részét reprezentálják.
Ugyancsak érdekes dokumentum (14/b kép) az 1760 február 17.-én Haláborban kelt tanúsítvány, amelyben Matolcsy János, György és Sámuel (testvérek), „Alább subscrsibáltak
szerint recognoscálják, adják egyszersmind tudtára mindenkinek akinek illik, hogy lévén
minékünk ezen Tekintetes Beregh vármegyében a Halábori határon édes eleinktől, úgymint
Halábori Páltól reánk devemiált (?) örökségünk, nevezetesen a Tölgyes Kertben, melynek
végét egy darabban az Tisza szaporítván, ugyanazon szaporítást Pap László embernél is…”
rendelkeznek a birtokukban lévő telekről, azt az eklézsiának adják. Halábori Pált, mint
örökhagyó felmenőjüket említik a testvérek, és ezt érdemes összevetni azzal a megállapítással, hogy Halábori Pálnak csak lányai voltak, egyiküket egy Matolcsy vette feleségül, így a
Halábori fiúági örökösödés megszakadt [18]. Az itt szereplő Matolcsy Sámuel azonos a
Nagybányai kurátorral. Matolcsy Sámuellel kapcsolatban további információ található,
amely szerint 1718-ban a gyulafehérvári-nagyenyedi főiskolán tanult, majd 1730 április 24.étől két évig nagybányai rektor volt 21.
További érdekesség Matolcsy Pál Kentelkéről (Szolnok-Doboka vármegye) 1795-ben írt levele „Kedves Urambátyámhoz”, amelyben emlékezteti őt Fogarasra tett látogatására (Erdély, Felső-Fejér vármegye). Ennek fontos „családtörténeti” vonatkozása van. Matolcsy
Zsigmond Erdélybe, Fogaras városba költözött (Fogaras vármegye). Néha azonban hazalátogatott Magyarországra. 1772-ben egy birtok egyezségben már, mint „néhait” említik. Az
egyezséget Matolcsy János, József és Pál kötötték. Matolcsy Pál fia Matolcsy Zsigmondnak.
Ez a Megállapodás a Nagyváradi Káptalan levéltárában maradt fent. Történt ez ügyben egy
tanúmeghallgatás 1774-ben Bereg vármegyében. (részletesebben lásd a 7. Mellékletben).
Érdekes adalék a halábori dokumentumokhoz, hogy 2018 decemberében Miklós fiam kapott
egy levelet a Pastinszky Antikvárium tulajdonosától, aki arról tájékoztatta őt, hogy apja hagyatékának feldolgozásakor talált egy kézirat-gyűjteményt, aminek a címe: „Halábori
Matolcsyak ősei. Családi krónika.” Felsorolja a fejezet címeket: Eredet, Elvándorlás az őshazából, Első foglalás, Hadi utak, A Halábori család különválása, A mohácsi vész kortársai,
Az udvarbíró, Lorántffy Zsuzsanna jószágkormányzója, stb. Mint írja a világhálón találtak
rá a Farmosi családi temető honlapján a Matolcsy „Család” Gyökerei 8. változatára, s mivel
Miklós fiam a temetőközösség képviselője, felajánlották neki a talált kéziratgyűjteményt,
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irányár 290.000 Ft [82]. Azt akarták eladni, amihez a Matolcsyaknak semmi közük (Őshaza,
honfoglalás, hadi utak, Mohácsi vész) illetve azt, amit az általuk idézett 8. változatban megvan. Csak azt nem tudták, hogy Miklós ehhez a családhoz tartozik. Ezt követően 2019 májusában az Antikvárium elküldte szó szerint azonos ajánlatát Matolcsy Gabriellának, a Pitypang utcai iskola igazgatójának a kerületi Oktatási Hivatalon keresztül (nem tudva, hogy a
két család jól ismeri egymást), két különbséggel: a jelzett dokumentum gyűjtemény a Laskai
Osvát Antikvárium könyvárverésén – Esztergomban, május 11.-én – megvásárolható lesz,
kikiáltási ár 250.000 Ft [83]. Érdekes felismerni, hogy a legújabb időkben a családfa kutatásból új üzletág keletkezett. A fenti típusú üzleti ajánlatok mellett új, rokonság kutató
szoftvereket fejleszttetek ki, amik pénzért használhatók, bérelhetők. Ennek az új technológiának van sok előnye is, de nagy hátránya, hogy nem tud gondolkodni, következtetéseket levonni, feltételezéseket mérlegelni. Már pedig a mélyebb összefüggések felismerése nélkül
önmagában az újabb adathalmazok nem mindig viszik előbbre a Gyökerek kutatását.

3.9. Matolcsy István, Matolcsy Marianna dokumentumai [24], [25].
Matolcsy Sándoron (unokatestvérem) keresztül – aki szintén orvos – jött össze a kapcsolat
Matolcsy András patológus professzorral, aki elmondta, hogy édesapja, Matolcsy István
(1929 - ) nyugalmazott gyógyszerész szintén foglalkozik családkutatással. Akkor Keszthelyen lakott és mintegy 20 érdekes és értékes dokumentum másolatát adta át a SzatmáriDunántúli Matolcsy ágról. Ez volt a harmadik jelentős nemesi leszármazás kutatás. Ezek kerekítették ki teljes egésszé a Brokés féle dokumentumok erre az ágra vonatkozó töredezett
információit és hozták képbe a korábbiaktól független, ötödik családágat. Ez az ág az 1700as évek első felében élt Matolcsy Jánosig (a „Szendi mester”) pontosan dokumentált. Ő úgy
vélte, hogy családága nemességét Apaffi Mihály erdélyi fejedelem 1664-ben Nagyváradon
kiadott armálisáig vezethető vissza. (Részletesebben a „Matolcsy János armálisa” címszó
alatt az 5.5. alpontban). Ez azonban az eddigi adatok alapján kizárható. Az armális másolata
és a címer leírása is ezen iratok között került hozzám (lásd 8/a és 8/b képeken).
A fenti Matolcsy István adta meg a Szegeden élő másodfokú unokatestvérének (Matolcsy
Marianna, Bakonyi Tiborné, családon belül Anikónak hívták) címét, akit levélben kerestem
meg. Mintegy 30 dokumentumot küldött el, amelyek megerősítették, illetve kiegészítették
Matolcsy István adatait és így az Szatmári-Dunántúl családág legalább annyira feldolgozott
lett, mint a másik négy. Érdekesség, hogy a család ősének itt matolcsi Bíró Mátét jelölik
meg és tőle vezetik le a leszármazást a Debreceni-Dunántúli ágon szereplő Matolcsy Pálig
(lásd a 2. Mellékletben és annak 1. Függelékében), de hozzá nem találtak kapcsolatot a saját
felmenőiken keresztül. Ami szintén érdekes, a dokumentumok között szerepel a Matolcsy
Tamás féle címernek egy újabb változata (18. kép). Érdekes megemlíteni, hogy a dokumentumok között van olyan feljegyzés, hogy léteznek Matolcsyak a Délvidéken is,
Bácskossuthfalván (Stara Moravica). Matolcsy Józsefet és Évát említi, de rokonságukra
nincs utalás. A 2. Melléklet 5. Függelékében látható a két említett személy, akik testvérek.

3.10. Csúszó Zalán dokumentumai [29]
2015 elején keresett meg e-mailben Csúszó Zalán Bácskossuthfalváról (Stara Moravica) –
olvasta az interneten a Matolcsy „Család” Gyökereit – s mivel ő is Matolcsy leszármazott (a
nagyanyja Matolcsy Etelka volt), elkezdte kutatni a felmenőit. Azt kérte, segítsek neki annak
megtalálásában, hogyan csatlakozhatnak a Délvidéken 5-7 generáció óta élő Matolcsyak a
nagy „Családhoz”. Ő a Szatmári-Dunántúli ághoz tartozást valószínűsítette, de a megküldött
információk, keresztlevelek alapján hamar kiderült, hogy a Debreceni-Dunántúli ág egyik
elágazásáról van szó. Az elágazás minden kétséget kizáróan az 1800-as évek első felében
jött létre, ahogy ezt a 23/3. kép is mutatja. Az 1823-ban Lábodon (Kaposvár környéke) szü24

letett Matolcsy Pál és a hetesi Karsai Zsófia (1824) fia volt Matolcsy László (1858), aki már
Bácskossuthfalván született (Zombortól keletre 40 km). Kétszer nősült. Ezzel két vonal
származott lefelé, az egyikhez tartozik Csúszó Zalán, aki a kutatásokat végezte. A 2. Melléklet 4. függeléke mutatja az eddig megismert délvidéki elágazást. Érdekes megemlíteni, hogy
a Délvidéki Matolcsyaknak már semmi információjuk nem volt a Matolcsyak nemesi leszármazásáról, élték a maguk polgári, paraszti életüket. (Matolcsy László gépész és kovácsmester volt, bátyjával együtt huszár volt az I. világháborúban, orosz hadifogságba kerültek.)
A XX. században Trianon miatt hamar megszakadtak a családi kapcsolatok a dunántúli
Matolcsyakkal, akik még tudtak a nemesi leszármazásról, sőt Matoltsy Sándor (1887 - 1962)
jeles kutatója volt a családja nemesi leszármazásának. Addigra azonban a nemesség elvesztette jelentőségét a társadalomban.

3.11. Matolcsi Zsigmond és Matolcsi Lajos dokumentumai [44] [64]
Véletlen hozott össze Matolcsi Zsigmonddal, és amikor arra kértem, hogy segítsen a felmenőinek „leírásában”, első válasza az volt, hogy ő még a nagyapját sem ismerte, nem tud róla
szinte semmit, csak hogy megjárta Amerikát, de hazajött. Néhány nap múlva felhívott, hogy
édesanyja iratai között kutakodva megtalált egy általa összeállított „családfát”, amit elküldött másolatban. A családfa hat generációt fog át, felmenően hármat, (dédapáig) lefelé kettőt
(unokáig) és a sajátját. E családfatöredék a 10. Melléklet 10.3. pontjában található.
Szintén mesébe illő módon jöttem össze Matolcsi Lajossal, aki Berettyóújfaluban született,
most Amerikában él és kutatja családját, felmenőit. Korábban Berettyóújfaluról csak a töredékes személy információnk volt Matolcsi János földművelésügyi miniszter (1955) kapcsán
(lásd a 9. Mellékletben), de most együttműködésünk eredményeként egy 80-100 fős, 7-8 generációval az 1800-as évek közepéig visszavezethető Matolcsy „csoport” került előtérbe.
(Bővebben lásd a 9. Mellékletben). Látható, hogy ezen a társadalmi szinten is lehet (van)
igény a család megismerésére, fel- és lemenők összetartására, csak ezen a szinten az ismeretanyag, a hozzáférési mód nagyon lehatárolt, gyakorlatilag a személyes kapcsolatokra korlátozódik. Ez a dokumentum azért nagyon fontos, mert a szereplői Debrecen környékéről
származnak az 1800-as évek elejéről, olyan községekből, amelyek szerepelnek a családtörténetben az 1/a. képen. Bár a direkt, személyekhez köthető csatlakozás még nem látható,
nagy valószínűséggel ők is a kiterjedt „Matolcsy klánhoz” tartoznak.

3.12. Vargha Zoltán családi dokumentumai [65]
Érdekes úton jutott el hozzánk ez a dokumentum csomag. Vargha Zoltán állította össze és
küldte el Kecskemétre Matolcsy Károlynénak (Beretvás Mária) bizonyítva, leírva kettejük
rokonságát. Emellett bizonyítja rokonságát a Matolcsyakkal is: Matolcsy László kecskeméti
református pap felesége (Zsarolányi Márton Mária) elsőfokú unokatestvére volt apai nagyapjának. Amikor a Matolcsy találkozók során kiderült, hogy én intenzíven kutatom a család
„gyökereit”, a kecskeméti Matolcsy Károly unokája (Matolcsy Huba György, lásd 1. Melléklet 3. Függelékét) elküldte nekem az egész csomagot. Mivel nehezen áttekinthetők, olvashatók a Vargha által kézírással összeállított családfák, leírások – meg úgy tűnt, hogy ismert dolgokat tartalmaznak – kiestek az érdeklődésem fókuszából. A Gyökerek 8. változatának készítésekor több régi dokumentumot újra elővettem, többek között ezt is. Ekkor már
érdemlegesnek látszott a „beemelésre”, még akkor is, ha a hitelessége kérdéses. Vargha azt
írja egyik levelében: „A Matolcsy család leszármazását Matolcsy Sándor előkelő kaposvári
ügyvédtől kaptam, aki pár éve Fonyódon halt meg. Ebből írtam ki a ti apátok leszármazását.” Ezt a dokumentum gyűjteményt – mintegy 250 oldal – Matoltsy Sándor unokájának,
Brokés Ferencnek a jóvoltából mi is megkaptuk [12]. (Lásd „Matoltsy Sándor dokumentum
gyűjteménye” címszó alatt a 3.6. alpontban), de a Vargha által idézettek azzal több szem25

pontból nem egyeznek, de nincsenek benne bizonyító hivatkozások, források hipotéziseinek
alátámasztására. Van azonban a Debreceni - Alföldi családág Farmosi elágazását érintő
megállapítás is benne: az egyik táblázat a XIV. században már Sárréten ismert Dancsházy
családig vezeti vissza az ő leányági leszármazását. A Dancsházy vonalat az 1900-as évekig
vezeti le és feltünteti, hogy Dancsházy Sándor debreceni református papnak a felesége Matolcsy Judit (1897 - 1966) aki az én nagynéném volt.

3.13. Pest Megyei Levéltárban talált dokumentumok [50].
Pest-Pilis-Solt vármegyében „idős” Matolcsy György és felesége Fáy Anna zálogba adta
1697-ben Tas faluban, Halásztelek pusztán lévő telkeit 3000 forintért mintegy 20 jobbágynak. A megállapodást „saját keze vonásával Matolcsy György, Fáy Anna és a jobbágyok írták alá”. A Pest Megyei Levéltárban megtalált, 1689-ben bejegyzett Matolcsy címert a 22/b
kép mutatja, ami azt jelenti, hogy Matolcsy György nemességét e megyében is bejegyezték.
Tudni kell, hogy egy vármegye csak akkor hirdet ki a maga területén nemességet (armálist),
amikor azt az érintett személy kérelmezi. Saját, megyei elhatározás alapján értelmetlen más
vármegyék feladatát átvállalni. Matolcsy György földet vásárolt Pest-Pilis-Solt vármegyében és ezért kérhette nemességének bejegyzését a megyében. Érdemes megemlíteni, hogy
Borovszky Samu híres művében [6] egy hasonló címert mutat be, mint Szatmár megyei Matolcsy család címere (lásd a 22/a képen). Ez néhány részletben eltér a Matolcsy Tamás armálisában lévő címertől (nincs hármas halom, nincs csillag, a sisakdíszen nem angyal, hanem oroszlán áll karddal), de ennek az lehet a magyarázata, hogy Borovszky munkássága
idején a Matolcsy Tamás armálisa még „zálogban volt” (lásd „Matolcsy Tamás armálisa”
címszó alatt az 5.2. alpontban). Matolcsy György Halásztelki földjének elzálogosítását hoszszú bírósági per követte. 1727-ben „Végh István és testvére György tiltakozott, mert Matolcsy György jobbágyai disznóikat és marháikat behajtották Tas falu gabonavetésébe”.
1732-ben „kiadják a vármegye levéltárából Végh István perének iratait, amit Matolcsy
György ellen folytatott Egecse puszta birtokjogáért” [50]. Ekkor Matolcsy György még szerepelt a vármegye nemeseinek névsorában, de a periratok kiadása azt jelenti, hogy akkor már
biztos nem élt. Ahogy a bekerülés is időt igénylő folyamat volt, úgy a nemesi nyilvántartásból kikerülés sem ment máról-holnapra. Amikor Pest-Pilis-Solt vármegye igazolta a nemességét, akkor 52 éves volt, a zálogszerződés aláírásakor 60 éves, és biztos nem élte meg a 95
évet. Mivel eddig nem találtunk információt arról, hogy voltak-e leszármazottai Pest-PilisSolt vármegyében, definíciónk szerint leszármazási vonala nem tekinthető önálló családágnak. A Pest megyei közgyűlés 1728 decemberi jegyzőkönyvében, mint részvevő szerepel
Matolcsy László ráckevei prefektus neve. Lehet, hogy ő Matolcsy György leszármazottja?

3.14. A legújabb csoport-kutatási dokumentumok [85[, [86], [87], [88].
A családi archívumba ezek a dokumentumok is – mint a többi – rendszerezve elrakásra kerültek. Ezek összeállítói Matolcsi Kornél, Matolcsy Attila és Zoltán, valamint Matolcsy Zoltán Ausztráliából, valamint Gábor fiam, aki ezen a téren a legszorgalmasabb és keresi az
összefüggéseket is.

4. AZ EREDET, A „CSALÁDI” ŐSTÖRTÉNET
4.1. Matolcsy mondavilág.
Célszerű összefoglalni az „ősi” (nemesi leszármazás) Matolcsyakkal kapcsolatos jelenlegi
ismereteinket. Bizonyítottnak tekinthető, hogy a XIV. század végén Matolcs (Matuchina) település környékén (Szatmár vármegyében) éltek Matolcsyak (Matucsinayak) jelentős bir26

tokkal (kis) köznemesi rangban, a Héder nemzetséghez tartozva. A XV. századtól a magyar
társadalom szerkezete jelentős átalakuláson ment keresztül, a XVII. századra kialakult a feudális rendi társadalmi hierarchia a maga új típusú nemességével (és persze a nem nemesekkel, le egészen a jobbágyokig). Érdemes rögzíteni, hogy bár nehezen kérdőjelezhető meg a
középkori Matolcsyak, Matucsinayak, valamint a feudális, rendi társadalomban létező
Matolcsyak közötti „családi”, „nemzetségi” kapcsolat, de ezt személyekre lebontva lehetetlen érvényesíteni. Az átmeneti 200-250 évben nem létezett olyan személyi nyilvántartás, ami
erre esélyt adna. Ez azt jelenti, hogy a „Családi” Gyökerek visszavezetésére csak az 1550től az 1600-as évek elejéig van némi remény. Itt valahol kereshető a „családi őstörténetek”
kezdete, de ebben a családi mondavilágban mindig több lesz a kérdőjel, mint a bizonyosság.
Itt is hangsúlyozni kell azonban, hogy amikor a „Családi” őstörténetről beszéltünk, akkor a
nemesi leszármazásról beszélünk, amiben nem volt benne a Matolcsy „klán” egyre növekvő
nem nemesi része, amelyik a személyek számát tekintve nagyobb, szélesebb az előzőnél.
Kezdetben – a Gyökerek vizsgálatának kezdeti szakaszában – a nemesi leszármazás dominált, hiszen a Matolcsy találkozókra az egyes családok a maguk családfáját hozták el, amelyek mind az 1930-as évek nemesi családfa kutatásán alapultak. Kezdetben nem is volt ismeret ezeken kívül álló, egyedi Matolcsyakról. Szemléletes példával élve először létrejött,
kialakult a Matolcsy „Család” gerince, amire aztán felépült a teljes szervezet, a teljes test. Ez
már az előző két változatban is megjelent, de a 10. változat már ennek szellemében jött létre.

4.2. Ősök a mondavilágból
Az öt családág saját őstörténetében (mondavilágában) visszanyúlik az 1600-as évekig, sőt,
még egy kicsit korábbra is. A 9. kép mutatja a családi mondavilágban legvalószínűbbnek
tűnő „leszármazás”-okat. Nézzük, mit tudunk a főbb szereplőkről. Itt érdemes utalni azokra
a családi adatgyűjtésekre is, amelyek visszavezetnek az ősök mondavilágába. Ezen adatok
között olyan is van, amelynek a hitelessége kérdéses [65]. Mégis célszerű megemlíteni, rögzíteni őket, mert a jövőben új információk alapján más megvilágításba kerülhetnek.
matolcsi Bíró Máté. Feltevések szerint 1540 - 1545 között született, állítólag II. Mátyás királytól (1608 - 1618) kapott nemességet, amit Közép-Szolnok vármegyében hirdettek ki.
A Nemzeti Levéltár nem tart nyilván ilyen oklevelet [55]. A címer – ami nincs meg – állítólag „pajzsban daru egy kővel, sisakdísz: két sasszárny közt arany csillag”. Ez a leírás
ráillik a 22/c. képen látható címerre. A Matoltsy Sándor (1887 - 1962) által összeállított
dokumentum gyűjtemény (folyamodványa) [12] a 9. kép egyik ágának három főszereplője között nagyapa - apa - fiú kapcsolatot vélelmez. Ha feltételezzük, hogy a nemesi oklevelet nem adják túl fiatal korban, akkor Matolcsy Tamásnak 1600 előtt kellett születnie.
Ha feltételezzük, hogy 50 éves kora fölött kapta a nemességet, akkor 1570 körül születhetett. Így viszont matolcsi Bíró Máté születése nem tehető túl sokkal 1540 utánra. Ebben
az esetben Matolcsy Tamás nem élhetett sokkal tovább 1660-nál, és elvileg kaphatott
nemességet kb. 50 éves korában II. Ferdinándtól. Mindebből megállapítható, hogy a három nevezett szereplő (matolcsi Bíró Máté – Matolcsy Tamás – „idős” Matolcsy György)
elvileg lehettek nagyapa- apa- fiú kapcsolatban. „Öreg” Matolcsy Sámuelről tudjuk, hogy
1627-ben született, így testvére „idős” Matolcsy György maximum ± 10 éves tartományban. Ha feltételezzük, hogy Sámuel nevű fiát (a végrendelkezőt, aki 1667-ben született)
30 éves korában nemzette, akkor a kép akár össze is állhat, azonban az sem zárható ki,
hogy egy negyedik szereplő, egy újabb generáció is volt még valahol a fenti hármas sorban. Vargha szerint [65] Bíró Máté Bíró István „főszerzővel” közösen II. Mátyástól kaptak nemeslevelet 1610 június 22.-én Bihar vármegyében. Ezek szerint 55 évesen kaphatott nemességet II. Mátyástól.
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Matolcsy Tamás. Amit biztosan tudunk róla: 1631-ben Bécsben nemesi armálist kapott,
amit 1632-ben hirdettek ki Kassán, illetve a Göncön megtartott megyegyűlésen. Vélelmezhetően azonos a 8. Mellékletben szereplő Matolcsy Tamással, aki 1598-ban
Szilasújfaluban (Zemplén vármegye) volt lelkész (Kassától 20 km) és említik a Magyar
Protestáns Egyháztörténetben [71] is. Ha igen, akkor 50-55 éves korában kapta meg a
nemességet, ami reális életkor erre a „címre”. Ez jól illeszkedik az előző pontban végzett
becslésekhez. A DRK -ba való beiratkozás általában 13-14 éves korban történt, ott 4-6
évet töltöttek a tanulók, így a Szilasújfaluba történő ordinálás történhetett 1598-ban. Feljegyzés szerint Matolcsy Tamás 1643-ban még Kassán lakott. Feleségeként említik Tolnay Zsuzsát, majd annak halála után elvette a Zilahon élő Ágoston Márton özvegyét, akinek révén nemesi birtokhoz is jutott Zilahon. Vélelmezhető, hogy élete hátralévő részét
Zilahon töltötte. Állítólag a család – pontosabban a Zilahon élő ága – 1600-as évek végén
kezdte magát „Matolcsy, alias Bíró de Zilah”-nak írni. Matolcsy Tamás vélelmezett leszármazottjai (fiai, unokái?) „idős” Matolcsy György és „öreg” Matolcsy Sámuel, és
„vén” Matolcsy István (volt még két lány is, Zsuzsa és Borbála, de ők a további leszármazás szempontjából nem meghatározók).
Halábori István (apja Halábori Pál), felesége Tarjány Anna. Matolcsy Károly (1889 1940) összeállítása szerint ők Matolcsy Ferenc szülei. 1600-ban birtokos Haláboron.
1609-ben Báthory Gábor erdélyi fejedelemtől birtokadományt – nemesi telket – kapott a
Szatmár megyei Matolcson. 1629-ben már nem élt.
Halábori Matolcsy Ferenc 1630. április 20.-án kapott címeres nemeslevelet II. Ferdinánd
magyar királytól, mint Francisco Halabor alias Mathoczy, amit 1632 január 14.-én
hírdettek ki Szatmárban. Felesége Baloghi Szabó Dorottya. 1634-ben Matolcson, mint vitézlő úr – már Matolcsy Ferenc néven – zálogba vesz négy jobbágyot. 1637 - '40 között
perbe keveredik Csenger mezővárosban Sámueli Mihállyal, aki nem akarja visszaadni feleségének, Baloghi Szabó Dórának korábban zálogba adott földet, a 6 forint zálogdíj viszszafizetését nem fogadja el. A bonyolult perben Irinyi György szolgabíró és kirendelt esküdtek próbáltak intézkedni [48]. 1639-ben Újnémethy Borbála Szatmár mezővárosban
„Irinyi György szolgabíró útján először inti meg Matolcsy Ferenc deákot a 10 forint zálogösszeg felvételére”. Érdekes megemlíteni, hogy a hosszú perben Matolcsy Ferenc –
aki személyében jól azonosíthatóan ugyanaz a személy – Szatmár vármegye megyegyűléseinek jegyzőkönyveiben különböző név megjelölésekkel szerepel: pl. „vitézlő matolcsi
Deák Ferenc”, „vitézlő Matolcsy Ferenc deák”, „vitézlő Matolcsy, másként Deák Ferenc”, „Matolcsy Ferenc” (ez utóbbi háromszor fordul elő lásd pl. az 1637 április 22.-i,
majd június 10.-i, vagy 1639. március 23.-i ülés jegyzőkönyveiben [48] ). Matolcsy Ferencet 1641-ben Őfelsége szatmári strázsamestereként, majd 1642-ben, mint udvarbírót
említik. 1642 - '53 között földet szerez Fehérgyarmaton, 1645-ben Lasztóczy Borbála és
Erzsébet átadják neki fülpesi és gyarmati részjószágukat. 1646-ban a Szatmár vármegyei
Kis és Nagy Ari, Fülpes-Daróci és gyarmati javait Filpessi Miklós „Matolcsy Ferencnek
és nejének Baloghy Dórának vallja be 1919 forintért”, ami ellen két fia (Filpessy István
és Miklós) tiltakozott [5]. Matolcsy Ferencet 1647-ben portális összeíráson a Bornemiszsza járásban (Szatmár vármegye) nemesként bejegyezték. 1650-ben, mint ecsedi udvarbírót, majd Ecsedi várkapitányt is említik.
Ezzel kapcsolatban érdekes feljegyzés található I. Rákóczi György birtokainak gazdasági
iratai (1631-’48) között [68], az ecsedi uradalom „inventáriumáról” (leltári jegyzék) Bethlen István birtoklása idejéből. Generosi domini (nemes úr) Francisci Mathocsi 1647 április 24.-én kelt prezentálásában nagyon részletes leltár található az ecsedi várról és a hozzátartozó környező településekről, uradalmakról (Nagyecsed, Matolcs, stb.). Nagyecsed
az Ecsedi láp északi felén található, már nem része a lápnak, de vára abban az időben az
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egész vidéket uralta. Matolcsy Ferencnek fennmaradt öt levele, amiket, mint ecsedi várkapitány írt 1650-ben Lorántffy Zsuzsannának, illetve Klobusiczki Andrásnak [59] a vár
gazdasági helyzetével kapcsolatban. A 10/a és b képeken Lorántffy Zsuzsannához írt levele látható. 1647-ben szerepelt a Szatmár megyei nemesi portális összeíráson. 1653-ban
volt szatmári provizorként (felügyelő) említik, szintén Matolcsy néven. Matolcsy Pállal
(1888) kapcsolatban – aki a Halábori-Nagybányai családág Matolcsy tagja (lásd 3. Mellékletben) – dokumentum utal arra, hogy az ecsedi várkapitány (Matolcsy Ferenc) leszármazottja. [58].
Matolcsy László („öreg” Matolcsy Sámuel fia.) Felesége: Tordai Borbála. Ők a két
Halábori ág ősei. Bővebben lásd a 3. és 4. Mellékletekben.
Matolcsy András szintén „öreg” Matolcsy Sámuel fia.
Matolcsy Péter Matolcsy András fia, 1718-ban Nagybányán elveszi Mészáros Katát, ahol
1732-ben megszületik leányuk Matolcsy Erzsók.
Matolcsy János az 1600-as évek közepén Nagyenyeden élt (Erdély) és részese volt az
Apaffi Mihály által 1664-ben kiadott armálisnak, így ő is – nagyenyedi polgárként – nemesi rangot kapott. A Szatmári-Dunántúli családág őt tekintette a nemességet „hozó”
ősének, de nem tisztázott legalább két generációs felmenő kapcsolat hozzá. Közvetett, de
nyomós bizonyítékok azt valószínűsítik, hogy ez az ág is közvetlenül csatlakozik a szatmári „klánhoz”. Részletesebben a „Kételyek és kérdések” címszó alatt (a 4.4. alpontban)
a 4. verzió bemutatás kapcsán látható.

4.3. A három „ős fiútestvér”
Az előzőekben jelzett öt nagy családág a jelenlegi ismereteink alapján nagy valószínűséggel
a három Matolcsy „ős fiútestvér” szintjén kapcsolódik össze. Két „ős” testvérről: „öreg”
Sámuelről és „idős” Györgyről viszonylag sok megbízható adat maradt ránk. Azt nem tudjuk biztosan, hogy hány további testvérük volt, háromról történt említés a zilahi Matolcsy
Károly (1889 - 1940) adatgyűjtésében, ők: Zsuzsanna, Borbála és István, a „vén” Matolcsy
István. Illeszkedésük a családfába a 9. és 23. képen található (lila színnel), a testvéri kapcsolatuk is biztos. A családágak közül kettő, a Halábori-Nagybányai és a HaláboriSzatmárnémeti „öreg” Matolcsy Sámueltől származtathatók, a további kettő – a DebreceniAlföldi és Debreceni-Dunántúli ág – „idős” Matolcsy Györgytől, annak négy gyermeke közül kettőtől. Az ötödikről, a Szatmári-Dunántúli ágról ma még csak annyit mondhatunk,
hogy valahol itt, az „ős fiútestvérek” szintjén csatlakozhat be, de a személyre vonatkozó
részletek még nem ismertek. Valószínűsíthető, hogy ez az ág Istvántól származtatható le. Jól
látható, hogy a ma ismert öt családág a három „ős fiútestvérnél” fut össze:
 Az „idős” Matolcsy Györgytől származik két családág, a Debreceni-Alföldi, valamint a
Debreceni-Dunántúli ágak a maguk elágazásaival és „oldalhajtásaival”, hosszú ideig
Debreceni központtal. Itt érdemes megemlíteni a Pest-Pilis-Solt vármegyei Matolcsy
megjelenést is.
 Az „öreg” Matolcsy Sámueltől származó halábori ágak (Szatmárnémeti és Nagybányai)
a maguk elágazásaival és oldalhajtásaival.
 A „vén” Matolcsy Istvánhoz köthető nagy valószínűséggel a Szatmári-Dunántúli ág.
Minden családágban kezdetben domináltak a Sámuel, József, János, György, Pál, István és
László keresztnevek, amelyek nagyon megnehezítik a későbbiekben elszármazott, 2-3 generációval lejjebb lévő Matolcsyak beazonosítását. Egy ilyen irányú célzott munkára a jövőben
nagy szükség lenne. A 9. képpel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Zsuzsa és Borbá-
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la leánynevek egy-két generációval lejjebb is megjelennek a felmenőkre való megemlékezés
gesztusaként. Amit a három „ős fiútestvérről” tudunk:
„Idős” Matolcsy György. (1637? - …) Szülei kérdésesek, két változat létezik (lásd 9. képen)
Felesége Fáy Anna (Fáy László lánya). Ismert gyerekei: Matolcsy István (1666 - 1723),
Matolcsy János (1662? - 1709), Matolcsy Sámuel (1667 - 1747), Matolcsy György (1664 1749) (lásd 9. képen) és Matolcsy Anna, aki Kandó Zsigmond felesége [5]. Valószínűleg
az 1660-as évek közepén született. Ez volt az első Matolcsy lány, akinek Kandó Zsigmond
nevű férje volt, a második Matolcsy Erzsébet volt, aki 1715-ben született, s akinek a férje
valószínűleg az előző Kandó Zsigmond fia (unokája?) lehetett. (Kicsit többet a 8. Mellékletben található)
1684 Apaffy Mihály fejedelem Gyulafehérváron kelt beiktató parancsában Zilahon nemesi
telek tulajdonosává nyilvánította és felhatalmazta nemesi előjogok és földhasználati
jog használatával.
1684 Közép- Szolnok vármegyében a Lusztrán egyházi nemesek között szerepel.
1689 Pest vármegyében bejegyezték az oroszlános Matolcsy nemesi címert, mert Matolcsy
György feleségével (Fáy Annával) földet vásárolt Tas faluban.
1697 Tas falu mellett Halásztelek pusztán lévő telkét bérbe adja 20 jobbágyának [50]
1632 már biztos hogy nem élt, haláláról nincs pontos információ
„Öreg” Matolcsy Sámuel (1627 - 1690?) „idős” Matolcsy György testvére. Felesége Kölcsei
Kende Erzsébet (nemes család, Szatmárcsekén és Majtison (Szatmár vármegye) volt „jószáguk”). Ismert gyerekei: Matolcsy András, László és Zsuzsa
1645 - 78 között Szatmár vármegye szolgabírája
1659 „homo regius” (királyi megbízott) [5] és Rozsályban (Szatmárnémetitől 20 km-re
északra) mint Szatmár vármegye nemes szolgabírája hitelesíti Rozsályi Kun István
végrendeletét [74].
1660 - 62 Szatmár vármegye nevében kétszer is kérvénnyel fordult Báthory Zsófia erdélyi
fejedelemasszonyhoz a református papságot ért üldöztetés ügyében 22 [61].
1661 Fehérgyarmati házába éjszaka betört Nagy István jobbágya és több mindent magával
vitt volna, de Matolcsy Sámuel elfogta és azonnal ítélkezni akart felette. Jobbágytársai
írtak egy kezesség vállaló levelet.
1662 - 63 többször is kölcsönt vett fel Szigeti Wass Mártontól összesen 250 tallért. Leírta,
hogy tisztába van vele, hogy ez megtámadható, a birtok „ellentmondás” alá kerülhet a
bíróságon, ezért ezt megakadályozó nyilatkozatot tett.
1672 Ököritón (Szilágy megye) egyik jobbágyát (Bíró Bálintot) telek nélkül zálogba adta 20
magyar forintért
1673 a Seberjén vezetett tanúkihallgatási jegyzőkönyvet, mint Szatmár vármegye szolgabírája írta alá.
1675 Közép-Szolnok vármegye szolgabírájaként is említették (ez a megye később átalakult,
Szilágy és Szolnok-Doboka vármegyékké
1676 jelzálogszerződést Károlyi Lászlóval július 1.-én kiegészítette. Kért érte 1 köböl búzát,
annak árát (4 forint) hozzáírták a szerződéshez.
1677 Missilis levelet írt Báthory Zsófia erdélyi fejedelemasszonynak, segítségét kérte egy
föld eladása ügyében, amire a vármegye kimondta, hogy az jogos volt, a gyarmati udvarbíró tartozik még neki 50 forinttal, de tőle nem kapott választ.
1679 felesége, Kende Erzsébet tanúsító vallomást tett a vármegyei küldöttek előtt, kihívta a
jelentést tevő szolgabírát Majtis faluba néhai Kölcsei Kende Péter özvegye elé, hogy
néhai Kende Máté felesége (Nagy-Vatai Borbála) Belezna környékén lévő birtokán
(Máramaros vármegye) nem osztozott a rokonaival. Ezt a vallomást hozta a szolgabíró
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május 16.-án a megyei küldöttek elé. Ebből hosszantartó per lett, amit férje (Matolcsy
Sámuel) halála után is vitt tovább.
1681 elzálogosította Szatmár megyei birtokainak egy részét, hogy öcsét – „vén” Matolcsy
Istvánt – kiváltsa a tatár rabságból.
1688 tanúsította, hogy apja, néhai Matolcsy Ferenc zálogba adott Fehérgyarmat határában
egy kaszálórétet, amit Horváth János kiváltott tőle.
„Vén” Matolcsy István (1638 - … )
A fenti két testvér öccse, tehát Matolcsy Ferenc és Baloghi Szabó Dorottya fia. Felesége,
gyerekei nem ismertek (lásd 9. képen)
1660? a betörő tatárok elfogták és elhurcolták
1681 testvére („idős” Matolcsy György) kiváltja őt a tatár rabságból
1681 Szatmár vármegye helyettes szolgabírája és aszesszora, ebben a minőségében vezetett
tanúkihallgatást Tunyog és Matolcs településeken, az erről készült jegyzőkönyvet ő
készítette. Ebben az szerepel, hogy a 10. tanú „nemes vitézlő Matolcsy Sámuel, 54
éves”, valamint a 13. tanú „nemes vitézlő Matolcsy István 43 éves” (ez ő) tett nyilatkozatot, amiből egyértelműen kiderül, hogy a nyilatkozó tanuk „vén” Matolcsy István
és „öreg” Matolcsy Sámuel (mint testvérek) voltak a nyilatkozó tanúk.
1681 a június 20.-i megyegyűlésen szekerek biztosítását rendelte el Matolcs várának megerősítése céljából idegen (tatár?) támadásokkal szemben [11]. [76].
1682 főszolgabíró Szatmár vármegyében és egyben „egregius” (táblabíró) is.
1694 Jákó Mihály jobbágyának visszabocsájtásáról Túrvékonyon szeptember 26.-án készült
tanúsítványt, mint Szatmár vármegye aszesszora írta alá,

4.4. Kételyek és kérdések
Az előző címszó alatt említett három kulcsfigura: az „idős” Matolcsy György és „öreg” Matolcsy Sámuel, valamint „vén” Matolcsy István (testvérek) az 1600-as évek közepén éltek.
Mint a BEVEZETŐ ELŐSZÓ is említi, a Matolcsy „Család” Gyökerei a különböző családági kutatók munkájára, kutatási eredményeire épült, s ezek mindegyike a Matolcsyak eredetét, leszármazását kereste. A három ős fiútestvért követő mintegy 350 év „családtörténete”
elfogadhatónak tűnik, a jelzett családágak származása, léte is bizonyított az armálisoktól
függetlenül. Az őket megelőző személyek szerepe és kapcsolataik azonban homályosak, néha ellentmondásosnak tűnnek. Nézzük a rájuk épülő négy családági verziót, feltételezéseket
a megismert családági leírások alapján:
1. verzió: A nemességet Matolcsy Tamás kapta (1631, II Ferdinánd, armális) akinek felmenője (apja?) volt matolcsi Bíró Máté, aki az 1500-as évek közepén születhetett. Leszármazottai (fiai?) voltak „idős” Matolcsy György és „öreg” Matolcsy Sámuel, valamint „vén” Matolcsy István. Az armális az Országos Levéltárban megtalálható. Ezt a
verziót a Debreceni-Alföldi családág „Zöld Könyve” részben alátámasztja (lásd a 3.1.
pontban). Gyenge pontja azonban, hogy a Zöld Könyv ma már nincs meg, bizonyos adatai, a család leszármazási vonala csak Matolcsy Károlyné (Kaas Melanie) emlékirataiból
maradt ránk unokájának, Matolcsy Melanienek írott tolmácsolásában [38], illetve Ecsedy
Tamás saját kutatásaiból [32] maradt ránk.
2. verzió: Ez Matoltsy Sándor (1887 - 1962) családkutatási adatain nyugszik. E szerint a
nemességet matolcsi Bíró Máté kapta II. Mátyástól az 1600-as évek elején, ez a nemesi
levél azonban nem ismert. Szerinte Bíró Máté 1570 - ’80 között született. A család nemességét Közép-Szolnok vármegyében hirdették ki, az utódok felvették a Matolcsi nevet.
Ez a verzió is – hasonlóan az előzőhöz – Bíró Máté leszármazottjának (fiának) tartja Ma-
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tolcsy Tamást és (unokájának) „idős” Matolcsy Györgyöt, Szerinte Matolcsy Tamás azzal
jutott nemességhez, hogy 1681-ben elvette özvegy nemes Ágoston Mártonnét Zilahban,
akinek nemesi telke volt. Fia, nemes Matolcsi alias Bíró de Zilah György (aki nálunk
„idős” Matolcsy Györgyként szerepel). Az összeállítás azt mondja, hogy Apaffi Mihály
erdélyi fejedelem 1684. 12. 10.-én Gyulafehérváron beiktató paranccsal Matolcsy Györgyöt a nemesi telek birtokába beiktatta. Az összeállítás nem tesz említést György testvéreiről („vén” Matolcsy Istvánról és „öreg” Matolcsy Sámuelről), de megemlíti György
két fiát Sámuelt – aki Debrecenben a Cegléd utcában lakott és mint „végrendelkező” lett
ismert – és Györgyöt, aki Zilahban lakott és Közép-Szolnok vármegye aszesszora volt,
tovább művelte apja zilahi nemes telkét örökösödés jogán a nemességgel együtt. A céltudatos kutatások eredményességét azonban korlátozza a megtalált információk esetlegessége, egyedisége, a környezet hiányossága. Az 1. és 2. verzió nagyjából ugyanazokkal a
személyekkel, de különböző módon írja le a felmenő ősöket. Meg kell említeni Vargha
idevágó „saját változatát” is [65], ami szerint Bíró Máté Bíró István „főszerzővel” együtt
kapta a nemeslevelet 1610 június 22.-én Bihar vármegyében II. Mátyástól. Ez a változat
azonban azt mondja, hogy Bíró Máténak Bíró Tamás nevű fia volt, ő és az ő leszármazottjai csak később, óvatosságból vették fel a Matolcsy nevet. Lásd bővebben a verziók itt
következő elemzésében és a 3.12. alpontban„ (Vargha Zoltán családi dokumentumai”),
valamint a 4.2. alpontban „Ősök a mondavilágból” címszavak alatt.
3. verzió: A nemességet halábori Matolcsy Ferenc kapta (1630. II. Ferdinánd, armális). Az
armális létezik, de nincs az Országos Levéltárban. Matolcsy Ferenc apja Halábori István,
akinek 1609-ben Báthori Gábor adott nemességet és földet Matolcson, ennek sem ismert
azonban a dokumentuma. Matolcsy Ferenc fia volt „öreg” Matolcsy Sámuel. Ez a verzió
Matolcsy Károly (1889 - 1940) kutatásain alapul [20]. A személyeket illetően más irányba mutat, mint a 2. verzió, ami elvileg elfogadható is lehetne (a két ág még távolabbi
múltban találkozik, ha egyáltalán találkozik). De van egy közös pontjuk: „öreg” Matolcsy
Sámuel mind a Matolcsy Tamásnak, mind Matolcsy Ferencnek feltételezett fia a két különböző verzióban, míg „idős” Matolcsy György csak Matolcsy Tamásé. Azt pedig nem
kérdéses, hogy ők testvérek voltak, ezt sok hiteles dokumentum bizonyítja. A testvéreknek pedig egy apjuk kell, hogy legyen. Ez feloldhatatlan ellentmondás, ez nem lehetséges. Jelenleg semmi olyan információ, támpont nincs, amelyik az egyik változatnak nagyobb valószínűséget adna.
4. verzió: A nemességet a Nagyenyeden élő Matolcsy János kapta 1664-ben Apaffi Mihály
erdélyi fejedelemtől, amit I. Ferenc magyar király 1798-ban megerősített. Ez az ötödik
családág (Szatmári-Dunántúli), e vélelmezés szerint legalább is innen eredeztethető. [24],
[25]. Ez a feltételezés az időközben beszerzett információk alapján megdőlt. Sőt, egyre
nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ötödik családág is a „szatmáriakhoz” tartozik
„vén” Matolcsy Istvánon keresztül (lásd a 9. és 11. képen). Arra vannak adatok, utalások
– ha Matolcsy János személyére nem is direkt bizonyító erővel – hogy az erdélyi oktatási
központokba is (Nagyenyed, Kolozsvár, Gyulafehérvár, stb.) eljutottak Szatmár környékéről Matolcsyak, létezik tehát erdélyi kapcsolat. Ez a 4. verzió azonban azt feltételezi,
hogy a Szatmári-Dunántúli ág közvetlen a nagyenyedi Matolcsy Jánostól származtatható,
a nemességet is tőle örökölte. Nincs azonban semmi írásos dokumentum, amely a 100
évvel korábban Nagyenyeden élt Matolcsy Jánoshoz kötné ezt a családágat. Ez a verzió
ebben a formában nem életképes.
Néhány gondolat azonban rögzíthető ezzel a verzióval kapcsolatban is. Mint az 5. Mellékletben látható, Matolcsy János Nemesócsán (Győrtől 20km, a Duna bal partján) tűnt
fel, 1742-ben megnősült, felesége Fekete Erzsébet. Ezután átköltözött a Dunántúlra,
Szenden (Tatától 20 km. nyugatra) „tűnt fel”, mint kántortanító, a „Szendi mester. Össze32

sen öt gyereke született, az első még Szenden 1744-ben, az utolsó 1762-ben Sárkesziben,
ahová Matolcsy János átköltözött (Sárkeszi, Kiskeszi és Nagykeszi Székesfehérvártól 10
kilométerre nyugatra vannak, egymástól egy-két kilométerre). Ezek az adatok azt valószínűsítik, hogy 30 évesnél nem volt sokkal idősebb, amikor nősült, így az 1700-as évek
elején születhetett. A 7. Mellékletben szerepel egy Matolcsy János, aki „1720-ban Kolozsváron kollégista volt. Egy ideig Nagysajón volt rektor, majd 1746 - 1754 között
Kiskeszin szolgált. Ez nagy valószínűséggel a „Szendi mesterre” utal. Márpedig akkor a
„Szendi mester” volt kollégista 1720-ban Kolozsváron. (tehát 1705 körül születhetett) és
kezdetben Nagysajón volt rektor. Nagysajó Kolozsvártól keletre kb. 100 km-re van. Ismert tény, hogy Kolozsvár környékén megtalálhatók a Szatmári-Bihari-Szilágysági
Matolcsyak. Ez a gondolatmenet még valószínűbbé teszi, hogy a Szatmári-Dunántúli ág
szoros kapcsolatban áll a többivel, a gyökerek közösek, valószínű azonban hogy ez az ág
is közvetlenül csatlakozik a szatmári csoportosuláshoz.
Ehhez kapcsolódik még néhány említésre méltó tény:
 a Szatmári-Dunántúli ághoz tartozó Matolcsy Marianna családi dokumentumai között
[25] is a Matolcsy Tamás féle oroszlános címer – lásd a 18. képen – található.
 Matolcsy Gyula aszódi főjegyzőről feljegyezték, hogy családi címere: „kék mezőben
ezüst félholdtól kísért kétfarkú oroszlán, jobbján görbe karddal” [52]. Ez megegyezik a
Matolcsy Tamás 1631-es armálisában szereplő címerrel. Matolcsy Gyula fia, Matolcsy
Kálmán (Aszódon született) lehet az az ügyvéd, akitől Matolcsy Károly (1828 - 1907)
1897-ben visszavásárolta a korábban elzálogosított Matolcsy Tamás féle armálist (bővebben lásd a Matolcsy Tamás armálisa címszó alatt az 5.2. alpontban). Matolcsy Gyula
Aszódon volt főjegyző.
 Matolcsy Károlyné (Kaas Melanie) emlékirataiban szerepel Matolcsy Kálmán (1907 - )
pesti ügyvéd, aki értesítette férjét, hogy nyomára jutott a – korábban elzálogosított – Matolcsy Tamás féle armálisnak (lásd a Matolcsy Tamás armálisa címszó alatt).
 Matolcsy Kálmánné ránk maradt gyászjelentésében szereplő nemesi előnevek: ”gönci és
szatmári Matolcsy Kálmánné” (sz. Grósz Vilma) azonosak a Debreceni-Alföldi ágnál járatos előnevekkel. Ezek nagyon erős érveknek tűnnek a közös leszármazásra.
 Matolcsy Gyula aszódi főjegyző unokája lehet Matolcsy Kálmán pesti ügyvéd, (Mártírok
útja 51. alatt lakott) aki 1947-ben özv. Vadász Gézáné hagyatéki ügyeit intézte [80].
(Lásd még az 5. Melléklet 4. függelékében).
 Matolcsy Gyula aszódi főjegyzőről írta Matolcsy Melanie, Matolcsy Károly (1828 1907) unokája [38], hogy az aszódi főjegyző és az ő nagyapja harmadfokú unokatestvérek voltak, s ő – Melanie – gyermeklányként három évig tanult az aszódi evangélikus leányiskolában, miközben hétvégeken, iskolai szünetekben rendszeresen a rokon Matolcsy
család vendége volt. Ha megvizsgáljuk Matolcsy Károly felmenőit (1. Melléklet 1. és 2.
Függeléke), akkor három lépésben eljutunk Matolcsy Istvánhoz (1666 - 1723) és ugyancsak három lépésben jutunk el Matolcsy Gyulától Matolcsy Jánosig, a Szendi mesterig,
aki valószínűen az 1700-as évek elején született. (lásd 5. Melléklet 1. és 4. Függeléke).
Nincs pontos ismeretünk Matolcsy István összes testvéréről (háromról van említés), de
nem zárható ki, hogy a Szendi mester is testvére volt.
 Érdekes adalék még ehhez a leszármazáshoz és a 11. képhez: Mint az 5. Melléklet 4.
Függelékében látható, Matolcsy János, aki Sárkesziben született 1773-ban, 1810-ben
megnősült, elvette Kovács Erzsébetet, az esküvő Ócsán volt (Ócsa Pesttől 10 km-re délre
van, Aszódtól mintegy 35 km-re). Matolcsy Kálmán Aszódon született 1907-ben. Középiskola után a Pécsi Tudomány Egyetemen államtudományi doktorátust szerzett, majd
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szociális titkár volt Aszódon. 1939 óta a Vacum Rt. bizományosaként műszaki kereskedő
Aszódon. Mindezek együtt nagyon megerősítik azt a feltevést, hogy aszódi vonal egy elágazása a Szatmári-Dunántúli családágnak.
 Matolcsy Jánosról (1815 - 1890) és családjáról kicsit bővebb leírás található a 12. Melléklet 12.2 pontjában.
Ebben a dologban az a kérdés, hogy a „harmadágú unokatestvér” meghatározás mennyire
pontos, megbízható. Ilyen távoli rokonságot már nem nagyon tartanak nyílván a „rokonok”,
illetve a „levezetés” megbízhatósága kérdéses lehet. A harmadágú unokatestvér generációs
meghatározottság, de ilyen „távoli rokonságnál” a családi nyilvántartást jelentősen befolyásolhatja a generációk időbeli „elcsúszása”. A 11. kép – nagyon leegyszerűsítve – bemutatja
a két családág (Szatmári-Dunántúli, Aszódi elágazás és a Debreceni-Alföldi, Farmosi elágazás) generációs leszármazását. (A generációs szintek időben eltolódhatnak egymáshoz képest). Ha kételkedünk a „harmadágú unokatestvér” meghatározás pontosságában és hogy
Matolcsy János nem volt testvére Matolcsy Sámuelnek (1710 - 1781), az csak azt jelentené,
hogy a kapcsolódás a két ág között korábbról eredeztethető. A 9. képen a három „ős” fiútestvér közül „vén” Matolcsy Istvánig vissza lehet menni az időben.
Hangsúlyozni kell, hogy a fent tárgyalt négy verzió egymástól függetlenül alakult ki, még ha
vannak is bennük közös szereplők, átfedések. Vannak azonban további, nehezen megválaszolható kérdések is az első három verzióval kapcsolatban. Ezek közül néhány:
 Történészeknek kellene bizonyítani, hogyan adományozhatott Báthory Gábor erdélyi fejedelem nemesi címet, telket 1609-ben Matolcson (a Tiszaháton, Szatmár vármegyében)
halábori Matolcsy Ferencnek, amikor az akkor nem tartozott Erdélyhez? Ebben az időben ez a terület II. Mátyás (1608 - 1619) magyar király fennhatósága alá tartozott.
Szatmár vármegyét – hat másik felső-magyarországi vármegyével együtt – a Nikolsburgi béke (1621) értelmében hozzácsatolták a Bethlen Gábor fejedelem uralta Erdélyhez, de a fejedelem halála után (1629) ezek a megyék visszakerültek a Magyar Királysághoz, aminek korábban is részei voltak. Az ettől délre eső Partiumot pedig csak száz
évvel később csatolták Erdélyhez.
 Ha matolcsi Bíró Máté II. Mátyástól (1608 - 18) kapott nemességet (egyes források szerint 1610 június 22.-én), akkor hogyan kapott fia, Matolcsy Tamás 1631-ben II. Ferdinándtól? Ha a királyok nem is, az apa és fia biztosan tudtak a rokonságukról, és a két
eseményről. (A nemesség apáról fiúra szállt). Nehéz a Nemzeti Levéltár címer gyűjteményei és feldolgozásai között kiigazodni. Három nagy összefoglaló anyagot, gyűjteményt átnézve [3] [54] [59], nem találni bennük adatot arra, hogy II. Mátyás Bíró Máténak adományozott volna nemességet. Igen sok Bíró kapott nemességet 1600 - 1650 között, de egyik sem volt Máté és nem Szatmár környéki. Amiről van feljegyzés: egy Bíró
István Báthori Gábortól kapott nemességet 1610-ben, egy másik István 1652. 06. 28.-án
Bécsben III. Ferdinándtól (nemesség + címer) feleségével, gyerekeivel és Tamás nevű
testvérével együtt. A gyűjtemények „teljességét” megkérdőjelezi, hogy van olyan [55],
amelyben sem a Haláboriak, sem a Matolcsyak nem szerepelnek.
 Hogyan kaphatott ugyanattól a II. Ferdinándtól halábori Matolcsy Ferenc 1630-ban,
majd Matolcsy Tamás 1631-ben armálist? Erre még lehet magyarázat az, hogy egymástól távol, más vármegyében éltek és a kérelmezők, előterjesztők nem tudtak egymásról,
Bécsben pedig nem vizsgálták, van-e rokonság a két személy között. De a kiterjedt és
nyilvánvalóan összetartozó Matolcsy „családnak”, ágaknak ez soha nem volt kérdés,
probléma?
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 Ezen családfa felmenő ágán szerepel „öreg” Matolcsy Sámuel – mint halábori Matolcsy
Ferenc fia – Szatmár vármegye szolgabírája, majd főszolgabírója, az a Matolcsy Sámuel, aki a Matolcsy Tamás nemességi ágán is szerepel, mint Matolcsy Tamás leszármazottjának, „idős” Matolcsy Györgynek a testvére. Ezt így tartja nyílván a DebreceniAlföldi családág és közvetve ezt bizonyítja Matoltsy Sándor (1887 - 1962) dokumentum
gyűjteménye is, ami az „idős” Matolcsy György – Matolcsy Tamás – matolcsi Bíró Máté felmenő vonalat tarja számon. Az meg dokumentumokkal bizonyított, hogy Matolcsy
Sámuel Szatmár megyei szolgabíró testvére volt a fenti Matolcsy Györgynek. (lásd a
4.3. alpontban A három „ős fiútestvér” címszó alatt.) Tehát a kérdés: ki volt az apja a
testvéreknek?
 Érdekes a Vargha féle változat [65], amelyik szerint a Bíró Máté fia Bíró Tamás volt,
aki feleségül vette Zilahon Ágoston Márton özvegyét és ennek révén egy nemesi telekhez jutott. 1674-ben Pozsonyba idézték vésztörvényszék elé és el kellett hagynia állását.
Gyermekei óvatosságból vették fel a Matolcsy nevet. Ugyanakkor ez a forrás azt is írja,
hogy ez a Matolcsy Tamás 1651-ben debreceni diák volt, 1657-ben Nábrádon, majd
1662-ben Matolcson lett pap. 1651-ben valóban volt Matolcsy Tamás nevű tanuló a
Debreceni Kollégiumban, minden Bíró név nélkül, de ez nem lehetett az a személy, aki
1631-ben nemesi oklevelet kapott Matolcsy Tamás néven. A Vargha féle változat –
nyugodtan mondhatjuk – hiteltelen. Azt a megválaszolatlan kérdést azonban, ami felvethető: „lehet, hogy a Bíró és a Matolcsy vonalak nem azonosak?” ez a változat is
érintheti.
 Ha Halábori István Báthori Gábortól kapott nemességet és birtokot Matolcson – ismét
megkérdőjelezhetjük – hogyan nem tudott erről fia, Ferenc, hogyan kérhetett és fogadhatott el armálist II. Ferdinándtól? Egyébként az MNL nyilvántartásában [15] Halábori
néven csak Halábori Balázs kapott nemességet (Bécsben, 1665. I. Lipóttól).
 Mindkét ágon volt családnév változás, de mindkét esetben nehezen magyarázható momentumokkal. Nézzük először az elsőt. Halábori Pálnak nem volt fia, három lánya közül az egyiket egy Matolcsy vette feleségül [18]. A halábori Matolcsy névkombináció
vagy azért jelenik meg, mert az a Matolcsy a halábori Matolcsyak közül jött férj volt,
vagy azért, hogy a halábori családi örökséget, birtokokat legitimálja. Mindkét esetben
Halábori Istvánnak – a nemességet kapó Halábori Ferenc apjának – halábori Matolcsy
Istvánként kellene szerepelnie, de a felállított családfában [20] nem így szerepel. Nem
beszélve arról, hogy az armálisában „Francisco Halabor alias Mathoczy” szerepel, és
Ferenc igen mozgalmas élete során magát Matolcsy Ferencként nevezte meg (lásd a 4.2.
alpontban „Ősök a mondavilágból” címszó alatt). Halábori Pál (1576) halábori birtokosként szerepel. Fia, Halábori István (1600) és felesége – Tarjány Anna – a szülei
halábori Matolcsy Ferencnek, miközben a másik forrás szerint Halábori Pálnak csak lányai voltak. Matolcsy Ferenc leszármazottjai között később néhányan csak előnévként
használják a haláborit. Egy ilyen névváltozás – előnévből családi névre – öt-hat generációt igényelt abban az időben. Érdemes megemlíteni, hogy a halábori dokumentumok
között megtalált, „öreg” Matolcsy Sámuellel kapcsolatos iratokon, az ő saját aláírásával
sehol nem látható a halábori (vagy Bíró) előnév, simán Matoczi, Mathoczi Sámuel szerepel. Az előnevek (elég változatosan: halábori Bíró de Zilach, Nagybányai, stb.) csak
3-4 generációval később jelentek meg, lettek divatosak.
 A másik ágon matolcsi Bíró Máté fia (unokája?) kap armálist Matolcsy Tamás néven.
Hogyan? Tegyük fel, hogy Bíró Máté használta is a matolcsi előnevet. Ez elég volt ahhoz, hogy az armálisba már csak a Matolcsy kerüljön bele? A Ferenc armálisába mért
került bele a halábori előnév? A Matolcsy név akkor nem volt „előkelőbb”, mint a Bíró.
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Abban az időben Magyarországon már sok nemes, címeres Bíró család létezett, Matolcsy még egy sem. A névváltozás „matolcsi Bíró” →„Matolcsy B.” → „Matolcsy”
egyébként jól nyomon követhető a generációk során, csak a nemességet kapó Matolcsy
Tamás „lóg ki” a sorból. Itt is jól látszik, hogy ez a névváltozás legalább 150 év alatt (56 generáció) ment végbe, fejeződött be. Akkoriban ez nem egy szabályozott adminisztratív lépés, egyszeri anyakönyvezés kérdése volt, általában a megszokás, tradíció éltette
tovább. Itt is érdemes megjegyezni, hogy ezen a vonalon sem volt következetes a Bíró
név használata, vagy jelzése „B”-vel. A Debreceni Református Kollégiumban (DRK)
sem jelentkezett ez az írásmód. A legérdekesebb példát Matolcsy Sámuel végrendelete
mutatja. Magát Matolcsy B. Sámuelnek nevezi és egyik fiára, mint Matolcsy B. Józsefre
hagyatkozik, majd János fiának és Erzsébet lányának öröksége következik, ezt követően
Matolcsy Pál és Matolcsy Sámuel fiainak jussát sorolja fel B nélkül. Egy okiraton, egy
családon belül két név-változat. Ezt nehéz egy amatőr „kutatónak” megérteni, megmagyarázni. Felvethető a kérdés, hogy kell-e nekünk nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk
ennek a névváltoztatási folyamatnak, névváltozatoknak, mint amit az érintett családok,
családtagok tulajdonítottak neki annak idején?
 A névvel, névváltozással kapcsolatban egy másik problémán is érdemes elgondolkodni.
A Matolcsy családnév (vagy annak latin Matucsinay változata) a középkori dokumentumokban is megjelent [1], [2], [90], mint birtokkal rendelkező kisnemesek, köznemesek Matolcs község környékéhez kapcsolódóan. Az Árpádházi és Anjou korban a nemességhez még nem tartozott a későbbiekben gyakorlattá vált armális, de birtok igen.
Ekkoriban a nemesség inkább nemzetségi alapon létezett, hagyományozódott. Lehet,
hogy azért nincs Matolcsy Tamás 1631-ben kapott armálisában sem előnév, sem közbenső név? Lehet, hogy a Matolcsy Tamás vonal egészen más, mint a matolcsi Bíró Máté vonal? De akkor honnan jött, honnan származott a két vonalnak direkt összekapcsolása (nagyapa – fiú – unoka) több, eltérő eredetű, hitelesnek tűnő forrásban? Ez a mai ismereteink alapján nem megválaszolható kérdés és valószínű, hogy nem is lesz az.
 A nevekkel, névváltozatokkal kapcsolatban további problémát okozhat a nyilvánvalóan
azonos személy igen különböző nevei különböző levéltári dokumentumokban. Erre jó
példa Matolcsy Ferencnél (armálist kapott 1630-ban) említett öt változat: nem lehet
tudni, hogy a matolcsi, halábori csak előnevek, vagy családnevek nála, vagy a „deák” az
családnév vagy „státusz” [48], [5]. Így, amikor időben és földrajzi távolságban viszonylag távoli dokumentumokban ugyanaz a személy eltérő névvel szerepel, nagy zavart,
gondot okoz a jelenkori értékelésnél, vizsgálódásnál. Ezért szükséges hangsúlyozni,
hogy ez az összeállítás nem mindenütt hivatalos anyakönyvekkel alátámasztott, hanem
sokszor csak feltételezésekkel, így logikai következtetések eredménye. Mindezek megértéséhez, értelmezéséhez érdemes figyelembe venni a családnevekkel, névváltozásokkal (változtatásokkal) kapcsolatban a 2. pontban „Családnév, családágak, területi gyökerek” címszó alatt rögzítetteket.
 Érdekes igazolást adott ki a dunántúli református egyházkerület püspöke [12] Pápán
1937 október 21.-én: „… hiteles forrásokra támaszkodó művek alapján megállapítható
és köztudomásban is van, hogy a 18. század második felében, sőt még a 19. század első
évtizedeiben is a Komárom vármegye területén lévő dunántúli református egyházkerülethez tartozó, vagy tartozott református iskolák rektorait rendszerint református kollégiumból (DRK) kapták.” Ilyen lehetett Matolcsy János, a Szendi mester is. Ehhez érdemes hozzátenni azt, ami a Debreceni Kollégium irataiból kiderül, hogy a Dunántúlra
(vagy az ország más részébe) elszármazott és ott élő, ott családot alapított atyák fiai
rendre visszamentek a Debreceni Református Kollégiumba és ott végezvén őket is kiküldték valahová tanítónak, papnak. A Debreceni-Alföldi ág szempontjából is fontos
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szereplőről, Matolcsy László református lelkészről leírják, hogy Debrecenben született
1788-ban, ott is tanult és végzett a Kollégiumban. 1814-ben Komáromba került iskola
igazgatónak, majd 1815 májusától Kecskemétre ment lelkésznek. Ő a Kecskeméti és
Farmosi elágazások „apja” és ő is Komáromba kezdte el pályafutását [56].
 Ezt a gyakorlatot támasztja alá és ezért figyelemreméltó, hogy a Debreceni-Dunántúli
ág „alapítója”, Matolcsy Pál (1755) még Balmazújvárosban született (Debrecentől 25
km keletre), a Debreceni Kollégiumba tanult, 1784-ben Komáromban oskolamester,
majd Hetényben (Komáromtól 10 km északra) jegyző, majd 1785-ben Szőnyben (Komárom mellett) nősült. Fia, Matolcsy Sándor, aki Hetényben született, Komáromba járt
iskolába majd a Debreceni Kollégiumban végzett, és Lábadon lett prédikátor (Kaposvártól 25 km nyugatra). 1826-ban Kadarkútra (Kaposvártól 20 km dél-nyugatra) került
lelkésznek, és ott is halt meg. Az ő leszármazottjai testesítik meg a Debreceni-Dunántúli
ágat a Kaposvári, Nagykanizsai és Délvidéki elágazásokkal. Matolcsy Pál ugyanazt az
„utat” járta be, mint amit a püspök említett és amit a Szatmári-Dunántúli ág Matolcsy
Jánosa „bejárt”.
 Az Szatmári-Dunántúli és Debreceni-Dunántúli családágak között nincs olyan közvetlen
rokonsági kapcsolat, ami létre jött volna az 1700-as évek közepéig a Dunántúlon. A két
eltérő eredetű családág tagjai az 1800-as években területileg már keveredtek a Dunántúlon, az „északiak” is megjelentek „délen” a Somogyban (Kaposváron), de ez nem jelenti
az ágak leszármazási közeledését. A területi együttélés során létrejött házasságok az eltérő eredet tényén semmit nem változtattak.

5. MATOLCSY ARMÁLISOK, MATOLCSY CÍMEREK
5.1. Bevezető gondolatok
Az armálisaknak, címereknek önmagukban nincs jelentősége a családágak leszármazásában,
sőt gyakran zavart, félreértést is okoztak. Mivel azonban a nemesi családfakutatások elválaszthatatlan részét képezték, célszerű megismerkedi velük.
A családágak által végzett családfakutatások négy armálist találtak, amelyek valódiságát
nem lehet vitatni. Mivel ezeknek nagy jelentőségük van a ma ismert öt családágnak a „családi” őstörténethez kapcsolódásában, célszerű ezeket kiemeltem áttekinteni a hozzájuk tartozó kiegészítő információkkal.
Érdekes áttekintést adnak a magyarországi nemesség helyzetéről, a nemesség, az armálisok,
címerek, címerpecsétek nyilvántartásáról Tagányi Károly 1886-ban [62] és Köszeghi Sándor
1899-ben [8], egymástól függetlenül megjelent munkáikban. Mindkét szerzőnek az volt a
célja, hogy összegyűjtse az 1690 előtti adatokat a magyar nemességgel kapcsolatban. 16901691-ben átszervezték a magyar királyi udvari kancelláriát és Erdélyben is felállítottak egy
kancelláriát, amelyben a nemességgel kapcsolatos adatok rögzítését, nyilvántartását írták
elő. „Ez előttről igen kevés adat maradt ránk. Sem meg nem tartották, sem a királyi könyvekben nem iktatták… így aztán a hiányt később csak a feleknek adott eredeti példányok
alapján lehetett pótolni”. Az 1800-as évek közepéig a „kiváltságos nemesség volt a hatalom
birtokosa, de az ő feladata volt a haza védelme is, ha kellett élete árán”. Ennek a kiváltságos
helyzetnek a megszűnésével tudós történészek kezdték kutatni a nemesi családok, az
armálisok, címerek múltbéli és „jelenlegi” helyzetét, állapotát. Becslések szerint – a nemesség nyilvántartása óta – a már kihalt és még élő nemesi családok száma kb. 500.000 volt.
Köszeghi idejében a felkutatott, létező nemesi családok száma kb. 15.000 volt. Az ismert,
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felkutatott, publikált armálisok, címerek össz-száma a publikáló szerzők szerint 16.670 volt
az alábbi bontásban [8]:
Siebemach
6.000
Karagyena Mihály 1.860
Nagy Iván
2.500
Tagányi Károly
6.000
Illésy János
310
azaz összesen:
16.670 armális
A Rákóczi szabadságharc leverése után az 1712-es országgyűlés létrehozta a „Comissio
Systematica” bizottságot, hogy az adórendszert új alapokra helyezzék, igazságosabbá és az
egész országban azonos elvek alapján működővé tegyék. Ehhez azonban egységes személyi
nyilvántartást kellett létrehozni. Az 1712 - ’15 évi országos összeírások még nem az új elveket követték, de 1720-tól már ezeket alkalmazták, a megyei végrehajtás azonossága azonban
lassan, évtizedek alatt lett általános.
Korabeli (1800-as évek vége) belügyminiszteri rendelet a címer és nemesség igazolásokat az
Országos Levéltárra ruházta át, ennek ellenére, vagy épen ezért „számtalan ama nemes családok száma, amelyeknek nemesség-igazolására vagy címerére ott nem található adat”.
„Mennyivel inkább megeshetik ez – írja a szerző [8] – jelentéktelenebb családoknál, amelyek néha csak egy-két sarjban vagy generációban emelkedtek ki, hogy úgyszólván nyomtalanul tűnjenek el csakhamar és örökké”. A levéltári nyilvántartás nem tudta ellenőrizni és
megakadályozni, hogy „némely családoknál, más-más megyében három-négy hitelesített
címer forogjon közkézen.” [62]. A fent részletezett 16.670 nemesi dokumentum – főleg az
első három forrást illetően - nagyon sok átfedést, azonosságot tartalmaz, jó, ha 8000-8500
tényleges családot reprezentál. Az is igaz, hogy az 1900-as évek elejétől a kutatók nagyon
sok „új” adatot rögzítettek, közöltek.
A címereknek ma már nincs társadalmi jelentősége, rangja, presztízse. Hogy mégis foglalkozunk velük, annak az a magyarázata, hogy összehasonlításuk, elemzésük segíthet a családágak, elágazások jobb megértésében, esetleges kapcsolódásuk tisztázásában.
A Matolcsy címerek körül még sok kérdés nem tisztázott. A címer adományozása általában
együtt járt a nemesi rang és oklevél (armális) adományozásával. A címeres nemeslevéllel
történt nemesítés érvényességéhez hozzátartozott, hogy azt egy éven belül abban a vármegyében ahol az illető lakott, a megyei közgyűlésen a nemesek színe előtt ki kellett hirdetni
[17]. A nemesi előnév (prediktum) felvétele csak később lett szokásos, annak a helynek a
neve, ahonnan a család származott (pl. Szatmári) és ahol kihirdették a nemességet (pl.
Gönc), így lettek Szatmári és Gönci Matolcsyak a Debreceni- Alföldi családág felmenő.
(Később „előkellőbben” írva Szathmári és Geönczi Matolcsyak). A prediktum nem feltétele
a nemesi levélnek, csakúgy, mint az „y” nem a nemesség jelzője (lásd Rákóczi, Teleki, Kanizsai, stb.). A címer a nemességnek nem elengedhetetlen kelléke, csak ékessége. A címer
önmagában nem bizonyítja a nemességet, csak a nemeslevéllel együtt [17].

5.2. Matolcsy Tamás (Tomae Matoczy) armálisa
Matolcsy Tamás 1631. augusztus 6.-án címeres nemesi oklevelet (armálist) kapott II. Ferdinánd magyar királytól (és osztrák császártól) Bécsben. „Armális nemeseknek” nevezték
azokat az igen szerény kisnemeseket, akik földbirtokkal nem, pusztán nemesi adománylevéllel (armálissal, népiesen: kutyabőrrel) rendelkeztek. Az oklevél a 2. képen látható (a felvételt én készítettem). A Nemzeti Levéltárban a P 979 jelzet alatt található (régi száma:
„Arch. Regn. Lad. R.R.R. No.116”) mint „bélyegtelen eredeti címeres nemesi adománylevél”. A 3. képen a kinagyított szövegben jól olvasható a Thomae Matoczy név. Az okleve38

let 1632-ben hirdették ki Kassán, illetve a Göncön megtartott megyegyűlésen (Abaúj- Torna
vármegye, Kassától 20 km délre). Ez a kihirdetési feljegyzés látható az oklevél hátsó oldalán, sajnos alig olvashatóan, (lásd 4. képen). Az 5. kép az oklevél bal felső sarkán lévő címert mutatja az ugyancsak az oklevélhez tartozó címerpecséttel. A latinul írt nemesi levél –
hozzáértők és latinul tudók szerint – egy szokásos armális, nem állapítható meg belőle az
adományozás indoka, a kitüntetett érdeme. A családi hagyomány szerint sokáig megvolt a
latin szöveg magyar fordítása is, ma ez azonban már nem található a Nemzeti Levéltárban.
Ehhez a nemesi címerhez kapcsolódott később a „Szathmári és Gönczi” nemesi előnév.
(Gönc a nemesség kihirdetésének helye miatt, míg a Matolcsy család szatmári gyökerei jól
dokumentáltak a szakirodalomban [2], [5], [6]).
A címer egy családi leírása: „Paizs alakú, búzavirág kék mezőben, zöld hármas halmon áll
karddal, aranyos barna sörényű oroszlán. Előtte csillag, mögötte félhold. A pajzs fölött kisebb fémszínű kék, tört félkör alakú mező van arany szegéllyel, arany lánccal és éremmel a
közepén. E fölött kisebb részekre osztott, négyszer tört félkör alakú hordó alap van arany
szegélyekkel. Fölötte fémszínű kék félkör és piros virág stilizáció, fölötte ötágú arany korona kék és piros kövekkel. Ezen piros virág stilizáció a korona belsejéből indul lefelé s dúsan
kibontakozva mindkét oldalon körülfogja a kék pajzsot, sőt feljebb is halad, egészen az angyal szárnyáig. A rövid hajú szárnyas angyal a korona mögül emelkedik ki fehér köntösben,
aranyos övvel, jobb kezében kivont karddal.” Itt érdemes egy kicsit megállni. Nem lehet
tudni, hogy ezt a címer leírást ki és mikor csinálta. Az armálison lévő címer felső része
megkopott, nem jól látható. Ebből adódhat, hogy kétféle címer terjedt el a családban. Az
egyiken fehérruhás, rövid hajú, szárnyas angyal áll, karddal a jobbjában, a másikon egy bajszos huszármentés katona, jobbjában karddal – és szárnyakkal. Ennek eredetére Ecsedy
Tamás (Matolcsy Károly dédunokája, Matolcsy Teréz unokája. Matolcsy károly nekem is
dédapám volt) dokumentumai adhatnak magyarázatot. Ő megtalálta az Országos Levéltárban az armális eredeti példányát, de akkor még nem volt mód a nagyméretű, (kb. 60x50
cm), színes dokumentumokról hiteles másolatot készíteni, ezért rárakott egy nagyméretű
pausz papírt és tussal átmásolta az egész oklevelet, a teljes szöveget, a címert. Az elmosódottan látható címer az ő interpretációja szerint bajuszos katona. A pausz másolaton megtalálható dr. Herczog Józsefnek, a Nemzeti Levéltár akkori főigazgatójának 1940 december
14.-i hitelesítő aláírása: „a másolat megegyezik az Arch. Regn. Lad R.R.R. Nr.16 jelzett
alatt őrzött bélyegtelen eredeti címeres nemesi adománylevéllel”. Erről a pauszról készített
papírmásolatot megkaptam tőle a címerrel együtt [32].
Történészek szerint a címerpajzsban lévő Nap, (Csillagnap) és a Hold (sarló) a magyarság
legősibb, fennmaradt szimbólumai közé tartozik. Ezek nem kimondottan a magyarságra, inkább általánosságban a sztyeppi népekre jellemzőek, feltehetően a sztyeppei vándorlásai során rögzültek a magyar törzsszövetségben. Már a Szentkoronán is megtalálhatóak a trónoló
Krisztus feje mellett, így ebből a hagyományból került bele több nemesi címerbe is.
Az armálissal kapcsolatban érdekes megemlíteni a Debreceni-Alföldi családág „családi történetírásában” rögzítetteket. Matolcsy Károly (1828 - 1907) feleségének (Kaas Melanie)
emlékirataiban olvasható, hogy a család az armálist elzálogosította (hogy ki, mikor, milyen
feltételekkel, az nincs említve). Ezeket írja: „Az armális elzálogosításáról szóló, egy kártya
nagyságú, számozott kis kék papiros lapocskát hasztalan kerestem, tűvé tettem minden lomos írásos ládát, de nem találtam meg. Úgy emlékszem azt tartalmazta, hogy a család,
amelynél az armális zálogba tétetett, a neki ajánlott kiváltási összeget kevesellette és kiadását megtagadta. De sem a nevekre, sem az évszámokra nem emlékszem. 1897-ben Darvas
István baji lakós (Tata melletti falu) irományai között megtalált Matolcsy armálist felajánlotta Matolcsy Kálmán pesti ügyvédnek, aki értesítette e felől férjemet (Matolcsy Károly),
ki is levelezésbe bocsátkozott Darvas Istvánnal és megkapta az armálist és a rávezetett ki39

hirdetést. Miként jutott ez Darvas birtokába, arról nincsen tudomásunk, levélben nem lett a
kérdés firtatva, a tervezett látogatás elmaradt. Sokszor kértem szegény jó uramat, keresné a
családi összeköttetést, de nem volt rá hajlandó fiatalabb korában. Mikor a címeres kutyabőr
a kezéhez jutott, már korosabb volt, semhogy ide-oda utazgatott volna egyházi és levéltári
keresésekre. Munka közben ráakadtam egy kis borítékban egy avult írásra, amely 1820 március 20.-án kelt Kölcsén. (Bereg megyei község, Beregszásztól délre 20 km). Ebben elismeri
Ns. Szilágyi György, hogy Ns. Berei Varga József nála megjelent azon régóta nála lévő
Matócsi armális megalkuvására, mely hogy nála nagyon ép, szép és hogy 300 R. Forintokért
fogja azt azon nevet viselő família embereinek kiadni, aki ezt hiteles levele által bizonyítja”.
Érdekes megjegyzése Kaas Melanienek a következő: …Az armális szövegében azon kifejezés, hogy „fent elősorolt szolgálataiért Matoczy Tamás a nem nemesek helyzetéből és állapotából, amelyben eddig állítólag leledzett, királyi hatalmunk teljességénél és különös kegyelmünknél fogva kiemelvén” azt látszik bizonyítani, hogy a nemesség csak megújítatott,
amikor Abaúj vármegyében 1632. évben a megye ítélőszéke előtt Göncz városában kihirdettetett. Itt meg kell említeni, hogy Matolcsy Ferenc armálisában is van hasonló kitétel, amiből arra is lehet következetni, hogy ez a lehetséges középkori nemességre utal, de arra is,
hogy ez egy akkoriban szokásos szófordulat volt. Majd később így folytatja: „Az armális
mellé teszem a levélváltást, ami Darvassal folyt, ki írja, hogy a címerlevél 31 éve volt a birtokában, de miután édesapja jegyzeteiben nem említette a családot, csak hagyta, hogy hátha
rávezeti a véletlen a Matolcsyak hollétére, amit elért 1897-ben. Tehát reá maradt 1866-ban.
A kölcsei Szilágyi György bizonyítványa 1820-ban kelt, amikor Matolcsy László már 5 év
óta kecskeméti prédikátor volt, kinek halála után feledésbe ment az egész ügy. Míg 77 év elteltével került meg a regebeli armális jogos tulajdonosához.”… Folytatva az idézetet: „Az
armálist zálogban bíró Szilágyi meglehet, hogy leszármazott utóda volt azon Szilágyi családnak, amelyből Matolcsy István felesége, Szilágyi Erzsébet származott, és Darvas ugyancsak Szilágyi utód lehetett.” Mindezekből az valószínűsíthető, hogy az armálist Matolcsy
László (1788, kecskeméti pap) apja, Matolcsy Sámuel (1750 - 1803) zálogosította el.
Ugyancsak tőle – Matolcsy Károlynétól – tudjuk, hogy a századfordulón az armális még férje birtokában volt. Tisztázatlan kérdés, hogyan és mikor került az az Országos Levéltárba?
Érdekes az is, hogy bár Matolcsy Tamást, mint őst említi a Zilahi ág is (Bíró Mátéval
együtt), de nem tud semmit a nemesi oklevélről. Ennek magyarázata lehet az oklevél fent leírt elzálogosítása. Az armális abban a cca. 100 évben esett ki a „köztudatból”, amikor a családkutatások beindultak Magyarországon.

5.3. Matolcsy Tamás féle címer változatai
Matolcsy Tamás nemesi oklevelén az 5. képen látható címer szerepel. A címer felső része
meglehetősen kopott, a rajzolat nehezen kivehető. A Debreceni-Alföldi családágnál az ehhez
nagyon hasonló címerváltozatokat tartják nyílván. A Farmosi elágazásnál a 15. képen látható változat ismert, a kecskemétinél egy ehhez nagyon hasonló, de látható, hogy más címerfestő készítette. (16. kép). A szintén ehhez a családághoz tartozó ráckevei elágazásnál
(Szánthó Aladárné Matolcsy Ida, lásd az 1. Melléklet, 3. Függelékében) a 17. képen látható
címer járatos, ami egyértelműen ennek a címernek a reinkarnációja.
Farmoson, fiúágon öröklődik egy ilyen címert magába foglaló pecsétgyűrű és pecsétnyomó,
ezek eredete azonban ismeretlen. Hozzám úgy került Édesanyámtól, hogy nagyapámé (Matolcsy Miklós) volt. A pecsétnyomó a 20. képen látható. Azt, hogy hogyan került nagyapámhoz, ki csináltatta, nem tudom. Akár ő, akár valamelyik felmenője is lehetett. Ez azt bizonyítja, hogy dédanyám (Kaas Melanie) kérdése a halábori címer változattal kapcsolatban
nem foglalkoztatta őt komolyan.
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Brazíliában rokonlátogatáson járva nagy meglepetéssel fedeztem fel Sao Paulóban élő unokatestvéremnél a Debreceni-Alföldi címer változatot. Ők semmit se tudnak az eredetéről,
csak annyit, hogy Viczián Alberttől (Matolcsy Tamás sógora) kapták a képet, mint a Matolcsy család címerét. Nagybátyám, Matolcsy Tamás orvos (lásd az 1. Melléklet 5. Függelékében) a háború után ment ki családostól Brazíliába. Nehéz elképzelni, hogy zűrös menekülésük során a címert magukkal vitték, de tény az, hogy Sao Paolóba ez a verzió létezik. Ki
tudja hogyan lett a szárnyas angyalból szárnyas katona? (lásd 19/a képen). Matolcsy Tamás
unokája Magyar Tamás, aki nagyon ügyes fafaragó, évekkel ezelőtt faragta ki fából a Matolcsy címert. (19/b kép). De hogyan kerülhetett a képbe Viczián Albert? Ő – aki nagy családkutató és családi történetíró volt – megkaphatta a címert Ecsedy Tamástól (lásd a 3.1. alpontban „Zöld Könyv és Ecsedy Tamás” címszó alatt), aki neki másodfokú unokanagybátyja volt. Viczián Albert többször járt Brazíliában a család kinti részénél. Ecsedi Tamás 1940ben az Országos (ma Nemzeti Levéltárban – akkor még nem lévén korszerű másolatkészítő
technológia – csinált tussal, szabad kézzel átrajzolt pausz másolatot Matolcsy Tamás armálisáról és azon a rosszul látható címerről, amire Dr. Herzog József, a magyar királyi Országos
Levéltár főigazgatója kézzel írta rá a másolatra, hogy az mindenben azonos az eredeti címeres nemesi adománylevéllel. Ennek másolatát megkaptam Ecsedi Tamástól. Ezen a tusrajzon
lett a szárnyas angyalból, szárnyas, bajuszos katona (lásd 19/c képen).
Érdekes még a Matolcsy Marianna dokumentumai között található, ide kívánkozó változat is
(18. kép), miközben az a családág a nagyenyedi Matolcsy Jánossal vélelmezte a rokonságot,
a leszármazást. (A nagyenyedi címer egészen más, leírását lásd a „Matolcsy János armálisa”
címszó alatt az 5.5. alpontban és a 7/b képen).
Ezek a „kópiák” valószínűleg az 1900-as évek elején készültek, (különböző helyeken és különböző címerfestők által), de erre vonatkozó megbízható adat nincs. Némiképpen eltérő a
címerpajzsot körülvevő, díszítő levélzet, az azonban nyilvánvaló, hogy a négy címerváltozat a lényeget illetően azonos a Matolcsy Tamás nemeslevelén lévő címerrel. Ezt a címert, mint a Matolcsy család jelképét több összefoglaló mű is tartalmazza [15], [16].
A Debreceni-Dunántúli családág is nyilvántart egy Matolcsy címert, ez látható az 22/c. képen. A Nemzeti Levéltárban az ehhez tartozó nemesi oklevél nem szerepel a nyilvántartásban, legalább is eddig nem sikerült a nyomára bukkanni. [55]. Ennek a címernek az eredete
további kutatást igényel. Nem lehet kizárni, hogy ezt a címert valamelyik felmenő ági feleség „hozta be” a családba a maga címereként és néhány generációval lejjebb már Matolcsy
címerként tartotta nyilván a családág. Nagyon hasonló címerpajzsa – dombon álló, balra néző, bal lábán álló madár (daru) felemelt jobb lába karmai között tart valamit (követ) – van a
gedei Gedey és a nagyréti Darvas családoknak. De sem a 22/c. képen látható, sem a vázlatos
fenti címerek nem alkalmasak az azonosság magállapításához. Érdekes lehet viszont ebből a
szempontból a Debreceni-Dunántúli ághoz tartozó Matoltsy Sándor (1887 - 1962) egyik levele, amit egy rokonának írt családkutatási ügyben [12]. A címzett „Mélyen tisztelt Igazgató
Úr!” (valószínűsíthetően Fejér Lajos), aki a Fejér ágon (anyai ágon) rokona a levélírónak, és
örömmel állapítják meg közös ősüket, Fejér Jánost, aki III. Ferdinándtól Pozsonyban (1647.
04. 09.) kapott címeres armálist, aminek „társszerzői” gyerekei (János, Zsófia, Zsuzsa, Katalin), testvére (Katalin) és sógora (Szücs Gergely). Nem kizárható, hogy a 22/c. képen látható
címer ennek révén „került be” a Matolcsy családba és ez alapján festette meg Somogy vármegye fő levéltárosa 1923-ban Matolcsy címerként. Érdekes adalék a címerhez az ugyancsak Matoltsy Sándortól (1887 - 1962) származó feljegyzés, hogy ez a címer nagyapjának
(szintén Matolcsy Sándor) a címeres pecsétgyűrűje révén „maradt fenn” annak leányán, Matolcsy Terézen keresztül. Ez a feljegyzés sem támasztja alá a címer Matolcsy eredetét, inkább a Fejér vonalat erősíti.
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5.4. Halábori Matolcsy Ferenc armálisa
Armálist kapott halábori Matolcsy Ferenc (Francisco Halabor alias Mathoczy), szintén II.
Ferdinándtól 1630 április 20.-án, amit 1632 január 14.-én hirdettek ki Szatmárban. Erre van
hivatkozás a Bereg megyei és a Váradi Káptalan levéltárában (Vö.Nlf III/45). Egy másik
hivatalos dokumentum szerint „II. Ferdinánd császár és király által Bécs városában 1630 április 20.-án kiadott címeres nemeslevelet nemes Halábori vagy Matolcsy Ferenc és felesége
Balogh Dorottya, fia Sámuel, leánya Borbála, valamint Kovács István kapták. A vármegye
előtt kihirdették és közzétették” [47], [78]. Az armálisról, a család vélelmezett nemességéről
Matolcsy Károly (1889 - 1940), nyugalmazott huszárőrnagy dokumentum összeállításából
nyerhető információ, aki 1936 - ’37-ben kérelmezte a Belügyminisztériumtól családja nemességének elismerését, igazolását (lásd zilahi Matolcsy Károly dokumentumai címszó alatt
[20] ). Ebben a kérelemben a fenti armálisra hivatkozva azt nemességújító címeres levélnek
nevezi, mivel szerinte Halábori István (halábori Matolcsy Ferenc apja) a nemességet 1609ben Báthory Gábortól kapta a Szatmár megyei Matolcson lévő telek adományozásával
együtt. (Ennek ellentmond a korábban már idézett helytörténeti megállapítás, hogy az 1600as évek közepén Matolcs településen már nem volt Matolcsy [43]). A Belügyminisztérium
által készített bizonyító iraton szerepel a Belügyminisztérium illetékesének kézírásos megjegyzése, hogy az „eredeti címeres nemeslevél íróasztalom fiókjában van – 1936. 12. 17.
Dr. Föglein (?)” A nemeslevél latin nyelvű, kézzel írt másolata szerepel a Belügyminisztérium nemességet tanúsító okiratai között, egy kézi rajzolatú címer-vázlattal együtt, ez látható
a 6. képen. A címer leírása: „Álló, egyenes, felül domború, oldalt homorú, csücskös talpú
pajzs kék mezejéből kinövő veres ruhás fekete magyar kalapos ifjú vitéz áll zöld mezőben,
felemelt jobbjában arany markolatú görbe kardot, baljában zöld pálmaágat tart. A pajzs jobb
felső sarkában arany csillag, bal felsőben ezüst hold sarló. A pajzsra helyezett, jobbra fordult, nyílt koronás lovagsisak dísze három zöld levelű kinyílt veres rózsa. Hogy ezen a sisakdísz virág-e, vagy toll, biztosan ki nem vehető.”
A belügyminisztériumi dokumentum végén az alábbi kézzel írt széljegyzet olvasható: „a
Nemességvizsgáló Hivatal a nemeslevelet feljegyezte, 1937 május 10. Ányos (?)”. Ennek ellenére nem lelni nyomát a nemeslevelek és nemesi címerek legújabb feldolgozásaiban [15],
[16], [55], vagy a Nemzeti Levéltárban. A belügyminisztériumi dokumentumok másolatai a
megvannak, de a kérelemhez csatolt bizonyítékok ebben csak hivatkozási számokkal szerepelnek és a levéltári jelzet alatt nem találhatók, így további kutatást igényelnek. A címer a 6.
képen látható.

5.5. Matolcsy János (Joannem Matotsi) armálisa
Ez a nemesi oklevél különbözik az előzőektől, története rögzítésre érdemes. II. Rákóczi
György erdélyi fejedelem Nagyenyed város minden polgárának nemességet akart adni, mert
hűségesen szolgálták őt és harcoltak seregében a lengyel hadjáratában. Halála (1660) megakadályozta a jogi procedúra befejezésében, így ez Apaffi Mihály fejedelemre maradt, aki
1664 július 29.-én Nagyvárad várában kiadott nemesi adománylevéllel beteljesítette elődje
szándékát. A nagyenyedi armálishoz tartozó címer leírása az I. Ferenc által kibocsájtott
megerősítő levélben: „Kiegyenesített oldalú ötszögű katonapajzs felső részében fél holdak, a
pajzs takarója minkét oldalon kissé arannyal befutatva, belül pedig égszínkék színben végződik, a pajzs alján zöld gyep, amelyben griffmadár áll saját, természetes színében (barna),
kiterjesztett szárnyakkal, farka hátra, felfelé áll, lábait úgy tartja, mintha menne, vagy repülne, álló lábai alatt baloldalon emberi szív, jobbra kardot markolatánál megragadó kéz van
ábrázolva A szív felett ragyogó csillag látható. Felülre nyílt katonai sisak van helyezve, rostély nélkül, királyi diadémmal, drágakövekkel díszítve.” A címert a 7/b kép mutatja. Nem
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tisztázott, hogy ez a „közösségi” címer tekinthető-e az egyedek családi címerének, örökölhetők-e a nemességgel együtt.
Az armálisban mintegy 50 név szerepel, köztük Matolcsy János (Joannem Matotsi) és fel
vannak sorolva jogaik: föld, hegy, erdő, tó birtoklása, halászati jog, kocsma, mészárszék
használati jog, minden adó alól mentességi jog, stb. Ezen armális alapján később Jónás Ferenc nagyenyedi lakos kérvényezte I. Ferenc magyar királytól a nemességük megerősítését,
amit 1798 májusában a király meg is tett, és pecséttel hitelesített. Ferenc császár magyar királyként I. Ferencként volt nyilvántartva (1792 - 1835), de mint német-római császár második volt, ezért szerepel itt „Franciscus secundus”-ként. Ennek a megerősítő okiratnak két
részlete látható a 8/a képen latin nyelven: az alsón a nemesek felsorolása között Matolcsy
Jánosé, a felsőn a hivatkozás Apaffi Mihály 1664-es armálisára. A 8/b képen az okirat magyar fordításának tömörített változata olvasható, csak a lényeges részek kiemelésével. A
XVII. században, Erdélyben gyakori volt, hogy városoknak kollektív nemességet adtak.
(Kolozsvár, Dés, Torda, Nagyenyed is kapott ilyet.) A nemesség városba költözésével a nemesi szabadságjogok értékének csökkenésével járt – a polgárjog alacsonyabb „szintű” volt a
nemesi jognál – és ez a nemeseket arra indította, hogy a városban is nemeslevelet szerezzenek, de ebbe már polgárok is belekerülhettek. Sajnos 1849-ben Nagyenyeden a megyeháza,
a városi levéltárral együtt leégett, elpusztult.
A Ferenc király okiratának másolata és annak magyarra fordított változata Matolcsy Istvántól kapott anyagok között is szerepel [24], és ő azt feltételezte, hogy a Szatmári-Dunántúli
ág ismert őse, Matolcsy János (a „Szendi mester”) és a nagyenyedi Matolcsy János között
közvetlen kapcsolat van, a Szatmári- Dunántúli ág egy, a többitől független, erdélyi gyökerű
családág. Az előzőekből látható, hogy ez a feltételezés téves, nem tartható.

5.6. Matolcsy Simon armálisa
Matolcsy Simon címeres levelet kapott 1653 december 18.-án Regensburgban III. Ferdinándtól [3], amit 1654 július 1.-én hirdettek ki Ónodon, Borsod vármegyében (Miskolctól 15
km). A nemességet Matolcsy Simon kapta, mint „főérdemelt”, és rajta keresztül első felesége (Balásffy Anna), fia Matolcsy Mihály, valamint testvére Matolcsy Mihály és végül leánytestvére, Matolcsy Ilona és annak férje: Medve Lukács. A címer a 7/a képen látható. A címerpecsét a Pestmegyei Levéltárban található (Kösz. 231). A címerpajzsban egy balra néző
orrszarvú áll hármas halmon. A pajzs tetején lévő – szokásos koronán – három hosszú szárú
tulipán (a hivatalos leírás szerint liliom) áll. A gond az, hogy még nem sikerült Matolcsy
Simonnal a „családi” kapcsolatot tisztázni, bár érdekes a területi közelség Gönc és Ónod között, és ezek az adatok is arra utalnak, hogy ebben az időben éltek Matolcsyak a környéken.
A Nemzeti Levéltárban a címerlevelek nyilvántartásában több mint 1700 nemesi oklevél
szerepel, ezek között csak Matolcsy Tamás címeres oklevele szerepel [15] a létező Matolcsy
címerek közül, vagy ami a Matolcsyakkal kapcsolatba hozható. Az azonban, hogy egy oklevél nem szerepel a listán, nem jelenti, hogy nem is létezik. Sőt azt sem, hogy nincs a Nemzeti Levéltár birtokában.

5.7. Egyéb Matolcsy címerek
Ismertek még más Matolcsy címerek is, „A Pest Megyei Levéltárban talált dokumentumok”
címszó alatt már szóba kerültek. „Kék mezőben ezüst félholdtól kísért kétfarkú arany oroszlán, jobbjában görbe kard” [52], (lásd 22/a képen). Sok egyéb részletben azonban eltér a
szatmári Matolcsy címertől: nincs hármas halom az oroszlán alatt, csak hold van, csillag
nincs az oroszlán felett, a felső koronán nem angyal áll karddal, hanem a kétfarkú oroszlán.
A szerző (Borovszky Samu) [6] ezt a címert a Szatmár megyei régi nemesi Matolcsy
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(Matóczy) család címerének tartja, amit szerinte 1664-ben kapott a család és Pest vármegyében is kihirdették 1689-ben. Megemlíti, hogy a család tagjai közül Jánost a Rákóczi szabadságharcban a labancok kivégezték. Az időbeli egybeesés Borovszkynál a szatmári Matolcsy
címer kihirdetése (1664) és a nagyenyedi Matolcsy János féle címer 1664-ben történt kiadása között látható zavarból, ellentmondásból származik. E címer ügyében nyílván téved a
szerző. A Pestmegyei Levéltárban megtalált, 1689-ben bejegyzett Matolcsy címer – lásd
22/b képen – mutat rokonságot a 22/a képen látható, Borovszky féle címerrel, de jelentős
eltérések is tapasztalhatók: az oroszlán egyfarkú, a hold mellett jobbra lenn a csillag is látható, a sisakrostélyon fenn nem oroszlán áll, hanem egy kopjára (kardra?) tűzött fej és a címerpajzs alakja is más, csakúgy, mint azt körülvevő díszítő virágok. Ugyanakkor látható,
hogy egy adott, eredeti címernek – lásd az 5. képen Matolcsy Tamás címerét – az utókor
címerfestői milyen eltérő változatait tudják megfesteni (15. 16. 17. 18. és 19. képek). Kérdés, hogy ezek a különbségek magyarázhatóak-e a címerfestők nagyfokú „önállóságával”.
Itt érdemes megemlíteni, hogy a Budai Várnegyed Táncsics Mihály u. 4. házának bejárati
kapuja fölött a Szatmári és Gönczi Matolcsy címer látható. (lásd a 21. képet az 5. képpel
összevetve). Érdekes Kádár Éva (Matolcsy Melanie lánya) visszaemlékezése gyerekkorára:
még Budapest ostroma előtt (Éva 5 - 6 éves lehetett) szüleivel voltak fenn a Várban családi
látogatáson egy idős hölgynél, de arra nem emlékezik, hogy ki volt a hölgy. Nem zárható ki,
hogy a címeres házban voltak és akkor még Matolcsy leszármazott lakott ott.

6. CSALÁDÁGAKRÓL BŐVEBBEN
6.1 A négy „meghatározó” fiútestvér (esetleg öt?)
A négy meghatározó fiútestvér „idős” Matolcsy György (1637? - ) és Fáy Anna gyerekei
voltak, helyük a családfán belül a 9. képen látható (zöld szín). Pozíciójuk fontos: Matolcsy
István a Debreceni-Alföldi családág őse, Matolcsy Sámuel pedig a Debreceni-Dunántúlinak.
Az alábbiakban a róluk fennmaradt, megtalált információkat gyűjtöttük össze, mutatjuk be.
Róluk sem tudjuk biztosan, hogy csak négyen vagy öten voltak, de ha leány testvérek voltak
is, elemzéseink szempontjából ennek nincs jelentősége. Nagy valószínűséggel Matolcsy Jeremiás is testvérük lehetett, de erre közvetlen bizonyíték egyenlőre nincs.
Matolcsy János (1662? - 1709).
1677 a DRK tanulója volt,
1692 – ’94 között lelkész Körösladányban.
1702 Haláboron február 18.-án Sámuel testvérével történt „szóbeli és verekedésbeli konferenciájukról írott dokumentum maradt fenn [11]
1703? csatlakozott Rákóczi kuruc hadseregéhez, mint tábori pap
1709 a labancok elfogták és szeptember 9.-én kivégezték.
Matolcsy György (1664? - 1749)
Nagyidán született. (Kassától délre mintegy 20 km-re). Nagyapja Matolcsy Tamás, aki
1631-ben Kassán kapott nemesi armálist, 1643-ban még Kassán élt. Később szüleivel
(„idős” Matolcsy György és Fáy Anna) ő is Zilah városába költözött nagyapja második házasságából szerzett nemesi telken lévő udvarházába. Felesége Ballabás Borbála volt. 1700as évek elején Rettegi György emlékíró nagyon jómódú emberként mutatta be [14].
1705 Közép- Szolnok vármegye, mint nemes embert lovas zsoldos állítására kötelezte
1710 megszületett Sára nevű lányuk, akit később Dobai Sándor – Közép-Szolnok vármegye jegyzője – vett feleségül (bővebben lásd a 10. Melléklet 10.7 pontjában)
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1714 egy ezüst kannát adományozott a zilahi református egyháznak, 1713-ban hozzájárult
a templomtorony javításához
1724 másodszor is hozzájárult a harang újraöntéséhez [14].
1733 két kocsmát bérelt Zilah várostól,
1737 Zilah város részéről a Harmoniális Contractus egyik aláírója (lásd még a „Harmoniális Contractus” címszó alatt a 3.4. alpontban).
1741 mint Közép-Szolnok vármegye aszesszorát említik.
1749 Szatmár vármegye főjegyzője tanúsította egy lefolytatott vizsgálat alapján december
17.-én, hogy ifj. Matolcsy György – aki a nemrég elhunyt „idős” Matolcsy György
fia, – jogosult a nemesi telekre.
Matolcsy István (1666 - 1723).
A Debreceni-Alföldi családág őse. Felesége Szilágyi Erzsébet (1680 - 1751) Szatmár megyei nemesi családból származott. 1709-ben kötöttek házasságot. Négy gyerekül ismert:
Sámuel (1710 - 1781), Erzsébet (1715? - …), György és István (1728 - …). Kicsit bővebben lásd az 1. Mellékletben a hozzá kapcsolódó kételyekkel együtt.
1686-1890 között végzett a Debreceni Kollégiumban, majd református pap lett Miskolcon.
Ő a Debreceni - Alföldi családág őse.
1696 lelkész Baktán (Abaúj- Torna vármegye).
1716 február 18.-án megadta Kölcsei Ferenc és Zsigmond uraknak egy jobbágy zálogba
adás pénzét. Az elismervényen aláírása, pecsétje szerepel.
1717 Debrecen város lakóinak összeírásában szerepel, mint a Cegléd utca lakója (ebben az
utcában lakott testvére, Sámuel is).
1713 - 23 között lelkész Szamossályiban (Szatmárnémetitől 15 km nyugatra) [23],
1728 októberében – a városi nyilvántartás szerint – Debrecenben a Ceglédi utcába lakott,
ott ahol Sámuel testvérének is volt háza.
1728. szeptember 7.-én Debrecen melletti Hosszúpályiban halt meg
Matolcsy Sámuel (1667 - 1747),
Ő a híres debreceni végrendelkező (1745), magát Matolcsy B. Sámuelnek nevezi, de gyerekei megnevezésekor kettőnél elhagyta a B.-t. Felesége Misley Judit, aki 1730 december
31.-én halt meg [26]. Hat gyerekükről bővebbet a 3.2. pontban a „Debreceni végrendelet”
címszó alatt találni, valamint a 6.2. pontban. Ő volt az egyik legjobb példája annak, hogyan
lett nemes emberből városi polgár, városi vezető, majd gazdag marhakereskedő. A Debreceni- Dunántúli családág őse.
1704 Kolozson kamaraispán
1705 bátyjával, Györggyel együtt – mint nemes embereket – zsoldos állításra kötelezték.
1710 György testvérét hivatalos ügyek intézésében „megbízójának vallja”.
1712 a Debreceni tanács éves ülésének jegyzőkönyve szerint Matolcsy Sámuel és neje,
Misley Judit egy új házat vásároltak a Cegléd utcában az Erdődy családtól
1714 a Piac utcában vett házat Egri Mihálytól.
1715 marhakereskedő lett Debrecenben, gazdag ember hírében állt,
1717 május 21.-én édes testvérével, Györggyel megjelentek Szilágycsehiben (KözépSzolnok vármegye) tartott megyegyűlésén és itt a bizonyító levelek bemutatásával
tanúsítványt kaptak nemességükről. (voltak birtokaik Ebesen és Ippben)
1743 Judit lánya birtokáról, Ményőről levelet írt Debrecenbe [63].
1747 január 24.-én meghalt gutaütésben Debrecenben (halotti anyakönyvi kivonat) szerint).
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Matolcsy Jeremiás (1660? – 1728)
Kevés információ van róla. Debreceni kötődése ismert. Közvetlen bizonyíték még nincs,
de nagyon valószínű, hogy a négy fenti Matolcsy fiú testvére volt.
1674 DRK felsőbb osztályába lépett.
1681 elvégezve a DRK -t Biharnagybajomban (Szilágy vármegye) rektor lett
1686 Mikepércsen (Hajdú vármegye) református pap
1691 Püspökladányba került lelkésznek, verset ír Szenczi Pál esperes halálára
1700 Földesen református lelkész
1711 - 1715 között Hajdúhadházán pap
1715 - 19 között Tiszalökön szolgált lelkészként
1726 ismét Mikepércsen pap. Gyászverseket írt neves egyházi személyek (Nógrádi Mátyás
püspök, Szenczi Péter esperes) temetése alkalmából [94].
1728 októberében – a hivatalos nyilvántartás szerint – Debrecenben a Péterfia utcában lakott és ott is halt meg.

6.2. A híres debreceni végrendelet örökösei.
Az előzőekben tárgyalt négy testvér egyikének, Matolcsy Sámuelnek Debrecenben írt és
megmaradt végrendelete sok érdekes információt tartalmaz a család leszármazási és területi
elrendeződését illetően. Ezeket a végrendeleti információkat más dokumentumok is megerősítik, alátámasztják, illetve nagy valószínűséggel további kapcsolatokra világítanak rá. Az
alábbiakban a végrendeletben említett hat gyerekkel kapcsolatos információkat foglaljuk
össze. (A hat gyerek szerepe, pozíciója a családban a 2. Melléklet 1. és 2. Függelék családfáiban található meg kék színnel). Először nézzük, mit örököltek:
Matolcsy János (1709 - 1783) Debrecenben élt, ő örökölte apjának a Cegléd utcai házát. Felesége Duli Ágnes a Szilágysomlyó melletti Ipp faluból. A végrendelet két ágon való leszármazottaikat is említi, sőt ezeken belül két, akkor már élő leány unokát. Ugyancsak
megörökölte az apja Ebesen (Debrecentől dél-nyugatra 10 km) lévő földjét.
Matolcsy Pál (…- 1772) Apja Cegléd utcában lévő másik házát (a Ser csapszék mellettit)
örökölte. Két fia volt: Matolcsy Sámuel (1715 - 1781), valamint Matolcsy György (1719 1781), az ő leszármazottaiból lett a Debreceni- Dunántúli családág három igen terjedelmes
elágazása.
Matolcsy József (… - 1770). A debreceni ingatlanokból örökölt apjától. Felesége Bertha
Borbála.
Matolcsy Sámuel a végrendelet szerint a már korábban neki átadott Szilágysági javakat kapta. A birtok központja Ipp, Sámuel egy időben ott lakott, majd Zilahon élt, de Kémeren és
Lecsméren is volt birtoka. 1774-ben már nem élt, „néhai”-ként említik
Matolcsy Erzsébet Rátonyi Gábor felesége. Őrá is a debreceni ingatlanokból hagyományozott az apja. Rátonyi Gábor más forrásokban is megtalálható [3], [5], akinek felesége
matócsi Bíró Örzse. Négy gyerekük volt: Mária, Gábor, József (+1768) és István (+1775).
Rátonyi Gábor apja R. Pál ugocsai szolgabíró, felmenő ősökkel egészen 1380-ig .
Matolcsy Judit szintén a Szilágyságban korábban nekiadott „jószágot” örökölte. Férje vitézlő Láposi Pál, Zilahban éltek, Láposi Pál a Harmoniális Contraktus egyik aláírója Zilahon
[2]. Láposiról tudni még, hogy 1716-ban követ volt az erdélyi országgyűlésben, 1719-ben
szolgabíró a Szamos melletti járásban, 1727-ben telket cserél Zilahban, valamint 1741-ben
Közép-Szolnok vármegye aszesszora volt.
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Ezután érdemes áttekinteni, hogy mit tudunk a négy fiú életéről, leszármazottaikról, mert a
Matolcsy nevet ők vitték tovább, az „alulról” felbukkanó Matolcsyak – akik ma már semmit
nem tudnak őseikről, családi leszármazásukról – újabb dokumentumok előkerülése esetén
hozzájuk lesznek beköthetők. Adataik – főleg a születés és halálozás időpontja – nagyon hiányos, azt tudni, hogy a négy fiú közül 1774-ben már csak János élt.
Matolcsy János (1709 - 1783)
Születési és halotti anyakönyvi kivonata szerint Debrecenben született és ott is halt meg.
Valószínűleg ő volt a legfiatalabb a hat testvér között. Felesége Duli Ágnes a Szilágysomlyó melletti Ipp faluból, ahol több Matolcsynak is volt birtoka. Két fiuk volt Matolcsy
Sándor és József (lásd a 2. Melléklet 2. Függelékében)
1750 elismerte, hogy Haláboron (Bereg vármegye) lakván és szükségben lévén zálogba adta Márton Andrásnak Balog Mihály telke után járó örökségét 30 forintért. (A feltételeket rögzítették. Aláírása és pecsétje az elismervényen megvan, tanuk előtt
1754-55 Szatmár vármegyei nemesek összeírásán szerepelt a neve a listán
1756 Missilis levelet kapott, hogy György testvérével közösen jelenjenek meg Kaszonyban
az írásbeli bizonyítékokkal együtt 1756 november 17.-én
1757 Birtoki Okiratban tudatja, hogy Haláboron lévő telkét és udvarházát… (részletes leírás arról, hogy ez hol van) felvett jelzálog kölcsönt 20 vonás forintot. 6 évre felvállalja. Aláírás M.J. [11]
1758 januárban további 2 vonás forintot vett fel, majd július 2.-án „Apjok Mihálytól további 10 vonás forintot vett fel karácsonyig.
1760 óvástételt, ellentmondást, kifogást és tiltakozást jelentett be a megyei közgyűlés
jegyzőkönyvébe foglalva testvéreinek, Matolcsy Györgynek, Sámuelnek valamint
István özvegyének (Barna Erzsébet) vonatkozásában. Tudomására jutott, hogy néhai
Matolcsy Erzsébet végrendeletileg a Haláboron lévő birtokát testvérei közül Györgyre és Sámuelre és Barna Erzsébetre hagyta és őt pedig kihagyta az örökségből, ezért
ezúton követeli részét, hogy azt másoknak ne lehessen eladni.
1769 Matolcsy Ferenc testvérével közösen letették azon kölcsönösszeg felét, amit Matolcsy József (szintén testvérük) Márton András jobbágytelkével kapcsolatban felvett. Az igazolás aláírói Matolcsy János és Matolcsy Ferenc
Matolcsy Pál (… - 1772)
Felesége nem ismert. Két fia volt: Matolcsy Sámuel (1715 - 1781) és Matolcsy György
(1719 - 1781). A családi leszármazás szempontjából ő fontosabb, két családágnak az „őse”.
1731 75 rénes forintot (régi pénzegység, 60 krajcárral egyenértékű) kapott Debreceni városi tanácstól, hogy Németországban két féléves tanfolyamon patikus mesterséget tanuljon [63]
1732 szerepelt a neve – Paulus Bíró Matolcsy Debrecenius formában – a Frankfurti Egyetem hallgatóinak listáján. Ezt követően a Groningeni Egyetemen is szerepelt „Theol.
Gratis quie Hungerus” megjegyzéssel.
1737 Kémeren volt református pap, az évi nemesi összeírásban is szerepelt.
1740 Esztáron volt református pap
1741- ’51 között Mikepércsen volt református lelkész
Matolcsy József (… - 1770)
Felesége Bertha Borbála. Három gyerekük született: Matolcsy József, Gábor és Pál. (Róluk
bővebben a „Nemesség igazolások” címszó alatt a 3.3. alpontban).
1741 Közép-Szolnok vármegye asszesszora.
1757 Kraszna vármegye pénztárnoka (Gencsi Zsigmond) tanúsította, hogy Matolcsy József
a „nemesi felkelés megváltása fejében a királyi adópénztárba az előírásos 10 rénes
forintot fizetett 20 jobbágya helyett.”
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Matolcsy Sámuel (… - 1774?)
Felesége a szintén nemesi családból származó Bydeskuti lány volt. Négy fiuk volt: Matolcsy József (birtokos Ipp községben, fél kúriája volt Kraszna- Horváton, további telkei
Palicskán és Récsén. 1808-ban Kraszna vármegye „gyalogosnak írta ki”), valamint Sándor,
Mózes és Elek, akik mindhárman királyi katonai szolgálatban álltak [4] (lásd még a 3.3.
alpontban a „Nemesség igazolások” címszó alatt.)
1709 májusban 1267 darab sót szállított a „kolozsi kamaraispán inspectiója alól” Szécsre,
majd onnan Debrecenbe.
1715 az országos összeíráson Zilahon (Szilágy vármegye) nemesként szerepel.

6.3. Családágak és elágazások
A 23. képen látható az a keret, amely az öt nagy családág – és hozzájuk tartozó 14 elágazás
– párhuzamos lefutását mutatja. Az ötből négy családág – viszonylag jól dokumentált – szálon keresztül kapcsolódik egymáshoz. Ezt a négy családágat eltérő színekkel (lila, zöld, kék,
sárga) jelöltük, ezekből színes keretezéssel emeltük ki az elágazásokat. A 23. kép – az A4es oldalak adottsága révén (korlátozott méretek, helyhiány) – nehezen olvasható, de szerkezetében jól áttekinthető. Ezt követően az egyes családágakat is bemutatjuk 23/1-4 képeken
a jobb olvashatóság kedvéért. A kezdetekhez képest a 23/1 kép – a Szatmári-Dunántúli ág –
mutatott komolyabb „fejlődést”, a korábbi egy ággal szemben öt elágazása is látható. (ezek
részletesebben az 5. Mellékletben találhatók meg), Erősen valószínűsíthető a kapcsolata a
másik négyhez, ezt szemlélteti a 11. kép és a képhez fűzött magyarázat. Figyelemre méltó a
12. kép felső (sárga) sorában szereplő testvérek és a 23. kép sárga sorának egybeesése. A
12. képen a testvéri kapcsolat számos eltérő, „halábori” dokumentum alapján azonosítható,
a 23. kép két kulcsfigurája – Matolcsy György és Matolcsy Sámuel (1705 - 1767) – pedig a
családágak alapján is azonosítható. A dokumentumokból kiderül, hogy Matolcsy György
Szatmárnémetiben szenátor és az eklézsia tisztségviselője volt. György nevű fia kocsmát bérelt a várostól, két lányáról is vannak feljegyzések. Matolcsy Sámuelről a dokumentumok
tanúsítják, hogy Nagybányán kurátor és erdélyi kapcsolatai is voltak (Gyulafehérvári, majd
a Nagyenyedi főiskolán tanult). Így az egybeesés azonosságot jelent, ez a kapcsolat bizonyítottnak tekinthető. Az ötödik családág (pirossal jelölve) megjelenése a legújabb, még nem
sikerült a személyekre vonatkozó becsatlakozást megtalálni, de a 23/1 képen jeleztem a lehetséges megoldás irányát. Az egyszerű áttekinthetőség kedvéért itt nem szerepelnek azok
az ismert oldalágak, amelyek ugyan gazdagítják a „családfát”, a családi ismereteket, de
egyben áttekinthetetlenné is teszik azt. A 23. képen „oszlopban” legalul kilenc olyan személy van, akik a múlt század közepén reprezentálták az ismert családágakat, elágazásokat
úgy, hogy rendelkeztek fiú leszármazottakkal, akik tovább vihetik a Matolcsy nevet. Ők
azok, akiket az egyes családágak napjainkban már precízen nyilvántartanak, akiktől lefelé a
családi elágazások már jól ismertek, dokumentáltak. Ezekkel a családfákkal, táblázatokkal,
adatokkal minden családág ki tudja egészíteni ezt a dokumentumot, de sok részletet közülük
a Mellékletek is tartalmaznak.

7. NEM NEMESI MATOLCSI LESZÁRMAZOTTAK
7.1. Általános gondolatok
Valószínűleg nem járunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy a ma élő Matolcsyak
között több a „nem nemes”, mint a „nemes”. És nem csak azért, mert a „nemesek” között
sokan vannak (valószínűleg ők is többségben), akik már mit sem tudnak nemesi eredetükről.
Ez annak is köszönhető, hogy a XIX.-XX. században a nemesség elvesztette jelentőségét,
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hivatalos nyilvántartása is megszűnt. Érdekes, „színes” adalék: a Budapesti lakócímjegyzékben 1900-ban [45] öt Matolcsy szerepel: Matolcsy Ferenc vám-főtiszt, Matolcsy György
posta és távírótiszt, Matolcsy Miklós egyetemi tanársegéd (nagyapám), Matolcsy János vasúti pályaőr és Matolcsy László betűszedő.
A különböző Matolcsy családágakban volt egy-két lelkes ember, aki szerette volna „megrajzolni” családfáját, megtudni, hogy honnan is származik. A kutatásokhoz – főleg az 16001700-as évek tartományában – nagy segítséget jelentettek a nemesi oklevelek, nemesi nyilvántartások és többüknek tetszett is a gondolat, hogy nemesi leszármazottak. De a polgárosodás folyamatát tekintve az egyén presztízsét egyre kevésbé a származása, egyre inkább a
tudása, képességei határozták meg. Az első öt Mellékletben szereplő családfák, a nemesi leszármazást bizonyító vonalon futnak a máig. Az oldalágakon szereplők a „nemességről”
nem is tudva (vagy, mert nem érdekelte őket) élték életüket, űzték polgári foglalkozásukat.
Jól példázza ezt két eset: Délvidéki és a Földesi elágazás (lásd a 23. képen valamint a 2. és
3. Mellékletekben). Véletlen kapcsolat során kaptuk meg ezen elágazások családfáját, amelyeket anyakönyvek segítségével egyértelműen, személyre szólóan csatlakoztatni lehetett a
már meglévő, nemesi vonalon felállított családágakhoz. A „nem nemesi” leszármazottak
fentebb tárgyalt csoportjai is jelentős változáson mentek át egymáshoz való viszonyukat, súlyukat illetően. Az azonban biztos, hogy nagyjából az I. világháborúig a legszegényebb társadalmi rétegből – zsellér, szegényparaszt, kisiparos – nagyon nehéz volt „felkapaszkodni”
és ezt Matolcsy sorsok sokasága bizonyítja. A II. világháború után Magyarországon bekövetkezett drasztikus társadalmi átalakulás gyökeresen átrendezte a sorokat. Az egyik okozója – és egyben következménye – a társadalmi átalakulásnak a kötelezővé tett mezőgazdasági
kolhozosítás (Tsz-esítés) és az erőltetett iparosítás volt, ami a vidéki lakosságot a városokba
„kényszerítette”. Ennek a következménye a hagyományos családmodell (3-4 generáció
együttélése) felbomlott, megszűnt. A ma élő 40 évesek és náluk fiatalabb generációk tagjai
sokszor azt sem tudják, hogy ki volt a nagyapjuk és a dédapját szinte senki nem ismeri. Ezt
magam is sokszor tapasztaltam a kutatás során.
A másik nagy társadalom átalakító hatás a tanulás lehetőségének kiszélesedése volt az „alsó”
társadalmi rétegek számára is, beleértve a főiskolai, egyetemi szintet is. Ennek realizálásához azonban két-három generációra volt szükség. Jól mutatják ezt a 9. és 10. Mellékletekben
található példák a Matolcsyakra is. A szegénysorban élő nagyszülők (dédszülők) unokái
(dédunokái) egyetemi végzettséggel, doktorátussal ma már a polgárság felsőbb rétegeihez
tartoznak és megtalálhatók Európa szinte minden országában, sőt Amerikában, Ausztráliában és szerte a világon. Jelenlegi társadalmi pozíciójukhoz nem volt szükségük nemesi
származáshoz. Mint ahogy sok nemesi eredetű – de arról mit sem tudó – Matolcsynak sem.
Ezért ma már a személyes „interjúk” kevés sikerrel kecsegtetnek, véletlen események hozhatnak csak érdekes eredményeket a Matolcsyak kutatásában. Ilyen pozitív példa volt a 9.
Mellékletben szereplő Berettyóújfalui Matolcsy csoport. A hiányzó láncszemek megtalálását
- amelyek összeköthetik majd a XIX – XXI. századokban élő Matolcsyakat a jól dokumentált családágakkal – az anyakönyvek (születési, házassági, halotti) digitalizálása és az interneten elérhetővé tétele fogja elősegíteni.
Egy azonban biztos: eddig mindnyájan alátámasztják a Nagy Matolcsy Sejtést. Ennek tudatában érdemes folytatni a kutatást.
Az előzőekben már többször szó volt róla, hogy kezdetben az egyes Matolcsy családokban a
felmenők kutatása a nemesi leszármazáson indult el. Ez bizonyult a könnyebben járható –
vagy egyáltalán a járható – útnak. Azonban a Matolcsyak nagyobb része – ez a ma élő
Matolcsyakra is igaz – nem nemesi származású, illetve nem tud róla. A „történelmi dokumentumok” már a XIV. században – a középkorban, az akkor még nemzetségi alapon szer-
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veződött társadalomban – írtak Matolcsykról. Matucsinayakról. Ma már tudjuk, hogy ők
egy gyökérből származtak. A középkorban inkább Matucsinayakról [90] volt szó, Matolcsyakról csak a kis, illetve középnemesek köréből volt némi információnk. A legújabb kutatások során azonban nem nemesekről is találtunk feljegyzéseket. A XVI. - XVII. századra kialakult a rendi társadalom feudális szerkezete. A nemesség fogalma, jogi és társadalmi helyzete átalakult. A föld, nemesi telek, jobbágyok birtoklása jelentette a nemességet, amit uralkodók adományoztak az arra érdemeseknek. De a nemesi ranggal (társadalmi osztállyal)
párhuzamosan megjelentek, illetve jelen voltak a jobbágyok és földművesek, kialakultak a
polgárosodás más rétegei is (megyei, városi tisztségviselők, papság, iskolamesterek, tanítók,
stb.) és az új vezető hierarchiák megjelenésével a családok és bennük az egyedek pozíciója
átalakult, több rétegben strukturálódott. Voltak, akik kiemelkedtek, megyei, városi egyházi
nobilitások lettek, voltak akik lesüllyedtek paraszti, napszámosi sorba, vagy mesteremberek
lettek (kovács, szűrcsapó, szabó, tőzsér, csizmadia, borbély, kádár, stb.).
A „nem nemes” Matolcsyak előtérbe kerülése átrendezte a 10. változat szerkezetét. Korábban a nemesi leszármazás határozta meg a vizsgálódás, elemzés alapját és ez tükröződött a
Mellékletekben is. Most – polgárosodás előtérbe kerülésével – a lokalitások, területi elkülönülések is előtérbe kerültek, ami a Mellékletek számában, szerkezetében jelentős változásokat eredményezett. Érdemes ebből a szempontból összehasonlítani:
Mellékletek száma
nemességi
leszármazás

semleges

csoportos megjelenést tükröző

összes

9. változatban

5

5

2

12

10. változatban

5

3

7

15

A szerkezeti átalakulás során újabb kérdés vetődött fel, a „töredék információk” megjelenítése (olyan egyes Matolcsy személyek, akik nem részei egyik családágnak, leágazásnak
vagy csoportnak sem). Ők most a lokális, területi rendszerben „egyéni személyek” címszó
alatt lettek bevezetve, ott találhatók. Az első öt Melléklet most is megmaradt a nemesi leszármazást bemutató Mellékletként, amelyek azonban széles, nagy területi szóródást fednek
le. A korábbi „töredék információk” egy részét célszerű volt átcsoportosítani a területi
„egyéni személyekhez”. További gondot okozott a református kollégiumok, gimnáziumok,
főiskolákon, líceumok évkönyveiben publikált Matolcsy nevű tanulók – egyébként nagyon
hasznos – információi. Ezek a diákok általában nem helyben születtek és nem ott települtek
le, alapítottak családokat.
Nagy kérdés, milyen remény van a családágak és az elágazások, valamint az egyre szaporodó számú csoportok közötti személyes kapcsolódások megtalálására. Eddig csak a családágak és elágazások közötti személyes felfedezésére kapcsolódására voltak példák (lásd a
Délvidéki, Földesi elágazásokat). Ezeknél az eseteknél a véletlennek volt nagy szerepe. Az
időkben az anyakönyvekre alapozott szoftverek és családkutató programok jelentős előrelépést ígérnek ezen a területen. Néhány példa: a Kótaji csoport és a Gyömrői csoport megküldték az ő összeállításaikat Gábor fiamnak, aki némi számítógépes keresés után megtalálta, hogy a Gyömrői csoport egyenes leszármazottja a Kótaji csoportnak. Már néhány éve ismert az igen népes Berettyóújfalui Matolcsy csoport. A legújabb Debrecen környéki születési anyakönyvi adatok elemzése kimutatta a Debreceni és a Berettyóújfalui csoportok közötti
egyértelmű személyes kapcsolódást (lásd 9. és 12. Mellékletekben). Remélhető, hogy a jövőben nem csak a véletlenek fognak ebben a munkában segíteni.
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Célszerű röviden három „nem nemes” Matolcsy csoportot áttekinteni.

7.2. Jobbágyok, földművesek, szegényparasztok
A középkorból is maradtak ránk ilyen információk, például 1490-ben Tiszaújlakon (Ugocsa
vármegye) a jobbágyok között feljegyeztek egy Matolcsyt is [66], vagy Milotán egy
Mathosy családot. Ez a település akkor ritkán lakott magyar vidék volt [67]. (Szatmár vármegye).
A kutatás közben megtalált dokumentumok között az 1600-as évek közepétől már bőven
vannak adatok, információk jobbágy vagy szegény parasztsorban élő Matolcsyakról. Például: Matolcsy Istvánt, mint Dányádról megszökött jobbágyot az Ilosvai család 90 vonás forintért eladta 1729-ben [27]. Matolcsy családot, mint jobbágyokat említik az 1655-ös összeírásban Retteg faluban [4], Matolcsy Mihály jobbágyot Ákoson (Szatmár vármegye) 1665
májusától kezdve Szénás Dávid 50 forintért zálogba adja Csatári Mihálynak, 1665 májusa
után e jobbágy Bydeskuti Ferencet szolgálta [27]. Érdekes „jobbágyfelszabadítás” olvasható
[36], [60] „Matolcsy Sámuel és Tömöri András uraimék az örökös jobbágysági kötelesség
alól való felszabadulás eránt megfontolt gondolataik után említett becsületes emberek esedezéseit tekintetbe vévén, szabad akaratuk szerint… a jobbágysági kötelesség alul maradékjogokkal együtt felszabadítjuk…” Példának – ami a Matolcsy jobbágyok létezését bizonyítja
– ennyi is elég. Érdekes feljegyzés a következő: „Haláboron (Bereg vármegye)
Matolcsynének, egy földműves özvegyének birtokában eredeti nemeslevél és több XVII.
századi helyi vonatkozású irat volt papírdobozban a mestergerendán.” [28]. A közelmúltból,
vagy jelenből is vehetünk példákat: a 10. Melléklet 10.3 pontjában szereplő Matolcsyak
még parasztok, napszámosok voltak, a család Debrecen környékén élt a XIX. században,
majd a XX. században polgárosodtak és diplomás emberek lettek. Ugyanígy a Berettyóújfalui Matolcsyak népes csoportja az elmúlt századfordulón (1900) szegény paraszti sorban élt,
a későbbi földművelésügyi miniszter Matolcsi Jánosnak az apja 2 holdat birtokolt és az
1945-ös földosztásnál ehhez kapott újabb 2 holdat, amiből nem tudta eltartani a családját,
napszámosként dolgozott. (Példaként lásd a 9. Mellékletben). Ezeknek a társadalmi csoportoknak a tanulási lehetőségek kitágulása és az 1945 utáni drasztikus politikai átalakítások
(iparosítás, TSZ -esítés) hozott jelentős változást társadalmi pozíciójukban, aminek pozitív
oldala mellett erősen negatív oldala is volt. (Gyökérvesztés, elidegenedés, identitás válság,
stb.). A XX. század második felében ezek a családok is a polgárosodás útjára léptek.

7.3. Mesteremberek, iparosok.
A megszilárduló vármegye rendszer, a megyei közigazgatás kialakulása a megyeszékhelyeken, más városok létrejötte a városi közigazgatással együtt a városi lakosság (polgárság) ellátása, különféle igényeinek kielégítése szakosodott tevékenységeket igényelt. A földművelésből élők megtermelték maguknak az élelmiszert, a „többletet” piacokon, vásárokon elcserélték, sokkal inkább önellátóak voltak. A városlakóknak, falvakban élőknek azonban másra
is volt igényük, nem csak élelmiszerre. Házat, gazdasági épületeket kellet építeniük, szerszámokra volt szükségük, ruhaneműt, lábbelit kellett valahol beszerezniük ezekhez pedig
mesteremberekre, iparosokra volt szükség a legkülönfélébb szakmákban. A Matolcsyaknál
maradva, Matolcsy György a halábori Szatmárnémeti Matolcsy család tagja Erdélybe költö51

zött Nagysinkre, ahol mészárosként dolgozott (bővebben lásd a 7. Mellékletben). Egy másik
Matolcsy, Matolcsy András az 1700-as években szűrszabó mester volt Debrecenben. Felesége Hiri Anna gubakészítő Nagyszőlősről. András nevű fiúk Debrecenben született 1750ben, akiből szintén szűrcsapó lett [85]. Ebben az időben lett divat a gubaviselet Debrecenben, ennek készítését tanulták meg szűrszabók és szűrcsapók. Itt említhetjük a szabó és
csizmadiainas Matolcsyakat (Matolcsy György árván maradt gyerekei (lásd 2. Melléklet 1.
Függelékében), vagy a Délvidéki Matolcsy László gépész és kovácsmestert. Példaképpen
ennyi is elég. A lényeg, hogy a szakma elsajátítása tanulást igényelt, végig kellett járni a tanuló, inas, mester lépcsőfokokat. Tulajdonképpen ide sorolhatjuk a rendőrséghez, katonasághoz (nem a behívottakról van szó) szegődött embereket is, például Matolcsy Károlyt, aki
1884-től csendőrhadnagy parancsnok volt Gyulán. Megírta a „Szolgálati kézikönyvet” a
Honvédség és Csendőrség számára. Nagyszebenben (Erdély) az őrültek házába került.

7.4. A polgárság új képviselői
A polgárosodás már a XIX. században általánossá vált.
 Megyei, városi közigazgatásban szereplő személyek, bizonyos képzettség náluk is
előnyt jelentett, de sokukat különböző testületek választották meg, illetve jelölték ki. A
Matolcsyak között számos ilyen személy található, fő és alispánok, jegyzők, kurátorok.
A Mellékletekben részletesen leírt személyeken túl Matolcsy Sámuel 1838-ban Tiszafüreden jegyző volt, Matolcsy József Szatmárban polgárként élt, fia 1814-ben iratkozott
be a Debreceni Kollégiumba.
 Papok, tanítók, rektorok magas iskolai végzettséggel rendelkeztek (Debreceni, Sárospataki, Nagyenyedi Kollégiumok, stb.), tudásukat gyakran külföldi egyetemeken fejlesztették tovább. Erre a csoportra található a legtöbb példa a Matolcsyak között, egyrészt a Kollégiumok precíz nyilvántartásának, másrészt az egyházközösségek iratainak
köszönhetően.
 A polgári értelmiségi szakmák kialakulása. Ilyenek az orvosi, ügyvédi, mérnöki, kereskedő, pénzügyi, politikai, stb. szakterületek. Kezdetben, az 1700-as évek első felében
ezek súlya, jelentősége kisebb volt, de a polgárosodás előre haladtával ezek jelentősége
egyre nőtt, a fenti szakterületek „osztódtak”, specializálódtak és egyre mélyebb tudást
igényeltek.
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1. Melléklet
A DEBRECENI-ALFÖLDI CSALÁDÁG FELMENŐIRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK
A debreceni ősök összefoglalása
Korábban már többször említettük, hogy ezzel a családággal kapcsolatban van a legtöbb információnk (lásd a Zöld Könyvet és Ecsedy Tamás feljegyzéseit a 3.1. alpontban). Komoly
gondot jelent azonban, hogy református anyakönyvezés csak az 1700-as évek elején indult
meg és Debrecen környékén sok Matolcsy István, Sámuel és György szerepelnek egy időben
különböző nyilvántartásokban, listákon és nem kizárt személyek felcserélődése a mi nyilvántartásunkban. Ha bizonyító erővel kiderül a tévedés, majd korrigálni kell az itt leírtakat.
Matolcsy István (1666 - 1723) Apja „idős” Matolcsy Györgyk. 1686-ban végzett a Debreceni Kollégiumban, latin verse jelent meg a debreceni Hedere Poetica-ban. Református
lelkész lett, Miskolcon kezdte a szolgálatot, majd 1696-ban Baktán (Abaúj vármegye)
lett pap. Felesége Szilágyi Erzsébet (1680 - 1751), aki Debrecenben született, egy Szatmár megyei nemes család sarja. Házasságot 1709-ben kötöttek. Gyermekei: Sámuel
(1710), Erzsébet (1715?), György (?) és Matolcsy István (1728 - ? ), akinek felesége
Guthy Mária. Egy feljegyzés szerint mint szoldobágyi lakós 1797-ben szerepelt a hadi
segedelemhez való hozzájárulási listán Kraszna vármegyében. Szoldobágy a Szilárdságban van, Margittától 10 km nyugatra). Egy Matolcsy István neve szerepel a Debrecen
város lakóinak összeírásában 1717-ben, mint a Cegléd utca lakója, aki nagy valószínűséggel azonos a címadó Matolcsy Istvánnal [85], mivel ebben az utcában lakott Sámuel
nevű testvére is. 1713 - ’23 között lelkész volt Szamossályíban [23]. A Debrecen melletti (15 km) Hosszúpályiba halt meg.
Matolcsy Sámuel (1710 - 1781) Debrecenben született, apja Matolcsy István. Debrecenben
élt, a Piac utcában. Ezt a házat feleségének – Vecsey Sárának (1720 -1786) nagyszüleitől (Harsányi Ferenc és Mező Anna) vette. Felesége Vecsey István szatmári prédikátor
lánya volt. Három gyerekük született: Sámuel (1750 - ), József (1753 - ) és Zsuzsa
(1755 - ). Debrecenben élt, városi hivatalnok volt. Debrecenben halt meg a Piac utcában, 71 éves korában. Halotti anyakönyvi kivonatában az áll: „Nobilis D. Sámuel
Matoltsi ex Electa Jurata Com.” Halála után a Piac utcai házat gyerekei eladták Korba
Jánosnak.
Matolcsy Sámuel (1750 - 1803) apja Matolcsy Sámuel. Debrecenben született és ott élt.
1788-ban nősült, felesége Vasas Zsuzsanna (1749 - 1836). Két gyerekük ismert: László
(1788) és Zsuzsanna (Szatmáriné). 1760-ban a Debreceni Kollégium diákja lett, református papként (rektor) kezdett Szikszón, de szembetegsége miatt nem tudta ezt a pályát
folytatni. Vaskereskedő lett, 1772-ben a „Nemes Vasárus Társaság” tagja. Debrecenben
halt meg.
Matolcsy László (1788 - 1836) Debrecenben született a Hatvan utcában, apja Matolcsy Sámuel, anyja Vasas Zsuzsa A debreceni kollégiumban tanult, 1803-ban lépett a felsőbb
osztályba, 1813-ban „főiskolai senior” volt. Ezt követően egy évig Komáromban volt
tanár, majd 1815-ben Kecskemétre került református papnak, 1819-ben egyházi tanácsbíróvá választották. 1825-ben a kecskeméti „tractus” főjegyzője lett, tanácsbíró és a papi
kandidátusok censora. Híresek voltak prédikációi, temetési beszédei „szív-nyerő, mézajkú szónoknak” nevezte őt halála után a kecskeméti egyházközösség. 1821-ben megnő85

sült, felesége zsarolyáni (zsarolányi?) Márton Mária (1798 - 1868) egy ősi nemesi családból. Négy gyerekük született, sorban Teréz (1822), Mária (1822), László (1825) és
Károly (1828). Sírkövére az alábbi feliratot vésették fel: „Dicsőbb életre-támadást remélve itt alussza porrészeiben hosszú éjjelét néhai N.T.T. Matolcsy László úr, a kecskeméti H.V.K. szentegyház 20 évekig volt lelkipásztora, a D.M. egyházmegye táblabírája, a Kecskeméti Egyház vidék jegyzője.” Több beszéde írott formában is fennmaradt az
„egyházi Beszédek Tárában (Pest, 1845. II.)” ezek közül a leghíresebb a herceg Koháry
(Coburg) Ferenc – a későbbi bolgár cár őse – temetésén elmondott búcsúztatója. Kecskeméti síremlékét az 1950-es években – más egyházi személyek sírjával együtt – a
kommunista rezsim lerombolta. A református egyház utólag közös síremléket állított
nekik.
Fiatalon bekövetkezett halálát (48 éves) a családi történet szerint egy tűzvészben lelte.
1836 január 3.-án éjjel kigyulladt a kecskeméti református templom, a tűz gyorsan terjedt. Ő beszaladt a templomba a bibliát és néhány fontos tárgyat kimenteni, de közben a
fából épült torony összeomlott és már nem tudott kijönni. Fiatal felesége nem ment újra
férjhez, egyedül nevelte fel négy gyerekét. Matolcsy László a kecskeméti elágazás őse.
A Debreceni-Alföldi családág ismert leszármazásait, oldalági kapcsolatait az 1. Melléklet
függelékei tartalmazzák:
- 1. függelék:

a debreceni ősök összefoglalása

- 2. függelék:

a Debreceni-Alföldi ág „felső” részének összefoglalása

- 3. függelék:

a Kecskeméti elágazás összefoglalása

- 4. függelék:

a budapesti elágazás összefoglalása

- 5. függelék:

a Farmosi elágazás összefoglalása

A Farmosi elágazás meghatározó, a családnevet továbbvivő tagjai:
Farmosról annyit érdemes tudni, hogy az Alföld közepén lévő kis település, a török időkben
teljesen megsemmisült, elnéptelenedett. 1715-20 között Nagykáta (15 km) közigazgatásában
tartották nyílván pusztaként. Nagy földbirtokai voltak a környéken a felvidéki „ősmagyar”
Ivánka családnak (1200-as évekig visszavezetett családfa), akik palóc családokkal kezdték
meg Farmos betelepítését. Később a dán eredetű Kaas család benősült, Kaas Eduard osztrák
vértes kapitány elvette Ivánka Idát és hozományul jelentős földbirtokot kapott. Lányukat
Kaas Melaniet Matolcsy Károly vette feleségül mintegy 200 holdas hozománnyal. A PestPilis- Solt- Kiskun vármegye nyilvántartásában Farmoson Kaas, Vizy, Prónay és Matolcsy
család szerepel földbirtokosként [6]. Említve van, hogy Matolcsyak Szatmár megyei régi
nemesi családból származtak Farmosra, a család oroszlános címere is szerepel.
Matolcsy Károly (1828 - 1907) Kecskeméten született. Apja Matolcsy László kecskeméti református pap. Jogot végzett, főhadnagyként részvett az 1849-es szabadságharcban öccsével, Lászlóval együtt, aki csak közlegény volt, mert még nem végezte el az egyetemet. A
szabadságharc leverése után Kufstein várába bebörtönözték. Szabadulása után a
Dégenfeld uradalomba került gazdatisztnek Nagykároly (Szatmár vármegye) melletti
Csomaközre. Megnősült, első felesége Dömök Kornélia volt, aki fiatalon, 1859-ben meghalt.
Az 1850-es években Ceglédre került szolgabírónak, majd amikor megalapították az állami közjegyzőségeket, Cegléd első közjegyzője lett. Kaas Melanievel 1860-ban Tápiósze-
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lén kötött házasságot. Az ő személyében jelent meg a Matolcsy család ezen a vidéken.
Ebből a házasságából hét gyerek született, három kisgyerekként meghalt, négyet neveltek
fel: Lászlót (1863), Terézt (1865), Miklóst (1869) és Idát (1871). Farmoson 1901-ben
építette fel a „Felső-Házat” amiben haláláig élt. Ő a Farmosi elágazás őse.
Matolcsy Miklós (1869 - 1938) Cegléden született, Matolcsy Károly közjegyző negyedik
gyerekeként. Középiskoláit Sárospatakon és Budapesten végezte. Három diplomát szerzett a Budapesti Tudomány Egyetemen: gyógyszerész, orvosi majd vegyész diplomát.
1905-ben habilitált gyógyszerészetből, magántanári címet kapott. Külföldi tanulmányúton
járt Németországban, Belgiumban, Bécsben. 1907-ben megbízták az akkor felállított és
üzembe helyezett Egyetemi Gyógyszertár vezetésével. Ő tanította először az orvostanhallgatóknak és gyógyszerészeknek „Gyógyszerészet” tárgyat.
1896. június 9.-én megnősült, felesége Éberling Nagy Pálma (1874 - 1936). Sorozatban
születtek a gyerekek, 5 leány és 3 fiú. Két kislány a születés után meghalt, így 6 gyereket
neveltek fel: Judit (1897), Sára (1898), Tamás (1901), Gábor (1903), Mátyás (1905), és
Melanie (1908). A család kétlaki életet élt, Budapesten illetve Farmoson. Fontos szerepe
volt a kórházak házi gyógyszertárainak megszervezésében.
Az első világháború alatt ő szervezte meg – a hadsereg főgyógyszerészeként – a gyógyszerellátást, ezért magas katonai kitüntetést kapott. Részt vállalt a háború utáni közegészségügy gyógyszerellátásának megszervezésében, tagja lett az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. 1922-ben megkapta az egészségügyi főtanácsosi címet, alapító tagja volt
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak.
Felesége halála után (1936) teljesen visszavonultan élt 1938. december 4.-én bekövetkezett haláláig. Farmoson halt meg, ott is van eltemetve a családi temetőben. A Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság az 54/2009. számú határozatával Matolcsy Miklós sírját a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította, a nemzeti Panteonba emelte.
Matolcsy Tamás (1901 - 1966) Matolcsy Miklós gyógyszerész professzor negyedik gyereke.
Iskoláit Farmoson kezdte, az elemi iskola után a Budapesti Lónyai utcai Református gimnáziumban folytatta tanulmányait. Szerette a sportot, úszott, korcsolyázott, vívott. Az orvosi egyetem elvégzése után Bécsbe, majd Berlinbe ment tanulmányútra. Az Üllői úti
I.sz. Sebészeti Klinikán lett tanársegéd, később egyetemi magántanár. Megnősült, felesége Viczián Ilona Tápiószeléről. Farmoson és Budapesten éltek, sorra születtek a gyerekeik: Zsuzsa (1929) Eszter (1932), Ilona (1936) és az ikrek: Katalin és Sándor (1943).
Az 1939-es parlamenti választásokon Monori kerületben képviselővé választották.
1944 őszén Mátyás öccsével családostól nyugatra menekült. Az amerikai katonai elhárítás letartóztatta őt és Mátyás öccsét és kiadták őket a magyar hatóságoknak. 1945 októberében magyar börtönbe kerültek, háborús bűnökkel vádolva őket. Különböző börtönökben eltöltött idő után 1945 decemberében súlyos betegségére való tekintettel internálták,
ahonnan 1946 márciusában megszökött és kimenekült Németországba a családjához.
Németországi, majd Párizsi ideiglenes tartózkodás után családjával 1949 májusában Brazíliába vándorolt ki, Sao Paulóba, ahol később orvosi praxist folytatott. 1957-ben az
USA-ba, Wallingfordba költözött, Clevelandben orvosként dolgozott, 1966 okt. 20.-án
bekövetkezett haláláig.
Matolcsy Mátyás (1905 - 1953) Budapesten született, Matolcsy Miklós hatodik gyermekeként. Az elemi iskolát Farmoson kezdte, gimnáziumba már Pesten járt. A Műegyetemen
1926-ban kitüntetéses diplomát szerzett, majd az elektrotechnikai tanszéken tanársegéd
lett. Közben a Műegyetem Közgazdaságtudományi karán, 1932-ben közgazdaságtudományi oklevelet is kapott. 1929-ben állami ösztöndíjjal Londonba ment az English Elec87

tric Co. Céghez, közben hallgatója lett a „London School of Economics”-nak. Angliai tanulmányútjának eredménye „Anglia energiagazdálkodása” címmel megírt doktori diszszertációja, amit sikeresen megvédett. Angliából Amerikába utazott egy tanulmányútra,
ott – sok magyar kivándoroltat, sorsukat megismerve – fordult érdeklődése a magyar
sorskérdések, a föld, a parasztság felé.
A Magyar Gazdaságkutató Intézetnél kezdett dolgozni, majd 1933-ban megjelent első
könyve („Mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon”). A hazai agrárválság tanulmányozása mellett tanulmányutat tett a Balkánon (Románia, Bulgária, Jugoszlávia) s e
tapasztalatok alapján írta meg „Az új földreform munkaterve” című könyvét Szekfű Gyula előszavával. Ezzel a munkájával berobbant a politikai életbe. A következő nagy műve
(Varga Istvánnal közösen) „A magyar nemzeti jövedelem 1924/25 – 1934/35 között”
amelyben Magyarországon elsőként dolgozta ki, vezette be a nemzeti jövedelemszámítást
(1936). 1935-ös parlamenti képviselő választáson képviselő lett a nagykátai kerületben.
Bekapcsolódott a falukutatók (népi írók) mozgalmába, részvett a Márciusi Front tevékenységében. Kovács Imrével gyalog végigjárták az országot Zalaegerszegtől Békéscsabáig (1935 nyara), ahol is személyes tapasztalatokat gyűjtöttek a magyar parasztság, a
zsellérek helyzetéről. Az népi írók perében (Féja Géza: Viharsarok; Kovács Imre: Néma
forradalom; Illyés Gyula: Puszták népe) részvett, a parlamentben felolvasta az írók - általa is aláírt - memorandumát, amelyben a cenzúra ilyen formája ellen tiltakoztak.
1936. február 20.-án megnősült, Verebély Tibor sebészprofesszornak, az Orvostudományi Egyetem rektorának Erzsébet lányát vette feleségül. Négy gyerekük született: Miklós
(1937), Mátyás (1938), Tamás (1941) és Erzsébet (1945).
A parlamentben – független képviselőként – nem látta keresztülvihetőnek földreform tervét, ezért több pártban is próbálkozott célja elérésével, így 1940 októberétől a Nyilaskeresztes Párt tagja is volt, ezt vetették szemére a háború utáni Népbírósági perében. 1942
februárjában, látva hogy a párt nem támogatja földreform tervét, kilépett a Nyilas pártból.
Az 1943 januári Sztálingrádi vereség után visszavonult a politikától, a parlamenti aktív
szerepléstől.
1944 szeptemberében családjával együtt elhagyta Budapestet, Bajorországba menekültek.
Az amerikai katonai rendőrség 1945 júniusában letartóztatta, majd 1945 októberében hazaszállították Magyarországra, ahol Népbíróság elé állították, tevékenységét háborús bűntettnek minősítették és 10 év börtönre ítélték. Börtönbüntetését a váci fegyházban, a budapesti Gyűjtőfogházban töltötte. 1953 júniusában terjedt el a hír a börtönben, hogy meghalt.
A család a Farmosi családi temetőben állított neki síremléket, mivel írásban foglalt vágya
volt oda „visszatérni". 48 évet élt és óriási szellemi örökséget hagyott maga után az utókorra [84].

A Kecskeméti elágazás meghatározó, a családnevet továbbvivő tagjai
Matolcsy László (1825 - 1880). Kecskeméten született, apja Matolcsy László kecskeméti református pap, anyja zsarolányi Márton Mária. Kossuth hívó szavára közlegényként szolgált a szabadságharc alatt a honvédségben. Azért lett közlegény – mert bár orvostanhallgató volt – még nem végzett az egyetemen. A szabadságharc bukása után Kufstein várába
bebörtönözték. Hogy miért történt elzárása, pontosan nem tudjuk. Egyik verzió szerint
kapcsolatba került Noszlopi Gáspár féle szervezkedéssel. Noszlopiék a Magyarországra
látogató császárt akarták elfogni. (1852 novemberében fogták el az összeesküvőket). Életéről újabb hiteles adat a Nagykátai járási közigazgatási iratok között található. Egy
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1375/1853. augusztus 30.-i bejegyzés szerint: „Tápiószele a Járási főszolgabírónak:
Bécsből lakóhelyére ért Matolcsy László orvosnövendék el volt látva menetlevéllel.”
Ugyancsak a nagykátai iratok között található a megyei főnök leirata a Nagykátai Járási
főszolgabírói hivatalnak „… a politikailag vétkes egyének múlt évi augusztus- szeptember és októberben készített évnegyedes jegyzékéből Matolcsy László kimaradt.” A szabadságharc leverése után özvegyen maradt édesanyja nem tudta orvostanhallgatói pályáját fizetni, így nem tudta tanulmányait folytatni. Szabadulása után Gyömrőre került a Teleki grófokhoz házi-tanítóként, majd Pelére, gróf Dégenfeld birtokára gazdatisztként. Később megházasodott, az ákosi református pap lányát Költő Katalint vette feleségül. Négy
gyerekük született: Károly, Sándor, Mária, Borbála. A mezőgazdasági munka nem elégítette ki, nem kötötte le. Sokat olvasott, éjszakánként zongorázott. Sűrűn levelezett Jókai
Mórral, akivel még Kecskeméten barátkoztak össze egy életre. Jókai egyik írásában így
írt róla: „szegény Matolcsy László orvosnak készült, most oláh béresekkel küszködik.”
Nem volt boldog ember. Pelén halt meg 1880-ban úgy, hogy lovaglás közben leesett a lóról, a lába beakadt a kengyelbe, a megvadult ló így vonszolta hosszasan.
Matolcsy Károly (1860 - 1939). Matolcsy László fia, Pelén született. 20 éves korában elveszítette apját, családfenntartóvá vált. Banktisztviselőnek készült, gazdatiszt lett belőle.
Egy évtizedes szorgos munkája után Dégenfeld gróf áthelyezte Felsőpakonyi birtokára,
amely olyan állapotban volt, mintha a budai pasa csak néhány napja hagyta volna el. A
terméketlen területből földi paradicsomot varázsolt, többek között akácfásítással, szőlőgyümölcs- konyhakertészet beállításával (Klébesberg Kunó gróf egyszer azt mondta neki:
aki magyar földön csak egy fát ültet, szobrot érdemel.) Monorról házasodott, a helybeli
vaskereskedő lányát, Herodek Jolánt vette feleségül. Hat gyerekük született: László, Károly, Mária, Jolán, Anna és István. (Ő öthetes korában meghalt). A látott eredmények
alapján Dégenfeld gróf, akit időközben debreceni főispánná neveztek ki és így saját ügyeivel nem foglalkozhatott, megbízta minden birtokának (60.000 hold) kezelésével. A jószágigazgatóból jószágkormányzóvá emelkedett. Terhes feladatokat is kapott, többek között hetente egyszer fel kellett keresnie Pelét. Este vonatra szállt és másnap érkezett viszsza. Az I. világháború előtti napokban súlyos csapás érte. Tragikus körülmények között
elveszítette első szülött fiát, Lászlót. Érzékenyen érintette a vesztes világháború után,
amikor egy oláh lovas katona a nagyhatalmú urat pórázon vezette a parancsnokságra. Közel hetven éves volt, amikor visszavonult. A gróf akkora végkielégítést adott neki, hogy
abból Pesten, a tisztviselő telepen egy négylakásos házat tudott vásárolni. Ekkor kezdődött az az időszak, amiről azt mondta, hogy élete legboldogabb korszaka. Házának kertjében pipázott délelőttönként, délután 5 órára eljárt a szomszédos kaszinóba ferblizni, a
nyolcórás harangszóra mindig hazaérkezett. A Nagyváradi református gyülekezet presbiterré választotta. Családjával sűrű levelezést folytatott. Jó humorát nem veszítette el, józanságát sem. Amikor 1930-ban megtudta, hogy legfiatalabb unokáját a kor divatjának
megfelelően ősmagyar névre (Huba) keresztelték, megjegyezte: miért akarjátok tönkretenni ennek a kisfiúnak az életét? Nem tudta, hogy a jövőbe látott. Szerette az életet.
Fénykorában 12 tojásból készíttetett magának rántottát. Pedáns ember révén naponta ötször öltözködött át. Monoron van eltemetve.
Matolcsy Károly (1892 - 1962). Matolcsy Károly és Herodek Jolán fia. Szülész, nőgyógyász, egyetemi magántanár, református egyháztanácsos, szőlő és gyümölcstermelő.
1892-ben született Felsőpakonyon, 9 éves koráig ott gyerekeskedett. Házitanító tanította,
Monoron vizsgázott. Ezután a Budapesti Református Gimnáziumban érettségizett, majd a
Budapesti egyetemen szerzett orvosi diplomát. Az I. világháború alatt több mint négy
éven át harctéri szolgálatot teljesített. A galíciai harcokban egy égő kórházból élete kockáztatásával mentette ki sebesült bajtársait. Több ízben részesült kitüntetésben. Leszere-
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lése után a Budapesti II számú Szülészeti Klinikán tanársegéd, főnökét Tóth professzort
tanítómestereként tisztelte és követte. 1922 novemberében Kecskemét város vezetősége
meghívta, hogy az úgynevezett Cserepes kórházban szervezze meg a szülészeti- nőgyógyászati osztályt. 1923-ban megházasodott, Beretvás Máriát vette feleségül. Három gyerekük született: Károly, Annamária és Huba (György). Példamutató házasságban éltek, a
fiatal orvosok „álompárként” emlegették őket. A mostoha tanyavilág nagyon megnehezítette a munkáját, de áldozatos tevékenysége révén 2000 éjszakát töltött szülőnők mellett.
A vezetése alatt az osztály országos hírnévre emelkedett, gazdag tapasztalatait a hazai és
külföldi sajtóban megjelenő számos cikkben dolgozta fel. Ennek elismerése képen 1939ben a Szegedi Tudomány Egyetem magántanárrá avatta. Az itt tartott előadásait a fiatal
hallgatók körében színes stílusa tette népszerűvé. Több ízben választotta tagjává a város
törvényhatósági testülete. Gyógyító, tudományos, közéleti tevékenysége mellett részt vett
a város környéki homok meghódításában. A kisnyíri buckákon mintaszerű szőlészetet és
gyümölcsöst teremtett. Dédapja, Matolcsy László lelkipásztor nyomdokán egyházának
egyháztanácsosként, egyházi gondnokként évtizedeken át aktív tagja volt. 1944 őszén
Kecskemét kiürítése miatt osztályát kisnyíri villájában helyezte el, rendkívüli segítségben
részesítve operálta betegeit. 1945 tavaszán és nyarán ennek ellenére meghurcolták. 1948
és 1952 között elvették minden vagyonát. 1950-es nyugdíjazásától szülész kerületi vezető. Életének utolsó évét Budapesten töltötte, itt is halt meg hetvenedik születésnapján.
Kérésére Kecskeméten helyezték örök nyugalomra, dédapja sírköve alatt.
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1. Melléklet / 1. Függelék

A Debreceni-Alföldi családág ősei
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1. Melléklet / 2. Függelék

Debreceni-Alföldi családág
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1. Melléklet / 3. Függelék

Debreceni-Alföldi családág, Kecskeméti elágazás
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1. Melléklet / 4. Függelék

Debreceni-Alföldi családág, Budapesti elágazás
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1. Melléklet / 5. Függelék

Debreceni-Alföldi családág, Farmosi elágazás
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2. Melléklet
A DEBRECENI-DUNÁNTÚLI CSALÁDÁG FELMENŐIRŐL
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK
A Debreceni-Dunántúli ág leszármazásait, oldalági kapcsolatait a 2. Melléklet függelékei
foglalják össze:
1. Függelék: a debreceni végrendelet két, öröklő fiú ágát mutatja, különösen a DebreceniDunántúli ág szempontjából fontosat.
2. Függelék: a debreceni végrendelet másik két fiú örökös ismert leszármazottjait mutatja.
3. Függelék: a Debreceni-Dunántúli ág kaposvári és nagykanizsai elágazásának rokonságát
foglalja össze.
4. Függelék: a Délvidéki elágazás -I
5. Függelék: Délvidéki elágazás -II
Elsőként a 23/3. képen és a jelen Melléklet 1. valamint 3. Függelékekben jól követhető
egyenes ágú leszármazás főszereplőiről rendelkezésünkre álló adatokat, információkat foglaljuk össze, amelyek beazonosításukhoz szükségesek:
Matolcsy György (1719 - 1781)
Apja Matolcsy Pál. (… - 1772), anyjáról nincs információ. Felesége Sipos Zsuzsa (1725 1781). Tíz gyerekük született, közülük a további leszármazás szempontjából Matolcsy Pál
(1755 - …) a fontos személy
1738 a Debreceni Kollégiumban végzett, évfolyamán negyedik legjobbként.
1743 Bihardiószegen akadémikus rektor 1748-ig.
1749 az Utrechti Egyetem hallgatója.
1750 hazajövetele után letette a lelkészi vizsgát
1761 Vecsey János debreceni szuperintendáns augusztus 11.-én szentelte fel az újvárosi
lelkészi hivatalban. Pap lesz Balmazújvárosban
1763 Hajdúhadházán pap.
1778 Sárrétudvariban pap, ott is halt meg (halotti anyakönyvi kivonata megvan). Felesége
Sipos Zsuzsanna (1725 - 1781), szintén Udvariban halt meg (halotti anyakönyvi kivonat). Tíz gyermeke volt, „kettő közülük neveletlenek és nyavalyájuk miatt elnyomorodván idővel élelmek keresésére is alkalmatlanok lesznek”. A Debreceni
Tanács - Matolcsy Sámuel (1710 - 1781) kérésére, akinek felesége Vecsey Sára
volt - Vecsey Jánost 1782-ben az árvák inspektorává nevezte ki.
Matolcsy Pál (1755 - …)
Matolcsy György (1719 - 1781) és Sipos Zsuzsa (1725 - 1781) fia. Balmazújvárosban született. Felesége Füredi Anna (1752 - … ) Füredi György (szőnyi pap) lánya. Esküvőjük
1785-ben volt az Izai római katolikus plébánián. Nemesi származását bejegyeztette a házassági anyakönyvbe. Két fiuk született: Matolcsy Pál (1786 - …) és Matolcsy Sándor
(1790 - 1838)
1770 - 74 között a Debreceni Kollégiumban tanult, ezen időszakban diákokat tanított, (pl.
a bajomi Újlaki Istvánt és a vári Szarka Istvánt). A Kollégiumban több fegyelmi határozatot hoztak ellene.
1773 legációba küldték: húsvétkor Ladányba, pünkösdkor Péterszegre, karácsonykor Keresztesre.
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1774- 1777 Hajdúbagoson (Debrecentől 10 km) volt rektor (tanító) „a Debreceni Kollégiumból hozatott”
1784-ben Komáromban oskolamester, majd Hetényben jegyző.
1793-ban felvették a Komárom vármegye udvardi járásában a nemesek közé. Halálának
időpontja nem ismert, mert az 1856-os hetényi tűzvészben az összes anyakönyv
megsemmisült.
Matolcsy Sándor (1790 - 1858) Hetényben született (Komárom vármegye), apja Matolcsy
Pál. Az alsóbb osztályokat Révkomáromban járta, 1805-ben került a Debreceni Kollégiumba, ahol „szolgák inspektora, grammatisták preceptora és curátor volt”. Végzése után
1813 - 15-ig Kunhegyesen volt oskolatanító, innen 1816-ban a Göttingai egyetemre ment
tanulni, ahonnan 1818-ban tért haza és Lábodon lett prédikátor. 1819-ben megnősült, felesége Kossa Mária. (Kossa Dániel Máriagyűdi pap leánya). 1826-ban Kadarkútra került
lelkésznek, 1845-ben a Kaposvárott tartott Somogy megyei megyegyűlésen táblabírónak
nevezték ki. 1848-ban tábori lelkész a Somogy megyei népfelkelőknél. Kadarkúton halt
meg szélütésben.
Matolcsy Sándor (1820 - 1883) Lábodon született, alsóbb iskoláit Csurgón végezte, majd a
Debreceni Kollégium diákja lett és 1836-ban végzett. Tanulmányait befejezve Karancsra
(Baranya vármegye) került iskola 3 évre. Ezt követően Kadarkúton egy évig, Bajomban
két évig segédlelkész. 1849 - 55 között Tótszentgyörgyön lett lelkész. 1850-ben megnősült, felesége Láczai Szabó Karolina. Az esküvő Nagybajomban volt. Három gyereke volt:
Sándor (1852), Teréz, és Ilona. 1855 - 85 között Szegeden volt pap. Kadarkúton halt meg
[57].
Matolcsy Sándor (1852 - 1895) Tótszentgyörgyön született. A Kecskeméti református főiskolán jogászként végzett 1872-ben, Kaposváron lett ügyvéd. 1884. december 30.-án nősült Iharosberényben, felesége Keil Irma. Írása jelent meg a Dunántúli Protestáns Lapban
(1895). 43 évesen halt meg Kaposváron. Matolcsy Sándor halála után felesége férjhez
ment Fleischbacker (Andorka) Gusztáv századoshoz. Ebből a házasságból született
Andorka István, Matolcsy Sándor féltestvére, aki unokaöccse volt Andorka Rudolf madridi nagykövetnek, akivel a Farmosi Matolcsy ág a Verebély családon keresztül került rokoni kapcsolatba. (Andorka Rudolf Édesanyának sógora volt).
Matoltsy Sándor (1887 - 1962) Kaposváron született, szülei Matolcsy Sándor és Keil Irma,
Kaposváron végezte a négy elemit, Sopronban járt az evangélikus gimnáziumba, majd
1904-ben érettségizett, a Debreceni jogakadémián végzett 1911-ben. Ez év december 14.én megnősült, felesége Jamrich Vilma (1891-1967). Három gyereke volt: Vilma (1912),
Erzsébet (1914), és Gedeon Sándor (1920). Ügyvéd, majd a kaposvári Takarékpénztár vezérigazgatója, kormányfőtanácsos. 1925-ben a Csurgói Református Kollégium igazgatótanácsának elnöke lett, a Csurgói református gimnázium második megalapítójaként, felvirágoztatójaként ismerik. Bővítette a gimnáziumot és kollégiumot is alapított hozzá. 19301943 között a Somogy megyei református egyház főgondnoka. 1945 után a Nemzeti Parasztpárt képviseletében szorgalmazta Csurgó várossá fejlesztését. 1948 szeptemberében
az Országos Református Presbiteri Szövetség világi elnökévé választotta. A Szövetség
1950 májusában – az egyházak elleni kommunista terror miatt – kimondta feloszlatását.
Az 1930-as években a Belügyminisztériumhoz fordult családja nemesi származásának
igazolásáért és az általa eredetinek vélt „Matoltsy” névhasználatért, amely procedúrát
eredményesen zárták le. 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, megkezdődött
Matoltsy Sándor zaklatása. 1951-ben elvették kaposvári lakását, 1955-ben egyházi tisztségei megszűntek. Kényszerlakhelyként Fonyódra költözött. 1962 januárjában megbetegedett, infarktus gyanújával kórházba szállították, ahol márciusban meghalt.
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Matolcsy Elek (1889 - 1960) Matolcsy Sándor és Keil Irma fia. Felesége Brády Márta
(1891 - 1967). Magyar királyi tüzérezredes, a háború után Pécset éltek. Egy fia volt, Matolcsy Zsolt (1926 - 1972), akinek három gyereke született: Matolcsy Dolores (1954), Matolcsy Susan (1955) és Matolcsy Michael (1959). Ezek az unokák már nem Magyarországon élnek.
Érdemes még rögzíteni, hogy a másik ágon Matolcsy Sámuelnek (1715 - 1781) – akinek felesége Detsei Krisztina – és fiának, Józsefnek birtokai voltak Kraszna vármegyében: Ipp,
Alsó- és Felső Kaznecs, Butsum, Cseres, Néháza, Alsózsék, Lecsmér és Kémer településeken. Telekmegosztási vitáiról Matolcsy Jánossal és feleségével Duli Ágnessel, valamint más
személyekkel [12] maradt fenn írás.

Délvidéki (Bácskai) elágazás
A Délvidéki elágazásnál az tudható, hogy Matolcsy Pál még Lábadon született és feleségével, Kassai Zsófiával leköltöztek Bácskussuthfalvára. Ez az akkori Magyarországon semmiben sem különbözött attól, mint amikor Matolcsy Pál feleségével Füredi Annával Debrecen
környékéről átköltözött a Dunántúlra. Az ő unokája – szintén Matolcsy Pál, aki már Lábadon született – költözött át feleségével Bácskussuthfalvára. Az ott született gyerekeik, unokáik ugyanolyan magyarok, magyar állampolgárok voltak, mint a dunántúli rokonaik. Két
fiuk született. Matolcsy László (1888-ban született mestersége gépész és kovács), 1914-ben
a 4. huszárezredbe vonult be, olasz és orosz frontokon harcolt, az összeomlás után szerelt le.
Vitézségét emlékéremmel tüntették ki. Ugyancsak ebben a huszárezredben szolgált Matolcsy Pál (1886-ben született, gazdálkodó), László bátyja. Ő is az 1914-es mozgósításkor
vonult be Szabadkára a 4. huszárezredbe.1915-ben az orosz fronton Przemysl várának feladásakor orosz hadifogságba került, ahonnan 1920-ban jött haza. Őt is vitézségi éremmel
tüntették ki.
Kiterjedt leszármazotti körük a jelen 2. Melléklet 4. és 5. Függelékében látható. Az első világháború után a Trianoni Békediktátum a Bácskát is elszakította Magyarországtól és a második világháború utáni jugoszláv (Titói) diktatúra minden kapcsolatot elvágott, így Matolcsy generációk nőttek fel a határ két oldalán úgy, hogy semmit nem tudtak egymásról. A
véletlennek köszönhető, hogy a Gyökerek kutatása során újra egymásra találtunk és a bácskai Matolcsyak is bekerültek a nagy „Családba”.
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2. Melléklet / 1. Függelék

Debreceni-Dunántúli családág
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2. Melléklet / 2. Függelék

Debreceni-Dunántúli családág (folytatás)
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2. Melléklet / 3. Függelék

Debreceni-Dunántúli családág (folytatás)
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2. Melléklet /4. Függelék

Debreceni-Dunántúli családág, Délvidéki elágazás
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2.Melléklet / 5. Függelék

Debreceni-Dunántúli családág Délvidéki elágazása
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3. Melléklet
A HALÁBORI-NAGYBÁNYAI CSALÁDÁGRÓL RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ ADATOK
Ennek a családágnak két leágazása ismert: a Nagybányai-Budapesti és a Nagybányai-Földesi
[26] (Földes kb. 25 km-re délre van Debrecentől). Három függelék mutatja a családfákat:
1. függelék:

a Halábori-Nagybányai családág „felső” része

2. függelék:

a Halábori-Nagybányai ág Budapesti elágazása

3. függelék:

a Halábori-Nagybányai ág Földesi elágazása

A Halábori-Nagybányai ág felső részének fontosabb szereplői (1. Függelék):
Matolcsy Sámuel (1715 - 1767) 1728-ban Nagyenyedi kollégiumban tanult, („honeste” volt),
1721-ben Rector Rivunibus. 1730 - ’32 között rektor volt Nagybányán [21]. Ő a halábori
dokumentumokban szereplő egyházközségi kurátor [11]. Felesége Fóris Sára A 14/a képen
Matolcsy Sámuel által Nagybányán 1749 augusztus 25.-én aláírt latin nyelvű „Quientia”
látható. Matolcsy Sámuel a református egyház kurátora volt.
Matolcsy József (1741 - 1770) Nagybányán született. Matolcsy Sámuel és Fóris Sára fiaként.
Felesége Enyedi Mária (1744 - 1782), házasságot 1764 körül kötöttek. 5 gyerekük született, ezek közül Sámuel (1768 - 1838) vitte tovább a családágat.
Matolcsy Sámuel 1768 - 1838) készített egy részletes elemzést Matolcsy Beáta/Beta (1770 1795) húgával közös pénzügyeikről, amiben a családi leszármazás is tükröződik (lásd a 3.
Melléklet 1. Függelékében). A precíz elszámolás tükrözi, hogyan működtek már ebben az
időben is a pénzügyi elszámolásoknál, örökségeknél a tőke, tőkehányad, kamat, haszon,
stb. fogalmak.
Matolcsy Károly (1805-1863) Nagybányán született, felesége Izsák Rózsa. Ügyvéd Nagybányán. Nyolc gyerekük született, itt ágazik el a Halábori-Nagybányai családág Budapest (2.
Függelék) és Földes (3. Függelék) felé. Matolcsy Árpád (1844 – 1879) 17 évesen (1861) írt
alá DRK-ban bölcsész-II. hallgatóként. Nagybányán született, de Debrecenben járt iskolába. Testvére Matolcsy Kálmán (1843 – 1916) szintén 1861-ben írt alá a DRK-ban, mint III.
bölcsész hallgató. Ő is a debreceni iskolából jött és Földesen telepedett le.
Matolcsy Lajos (1851 - 1898) Nagybányán született, apja Matolcsy Károly. 1867 november
8.-án, 16 évesen „írt alá” a Debreceni Kollégiumba, ahol gyámjaként anyját, Izsák Rozáliát
jegyezték be (apja már nem élt). Alsó osztályait is Debrecenbe végezte. „Jótéteményesként” rögzíti őt a Kollégium nyilvántartása, az 1./ b. tanszakra (1-ső éves bölcsész) vették
fel. Később Felsőbányán városi mérnök, 1888 - 90 között tervei alapján épült meg az új református templom 36 ezer forintért.
Matolcsy Kálmán 1843-ban született Nagybányán, majd 1861 novemberében subscribált a
Debreceni Kollégiumban. Tanulmányai végeztével Földesen lett orvos. Kétszer nősült, első
felesége Bakos Ilona (1856 - 1883), akit 1874-ben vett el, tőle 4 gyereke született. Második
házasságát 1884-ben Beregszászon kötötte Szűcs Máriával (1842 - 1920), akitől Pál fia
született 1888-ban. 1916-ban Földesen hunyt el.
Matolcsy Pál 1888-ban született Földesen. Középiskoláit Iglón végezte [91], az egyetemet
Kolozsváron. Szakmai karrierjét Győrben közkórházi orvosként kezdte, majd Berlinben
volt tanulmányúton. 1914-ben bevonult az 1. huszárezredhez, majd 1915-17 között a 22.
honvéd gyalogezredben szolgált. Ezt követően a háború végéig tábori kórházba osztották
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be. Több katonai kitüntetést is kapott. Feleségével Déló Nagy Erzsébettel 1923-ban kötött
házasságot. Két fia született: Kálmán (1924) és Károly (1926). Utalás található arra, hogy
az ecsedi várkapitány (Matolcsy Ferenc) leszármazottja [58].
Matolcsy Zoltán (1971 - ) Szegeden született, apja Matolcsy Kálmán (1924 - 2006) a Földesi
elágazásból. A Szegedi Kis István gimnáziumban érettségizet, majd a Debreceni Egyetemet elvégezve 1997-től programozó matematikus lett a Debreceni Egyetemen, egyben
rendszergazda. 2004 óta csoportvezető rendszergazda.
.
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3. Melléklet/ 1. Függelék

Halábori-Nagybányai családág felső része
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3. Melléklet / 2. Függelék

Halábori-Nagybányai családág, Budapesti elágazás
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3. Melléklet / 3. Függelék

Halábori-Nagybányai családág, Földesi elágazás
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4. Melléklet
A HALÁBORI-SZATMÁRNÉMETI CSALÁDÁGRÓL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK
A családnak ez az ága hat generáción keresztül kapcsolódott Szatmárnémetihez és többüknél
fordul elő a halábori előnév. A 23/4. képen látható egyenes ági leszármazás szereplőiről
rendelkezésre álló információkat foglaljuk össze az alábbiakban. Bizonyító erejű dokumentumok találhatók a családág tagjaival kapcsolatban a „Halábori dokumentumok” között, és
az „Összefutó vonalakban”.
Matolcsy László („öreg” Matolcsy Sámuel és Kölcsei Kende Erzsébet fia. Felesége Torday
Borbála. Hét gyereke volt, ezek közül Sámuel és György egy-egy családág őse. (lásd 4.
Melléklet 1. Függelékében és a 23. képen). Felesége Torday Borbála sógorsági-rokonsági
kapcsolatban lehet a Matolcsyakkal a Halábori felmenőkön keresztül. Halábori Pál három
lánya közül az egyiket egy Matolcsy, a másikat egy Torday fiú vette el [18].
1690 „ellentmondást” nyújt be Bereg vármegyében, mert neki nem jó a bíróság által kitűzött tárgyalási időpont mezőkászonyi jobbágya ügyében
1691 közhírré teszi, hogy anyjával (Kende Erzsébet, Matolcsy Sámuel özvegye) a Báthory
fejedelem által rájuk hagyományozott Matolcson lévő telküket és udvarházukat zálogba adták Kovács Gergelynek 56 magyar forintért. Még ebben az évben anyjával
részt vesz a Matolcson lévő telek – udvarházeladásában „azzal a jussal, amellyel azt
méltóságos Báthory adta eleinknek”
1700 Mezőkászony községben (Bereg vármegye) – mint agregius neje tejhatalmú megbízottja – lévő szőlőre szavatosságot vállalt.
1703 megbízást kap Uszkay Lászlóval együtt (aki menyének apja, vagy nagyapja), hogy
járjanak el Egry Sámuel ősi jogainak ügyében. (Matolcsy László testvérének, Zsuzsa férjének felmenője)
1709 mint „nemzetes és vitézlő úr” elzálogosítja neje mezőkászonyi jószágát.
1714 ház és telektulajdonos Szatmárnémetiben. Az ezt bizonyító dokumentumban
„halábori” előnév nélkül említették.
Matolcsy István (… - 1743) Matolcsy László és Torday Borbála fia. Felesége Barna Erzsébet, három gyerekük ismert: Matolcsy József (1732 - …) Matolcsy István és Károly (lásd
az 1. Függelékben)
1702 két fivérével láttamozza anyja (Torday Borbála) jobbágy manumissióját
1707 Fehérgyarmaton rektor
1713 Szamossályiba rendelik
1715 a Szatmári megyei Gyéresen szerepel a nemesi összeírásban
1716 testvérei nevében is elzálogosítja Uszkában (Tiszaújlaktól délre 8 km, Szatmár vármegye) jobbágyukat 100 vonás forintért.
1722 Sámuel testvérével jobbágyokat adott zálogba
1723 - ’27 között Nábrádon lelkész
1724 megadta 9 forint tartozását
1727 egyházmegyei ülnök
1730 - ’35 között Kisaron lelkész, majd 1735 - 40 között Mádon, majd 1740-től Szamosújlakon református lelkész
1731 Bereg vármegyében bemutatta az 1630-as armálist, ez alapján birtokosként igazolták Matolcsy alias Halábori néven
1742 szerepel Bereg vármegye nemességi listáján az 1630. 04. 20. armális alapján
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1743 Szamosújlakon halt meg
1760 Özvegye ellen protestál János, István bátyja
Matolcsy Sámuel (1715 – 1767) Matolcsy László és Torday Borbála fia. Felesége Fóris Sára. 1732-ben kötöttek házasságot. Öt gyerekük született: Matolcsy Ágnes (1737+), Matolcsy Sámuel (1739 - 1774), Matolcsy József (1741 - 1770?), Matolcsy János (1744 1746), Matolcsy Ágnes (1749 - 1754) és Matolcsy Sára (1768? - …)
1702 Két fivérével láttamozta anyja, Torday Borbála nyilatkozatát
1731 Bereg vármegyében nemesként igazoltatott (Matolcsy, alias Halábor néven)
1742 szerepel Bereg vármegye nemeseinek listáján az 1630. 04. 20. armális alapján
1746 testvéreivel – Matolcsy György, István, Zsigmond, János, Ferenc és Erzsébet –
megállapodtak Haláboron az anyjuk révén rájuk maradt teljes örökség „jó szívvel”
történő megosztásáról és ezt hivatalos iratban tudatták Bereg vármegyével, felsorolva hogy ki mit kapott. Később az egyezséget kiegészítették, mivel a szülők zálogba adott birtokait két testvér, Matolcsy István és Sámuel kiváltották, valamint
két rokon az egyezséget elfogadhatatlannak tartotta.
1760 János testvére protestál ellene halábori jószága miatt.
1762 Halábori telkével kapcsolatban nyilatkozott János bátyjának
1767 Sámuel halála után az örökösök (Matolcsy János, Ferenc, Zsigmond) a rájuk maradt
örökséget szétosztják az érintettek között.
Matolcsy György Szülei: Matolcsy László és Torday Borbála. Felesége Uszkay Nóra Szatmárnémeti nemesi családból. Egy gyerekük születik Szatmárnémetiben Matolcsy György
(1713 – 1784), lásd az 1. Függelékben. Nagyanyja révén örökölte nagyapja („öreg” Matolcsy Sámuel) vagyonát.
1716 István és Zsigmond testvéreivel elzálogosítják egy jobbágyukat
1741 Feleségének tejhatalmú megbízottja Szatmárnémetiben
1750 meghatalmazza öccsét (Matolcsy János), hogy apjától rámaradt, őt illető javait szabadon használja. Még ebben az évben „magához váltott” egy telket Szatmárnémetiben. Később adóssága fejében lefoglalták földjét, amit unokája (szintén Matolcsy
György) váltott vissza.
1754 Felesége jussán megvált egy szatmárnémeti telket, mint nemzetes vitézlő úr, ahol
az említett örökség révén „jószága” is van
Matolcsy Ferenc Matolcsy László és Torday Borbála fia. Felesége nem ismert, leszármazottairól sincs információ
1702 két fivérével láttamozta anyja (Torday Borbála) jobbágy manumissióját
1769 levelet írt János testvérével Matolcsy Józsefnek Márton András jobbágytelkével
kapcsolatban
Matolcsy Zsigmond Matolcsy László és Torday Borbála fia. Felesége nem ismert. Egy fiáról
(Matolcsy Pál) van információ
1768 körül János testvérével együtt tatár fogságba került, 1700 körül szabadultak, nem
tudni milyen módon
1774 már mint néhait említik.
Matolcsy János (1686 - …) Matolcsy László és Torday Borbála fia, Haláborban született.
Felesége nem ismert, három fia volt: Matolcsy Zsigmond, József és Ferenc. (lásd az 1.
Függelékben) Zsigmond testvérével tatár fogságba került, kiszabadulása után Haláborban,
majd 1721 már Szatmárcsekén lakott.
1750 Haláborban jelzálogba adja birtokát Márton Istvánnak 30 rénes forintért
175- ’55 Szatmár vármegyei nemesi összeírásban szerepel
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1757 -’58 jelzálogszerződést köt Haláborban és biztosítási okiratot készít testvéreinek
1759 Szatmár vármegye helyettes alispánja figyelmezteti Rákosy Józsefet, hogy három
darabból álló szántóföldjét adja vissza Matolcsy Jánosnak, mivel 3 hete saját pénzén kiváltotta azt.
1760 mint agregius protestál testvérei, közöttük György, Sámuel és Erzsébet ellen
halábori jószágok ügyében, mivel kihagyták őt az osztozkodásból.
1772 osztályos egyezséget kötött Matolcsy János, Matolcsy József és Matolcsy Pál a
Nagyváradi Káptalan előtt és kérték az erről szóló tanúságlevél kiadását gróf
Kollonich László nagypréposttól. Az egyezség lényege, hogy a felek Haláboron, illetve Erdélyben lévő javaikat egymás között egyenlően fogják megosztani. A megállapodás érintett szereplőinek kapcsolatát a 4. Melléklet/1 Függelék mutatja, bővebbet róla a 7. Mellékletben (Erdély) lehet találni. Ahhoz, hogy az egyezség létrejöhessen, hitelt érdemlően bizonyítani kellett az egyezséget kötők rokoni kapcsolatait.
1774 április 11.-ére ennek bizonyítására hívtak össze egy hivatalos tanúkihallgatást, amelyen legalább 10 tanú válaszolt a feltett 5 kérdésre.
Matolcsy György (1713 - 1784) Matolcsy György és Uszkay Nóra fia. Szatmárnémetiben
született, ott is halt meg, a Lázár utcában lakott. Felesége Horváth Borbála (1725 – 1795)
Hét gyerekük született, köztük név továbbvitel szempontjából két fiú: Matolcsy György
(1743 - 1801) és József (1750 - ...) gyermekei keresztlevelében „nemzetes” úrként szerepel.
1755 szatmári hadiadót fizetett Szatmár vármegyében
1756 városi preceptorként említik. Missilis levelet írt két testvérének Istvánnak és Jánosnak, valamint Dolinai Mihálynak, hogy jelenjenek meg november 17.-én Kauszonyba és hozzák magukkal írásbeli bizonyítékaikat.
1757 feleségével szőlőt vett, mint „nemes vitézlő úr”.
1760 Szatmárnémeti szabad királyi város július 10.-i közgyűlésen kiküldi őt Budára a
„tekintetes tárnok mesteri törvényszékhez”, ami a szabad királyi városok felettes
szerve, hogy segítséget kérjen a város kötelezettségeinek enyhítésére.
1762 szenátor és nemesi „insurrectios preceptor”.
1768 már, mint szenátort említik Szatmárnémetiben.
1773 jótállt vejéért, Földi Bálintért (Matolcsy Krisztina férje), aki a híres magyar-török
lovasezredben káplár volt, 500 forint erejéig. [11]
1774 Szatmárnémeti Tanácsa meghallgatta a jelentését egy kölcsön behajthatóságáról
1779 mint „generosus Dnus Szenior Georg Matolcsy senator”-t említi egy írat.
Matolcsy György (1743 - 1801) Matolcsy György és Horváth Borbála fia. Szatmárnémetiben a Lázár utcában született. Felesége Oláh Rebeka, 1773-ban nősült. Négy gyerekük született: Matolcsy György (1779 - 1811), M. József, Gábor és Rebeka (1776 - ) Rebeka lánya keresztlevelében mint nemzetes szerepel. Szatmárnémeti városának szenátora és kurátora, az egyházban (Eklézsia) is volt funkciója.
1782 korábbi, több éves kocsmabérleti szerződésének meghosszabbításáért fordult a
„Tekintetes Nemes Tanács és Jurta Communitáshoz”. Hét érvet sorol fel (lásd a 13.
képen), hivatkozott apjának régi érdemeire és arra, hogy korábbi kötelezettségeinek
minden panasz nélkül eleget tett. Csatolta Tumbiez Ignác ajánló levelét.
1789 beadványt nyújt be egy telek iránt „vérség és ősiség” alapján.
1795 szüleitől örökölt jószágban osztozott testvéreivel,
1799 Júlia és Lídia nővéreivel együtt „vérségi és ősiség alapján nemesnek mondatnak”.
Matolcsy György (1779 - 1811) Szülei: Matolcsy György (1743 - 1801) és Oláh Rebeka.
Szatmárnémetiben született és Lázár utcában lakott. Két felesége volt: Deli Sára (… 111

1811) és Veress Mária. Az elsőtől két gyereke született: Matolcsy György (1804 - 1884) és
Matolcsy Júlia (1811 - …), a másodiktól Matolcsy Károly (1813 - … )
1805 két testvérével (Gábor és József) folytatja apja, Matolcsy György (1743 - 1801) perét. Még ebben az évben eladta egyik telkét, amit apjától vett.
1806 visszavette az eladott (apja) telket és megadta feleségének (Deli Sára) tartozását
1040 vonás forintot fogyatkozás nélkül.
Matolcsy György (1804 - 1884) Szatmárnémetiben született, Lázár utcában élt, majd Erdélybe, Fogaras mellett (10 km) Nagysinken telepedet le (Küküllő vármegye) s mint mészáros dolgozott. Első házasságát (Waltner Josefa) 1839-ben Nagysinken kötötte, a másodikat 1853-ban ugyanott (Paiku Veronika). Lásd még a 7. Mellékletben.
Matolcsy Károly (1853 - ) Nagysinken született apja (Matolcsy György) második házasságából. 1888-ban nősült Kolozsváron, felesége Schreiber Kornélia. 1896 - 1900 között Zilah
rendőrkapitánya volt.
Matolcsy Károly (1889 - 1940) Zilahon született, apja katonatiszt, Zilah rendőrkapitánya.
1918-ban Budapesten nősült, felesége Sztupa Febea. A Ludovika katonai akadémiát végezte, 1910-ben hadnagy lett Bécsben. Az első világháborúban a huszároknál szolgált a lengyel, majd az orosz fronton. Később az olasz fronton a 14. gyalogezrednél vezérkari tiszt
lett, vaskereszttel, vaskoronarenddel tüntették ki. Huszárőrnagyként szerelt le. Keszthelyi
főiskolán erdészetet tanult, majd 40 évesen a Pázmány Péter egyetemen gyógyszerész diplomát szerzett. 1934-ben avatták gyógyszerésszé. Házassága révén övé lett a Kálvin téri
Korona gyógyszertár Pesten. Ő volt a gyógyszerészeti etika apostola, a Budapesti Gyógyszerész Testület alelnöke lett 1935-ben. 1936-ban hosszú családtörténeti kutatás után kérte
családjának nemességi igazolását. 1936-ban vitézzé avatták őrnagyi ranggal. 1940-ben
foghúzás utáni mérgezésben halt meg. A II. Matolcsy találkozón 2003-ban posztumusz kitüntetést kapott, amit unokája, Matolcsy Eszter vett át. Két fia született: György (1920) és
András (1925). György szintén gyógyszerész, majd növényvédelem területén dolgozott,
ahol az MTA doktora és címzetes egyetemi tanár lett. Özvegy feleségét 1951-ben kitelepítették Besenyszögre [40].
A családág többi, oldalági szereplőiről (lásd 4. Melléklet 1. és 2. Függelékben) fellelt adatokat, információkat az alábbiakban foglaljuk össze. Ezek akkor lehetnek hasznosak és fontosak, ha a későbbiekben újabb Matolcsyak tűnnek fel, akik ezen oldalági szereplőkön keresztül tudnak becsatlakozni a Matolcsy „klán”-ba.
Matolcsy József (1732? - ) Matolcsy István (… - 1743) és Barna Erzsébet fia
1772 a nagyváradi káptalan kiadványában Halábori előnévvel említve
1782 Haláborban földet adott öccsének, Matolcsy Ferencnek
1788 említve Bereg vármegye nemeseinek jegyzékében; valamint Részó Lajos Szatmárcsekén elismerte, hogy M. József tartozását becsülettel megfizette.
Matolcsy Zsigmond Matolcsy János (1686 - …) fia
1780 megkapta nagybátyja (néhai Matolcsy Sámuel) végrendeletét, mint örökös
1782 osztályos egyezséget írt testvéreivel: Zsuzsával (Csóti Kelemen Mihályné) és Ferenccel, hogy apjuk (M. János) testvérétől (M. Sámuel) rájuk maradt halábori javakat hogyan osztják meg.
1786 Dellén lévő örökségét „bizonyos elkerülhetetlen szükséget viseltetvén” bátyjának,
Józsefnek zálogba adta.
1817 Hajós Lajos megengedte neki, hogy Csoma-i erdejéből hat szekér tűzifát tűzrevalónak hazavigyen.
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Matolcsy György 1737 - 42 között a Szatmárnémeti Református Főgimnázium tanulója (A
gimnázium 1702-ben leégett, de 10 év múlva újjáépítették)
Matolcsy István is ugyanebben az időben (1732 - 42) volt tanulója a Szatmárnémeti Református Főgimnáziumnak.
Matolcsy Miklós is a Szatmárnémeti Református Főgimnázium tanulója volt (1737 - 39),
majd a DRK tanulója lett, később kilépett.
Matolcsy Zsuzsa (Matolcsy János lánya), férje Csóti Kelemen Mihály. Szerepel a halábori
dokumentumok között (lásd a 12. képen)
1795 testvére, Matolcsy Zsigmond büntetési kérvényt nyújt be ellene törvénytelen, gonosz életmódja miatt.
Matolcsy Lydia, Pap Andrásné (Matolcsy György leánya)
1779 bírósági eljárás indult ellene, mert szomszédjához berontott, az asszonyt
„czendrának, farikosnak kiáltotta, verte, pofozta…”
Matolcsy Krisztina Zöldi Bálintné, (Matolcsy György leánya)
1782 szintén bíróságra került, mert szomszédja szolgálólányát „hajánál fogva rángatta,
egy fadarabbal agyba-főbe verte, szajhának, lustának, beste kurvának nevezte…”
Matolcsy Károly 1821-ben lett a DRK 2. osztályos tanulója. Debreceni iskolából jött. Apja
Matolcsy Sámuel szabómester.
Matolcsy Károly (Matolcsy György és Deli Sára fia, lásd 4.2 függelékben)
1813 Szatmárnémetiben született a Lázár utcában.
Matolcsy Sándor 1834 - 35 iskolai évbe aláírt a DRK-ban, 16 éves (született 1818-ban), lakása Mogyoród (Somogy megye). Csurgón tanult, majd debreceni iskolából került a Kollégiumba. Eredménye: vallásból jeles. Apja Matolcsy András, állapota földesúr.
Matolcsy József 1836-ban, 15 évesen (1821-ben született) aláírt a DRK-ban, apja Matolcsy
András, lakása Nagybajom (Somogy megye) Csurgón tanult. Valószínű, hogy ez a két fiú
testvér, a földesúr Matolcsy András fiai.
Matolcsy Sándor aláírt a DRK-ban 1836-ban, 16 évesen (1819-ben született), szülőhelye
Lábod (Somogy megye). Apja szintén Matolcsy Sándor, református lelkész. A csurgói iskolában tanult.
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4. Melléklet/1. Függelék

Halábori-Szatmári családág felső része
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4. Melléklet /2. Függelék

Halábori-Szatmári családág alsó része
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5. Melléklet
A SZATMÁRI-DUNÁNTÚLI CSALÁDÁGRÓL RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ ADATOK
Ezen családágra vonatkozó ismeretek négy forrásból gyűltek össze, erősítették meg egymást:
 Matoltsy Sándor (1887 - 1962)) kutatásaiból, aki a Debreceni-Dunántúli ágnak volt a
jeles képviselője, kutatója [12]. (A dokumentumokat unokája, Brokés Ferenc bocsájtotta rendelkezésünkre). A saját családágán túl az iratai sok hasznos információt adtak
a Szatmári-Dunántúli családág kiteljesedéséhez is.
 Matolcsy István (1929 - 2011?) dokumentumaiból, aki a Szatmári-Dunántúli ág egyik
elágazásának élő képviselője [24].
 Matolcsy Marianna (Bakonyi Tiborné) adataiból, aki a másik elágazás élő képviselője
(Szegeden élt) [25].
 Matolcsy Katalin megjelenése a „családi” térképen [96].
Érdemes megemlíteni, hogy Matolcsy Marianna édesapja (Matolcsy László) és Matolcsy
István másodfokú unokatestvérek. A 20. században ez a családág is szétszóródott az országban (Kaposvár, Szeged, Aszód, Budapest, Debrecen, stb.), sőt a világban (USA, Németország, Dél-Afrika), úgy, hogy egymásról nem volt információjuk. A Szatmári-Dunántúli családág is meglehetősen szerteágazó, legalább két leágazást és több oldalágat érdemes megkülönböztetni.
A „családfakutatás” meglepő fordulataira, véletlen felfedetéseire jó példa: szűk családunk a
Budakeszi Borhálóban szerzi be bor ellátmányát. A Borháló tulajdonosa megkérdezte, hogy
rokonai vagyunk-e Matolcsy Katalinnak, egy másik kuncsaftjának. Nem, de szívesen felvennénk vele a kapcsolatot. Erre ő megszerezte Katalin e-mail címét, aki kérésemre elküldött néhány adatot az általa ismert közvetlen családtagjairól. Szabadkozott, hogy ők már
nem élnek, neki és húgának pedig nincsenek információi a családfájukról. Sajnálkozott,
hogy nem már nem tudjuk felvenni a kapcsolatot unokanagybátyjával, aki nagy családfakutató volt (Matolcsy István gyógyszerész, nyugdíjas korában Keszthelyen élt). Itt jött a felismerés, Gábor fiammal nála jártunk 2011-ben és mintegy 20 dokumentum másolatát adta át
nekünk [24]. Ettől kezdve Matolcsy Katalin adatai a ”helyükre” kerültek.
Néhány adat a Szatmári-Dunántúli családág felső részének szereplőiről (a családi kapcsolatokat az 1. 2. és 3. Függelékek mutatják):
Matolcsy János az 1700-as évek legelején született, a családi história a „szendi mesterként”
említi. (Szend Komáromtól délre van kb. 20 km). Kántortanító volt a faluban. 1742 szeptember 9.-én házasságot kötött Nemesócsán (Győrtől kb. 30 km észak-keletre, a Duna bal
partján). Első gyerekük Erzsébet még Szenden született 1744-ben, azután Sárkeszibe költöztek (kb. 10 km nyugatra Székesfehérvártól. Egy-két kilométerre tőle van Kiskeszi és
Nagykeszi is). Később további négy gyerekük született Sárkesziben. Innen eredeztethető a
székesfehérvári elágazás, amelynek ma már nem ismerünk élő leszármazottját. A 7. Mellékletben a felsorolásban szereplő harmadik Matolcsy János igen nagy valószínűséggel az
itt szereplő „szendi mester”. 1720-ban Kolozsváron volt kollégista.
Matolcsy István 1755-ben született Sárkesziben. Kétszer nősült, első feleségével, Török Évával 1783-ban Nemesócsán, majd annak halála után (1804) Vass Erzsébettel szintén
Nemesócsán 1805-ben. Sárkeszin jegyző volt. Mindkét feleségétől három gyereke szüle116

tett, közülük három gyerekkorában meghalt. András fia, aki a Matolcsy nevet tovább vitte,
Nemesócsán született.
Matolcsy András 1791-ben született Nemesócsán, később Nagybajomban ispán volt. Felesége
Fekete Júlia. Két fia ismert, József (1821 - 1878) és Sándor (1817) Az utóbbi Sárdon volt
mérnök (Gyulafehérvártól 8 km északra).
Matolcsy József (1821 - 1878) Nagybajomban született, Nemesócsán kezdett iskolába járni
(Komárom vármegye), a középiskolát Csurgón végezte. Debrecenben jogot és bölcsészetet
tanult, Kaposváron ügyvédként működött, Pápán papi képesítést szerzett, majd a Pápai
gimnáziumban kezdett tanítani. Magántanító is volt, majd Csurgón tanított. Kutason szentelték pappá 1849-ben Zselickisfaluban is paposkodott. Felesége Erős Ágnes, Erős József
patai tiszteletes lánya, akivel 1850-ben kötött házasságot. Két gyerekük született József
(1851) és István (1864)
Matolcsy László (1878 - 1943). A fenti Matolcsy József unokája (lásd 3. Függelékben). Kaposváron született, római katolikus. Iskoláit Kaposváron, Bonyhádon és Csurgón végezte.
A Kolozsvári Egyetemen diplomázott, bölcsész és német szakon, tanult a Bonni és Hallei
egyetemeken is. Kolozsváron nősült 1901-ben, felesége Keresztes Ilona. Hazatérve a győri
Állami Leánygimnázium tanára. Emellett a Népművelési Országos Egyesület elnöke, a
győri Eszperantó Gruppó vezetője. Verseket írt, zenélt. Győrben élt, bár rövidebb ideig
Debrecenben is tanított. Az I. Világháborúban kitüntetést kapott. Győrben, a Szent Imre
templom oldaltemplomában van a sírja.
Matolcsy László (1925 - …)
A fenti Matolcsy László unokája a Szegedi Tanárképző Főiskola tanára. Szerkesztője és
kiadója volt „A bélyeg” című országos ifjúsági szaklapnak, ami 5 hetenként jelent meg
Szegeden. Az első szám 1942 szeptemberében jelent meg, a 10. szám 1943 júniusában.
2011-ben már nem élt.
Az alábbiakban az egyik – Matolcsy István (1929) féle – Budapesti elágazás szereplőit soroljuk fel, róluk vannak megbízható információink. (lásd a 2. Függeléket. Ez az elágazás
reprezentálja a családág alsó részét):
Matolcsy József (1821- 1878) Nemesócsán született (Komárom vármegye) Ott kezdet iskolába járni, majd Csurgón folytatta a középiskolát. Debreceni Kollégiumban bölcsész diplomát szerzett, majd Pápán hittanit. Pápai gimnáziumban nyelvtanár, majd magán tanító, később Csurgón tanár. 1849-ben lelkész Kutason (Somogy vármegye) 1850-ben feleségül
vette Erős Ágnest, két fiúk született: István és József.
Matolcsy István 1864-ben született Zselickisfaluban. Felesége: Németh Hermina (1878). Református lelkész és gimnáziumi történelemtanár volt Csurgón és Pápán. Három gyerekük
volt: István (1896), Andor és Hermina.
Matolcsy István 1896-ban született, felesége Csorba Eleonóra. Gyógyszerész volt Kéthelyen.
Három gyerekük született: István (1929), Géza (1936) és Klára (1931).
Matolcsy István 1929-ben született, ő is gyógyszerész volt Kaposváron. Nyugdíjba vonulása
után Keszthelyre költözött feleségével Somossy Zsuzsával (1933). Ő volt az első Matolcsy
találkozó egyik részvevője Kaposváron. Egy fiuk van, Matolcsy András (1958).
Matolcsy András 1958-ban született Kaposváron, orvos, a SOTE-n egyetemi tanár, az 1. sz.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatója. Felesége Bernáth Márta (1966). Három gyerekük van: Márk (1993), Gergely (1997) és Dóra (2005).
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Itt is érdemes megemlíteni és bemutatni, hogy véletleneknek sokszor milyen fontos szerepe
lehet a „családkutatásban”. Budakeszin Miklós fiammal együtt állandó vevői vagyunk az országos Borháló szervezetnek. A tulajdonos jelezte, hogy van egy harmadik Matolcsy kuncsaftja is, Matolcsy Katalin, ismerjük-e őt, rokonunk-e? Nem, de ha megszerzi az e-mail címét, felvesszük vele a kapcsolatot.. Megszerezte. Írtam Katalinnak egy udvarias bemutatkozó
és Családi felmenői után érdeklődő levelet. Az alábbi rövid, tömör választ kaptam:
„Üdvözlöm Mátyás,
Sajnálatosan élők már nem nagyon vannak szűkebb családomban
Dédapám Matolcsy István a csurgói református gimnáziumban volt tanár.
3 gyermeke volt István, Andor, Hermina
István Ádándon, majd Kéthelyen volt gyógyszerész
Nagyapám Andor erdészmérnök volt szerte az országban, Keszthelyen volt az
utolsó munkahelye. 1 fia született: András
Apám agrármérnök volt a Balatonfenyvesi Nagybereki Állami Gazdaságban. 2 lánya született
Én 60 éves vagyok és a II. kerületben lakom
Sajnálom, hogy unoka nagybátyámmal már nem veheti fel a kapcsolatot, Ő sokat
foglalkozott a családfával
Barátsággal Matolcsy Katalin”
Első gondolatom az volt, hogy Katalinnak biztos van valami kapcsolata a Matolcsy „Családdal”, mert Matoltsy Sándor (1887 - 1962) – a Debreceni-Dunántúli családág kutatója –
nagy mentora volt a Csurgói Református Gimnáziumnak. Gyors (de nem biztonságos) becslés alapján Sándor és István közel egyidősek voltak, a Csurgói Gimnázium kapcsán jól ismerték egymást és ma már látható, hogy mindketten tagjai a szélesen vett Matolcsy „Családnak”. Tovább vizsgálva a levelet az volt az érzésem – a dunántúli helységnevek és a
gyógyszerész szakma alapján – hogy kell lennie valamilyen kapcsolatnak az eddig ismertekkel. A családfával sokat foglalkozó unoka-nagybácsinál ugrott be Matolcsy István nyugdíjas
gyógyszerész személye, akit Gábor fiammal. Ezek alapján megállapítható volt a teljes azonosság Katalin tömör leírása és Matolcsy István dokumentumai között. Egy apró, lényegtelen eltérés van. Katalin nagyapját Andornak nevezi, Istvánnál ennek a személynek a neve
András.

Az 5. Melléklethez öt függelék kapcsolódik
1. Függelék: A Szatmári-Dunántúli ág „felső” része.
2. Függelék: A Szatmári-Dunántúli ág, alsó rész - I. (1800-as évektől kezdődően időben
haladva napjaink felé. Ezen az ágon található meg Matolcsy István (1929), akitől sok információt kaptunk a Szatmári-Dunántúli ágra vonatkozóan.)
3. Függelék: A másik alsó rész –II. (amiben megtalálható Matolcsy Marianna, Bakonyi
Tiborné, akitől szintén sok információt kaptunk a Szatmári-Dunántúli ágra
vonatkozóan.
4. Függelék: A Szatmári-Dunántúli ág Aszódi elágazása, ami nagy valószínűséggel az
összekötő kapocs a Szatmári-Dunántúli ág és a másik négy családág között.
5. Függelék: A Szatmári-Dunántúli ág Székesfehérvári elágazása. Nincs információnk ide
tartozó, ma is élő családtagról.
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5. Melléklet /1. Függelék

Szatmári-Dunántúli családág, felső része
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5. Melléklet /2. Függelék

Szatmári-Dunántúli családág Budapesti elágazása
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5. Melléklet /3. Függelék

Szatmári-Dunántúli családág másik Somogy megyei elágazása
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5.Melléklet /4. Függelék

Szatmári-Dunántúli családág Aszódi elágazása
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5. Melléklet/5. Függelék

Szatmári-Dunántúli családág Székesfehérvári elágazása.
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6. Melléklet
REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK, LICEUMOK, EGYETEMEK,
GIMNÁZIUMOK DIÁKJAI
Már eddig is sok adat, információ gyűlt össze ezekről a diákokról, akiket nem célszerű sem
területi, sem időrendi megközelítéssel elemezni. Valamilyen helységből (településről) jöttek,
elvégezték a 3-6 éves tanulmányaikat és tovább mentek, általában nem „haza”, hanem ahová
„kirendelték” (ordinálták) őket, majd tovább, ahová hívták őket. Családot alapítottak és hozzájárultak a Matolcsyak „szétszóródásához” Magyarországon. Oktatási intézményeik szerinti központi nyilvántartásuk segítheti a személyes kapcsolódások megtalálását.

6.1. Debreceni Református Gimnázium (DRK)
A DRK ősi diákjainak összeállítását az alábbi táblázat [92] mutatja be.
Név
Matolcsy János
Matolcsy Tamás
Matolcsy János
Matolcsy Miklós
Matolcsy Miklós
Matolcsy Tamás
Matolcsy Ferenc
Matolcsy Ferenc
Matolcsy Miklós

Belépés időpontja a DRK -ba
1648 május 1.
1651-1657
1651
1653 május 1.
1657 – 1659
1660 nov. 3.
1669 február 4.
1671
1672 április 13.

Matolcsy Ferenc
Matolcsy Jeremiás
Matolcsy János
Matolcsy Miklós
Matolcsy István
Matolcsy Mihály
Matolcsy József
Matolcsy Sámuel
Matolcsy István
Matolcsy István
Matolcsy György
Matolcsy Sámuel
Matolcsy Sámuel
Matolcsy Pál
Matolcsy Pál
Matolcsy Gábor

1673 dec. 6.
1674 október 6
1677 május 18.
1679 április 13
1686 február 12
1689 május 3.
1718 április 28
1730 dec. 12
1736
1737 május 3
1738
1759 június 24
1760
1770
1771 június 6.
1775

Matolcsy Gábor

1778 május 13.

Kiegészítő megjegyzések a listában
1652-ben Kenézlőn pap
(Biharnagy)bajom megbecsült felfedezője, lelkipásztor
1652-ben Kenézlőn pap

szakács
Polgárba irányítva rektornak, itt megnősült
szakács, a kollégium gondnoka. Szikszón az iskola rektora lett, 1699-ben pap Felsődobszán
pap, (Püspök)ladányban, majd Földesen
pestisben elhunyt
aláírt a kollégiumba

Debreceni lakos, rektor Szikszón
Debreceni iskolából jött, Hadházi lakos
Debreceni lakos, rektor lett Törökszentmiklóson
II. osztályos
negyedikes tanuló
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A táblázattal kapcsolatban néhány érdekességet érdemes megemlíteni:
 az összeállítás 150 éve alatt (1648-1798) hét diák jött Matolcs községből, de nem volt közöttük Matolcsy. A belépett diákok a környék településeiről jöttek (pl. Debrecen, Biharnagybajom, Földes, stb.)
 a diákok nagy része 13-14 éves korában lépett be a DRK -ba (subscribált) de volt néhány
idősebb korú is. Az évkönyv nem tartalmazza a diákok korát, vagy születési dátumát
 a 26 feljegyzett Matolcsy csak 12 féle keresztnéven szerepel. Miklósból van 4, Ferencből,
Jánosból, Sámuelből és Istvánból 3-3. Ez csak azért érdekes, mert megnehezíti a személyek azonosítását a más forrásokból megismert azonos nevű Matolcsyakkal.
 nem tudni, hogy az alábbi három név mért nem szerepel a táblázatban, de máshol megemlítik őket, ezért itt is pótlólagos becsatolásra kerültek:
Matolcsy Mihály a DRK tanulója 1651-53 között [71].
Matolcsy Tamás 1651-ben lett a DRK tanulója, 1657-ben végzett, majd Biharnagybajomra
került papnak. Ezt követően Nábrádra ordinálták. 1670- 1696 között Székelyhidi pap volt.
„1689 január 6.-án a Debreceni Traktus papjai közé bevétetett” [75].
Matolcsy János 1674-ben került a DRK -ba. Előtte a Szatmárnémeti Református gimnázium
tanulója volt. [71]
Matolcsy István 1689 májusában subscribált a DRK -ba [2]
További DRK tanulók az 1800-as évekből:
Matolcsy Sándor 1808 szeptemberében írt alá Debreceni Református Kollégiumban 2. osztályban, Komáromi iskolából jött, Heténybe való. (a Duna bal partján, Komáromtól 10 km)
Matolcsy Sándor (1818 - ) Csurgón kezdte az iskolát, majd 16 évesen beiratkozott a DRK ba a z 1834-1835 tanévre. Vallásból jeles minősítést kapott. Apja Matolcsy András, Mogyoródon (Somogy megye) földbirtokos.
Matolcsy József (1821 - ) Nagybajomban született. Apja Matolcsy András földbirtokos. A
fenti Matolcsy Sándor testvére, ő is Csurgón kezdte iskoláit, majd 15 évesen iratkozott be a
DRK -ba.
Matolcsy Sándor (1819 -) Lábadon született (Somogy megye). Apja Matolcsy Sándor református lelkész. Ő is Csurgón kezdte iskoláit, majd 16 évesen (1835-ben) beiratkozott a
DRK -ba
Matolcsy Károly 1821 novemberben aláírt a DRK-ban a 2. osztályba, ahol első lett. Apja Matolcsy Sámuel szabómester, otthona Riv. Dominár (?) (Szatmár vármegye). Debreceni iskolából jött.
Matolcsy Zsigmond 1868 októberében írt alá 20 évesen a DRK-ban. Kraszna- Horváton született (Kraszna vármegye). Apja Matolcsy Károly földbirtokos. Zilahi iskolából jött, tanszaka I. jogász.
Matolcsy Ilona,
a Szatmár megyei Fehérgyarmaton mándi Szabó Lajos felesége (1850-es
évek közepe)
Matolcsy József anyja Erdélyi Julianna, Szatmárnémetiben született 1922-ben, a II. Világháborúban karpaszományos tizedesként szolgált a III. erőd csoportban. Meghalt – aknatalálat
következtében – 1944 szeptemberében Gyergyószentmiklóson.
Matolcsy Gábor (1814 - ). Tószegen született, apja Matolcsy János ott volt tanító. Nem kizárt, hogy a 1835 -ben a DRK tanulója lett.
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6.2. Szatmárnémeti Református Gimnázium (SzRG)
Matolcsy Pál 1671 -76 között a Szatmárnémeti Református Gimnázium tanulója, majd később Bökényben (Hunyad vármegye) tanító.
Matolcsy Miklós az 1702 -ben leégett és 1712 -ben újjáépített SzRG tanulója volt 1737 -ben,
majd 1739 -ben beiratkozott a DRK -ba. Később levetette a diákruhát és távozott a Kollégiumból.
Matolcsy Miklós (1906 - ) 1925 -ben szerzett diplomát az SzRG -ben, a tanítóképző részlegen. Gávavencsellőn volt tanító.

6.3. Nagyenyedi Kollégium
A Nagyenyedi Kollégium diákjainak névsorából [21] az alábbiakat célszerű a további kutatásokhoz, egyeztetésekhez figyelembe venni:
1727
Matolcsy János (Disc. ut excessivus et Bachus)
1730
Matolcsy Sámuel
1754
Matolcsy Pál
1755
Matolcsy Sámuel
1759
Matolcsy József
1784
Matolcsy László (Decimator)
1785
Matolcsy Pál (Decimator)
1828
Matolcsy József (hospes)

6.4. Pápai Református Kollégium
A Pápai Református Kollégium Matolcsy diákjairól az alábbi feljegyzések kerültek elő az
1839-1843 évekből [95].:
Matolcsy István 1839/40 évben jött 15 évesen az I. osztályba. Apja Matolcsy András uradalmi ispán Magyaródon. 1842-ben II. osztályosként szerepel
Matolcsy József Debreceni iskolából jött, 20 éves, a IV. évesek közé vették fel. 1843-ban a
II. Nyelvészeti Iskolában tanító. Apja Matolcsy András uradalmi tiszt Magyaródon. Nagy valószínűséggel a bátyja Istvánnak,
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7. Melléklet
ERDÉLYI VONALAK, ELÁGAZÁSOK
A kutatások során több olyan információ került elő, amelyek a Matolcsy család erdélyi jelenlétére utalnak. Ilyen például az Erdélyi kormányhatósági levéltárak [7], [30], vagy a Teleki család iratai között [31] fellelhető utalások, amelyeknek érdemes lenne utána járni. Mivel a Kolozsvári, Nagyváradi, Gyulafehérvári, Nagyenyedi, Marosvásárhelyi, Brassói levéltárak megközelítése nehézkes, így ezen terület felderítése kimaradt a munkából. Úgy gondoltam azonban, hogy a meglévő információkat célszerű egy csokorba gyűjteni, hogy a jövőben – egy ilyen irányú célzott kutatáshoz – jó kiinduló alap legyen.
7.1. Tisztázni kell, hogy a Matolcsyak vonatkozásában mit tekintünk Erdélynek. Időben, területileg, vármegyék, államszervezet, országhatárok, stb. szempontjából ez nagyon összetett
probléma. Időben definiálva az a terület jöhet szóba, amit az 1650-es évek után Erdélyként
tartottak nyilván (Bethlen Gábor utáni időszak). Területileg, vármegyék szintjén azonban ezt
nehéz meghatározni a kiegyezés utáni vármegye határokkal (nevekkel), mivel az idők során
az Erdélyi Fejedelemséghez tartozásuk is változott Az önálló Erdélyi Fejedelemség vármegyéit nehéz összevetni a kiegyezés kori vármegyékkel. A Fejedelemség idején a Partium
nem tartozott Erdélyhez (pl. Nagyvárad), de mivel annak jelentős részét ma határok választják el Magyarországtól, a Matolcsy „család” szempontjából most ott vesszük figyelembe. Az
ismert tény, hogy a szatmári Matolcsyak gyakran végezték tanulmányaikat Nagyenyeden
(lásd alább a „Nagyenyedi diákok névsora” című felsorolásban) megerősítik azt a feltevést,
hogy nem létezik a Matolcsyaknak „független” erdélyi ága, tehát nem kérdőjelezik meg a
Nagy Matolcsy Sejtést. Annak pedig, hogy Matolcsy János 1664-ben nagyenyedi polgárként
kapott „csoportos” nemességet (lásd az 5.5. álpontban Matolcsy János armálisa” címszó
alatt), azzal magyarázható, hogy a kollégium elvégzése után nem ment vissza Szatmárba,
mert Nagyenyedre nősült. A Matolcsy „Család” Gyökereinek vizsgálatához az alábbi – önkényes – definíciót használjuk Erdély határaira:
– északról a Szilágyság és Bereg vármegye
– nyugatról az országhatárok (magyar és román)
– keletről és délről a régi magyar országhatár
7.2. A halábori dokumentumok [11] részleteiben is ismert jó példáját adja a szatmári - erdélyi
kapcsolatoknak, ezért érdemes egy kicsit részletesebben megismerni. Az érintett családtagok
egyrészt a 9. képen láthatók, másrészt a jelen Melléklet 1. Függelékében láthatók. Az egész
történet „öreg” Matolcsy Sámueltől és feleségétől (Kölcsei Kende Erzsébet) indul. Leszármazottaik egy osztályegyességet kötöttek a Nagyváradi Káptalan előtt 1772 -ben, de annak
érvényességéhez a felek rokoni kapcsolatainak hivatalos bizonyítása kellett (lásd a 4. Mellékletben). Ehhez egy hivatalos tanúkihallgatást hívtak össze 1774 április 11.-ére. Hogy ne
kelljen keresgélni, az 1. Függelék mutatja az érintett szereplőket. A tanúkihallgatás kérdései
a következők voltak minden tanúhoz, egyenként:
1. ismeri a Haláboron lakó Matolcsy Jánost és Matolcsy Józsefet?
2. tudja, hogy Matolcsy József apja Matolcsy Zsigmond volt?
3. ismerte néhai Matolcsy Zsigmondot?
4. tudja, hogy Matolcsy István, János és Zsigmond testvérek természetes apja Matolcsy
László volt?
5. Tudja, hogy Matolcsy Zsigmond és fia Pál mi okon szakadt Erdélybe?
A tanúvallomásokból egyértelműen megállapíthatók voltak a következők:
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személyesen ismerték a tanúk Matolcsy Jánost, Istvánt és Józsefet, többen találkoztak Zsigmonddal, amikor hazalátogatott Erdélyből Haláborra.
mindenki tudta, hogy Matolcsy János, István és Zsigmond testvére és Matolcsy László természetes gyerekei
mindenki tudta, hallotta hogy Matolcsy Jánost és Zsigmondot a tatárok elrabolták,
szabadulásuk után János hazatért Haláborra, Zsigmond pedig Erdélyben telepedett le.
mindenki személyesen ismerte Matolcsy Pált, mint Zsigmond fiát, járt már
Haláboron és hozta apja bizonyító levelét.
az egyik tanú maga Matolcsy János volt, aki elmondta, hogy Zsigmond testvérével
együtt jártak iskolába Váriban (Vári lehetett akkor a Munkács mellett lévő, később
Várkulcsának hívott település), ami a Beregszász melletti Halábortól 30 km -re van),
innen vitték el őket a tatárok. Szabadulásuk módjáról nincs említés, mindketten
Haláborra jöttek haza, majd együtt mentek el a Nagyenyedi Kollégiumba tanulni.
Tanulmányaikat befejezve János hazament Haláborra, Zsigmond Erdélyben maradt,
megnősült és ott született Pál fia.

Mindezen bizonyítékok alapján a Szent Gábor arkangyalról elnevezett Gáborjáni Apátság a
Nagyváradi Káptalan javaslatára hivatkozva megadta a tanúsítványt az osztályegyezség hitesítéséhez.
7.3. Az Erdélyhez kapcsolódó egyes Matolcsyakat az alábbi felsorolás rögzíti abban a reményben, hogy egyszer majd bekapcsolhatók legyenek valahová.
Jánosdi Matolcsy Péter 1584-ben Szótelkén (Kolozsvártól délre 25 km) földet vásárolt
Zádorhidi Garázda Kristóftól.
Matolcsi Pál, aki 1671-’76 között a Szatmárnémeti Főgimnázium tanulója volt, 1676 májusában Bökényben (Hunyad vármegye) lett tanító.
Matolcsy János 1664-ben, mint nagyenyedi polgár 50-ed magával együtt nemesi oklevelet
kapott Apafi Mihály erdélyi fejedelemtől. Neve szintén szerepel a Marosvásárhelyi Teleki
levéltárban, nagyenyedi voltának említésével [31]. Lásd bővebben: „Matolcsy János armálisa” címszó alatt (az 5.5. alpont alatt)
Matolcsy Péter 1676-ban Désen (Közép-Szolnok vármegye) a vármegye nemeseinek összeírásában szerepelt.
Matolcsy Sámuel 1715-ben a nagybányai református gimnázium hallgatója, majd 1718-tól a
gyulafehérvári nagyenyedi református főiskolán tanult „honeste”-ként [21], 1730-ban két
évig Nagybányán volt rektor, majd 1753-ban újra említik itt a nevét.
Matolcsy János az 1715-ös összeíráson Egrespatakon az adózók között szerepel. Egres-patak
van Szilágy és Kolozs vármegyében is. Mindkettő kis falu, s ha az adózók között szerepel,
nem lehetett nemes.
Matolcsy Sámuel 1730-ban a Nagyenyedi kollégium tanulója
Matolcsy Zsigmond Matolcsy László és Torday Borbála egyik fia. János fivérével tatár rabságba került, kiszabadulva Erdélybe telepedett le [20]. 1774-ben már, mint néhait említik.
(lásd a fent leírt tanúkihallgatásban). 1770 - ’73 nemesi összeíráson Retteg faluban (Szolnok-Doboka vármegye) nemes birtokosként szerepelt.
Matolcsy Pál, fia a fent említett Matolcsy Zsigmondnak. 1788-ban Fogaras szolgabírájaként
említik [30]. 1790-ben Halábori Matolcsy Pálként írta a nevét. Kentelkéről (SzolnokDoboka vármegye, Besztercétől 20 km nyugatra, Szászrégentől 50 km északra) 1795-ben
két levelet írt „Édes Kedves Urambátyámhoz”, amelyben emlékezteti őt Fogarason (Felső128

Fejér vármegye) tett látogatására. A két levél a Halábori dokumentumok között [11] található. A címzett egy idősebb rokon (valószínen Matolcsy János), aláírói Matolcsy Pál, mint
„köteles szolgája és ötse” és felesége Lukács Mária. A levelekből kiderül, hogy a „kedves
Urambátyám” néhai édesapjával meglátogatta Fogarason az akkor ott élő levélírót és családját, aki jelenleg Kentelkén él. Szülei, bátyja és két húga most távol élnek tőle.
Matolcsy János 1720-ban Kolozsváron felsős kollégista, egy ideig Nagysajón volt rektor
(Kolozsvártól 150 km keletre, Erdély közepén, a Kelemen havasok lábánál). 1746 - 54 között Nagykeszin szolgált (Székesfehérvártól 10 km nyugatra). Nagy valószínűséggel ő lehet
a „Szendi mester”, a Szatmári-Dunántúli ág eddig nyilvántartott „őse” (lásd az 5. Mellékletben). Később Sárkeszibe (Nagykeszitől 1-2 km) költözött, itt született négy gyereke.
Matolcsy László (felesége Sípos Zsuzsa) Kolozsváron élt, ott három gyereke született: László
(1775), József (1778) és Júlia (1783).
Matolcsy Mihály Kolozsváron élt, első felségétől (Szőcs Judit) három gyereke született: Sára
(1756), Judit (1759) és Pál (1764), második feleségétől (Ádám Erzsébet) pedig egy fia,
Sámuel (1783).
Matolcsy Péter (felesége Botta Kata) gyereke Matolcsy János (1799).
zilahi Matolcsy (Bíró) János 1757 márciusában nemesi bizonyítványt kap Közép-Szolnok
vármegyétől. Azonos a 12. képen szereplő „halábori” Matolcsy Jánossal, és az itteni 1. Függelékben szereplővel (M. László és Torday Borbála fia).
Matolcsy Mihály 1770-ben Zilahon (Kraszna vármegye) szerepel a nemesi összeírásban. 1770
- 73 között birtokosként szerepel Retteg faluban (Szolnok-Doboka vármegye). Matolcsy
Tözsér Mihály néven. 1784-ben, mint kolozsvári lakos Baranyai Miklós fiaitól (Gáspár és
Gergely) apjuk tartozásának kiegyenlítésére Gáspár bort, vagy búzát ajánlott, Gergely
pénzt. Ez szerepel a Kolozs vármegye megyegyűlésének jegyzőkönyvében.
Matolcsy György (1804 - 1884) a halábori Szatmárnémeti családág tagja. Szatmárnémetiben
született, a Lázár utcában élt, majd Erdélybe költözött Nagysinkre. Ott kétszer nősült. Mészárosként dolgozott. Nagysinken halt meg. Itt született Károly nevű fia (1853), aki Kolozsváron nősült, majd rendőrkapitány lett Zilahon. (Visszajött a Matolcsy család „körletébe”).
Matolcsy Zsigmond 1848-ban született Kraszna-Horváton (Szilágy vármegye). 1668-ban (20
évesen) lépett be a DRK 2. osztályába. Előtte zilahi iskolába járt. Apja Matolcsy Károly
földbirtokos.
Matolcsy József 1848-ban említve van – más Matolcsyakkal együtt – gróf Teleki Marosvásárhelyi Levéltárában az 1711 - ’67 közötti időszak hiteles leszármazási adatai között.
Matolcsy Sámuel 1855-ben tanulója a Nagyenyedi Kollégiumnak.
Matolcsy Lajos 1878-ban lelkész Alsó-Egresen Erdélyben (Besztercétől 50 km keletre, Bethlentől 15 km keletre).
Matolcsy Gyula 1882-ben tanító Belényes - Sonkolyoson. A faluban magyarok és románok
laknak, a református magyarok száma 273 fő. Belényes Nagyváradtól 50 km –re délkeletre
van.
Matolcsy Károly 1884-től rendőrhadnagy Békés - Gyula rendőrparancsnokságon, 1891-ben
megírta „Szolgálati kézikönyvet”. Az 1900-as években Nagyszebenben volt az őrültek házában.
Matolcsy Zoltán az 1960-as években a Nagyváradi Magyar Színház karmestere volt, családjával együtt Nagyváradon élt.
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8. Melléklet
MATOLCSYAK A FELVIDÉKEN ÉS KÁRPÁTALJÁN
Ebben a Mellékletben a Hont, Nógrád, Gömör és Kishont, Zólyom, Borsod, Abaúj- Torna,
Zemplén és Ung vármegyéket vesszük figyelembe Felvidékként. A Győr és Komárom környéki Kisalföldi Matolcsyakat a Dunántúllal kapcsolatban tárgyaltuk. A Felvidék külön Mellékletben tárgyalása (hasonlóan Erdélyhez) lehetőséget kínál arra, hogy a korai időben (már az
1600-as években) itt feltűnt Matolcsyak helyi eloszlását és mozgását, valamint a SzatmárBihar-Szilágyság (Bermuda) háromszöghöz valóviszonyát elemezni lehessen.
Valószínűleg ennek a Mellékletnek egyik legfontosabb személye Matolcsy Tamás, aki 1631ben kapott nemességet II. Ferdinándtól, amit Abaúj- Torna vármegyében, Göncön hirdettek ki
1632-ben. (Bővebben lásd „Matolcsy Tamás armálisa” címszó alatt).
A 9. Kép tanulsága szerint az ő két fiától (unokájától?) származtatható a Matolcsy klán jelentős része, tehát a felvidéki Matolcsyak és Szatmár- Bihar- Szilágysági Matolcsyak között nagyon „szoros” a kapcsolat. De a Felvidéken feltűnt többi Matolcsy között még nem tisztázott
a személyes kapcsolat.
A másik fontos nemesi armálist Matolcsy Simon és családja kapta III. Ferdinándtól 1653-ban,
amit 1654-ben hirdettek ki Ónodon, Borsod megyében. Matolcsy Simon, mint „főérdemelt”
szerepel az oklevélben, de rajta keresztül testvére és fia (mind a kettő Matolcsy Mihály) valamint lánya (Matolcsy Ilona, férje Medve Lukács) is nemes lett. (Bővebben lásd „Matolcsy
Simon armálisa) címszó alatt). Bár nagyjából azonos időben élt a két „nemes” (Tamás és Simon), családtagjaik között is erős az időbeli átfedés, nincs adatunk egymáshoz való viszonyukról.
Az alábbiak összefoglalják a Felvidéken fellelhető Matolcsyakról összegyűlt töredék adatokat:
Matolcsy János 1585 Nagyidán (Abaúj - Torna vármegye), majd 1607-ben Szatmárnémetiben
lelkész. Szerepel a régi családnevek szótárában [70].
Matolcsy Tamás: 1598 -ban lelkész Szilvásújfaluban (Kassától délkeletre 20 km, Zemplén
vármegye) Nagy valószínűséggel azonos az 1631-ben armálist kapó Matolcsy Tamással
(lásd kicsit bővebben az „Ősök a mondavilágból” címszó alatt, 4.2 alpontban).
Matolcsy Tamás: 1651 – ’57 között a DRK tanulója, a végzés után Biharnagyajomra, majd
Nábrádra került papnak. (Fehérgyarmat, Nagyecsed, Tunyogmatolcs környéke) 1680 ’93 között lelkész Gömörszkároson (Tokajtól 12 km északra, Gömör- Kishont vármegye),
majd 1693 – ’96 között pap Pelsőcön (Rozsnyótól délre 15 km, Gömör- Kishont vármegye)
[34]. 1689-ben a Debreceni Traktus papjai közé vették. Ide kívánkozik egy érdekes feljegyzés Várady Mihály kassai lakós naplójában: 1669 január 6.-án volt fia keresztelője, akinek
egyik keresztanyja Matócsi Tamásné volt. A három keresztapa között nem volt Matócsi
[77], tehát ez a Matócsi Tamás már nem élt. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy
Felvidéken, (Kassa környékén) két Matolcsy Tamás is élt, egymáshoz képest mintegy 60-65
év eltolódással. Ugyancsak Várady Mihály naplójában található egy másik érdekes feljegyzés, hogy 1690 augusztus 5.-én Borbála nevű lányának Matolcsy György volt az egyik keresztapja [77]. Ez a keresztapa lehetett „idős” Matolcsy György, de lehetett a fia is, aki
Nagyidán született 1664-ben (Kassától 20 km). Matolcsy Tamásné már nem volt a keresztanyák között.
Matolcsy Pál 1652-ben Velejtén (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelytől északra 15 km) református pap [71].
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Matolcsy család más családokkal és jezsuitákkal együtt birtokot szerez 1640 tájékán Lázáriban.(Lázári Matolcs községhez közel van (Érdemes megemlíteni, hogy Lázáriban már 1493ban zálogjog révén birtokot szerzett Matucsinay Miklós)
Matolcsy János 1648 - 51 között DRK tanulója. 1652-ben Kenézlőre (Sátoraljaújhelytől délre
17 km, Zemplén megye) ordinálták papnak [21], [22], [75].
Matolcsy … lelkész Sajóvámoson [33]. (Miskolctól északra 7 km, Borsod vármegye).
Matolcsy Miklós 1672-ben végzett a DRK-ban, majd Szikszón (Miskolctól északra 12 km,
Abaúj- Torna vármegye) rektor, majd 1699-ben Felsődobszán (Szikszótól 10 km északkeletre) lelkész [11], [39].
Matolcsy Kata (férje Újvárosi István) házat kapott 1674-ben Szilágysomlyón Sándorházi Katától.
Matolcsy Tamás 1680 - 1693 között lelkész Gömörszkároson (Gömör - Kishont vármegye),
majd 1693 - 1696 között Pelsőcön.
Matolcsy Zsófia férje Egri László) 1688-ban szerződés keretében megkapott egy paraszttelket
az azon élő, lakó jobbágyért Túrterebesen (Ugocsa vármegye).
Matolcsy István 1686-ban végzett a DRK-ban. Latin verse jelent meg a Debreceni Hedera
Poetica-ban 1868-ban. Majd sorban Miskolcon, Szikszón és Kupán (Szikszótól 10 km
északra. Abaúj - Torna vármegye) rektor, 1696-tól Baktán (Rimaszombattól 10 km keletre,
Gömör és Kishont vármegye) pap. Ő a Debreceni-Alföldi családág őse.
Matolcsy Mihály 1675 körül született, 1689-ben subscribált a DRK-ban, végzés után Szikszón (Abaúj- Torna vármegye) lelkész, majd 1725 - 29 között Eszenyen (Ungvártól 30 km,
Ung vármegye), 1733 - 35 között Ungtarnócon lelkész (Ungvártól 10 km), ezt követően
1737 - 46 között Bésen szolgált (Ungvártól 30 km nyugatra) [34], [39].
Matolcsy Erzsébet (Kandó Zsigmond felesége). A Kandó család tagjai Nógrád vármegyében
töltöttek be magas tisztségeket. Kandó János (Matolcsy Erzsébet „öreg apósa”)1659-ben
táblabíró Nógrád vármegyében (1694-ben még élt) Kandó Zsigmond Eger-Farmoson született. Érdekes bejegyzést találtam kutatásom során egy könyvben [8]. Rádayné Dr. Rácz Katalin levéltáros 2000 március 29.-én kézírással írta: „A Polgári Perek 1757. Fasc.34.Nr.25.
számú ügyiratán Árva Matóczi Erzsébet (1757 november 1.) névaláírás melletti címpecsét
nyomaton S.K. monogram olvasható, ezért a címpecsét vélhetően meghalt férjének, EgerFarmosi Kandó Sigmundnak címere”. Kandó Zsigmond apja Kandó István 1687-ben hevesi
szolgabíró. Az „Árva Matolcsy Erzsébet” Matolcsy István és Szilágyi Erzsébet lánya, (lásd
1. Melléklet 1. Függelékében) aki 1715-ben született és 1757-ben már „árva” – azaz özvegy
– volt. Ez is bizonyíték a felvidéki és a szatmári Matolcsyak szoros kapcsolatára.
Matolcsy Gábor 1709-15 között református lelkész Csobajon (Tokajtól délnyugatra 15 km,
Zemplén vármegye) szolgált, ezt követően 1728 - 30 között Felsődobszán (Szikszótól 10 km
észak-keletre, Zemplén vármegye), majd Golopon (Tállyától 5 km) volt lelkész. [34], [39].
Róla bővebben a 6. Mellékletben.
Matolcsy Sámuel 1720-ban Bodrogkeresztúron (Tokajtól északra 10 km, Zemplén vármegye)
mint nemes, szőlőbirtokos szerepel.
Matolcsy Ferenc 1720-ban Királyhelmecen (Csaptól 15 km nyugatra, Zemplén megye) nemes szőlőbirtokosként lett összeírva. 1754 - 55-ben a nemesi összeíráson Zemplén megyében szerepel. Valószínű, hogy a fenti Sámuellel rokonok és mindketten rokonságban vannak
a Kassa környéki Matolcsyak-kal.
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Matolcsy János Ócsáról (Pest megye) jött a DRK-ba. 1829 novemberében szubszkribált, másodévesek közé. Apja – aki akkor már nem élt – Losoncról származott. (Az oroszlános címeres család tagjaként említik). 1855-ben lelkész Nagyidán (Kassától délre, Abaúj- Torna vármegye) [34], [71]. Tagja a Szatmári-Dunántúli családág Aszódi elágazásának. (lásd 5. Melléklet 4. Függelékében)
Matolcsy Miklós (1906 - …) A Sárospataki Református Tanítóképzőn szerzett oklevelet,
majd Gávavencsellőn (Zemplén vármegye) tanított.
Matolcsy András 1723-ban Tarcán (Szepesváraljától északra 20 km.) református lelkész
A fentiekből levonható az a következtetés, hogy a felvidéki Matolcsyak döntő többsége a
DRK -ból került oda tanítóként, rektorként, lelkipásztorként. Érdekes, hogy az 1754-55-ös országos nemesi összeíráson Kassa környékén – Abaúj- Torna vármegyében – már csak egy
„Matolcsy özvegye” szerepel a „lustrán”. [18], [73].
Szántón (Lévától 20 km keletre) élt a övetkező Matolcsy család:

Matolcsy András gyerekeit jegyezték be az iskolába 1746-48-ban Felsődobszán (Abaújszántótól 10 km nyugatra)
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9. Melléklet
A BERETTYÓÚJFALUI MATOLCSY CSOPORT
2012-ben kiírtam a budapesti telefonkönyvből a Matolcsyakat és sorra hívtam őket (meglehetősen kevés sikerrel). Így hívtam fel Matolcsi Zsuzsát is, aki épen indult a reptérre testvérével, megadta az e-mail címüket, hogy írjam meg nekik, mit szeretnék. Elküldtem nekik
egy bemutatkozó és információkat kérő e-mailt, amire nem jött válasz… egészen 2016. karácsonyáig. Ekkor Matolcsi Lajos (a testvér) elnézést kért a késedelmes válaszért, jelezte,
hogy most ment nyugdíjba, most már jobban ráér. Elindult közöttünk egy intenzív e-mail
váltás (ő Amerikában, San Diegóban él). Kiderült, hogy a családja Berettyóújfaluból származik és korábban széleskörű családfakutatást végzett. Az én nyilvántartásomban szerepelt
egy Matolcsi János Berettyóújfaluról, aki földművelésügyi miniszter volt 1955-ben a Hegedűs kormányban. Őt azonban nem ismerte. Bekapcsolódott a kutatásba másodfokú unokatestvére Debrecenből -– ő szintén Matolcsi Lajos – majd Berettyóújfaluból Matolcsi Ildikó,
aki Lajosnak "unokahúga" két generációval „lejjebb”. Hármuktól nagyon sok információt
(családfák, anyakönyvi kivonatok, visszaemlékezések, levelek, stb. kaptam, mintegy 100
Matolcsi került képbe, akik közül 60-nak – az eddig nem ismert – rokoni kapcsolata is tisztázódott. Fontos tudni, hogy Berettyóújfalu 50 kilométerre délre van Debrecentől az Alföld
közepén. Sok alföldi település szerepelt már az 1/b képen is, a Matolcsyak területi gyökereinek meghatározásánál, de Berettyóújfalu még nem. Most már látszik, hogy Berettyóújfalu
is benne van a Szatmár – Bihar – Szilágyság háromszögben, ami a Matolcsyak ősi fészkének
része. A Berettyóújfalui Matolcsyak is megerősítették azt a korábbi tapasztalatot: hogy bennük is megvan az igény a „tágabb család” megismerésére, de a rendelkezésre álló, korlátozottan beszerezhető „vertikális” (felfelé menő) információk hiánya ezt nehezíti. Ez a csoportosulás is református gyökerű, mint általában a Matolcsyak, hiszen a Szatmár- Bihar- Szilágyság vidéke volt az őshazája a magyar reformációnak, s Debrecen ma is a reformátusok
„fővárosa”. Az ismert öt családág valamelyik személyéhez köthető csatlakozást azonban
még továbbra is keresni kell.
A berettyóújfalui Matolcsyakról összegyűjtött információkat a jelen Mellékelt 1. Függeléke
teszi áttekinthetővé. Az 1. Függelékben feltüntetett néhány születési hely (Szentpéterszeg,
Zsáka, Mezőpetend) Berettyóújfalu 15 km-es körzetében található. Ez a népes „fészekalja” 4
- 5 generációt fog át, a legfelső szint az 1800-as évek középső évtizedéig nyúlik vissza. Ezen
az első családfán mintegy 60 Matolcsi szerepel. Bár vannak közöttük olyanok, akik ma már
Magyarország távolabbi vidékein élnek, többen közülük külföldön, de a születési (származási) helyük a Szatmár-Bihar-Szilágyság „háromszög”. Ez a családfa több egyeztetés, ellenőrzés után megbízhatónak tekinthető, a jelen rokoni kapcsolatainak tisztázására alkalmas.
Nagy hátránya hogy az időben visszafelé (felfelé) még nem teszi lehetővé a személyre szóló
„csatlakozást” a már ismert családágakhoz. Ehhez vissza kellene menni az 1700-as évekig.
A 2. Függelékben a Berettyóújfalui csoport további töredékei találhatók (mintegy 25 új családtaggal). Ezeket az adatokat is Matolcsi Lajos gyűjtötte össze, de később, második lépésben.
Időközben Gábor fiam is próbálkozott a Berettyóújfalui csoport összekapcsolásával a már
létező öt Matolcsy családág valamelyikével. Egyházi születési (keresztelési) anyakönyvek
adatai alapján mintegy 100 Matolcsyt gyűjtött össze Berettyóújfaluból. Ezek nagy része a z
1800-as években élt, így a 2. Függeléket lehet velük kiegészíteni. (Néhány korábbi
adat/kapcsolat pontosítását meg is csináltam. Azonban ezek nem segítik a végső célt, az ismert családágak valamelyikéhez történő személyes kapcsolódás megtalálását. Talált azonban négy Matolcsy családot Berettyóújfalun az 1700-as évekből (20 Matolcsy személyt), ez
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látható a 3. Függelékben. A gyerekek születési (keresztelési) évei anyakönyvekből származnak. Ezek alapján becsülni lehetett a Matolcsy szülők házasságkötésének intervallumát, abból pedig a születési dátumának intervallumát. Érdekes feltételezés –nagy valószínűséggel
feltételezés – alapján mondható, hogy Matolcsy János és Daróczi Rebeka Gergely nevű fia
azonos Bacsó Sára férjével, Matolcsy Gergellyel. (lásd a lila jelzést).
Matolcsi Lajos 1938-ban született Berettyóújfaluban. A ’60-as évek végéig Szentpéterszegen
lakott nagyszüleinél. Pályafutása során – ami a közigazgatáshoz kapcsolódott – Nagyrábén,
majd Püspökladányban élt, itt 20 évig volt tanácselnök. 1988-ban Debrecenbe költözött,
ahol a Hajdú-Bihar megyei közigazgatásban dolgozott, majd a megyei önkormányzat elnöke
lett 1990-ben,. Diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, majd itt doktorált. Óraadóként
tanított az IBL főiskolán, majd a Debreceni Egyetemen államelméleti és közigazgatástant.
Órákat adott Református Teológián is. 2003-ban vonult nyugdíjba. Évekig volt a Magyar
Urbanisztikai Társaság alelnöke. Egy lánya van, Matolcsi Mária, néprajz-könyvtár szakot
végzett.
Matolcsi János 1923-ban született Berettyóújfaluban, ahol négy elemi és négy polgári elvégzése után betűszedő tanonc lett, 1941-ben kapott segédlevelet. 1942-ben Budapestre költözött, a Franklin, majd Pallasz nyomdákban dolgozott, belépett a nyomdászok szakszervezetébe, majd 1943-ban a Szociáldemokrata Pártba. 1944-ben a közelgő front elől hazaköltözött
Berettyóújfaluba. 1945-ben bekapcsolódott a politikai életbe, belépett az MKP-be. Politikai
gyorstalpalókat végzett, az agrárkérdéskörre szakosodott. 1949-től már ismét Budapesten
bekerült a Magyar Dolgozók Pártja (a Szociáldemokrata Pártot maga alágyűrő Kommunista
Párt) Központi Vezetőségébe, haladt felfelé a ranglétrán, 1953-58 között országgyűlési képviselő volt. 1955-ben a Hegedűs kormány földművelési minisztere lett. 1957 után visszavonult a politika élvonalából és – MSZMP támogatásával – a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
főigazgatójának nevezték ki. 1963-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki oklevelet, majd 1966-ban ugyanitt egyetemi doktori címet szerzett. Kutatási területe az állatok háziasítása, domesztikálása, a háziasítás okozta változások volt. 1983-ban
bekövetkezett halála után poszthumusz megkapta a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
fokozatot.
Matolcsi Lajos 1954-ben született Berettyóújfaluban. Az általános iskolát ott végezte el,
1968-ban a debreceni Landler Jenő Ipari Szakközépiskolába került, ahol 1972-ben érettségizett és elektroműszerész szakvizsgát tett. Ugyanabban az évben felvették a moszkvai Energetikai Egyetem kalorikus gépek karára, ahol turbinatervezés és gyártás szakon gépészmérnöki diplomát szerzett 1978-ban. Hazatérte után – 18 hónapi katonai szolgálatát letöltve – a
Láng Gépgyárban kezdett dolgozni Budapesten. 1980-ban megnősült Odera-Frankfurtban.
Felesége, Engel Ursula, a potsdami tanárképző főiskolán végzett angol-orosz tanári szakon.
Az orosz szaknak köszönhetően egy évet töltött a Szovjetunióban, a kalugai tanárképző főiskolán. A tanév befejeztével mindkettőjüknek lehetősége nyílt egy üzbegisztáni tanulmányi
kirándulásra, ahol megismerkedtek 1977-ben. 1981-ben Mátyás fiuk, 1983-ban Andrea lányuk megszületett, az akkori kezdő értelmiségiek sorsát élték budapesti albérletekben.
Ursula az első években szintén a Láng Gépgyárban dolgozott tolmácsként, fordítóként (német, orosz, angol mellett akkor már nagyon jól beszélt magyarul). Később az ELTE Idegen
nyelvi Lektorátusán tanított. A Láng Gépgyár a Brown Boveri (később Asea Brown Boveri)
svájci céggel együttműködve a világ számos országába szállított gőzturbinákat és egyéb
erőműi egységeket. Matolcsi a gőzturbina tervezési osztályon az irányítástechnikai csoport
vezetője lett. 1990-ben a svájci cég turbina üzletág igazgatója felajánlott neki egy állást az
amerikai Virginia-állambeli ABB Power Generation cégnél. Négy évvel később a család San
Diegóba költözött, ahol Lajos a Solar Turbines turbinagyártó cég munkatársa lett. 2003-ban
Belgiumba küldte őt a Solar
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, ahonnan 2008-ban Svájcba helyezték át, majd 2013-ban vissza San Diegóba. A Solartól
2016 őszén kedvezményes előnyugdíjba vonult. Tevékeny kutatója a Matolcsy „család”
gyökereinek. Lajos 2019 óta nem volt itthon a Koronavírus miatt, csak e-mailen küldött néhány új információt.
Berettyóújfalu környékéhez tartozó egyéni töredék információk:
Matolcsi Gábor tiszti főorvos az 1900-as évek közepén, 2016-ban már nem élt. Zsuzsa lánya
fogorvos Berettyóújfaluban. Áron fia agronómus Nagykerekiben (Biharkeresztestől 10 km
északra, régen a Partiumhoz tartozott kb. 25 km)
Matolcsi Sándor víz és gázszerelő volt Berettyóújfalui a KTSZ -ben, 2016-ban már ő sem élt

A legújabb kutatások érdekes, egyértelmű kapcsolatra deríttettek fényt a Debrecen városi és a
Berettyóújfalui Matolcsy csoportok között. Az itteni 2.A. Függelékben szereplő Matolcsy
Mihály (1866-1948), akinek a felesége Rácz Sára volt, Berettyóújfalun hozták világra János (1866-1948) és Gergely (1870-1944) fiaikat, valamint Júlia (1855- ) lányukat, míg
Mihály és Zsuzsa Debrecenben születtek Ebes pusztán a Szepes majorban. Érdemes lenne
az itteni függelékekben lévő család töredékeket a debreceni töredékekkel összevetni.
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9. Melléklet/1. Függelék

Berettyóújfalu, családfa I.
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9.Melléklet/2.A. Függelék

Berettyóújfalu, családfa II/1
138

9. Melléklet/2.B. Függelék

Berettyóújfalu, családfa II/2
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9. Melléklet/3. Függelék

Töredék az 1700-as évekből Berettyóújfalun
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10. Melléklet.
KISEBB FÖLDRAJZI RÉGIÓK - I. SZILÁGYSÁG
A megyék, megye határok gyakran változtak a történelem során. Volt valamikor – XVIII.
században – Szilágy vármegye, később megszűnt. De Szilágyság, mint földrajzi régió, pontos határok és önálló közigazgatás nélkül fennmaradt. A Matolcsyak egyik központja a Szilágyság volt. Ezért látszott célszerűnek a Szilágyság önálló elemzése a Matolcsyak szempontjából. A Szilágyság néhány nagyobb települése: Kraszna- Horvát, Szilágysomlyó, Zilah,
Nagykároly, Szilágynagyfalu, Tasnád-Balázsháza, Paliczka, Nagyecsed, Fehérgyarmat,
Matolcs, Hodász, Mátészalka.
10.1. A Matolcsy Zsigmondról korábban talált feljegyzéseket [4], [5] a halábori dokumentumokkal összevetve az alábbi töredék állítható össze:
Matolcsy János

Matolcsy Zsigmond

Matolcsy Károly

Matolcsy Mihály

Matolcsy Eszter

Matolcsy Zsigmondot 1797-ben összeírták Kraszna vármegyében a hadi terhekhez való hozzájárulás céljából, mivel Kraszna- Horváton (ahol élt), valamint Zölczén, TasnádBalázsházán (Nagykárolytól 25 km délre) volt birtoka, kúriája, jobbágytelke. 1806-ban
Porczon is jelzik birtokát, majd 1808-ban Kraszna- Horváton és Paliczkán és Récsén is volt
birtoka. Az összeírásból kiderült, hogy nemes család, tehát adómentes, de Kraszna vármegye
gyalogos (katona) állítására írta ki.
10.2. Különböző feljegyzések alapján rögzíthető egy Nagykárolyban élt Matolcsy csoport is
(Nagykároly Mátészalkától délre, ~ 40 km-re van) Három generációból 9 Matolcsy ismert,
az „élen” Matolcsy Dáviddal az 1800-as évek második feléből.
Nagykároly

Matolcsy Dávid 1835-1899
Schneider Johanna
H 1861
Nagykároly

Nagykároly

Matolcsy Pál
1865 -

Matolcsy Karolina

Matolcsy Mária

Matolcsy Sándor
Polatsek Vilma

Matolcsy Zsuzsa

Nagykároly

Matolcsy Viluka

Matolcsy János

Matolcsy Géza 1896-1913
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Matolcsy Dávid Nagykárolyban élt, ott is halt meg. Vegyeskereskedését 1889-ban jegyezték
be. Gyászjelentése maradt fenn, abból tudható, hogy öt gyereke volt. Sándor nevű fiának –
akit ifj. Matolcsy Sándorként tüntet fel a gyászjelentés – három leszármazottja ismert, Géza
szintén Nagykárolyban élt, ott is halt meg és ott lett eltemetve. Matolcsy Pál 1865 április
15.-én született Nagykárolyban, az 1880-as években Lipcsén (Zólyom vármegye) élt, állami
iskolai tanító volt. Részt vett a megyében megindult irodalmi mozgalmakban. Cikket írt a
Besztercebánya és Vidéke lapban (a lap szerkesztőbizottságának tagja), a Zólyom megyei
Lapokban és a Nagykároly és Vidéke újságban is. A Matolcsyak Felvidéki kapcsolatait bizonyítja. „Magyarország és társországainak vármegyéi versekben” Besztercebányán jelent
meg 1891-ben. Több helyi érdekű paródiát és tréfás pamfletet is írt. Cikke jelent meg a Pécsi Néptanodában (1892). Matolcsy Sándor 1909 Állami Polgári Fiúiskola Nagykárolyban
egy szegény tanulót segélyezett, majd 1917-ben műjéggyártásra Rt-t alakított.
10.3. Sógorom üzleti kapcsolata révén került előtérbe egy másik Matolcsi Zsigmond, akivel
aztán személyesen is találkoztam. (Villamos mérnök, munkavédelmi szakmérnök, Pátyon
él). Kezdetben szinte semmit se tudott felmenőiről, nem is érdekelte a kérdés, de találkozásunk után nekiállt kutatni édesanyja hagyatékában és megtalálta az édesanyja által összeállított családfájukat, ezt mutatja az alábbi részlet. (Édesanyja csak az általa „belátott” generációkat tudta rögzíteni, így is ritkaság számba megy a hat generációt összefogó családi csoport ismerete).

Matolcsi Zsigmond apja (szintén M. Zsigmond) 13 évesen árván maradt, nem rögzült benne
túl sok információ felmenőiről, így nem tudott mit „hagyományozni” fiaira. Cégénydányá142

don született, szabómester volt. 1930-ban felköltözött Pestre. Cégénydányád és ÖköritóFülpös, Mátészalkától néhány kilométerre levő községek (és egymástól 4 km-re vannak), az
utóbbi szerepel az 1. képen is. Nagy valószínűséggel ezek a Matolcsiak is a „szatmári családhoz” tartoznak. Ez a család is református. Matolcsy Zoltán közgazdász (Zsigmond öcscse), 1969 óta él Ausztráliában, gyerekei már ott születtek. Matolcsi Zsigmond legfiatalabb
lánya - nagybátyja segítségével - szintén kiment Ausztráliába.
A család Budapesten élt, a két fiú a VIII. kerületben nőtt fel, mindkét fiú a BME Villamosmérnöki Karára jelentkezett és ott tanult.
Matolcsy Zoltán (ő szintén „y”-al írja a nevét) 1947-ben született, másodéves korában rájött,
hogy nem villamosmérnök szeretne lenni, inkább a pénzügyi, közgazdasági pálya vonzotta,
így kiment Ausztráliába, ahol egy nagybátyja élt. Itt először gyárakban dolgozott, közben
megtanult angolul, számítógépes programozást is tanult. Esti egyetemi tanulmányait befejezve a doktori fokozat megszerzése után az University of Technology Sydney professzora
lett az Üzleti Karon. Tudományos eredményeire nem csak hivatkoznak, hanem a gyakorlati
életben (vállalatirányítás, törvényalkotás) is alkalmazzák. Támogatója és szervezője lett a
BME harmadéves hallgatói számára egy féléves ausztráliai gyakorlati továbbképzésnek. Erre pályázhatnak a hallgatók. Ennek kapcsán többször járt Budapesten, egyik alkalommal interjút készítettek vele a BME-n [88].
Érdemes megemlíteni az 1910-es nagy tűzvészt Őköritó-Fülpösön, amelyben több mint 300an haltak meg és 200-an megsebesültek. Egy fa szerkezetű, szalma fedelű csűr - amiben
nagy bált rendeztek – gyulladt ki. A halálos áldozatoknak állított emlékoszlopon szerepel
Matolcsi István helyi lakós is.
10.4. Matolcs (ma Tunyog-Matolcs) a Matolcsyak névadó települése. Történelmi és családtörténeti szerepéről részletesebb leírás található a 2. fejezetben. Az 1600-as évek végén már
nem tartottak nyilván birtokos Matolcsy-t a településen. Nem birtokos Matolcsyak azonban
még előfordultak.
10.5. Matolcsy Ferenc – a „családi őstörténet” szerint – két családágnak is az őse (lásd a 9. és
23/4 képeken és a hozzájuk kapcsolódó magyarázatokban). Mint Ecsedi várkapitány lett történelmi személyiség. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Nagyecsed környéki birtokainak
kezelője.
10.6. A Szilágyság különböző vármegyéiben, városaiba ismert nemesi összeírások a következők:
–
-

-

1676 Belső-Szolnok vármegye nemeseinek összeírása [3]
Matolcsy Péter
1754 – 55 országos nemesi összeírás [3]
Matolcsy N. Bereg vármegye listáján
Matolcsy Ferenc Zemplén vármegye listáján
Matolcsy János Szatmár vármegye listáján
1770 Kraszna vármegye összeírásán
Matolcsy János, Matolcsy József, Matolcsy István, Matolcsy György és Matolcsy
Mihály Zilah városában
1773 Szolnok-Doboka vármegye összeírásán
Matolcsy Zsigmond, Matolcsy Ádám és Matolcsy Mihály szerepelnek Retteg faluban
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1797 Kraszna vármegye összeírásán
Matolcsy Dániel, mint birtokos nemes, aki 1827-ben a megye assessora, 1831-ben
táblabíró és 1833-ban főszolgabíró, valamint Matolcsy László és Matolcsy Ágnes.

10.7. Az alább bemutatott családfa részlet a zilahi vonal egy érdekes elágazását mutatja. Matolcsy György (a debreceni végrendelkező Sámuel testvére, „idős” Matolcsy György fia, Zilahon élt, (bővebben lásd „A négy meghatározó fiútestvér” címszó alatt). Csak egy gyermeke, leánya volt, akit Dobai Sándor vett feleségül. Ami számunkra érdekes, hogy Dobai Sándor testvérét, Nórát Matolcsy B. Gábor vette el [35]. Matolcsy Gáborról tudni lehet, hogy
apja Matolcsy József (… - 1770), a debreceni végrendelet egyik örököse, anyja Bertha Borbála. Ő intézte a 8 unokatestvér nemességigazolását (lásd a „Nemesség igazolása” címszó
alatt), köztük testvéréjét Józsefét is. Matolcsy Gábor (1710 - 15) között lelkész volt Csobajon (Szabolcs vármegye), 1728 – 30 között Felsődobszán (Zemplén vármegye), majd Golopon. Törökszentmiklóson iskolai rektor volt, Pusztadarócon voltak birtokai (Szatmár vármegye, Szatmárnémetitől 8 km). Testvére (József) 1759-ben nagyenyedi diák volt, 1808-ban
Kraszna vármegye gyalogosnak írta ki. Birtokai voltak Ippen, Palicán, Récsén, stb.

10.8. További információk Matolcsyakról a Szilágyságban:
Matolcsy János 1607-ben pap Szatmárnémetiben [71], [75].
Matolcsy Tamás 1651-ben lett a Debreceni Református Kollégium tanulója. 1657-ben végzett, majd Bajomra került papnak, ezt követően Nábrádra ordinálták. (Fehérgyarmattól 5 km
nyugatra, Szatmár vármegye) 1670 - 96 között Székelyhidi pap volt. „1689. január 6.-án a
debreceni Tractus papjai közé bevétetett”. [75].
Matolcsy János 1699-ben Kisaron rektor, lelkész, 1707-ben Füzesgyarmaton rektor majd
1727-ben aszesszor volt. 1730-ban Tarcán lett református lelkész, ahol 1734-ig „marasztalták”, 1735-ben megdicsérték, de nem „marasztalták”. Ezután Mándra került papnak, ahol
1742-ben halt meg [93].
Matolcsy Kata és férje Újvárosi István házat kap 1674-ben Szilágy-Somlyón, Sándorházi Katától.
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Matolcsy Tamás 1680 - ’93 között lelkész Gömörszkároson (Gömör-Kishont vármegye),
majd 1693 – 96 között Pelsöcön.
Matolcsy Zsófia (férje Egri László) 1688-ban egy csereszerződés keretében megkapott egy
paraszttelket az azon élő, lakó jobbágyért Túrterebesen (Szatmárnémetitől 25 km északra)
zilahi Matolcsy (Bíró) János 1757 márciusában nemesi bizonyítványt kap Közép-Szolnok
vármegyétől. Azonos a 12. képen szereplő „halábori” Matolcsy Jánossal.
Matolcsy Miklós (felesége Donó Klára) Ádám nevű fia 1791-ben született Matolcson
Matolcsy Ádám fia Albert, 1797-ben született Matolcson. Ez az Ádám értelemszerűen nem
azonos a fentivel, de a névazonosság és egykorúság közeli (unokatestvéri?) kapcsolatra utalhat. Az biztos, hogy ők nem rendelkeztek földbirtokkal.
Matolcsy András 1723-ban iskolai rektor Kisaron.
Matolcsy Miklós Hodászon élt, két fia született ott, Benjámin (1796) és Sándor (1800)
Matolcsy Jánosnak (felesége Vetaly Mária) hat gyereke született Olaszliszkán (Olaszliszka
15 km-re keletre van Szerencstől): Mária (1779), József (1783), Júlia (1787), Zsuzsa
(1790), Mihály (1793) és Pál (1797).
Matolcsy András (felesége Hegedűs Sára) három gyereke született Olaszliszkán: András
(1790), János (1796), és György (1798).
Matolcsy György négy Olaszliszkán született gyereke: Zsuzsa (1778), Judit (1784), János
(1786) és Mihály (1789).
Matolcsy István is Olaszliszkán élt. Első feleségétől két gyereke született: János (1748) és
Mária (1758). A második feleségétől három: György (1774), András és Sára (1785). A fenti
népes Matolcsy csoport (22 fő) Olaszliszkán biztos, hogy rokoni kapcsolatban voltak egymással, erre utal a közös időszak és a nevek ismétlődése. Valószínűsíthető, hogy az 1748ban született (Matolcsy István fia) János azonos azzal a Jánossal, aki Vetaly Máriát vette feleségül és hat gyerek apja.
Matolcsy Zsigmond 1868 októberében írt alá 20 évesen a DRK-ban. Kraszna- Horváton született (Kraszna vármegye). Apja Matolcsy Károly földbirtokos. Zilahi iskolából jött, tanszaka I. jogász
Matolcsy Ilona, a Szatmár megyei Fehérgyarmaton mándi Szabó Lajos felesége (1850-es
évek közepe)
Matolcsy Dániel, mint birtokos nemes, aki 1827-ben a megye assessora, 1831-ben táblabíró
és 1833-ban főszolgabíró [4], valamint Matolcsy László és Matolcsy Ágnes szerepelnek
Kraszna vármegye nyilvántartásában.
Matolcsy Zsigmond 1848-ban született Kraszna- Horváton (Szilágy vármegye). 1868-ban 20
évesen lépett a DRK 2. osztályába. Előtte zilahi iskolába járt.
Matolcsy Etelka (1841-1911) Nagybányán született, Matolcsy Károly leánya. Férje Osváth
Pál (1831, Kismarja), aki a szabadságharcban honvéd főhadnagy volt, történész
Matolcsy Sámuel Sárospatakon az 1864/65 iskolaévben könyvadománnyal járult hozzá a Sárospataki Könyvtár fejlesztéséhez [93].
Matolcsy Gyula 1882-ben Remetefaluban (Nagybányától 15 km. nyugatra) tanító. Matolcsy
Béla (1882 -1925) Bakonszegen (Bihar vármegye) született, 1907-ben színész lett, elismert
vidéki színész pályafutása volt. Felesége, Kajtár Erzsébet 1889-ben született Nagyszalontán,
1910-ben lett ő is színésznő.
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11. Melléklet
KISEBB FÖLDRAJZI RÉGIÓK - II. SZABOLCS, NYÍRSÉG
A régiót az Eperjes-Tokaji hegységtől délre, Kárpátaljától nyugatra, Debrecen és környékétől északra, Szabolcs vármegye és Nyíregyháza központtal jellemezhető. Nagyobb városai,
szempontunkból meghatározó települései Olaszliszka, Gávavencsellő, Kótaj, Nyíregyháza,
Besenyőd.
11.1.Kótaji Matolcsy csoport
Kótaj község Nyíregyházától északra ~ 10 km-re. Matolcsi Kornél – Kótaji származású Matolcsy leszármazott – családfa kutatásai során talált rá a Matolcsy „Család” Gyökereinek 9.
változatára és felvette velünk a kapcsolatot. Technikai egyeztetések után megküldött egy
igen terjedelmes – mintegy 190 főt tartalmazó – összeállítást. Ez így közel kétszerese a Berettyóújfalui Matolcsy csoportnak (lásd a 9. Mellékletben). Közös szándék volt, hogy ez a
Matolcsy csoport is belekerüljön a Gyökerek 10. változatába. Az összeállítás egy összefoglaló táblázatot és négy elkülönülő családi csoportot tartalmaz. Ezek:
 Matolcsi János (1744 - 1811) leszármazottait mutatja be az összefoglaló táblázat. Ez
látható a 11. Melléklet 1. Függelékében.
 Matolcsi György és Gerzson ág az 1.A. és 1.B. Függelékben látató. Ez a legterjedelmesebb ág, Matolcsi Kornél is ehhez tartozik.
 Matolcsi László (1792 – 1833) ága a 3. Függelékben található
 Matolcsi János (1817 - ) ágát a 4. Függelék mutatja
 Matolcsi István ága szintén a 3. Függelékben szerepel. Róla csak azt lehet tudni, hogy
1846-ban volt az esküvője, felesége Huszti Anna. Leszármazottjaikat az 5. Függelék
mutatja
A Kótaji Matolcsi csoporttal is az a probléma, hogy a benne szereplő személyek („ősök”)
nyilvántartása csak az 1700-as évek végén indul. Hasonló a probléma, mint a Berettyóújfalui, vagy a Gyömrői Matolcsy csoportokkal. Ahhoz, hogy remény legyen a már ismert családágak, elágazások valamelyikéhez való csatlakoztatásra, az 1700-as évek közepéig, az
1700-as évek első feléig kellenének a most még hiányzó személyek, adatok. Egy azonban
biztos. A területi elhelyezkedésük, döntően református vallási eredetük alapján a Matolcsy
közösséghez tartoznak.
Az öt Függelék nem tartalmazza a megkapott teljes Kótaji listát. Kimaradtak a születéskor,
vagy gyerekkorukban meghaltak és azok a lányok (asszonyok), akikről nincs érdemi adat az
összeállításban. Tőlük nem remélhető olyan információ a jövőben, ami elősegítheti kapcsolódó további személyek megtalálását.
11.2. Töredék információk Szabolcsból, Nyírségből
Matolcsy Miklós (1906)) Gávavencsellőn (Szabolcs vármegye) tanító. 1925 -ben szerzett oklevelet Református a Sárospataki Tanítóképzőn
Matolcsy Andrásnak négy gyereke született Gávavencsellőn: Borbála (1786), György
(1788), István (1799) és Mária (1800). Matolcsy György (1811- 1813) között pap Oszláron.
Matolcsy György fia, Matolcsy Károly Besenyődön született 1799-ben
Matolcsy Sára Liszkai József felesége a századforduló táján. Liszkai József Olaszliszkán birtokos, heves megyei táblabíró, esperes majd református pap.
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11. Melléklet/1.Függelék

Kótaji csoport összefoglaló
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11.Melléklet/2.A. Függelék

Matolcsi György és Gerzson leszármazottak
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11. Melléklet/2.B. Függelék

Matolcsi György és Gerzson leszármazottak
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11. Melléklet/3. Függelék

Matolcsi László leszármazottai

150

11. Melléklet/4. Függelék

Matolcsi István leszármazottak
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11. Melléklet/5. Függelék

Matolcsi János leszármazottai
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12. Melléklet
KISEBB FÖLDRAJZI RÉGIÓK - III. DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKE
A Matolcsy „gyökerek” eredetét keresve az 1/a és 1/b képeken látható, hogy az 1600-as
években főleg a Szilágy, Bihar és Szatmár vármegyék jelentették a Matolcsyak területi eloszlását, amiben Debrecen (volt Észak-Bihar megye is) a Református Kollégiummal (DRK) központi szerepet játszott. Ebben az időben az emberek nagy távolságú mozgása a közlekedési
nehézségek miatt korlátozott volt. Az 1700-as években a DRK az ország református egyházközösségeibe már gyakran küldött tanítókat, rektorokat, papokat, akiknek a leszármazottai
már helyben maradtak. Ezekről a családfakutatások (nemességi leszármazás), az 5 családág és
a 13 elágazás sok megbízható adattal szolgált.
12.1.Telefonkönyv alapján hívtam fel Matolcsi Józsefet 2012-ben. Meglehetősen ingerült
volt, ők nem „rokonok” Matolcsy Györggyel (akkori gazdasági miniszter), mert „i”-vel írják
a nevüket. Nagyon elutasító hangnemben beszélt, politikailag motivált volt. Végül az alábbiakat tudtam meg tőle:
Sáránd

Matolcsi Károly 1800-as évek
Sáránd

Matolcsi Károly 1924 -

Matolcsi József 1953 -

Budapesten él

Sáránd Debrecentől 8 kilométerre, délre van, tehát igen nagy valószínűséggel valamilyen oldalági leszármazottak ők is, részei a Matolcsy „családnak”.
12.2. Matolcsy János (1806 – 1886) példája mutatja, hogy az 1800-as évek közepén már az
Alföldön is megjelentek a Matolcsyak. Ekkor már nagy volt a társadalmi mobilitás. Matolcsy János
Darvasra (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Füzesgyarmattól 10 km) került református
papnak. Ez a terület régen Bihar vármegyéhez tartozott. Matolcsy Jánosról feljegyezték,
hogy „az oroszláncímeres Matolcsy család leszármazottja” [52], tehát nagy valószínűséggel
a Debreceni-Alföldi családág leszármazottja (lásd 23/1 képen), csak a személyes kapcsolódásában van még nyitott kérdőjel, azt nem tudni, hol kapcsolódik a „vén” Matolcsy István
ágához. Darvas után Álmosdon szolgált (Bihar vármegye, Debrecentől 20 km)
Matolcsy János 1815 - 1890
Huszti Zsuzsanna
Ártánd

Álmosd

Matolcsy Ferenc 1836 - 1876

Matolcsy Gyula 1845 -

H 1866

Matolcsy Irén 1868 -
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Matolcsy János fia, Matolcsy Ferenc már Álmosdon született. 1852-ben a Debreceni Kollégium diákja lett. Apáti község (Nagyszalontától délre 30 km) jegyzője, majd Bihar megye
bizottmányának a tagja. 1866-ban megnősült, Irén lánya 1868-ban született. Matolcsy Ferenc tüdővészben halt meg.
Matolcsy Sámuel és Győri Zsuzsanna fia: Matolcsy András 1769-ben született Kokadon.
(Debrecentől 15 km, Álmosdtól 4 km). Matolcsy János (1815 -1890) Darvasra került református papnak, majd Álmosdon született első és Ártándon második fia. Ártánd Nagyváradot
(20 km) és Berettyóújfalut (25 km) összekötő úton helyezkedik el. A Debrecen közelsége, a
DRK -ból küldött református papok közeli kapcsolatra utalnak. Matolcsy Sámuel az apja is
lehetett Matolcsy Jánosnak, 47 éves volt, amikor János született.
12.3. Matolcsyak Mikepércsen (Mikepércs Debrecentől délre 10 km-re fekszik) Mikepércsen
már az 1600-as években volt református templom, sőt az 1700-as évek közepétől már kőtemploma volt a településnek, amit 1791-93 között kibővítettek és új, négy fiatornyos tornyot építettek hozzá, ami erdélyi stílushatást mutat.

Mikepércsen volt pap a Debreceni Kollégium elvégzése után:
Matolcsy Jeremiás: 1686-ban, majd 1711 - 15 között. Róla bővebb információ található a 6.1.
alfejezetben.
Matolcsy Pál: 1741 - 1751 között. Róla bővebbet „a híres debreceni végrendelet örökösei”
között lehet találni. (lásd a 6.2. alfejezetben)
A fentieken túl még az alábbi – Mikepércsen élt – Matolcsyakról van információ:
Matolcsy Istvánnak (felesége Kovács Sára) három gyerek4e született Mikepércsen: Sára
(1783), József (1788), és János (1798)
Matolcsy Péternek két fia volt Mikepércsen: János (1766) és Péter (1779)
Matolcsy János földműves (második felesége Csuha Katalin), akitől fia, Matolcsy Mihály
1797 júliusában született Mikepércsen. Elő feleségétől (Pap Julianna) Ferenc nevű fia született 1769-ben, aki még abban az évben meghalt.
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Mikepércs nem egy nagy település. Ebből – és az azonos időtartományból – következik, hogy
a fenti Matolcsyak valamilyen családi kapcsolatban (unokatestvéri?) lehettek egymással.
12.4. Matolcsyak Debrecen városában
A nemességi leszármazás alapján végzett családfa kutatások bizonyították, hogy legalább
két családág az 1600-as évek elejétől Debrecenen át jutott el a jelenbe. (lásd a 9. képen és az
1. valamint a 2. Mellékletekben) A legújabb kutatások azonban sok új információval szolgáltak nem nemes Matolcsyakról is, akik az évszázadok során vagy „lecsúsztak” a nemesi
vonalról, vagy eredendően a jobbágy (napszámos) illetve iparos vonalon őrizték meg a Matolcsy nevet. Gábor fiam a városi levéltárból közel 150 egyházi születési anyakönyvi kivonatot gyűjtött össze, amelyek tartalmazzák az újszülött nevét, születési dátumát, szülei nevét
és születés helyét (az utca megnevezésével). Az adatok között sok ellentmondásos feljegyzés
is szerepel, valamint megtalálható közöttük az is, aki nem élte meg a felnőtt kort. (6-8 újszülött közül átlagosan 3-4 ilyen volt). A feldolgozásnál kimaradtak azok a lányok, akik a szülők beazonosításához nem voltak szükségesek és a Matolcsy nevet nem vitték tovább. Mindezeket mellőzve az elemzésbe mintegy 70 fő került be és lett része az elemzésnek. Itt is
meg kell említeni az anyakönyvekben a Matolcsy név írásában megjelent összevisszaságokat. (Matolosi, Matólesi, Matolcsy, Matolci, Matoltsi, Matolski, Matolati, Matolyi,
Matocesz… stb.). A korábbi gyakorlat szerint itt is egységesen a Matolcsy változatot használjuk.
Az 1. Függelék mutatja a Debreceni-Alföldi családág felső részének – aminek eddig a nemesi levezetésű változata volt ismert – az anyakönyvi úton megismert adatait. Ezek rávilágítottak annak hibás voltára. A családágak nemesi leszármaztatása Matoltsy Sándor, Matolcsy
Károly, Ecsedy Tamás és a Zöld Könyv múlt század közepén végzett családfa kutatásai
alapján kerültek be a „családi” köztudatba. Az új információk alapján meg kellett változatni
az 1. Melléklet/1. Függelékét és a 23/2 képet. Ez a 10. változat már ezeket tartalmazza. A
változtatásoknál ügyeltünk arra, hogy csak biztos dolgokkal módosítsuk a korábbi hibákat.
A 2. Függelék a Debrecen városában – nagy valószínűséggel helyesen összeállított – kialakult Matolcsy csoportot mutatja, a születési hely (utca) feltüntetésével. Ez a csoport önálló
Matolcsy csoportként jelenik meg legalább 19 fővel és 6 generációval. Ezt az összeállítást
megerősíti más forrás is, ami két testvér debreceni létezését, lakásukat dokumentálja, hogy
Debrecenben éltek 1847 és 1850 között, Matolcsy Péter a Csapó, Matolcsy István a Hatvan
utcában [42].
A 3. Függelék azokat a debreceni Matolcsyakat foglalja össze, akik között még nem sikerült
szorosabb családi kapcsolatot kimutatni. Érdekes, hogy van olyan házaspár, amelyikbe a férj
is és a feleség is Matolcsy. Valószínűen olyan távoli rokonok, hogy maguk sem ismerték a
rokonságot. Ez a jelenség előfordult feleségem családjában is: nagyapja Viczián István,
nagyanyja Viczián Margit volt.
Nagyon érdekes azonban egy nyilvánvalóvá vált kapcsolat a Debrecen városi csoport és a
Berettyóújfalui csoport között. Mindkét csoport korábbi adatai között szerepelt Matolcsy
Mihály és felesége Rácz Sára, akiknek két fiúk, János (1866-1948) és Gergely (1870-1944),
valamint Júlia (1855- ) lányuk Berettyóújfalun született, míg Mihály (1860- ) és Zsuzsa
(1865- ) Debrecenben Ebes pusztán és Szepes majorban jöttek a világra. Érdemes lenne ezt a
kapcsolatrendszert alaposabban megismerni. Ez a véletlenül megtalált személyes kapcsolódás is mutatja, hogy van remény a személyes kapcsolódások megismerésére.
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Melléklet/ 1. Függelék

A Debreceni - Alföldi családág „felső” részének anyakönyvi dokumentumokkal
alátámasztott része.
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12. Melléklet/ 2. Függelék

Nagy valószínűséggel érvényes Matolcsy csoport Debrecen városában a
születési hely (utca) feltüntetésével
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12. Melléklet/3-1 Függelék
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12. Melléklet/3-2 Függelék
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12. Melléklet/3-3 Függelék
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13. Melléklet
KISEBB FÖLDRAJZI RÉGIÓK - IV. KÖZÉP-ALFÖLD
Minden kisebb földrajzi régió definíciója önkényes, így a Közép - Alföldé is az. Nyugaton a
Duna határolja, délen az országhatár, északon Budapest és a Gödöllői dombvidék, a Nyírség
(Szabolcs), keleten Debrecen és környéke, valamint a Partium, azaz az országhatár. Területileg ide tartozna Berettyóújfalu és közvetlen környéke is, valamint Debrecen város is, de a
korábbi hagyományt követve ez a két terület külön egységet alkot (lásd a 9. és 12. Mellékleteket), aminek a legújabb érdekessége, hogy a két nagy Matolcsy csoport között egyértelmű
rokoni-családi kapcsolatra derült fény. Az Alföld közepe a török pusztítás után csak lassan
népesült be, sok külhoni és katolikus betelepülővel, így megszakadt a családági vonalak leszármazása. A kutatások során több Matolcsyt találtunk az Alföld közepén is egyes személyek, vagy kis családi csoportok formájában. A jövőbeni összekapcsolásuk elősegítése érdekében ezeket is összefoglaljuk,

13.1. Kunsági Matolcsyak (Kunmadaras, Kunhegyes)

Matolcsy Imre (felesége György Sára) kunmadarasi nemesember volt, kirurgus (sebészmester). Négy fia született Kunmadarason, mind a négy a Debreceni Kollégiumban végzett, a
család református. Matolcsy Sámuel 1828-ban írt alá a DRK -ba [13], de 1831-ben „az iskolai torvények ereje által kiűzetett, azonban a főtisztelendő püspök tekintélye által a tanulók
közé visszafogadtatván ismét aláírt a tógát nem viselő tanulókra vonatkozó törvényeknek.
Befogadtatott a 4. évfolyamú nem tógás tanulók közé.” Matolcsy Sámuel Tiszafüred jegyzőjeként (Tiszafüred 20 km Kunmadarastól) kiadott egy jegyzőkönyvet a városi bíróság döntéseiről.
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Matolcsy Ferencről tudjuk a legtöbbet. 1820 április 8.-án született. A DRK elvégzése után
1838-ban önkéntes lett a császári és királyi Würtenberg huszárezredben, 1839-ben tizedes
lett. 1844-ben lefokozták. 1848 októberében ezredével csatlakozott őrmesterként a megalakuló honvédsereghez. 1849 februárjában áthelyezték a megalakuló Bocskai huszárezredhez,
májusban hadnagy, júniusban főhadnagy lett. 1867-ben tagja volt a honvédeket tömörítő
Debreceni Honvédegyletnek. 1904-ben felvették a ’48-as honvédek számára létesített Honvéd Menházba. 1908 szeptember 3.-án halt meg nyugalmazott magyar királyi honvéd századosként. Két fia és két lánya volt. Matolcsy Tamás borosgazda, feltehetően Matolcsy Imre
testvére volt.
Valószínű, hogy ehhez a kunsági csoportosuláshoz tartozott a Kunhegyesi csoportból (Kunmadarastól 12 km) származó Matolcsy János is, aki 1797-ben került a DRK 5. osztályába.
Debreceni iskolából jött, és az alábbi családrészlet tagja lehet

13.2. Gyömrői Matolcsy csoport.
Gyömrő 10 km-re keletre van Budapesttől, Üllőtől északra 5 km-re. Két fiatal – Matolcsy
Zoltán és Attila – jelentkezett Gábor fiamnál, hogy rátaláltak a Gyökerek 9. változatára, ami
felkeltette érdeklődésüket. Ők is foglalkoznak családkutatással és elküldték az alábbi összeállítást a Gyömrői Matolcsy csoportról. Gábor fiam, aki akkor már kapcsolatban volt a Kótaji
csoporttal, mindkettőnek küldött értesítést, hogy milyen adatokat gyűjtsenek és rögzítsenek

Összekapcsolta őket, hogy mindkét csoport tájékoztass – rajtunk kívül is – egymást. Ekkor
jött a váratlan meglepetés, a Kótaji kutató (Matolcsi Kornél) megtalált egy anyakönyvi kivonatot, iskolai bizonyítványt, stb. amik egyértelműen bizonyították, hogy a Gyömrői Matolcsy Zoltán fia a Kótaji Matolcsi Antalnak. Így a két csoport egy csoporttá alakult, a
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Gyömrőieknek a felmenő ősei egészen az 1700-as évek elejéig megvan. Ezt mutatja 13.
Melléklet 1. Függeléke.

13.3. Matolcsyak Szentesen.
Szentes az Alföld közepén fekvő város a Tisza partján, Szarvastól délre 30 km- re

Nagyon valószínű, hogy a Matolcsy Sámuelnek Sándor (1765) nevű fia vette feleségül
Sárközi Ilonát és nekik született Szentesen a négy gyerekük erre azonban anyakönyvi bizonyíték még nincs. Nagyon valószínű, hogy Matolcsy Sámuelnek (felesége Kun Zsuzsa)
Szentesen született Gábor nevű fia 1779-ben. Annak is nagy a valószínűsége, hogy ez Matolcsy Sámuel is azonos az előbbivel. A fenti három család vélhetően egymással is rokonságban volt (unokatestvéri, sógorsági kapcsolat).
Az alábbi információ Berettyóújfalu különleges helyzetére jellemző, nincs közvetlen kapcsolatba a Berettyóújfalui Matolcsy csoporttal. Matolcsy Sándor (1887 - 1962) nemesség
igazolása érdekében 1938-ban benyújtott iratgyűjteményében [12] van egy irat Bihar vármegye levéltárából, amiről a másolatot a Berettyóújfalui vármegyei főlevéltárnok állította ki
1938-ban. Ez látható a 4. Függelékben. A lényeg az, hogy:
 1878-ban Matolcsi Bíró László (és apja Bíró Matolcsi Pál) az 1786-os Közép-Szolnok
vármegyei nemesség elismerése alapján kéri Bihar vármegyében is nemességük elismerését.
 Debrecen és környéke, így Berettyóújfalu is ebben az időben Bihar vármegyéhez tartozott.
Érdekes még megemlíteni, hogy Észak - Erdély 1940 -ben történt visszacsatolása (hazatérése) után a délalföldi levéltár központja Berettyóújfaluban volt és a korábbi (román) időszakból származó információkhoz ezen keresztül lehetett hozzáférni. Ilyen információkat mutat a
2. Függelék, amiben nemes Matolcsi Bíró László és Pál szerepelnek

13.4. Egyéni információk a Közép - Alföldi Matolcsykról
Matolcsy György három gyerek apja Hajdúhadházán Debrecentől 15 km északra): Ferenc
(1767), Imre (1769) és Klára (1771).
Matolcsy Tamás református lelkész volt Sápon (Berettyóújfalutól 15 km nyugatra, Földestő
déle 5 km)
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Matolcsy György 1811 – ’53 között pap Oszláron (Tiszaújvárostól 5 km délre).
Matolcsy Ferenc (felesége Tóth Eszter) 1864-ben két ikerlánya született Körösszegapátiban
(Bihar megye, Nagyváradtól 15 km nyugatra, közel a magyar határhoz): Eszter és Piroska.
Matolcsy Gábor 1814-ben született Tószegen (Szolnoktól 7 km délre), majd 1835-ben
subscribált a DRK -ban. Apja Matolcsy János tanító Tószegen. Nem kizárt, hogy a 13.4.
pontban említett Matolcsy Jánossal azonos (Kunhegyes és Tószeg között nincs 50 km)
Matolcsy Sámuel 1838. április 6.-án Tiszafüred jegyzőjeként kiadott egy jegyzőkönyvet a városi bíróság döntéséről. (Tiszafüred a Tisza tó fővárosa, Hortobágytól 35 km)
Matolcsy István (1866 - ). Szülei: Matolcsy Sándor (1844 - ) és Virág Zsuzsa (1862 - ) Berettyóújfaluba éltek, István is ott született, aztán Sarkadra költözött (Nagyszalontától 17
km). Nem tagjai a Berettyóújfalui csoportnak.
Matolcsy József (1919 - 1944) Tiszapolgáron született, anyja Takács Borbála A II. Világháborúban honvéd, Balatonalmádiba a harcokban halt meg, lövés érte.
Matolcsy Ferenc, 1940 körül született, Bakonszegen él, kosárfonás tanít a falu önképzőkörében. Matolcsi Lajos Berettyóújfalui családfakutatótól származik az információ.
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13. Melléklet/1. Függelék

A Kótaji és Gyömrői Matolcsy csoportok összekapcsolódása
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13. Melléklet/2. Függelék

Berettyóújfalun 1938-ban kiadott vármegyei levéltári igazolás
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14. Melléklet
A FARMOSI ELÁGAZÁS RÉSZLETESEBBEN
Az 1. Mellékletben és annak 2. valamint 5. Függelékében vázlatosan szerepel a Farmosi elágazás. Az oldalágak is megjelennek, de a vezérelv az, hogy kik, mely elágazások viszik tovább a Matolcsy nevet. Ezt az általános elemzést a családágaknál és elágazásoknál az 1900-as
évek közepéig követi az összeállítás, mondván, hogy ehhez már minden élő-létező család
csatlakoztatni tudja leszármazását a XXI. században. Ebben a Mellékletben a Farmosi elágazásra, az én –szűkebben vett – családomra vonatkozóan túllépi a fenti elvet és napjainkon
túlmutatóan is feltünteti a leszármazást. Két okból is: egyrészt itt a legbővebb (legmélyebb) az
ismeretanyagom, másrészt sok fiú gyerek van, akik a Matolcsy nevet tovább vihetik.
Kezdetben csak a fiú ág megörökítése volt terv, de a „családi tanács” azt javasolta, hogy a
Matolcsy nevet viselő lányok még legyenek benne az összeállításban életrajzukkal együtt, de
az ő – nem Matolcsy nevű gyerekeik – már ne. Elfogadva ezt a javaslatot alakult jelen formájában a 14. Melléklet.
Mindehhez még egy magyarázat tartozik: Matolcsy Gábornak és lányainak (Emma és Ida) az
életrajzát nem tudtam megszerezni és Édesapám testvérét (Matolcsy Judit) sem. Ők már nem
élnek. Ha valaki majd pótolni tudja ezt a hiányt, az ő életrajzuk is legyen hozzácsatolva az
összeállításhoz.

Matolcsy Károly (1828 - 1907)
Kecskeméten született 1828. március 12.-én. Apja Matolcsy László (1788 - 1836), kecskeméti református pap (Debrecenből származott), anyja Zsarolyáni Márton Mária (1798 1868). Három idősebb testvére volt: Teréz (1822), Mária (1822) és László (1825)
Matolcsy Károly jogot végzett. Főhadnagyként részvett az 1849-es szabadságharcban (bátyjával, Lászlóval együtt, aki csak közlegény volt, mert még nem végezte el az egyetemet). A
szabadságharc leverése után mindkettőjüket bebörtönözték. Szabadulásuk után – László
bátyja révén – a Dégenfeld uradalomba került gazdatisztnek Nagykároly (Szatmár vármegye) melletti Csomaközre. Megnősült, első felesége Dömök Kornélia volt, aki fiatalon meghalt 1859-ben. (Dömök János Nógrád megyei főadószedő és Böszörményi Krisztina lánya.
A Dömök család Pest és Nógrád megyei nemes földbirtokos család volt, címerükben vörös
mezőben jobbra nyúló férfi kar görbe szablyát tart, a pajzs fölött a sisak koronáján griff madár áll buzogányt tartva).
Az 1850-es években Ceglédre került szolgabírónak, majd amikor megalapították a közjegyzőségeket, Cegléd első közjegyzője lett. A közjegyzőség igen jövedelmező állásnak bizonyult, jelentős vagyont gyűjtött. (Később a ceglédi közjegyzőséget három részre osztották, s
még így is jól jövedelmezett az állás). 1851 - 57 között – a nagykátai járási irattár tanulsága
szerint – Tápiószelén földet bérelt és azon gazdálkodott (Szumrák Frigyestől 280 holdat,
Viczián Antalnétól 380 holdat. Ez volt az első ismert kapcsolat a Matolcsy és Viczián családok között, ami később, házasságok révén szorosabbá vált).
Tápiószele 4 km-re van Farmostól, ahol a dán eredetű báró Kaas család élt, miután Kaas
Eduárd vértes kapitány elvette a földbirtokos, régi nemesi családból származó Ivánka Idát. A
Nagykátai Járási Közigazgatás iratai között szerepel, hogy Tápiószelén 1851 - 1857 között
Matolcsy Károly bérelte Szumrák Frigyes és Viczián Antalné földjeit. (összességében mintegy 560 holdat). Matolcsy Károly valószínűleg ennek kapcsán ismerkedett meg Kaas
Melanievel, akivel 1860 október 23.-án Tápiószelén házasságot kötött. Az ifjú feleség ekkor
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20 éves volt. A házassági anyakönyvben Matolcsy Károly lakhelyeként még Csomaköz van
megnevezve (Kaas Melanie esküvői tanúja nagybátyja, Ivánka Imre volt, aki Görgey mellett
ezredesként szolgált az 1848-as szabadságharcban). A Kaas család az Ivánka család révén
jelentős földbirtokhoz jutott Farmoson. Matolcsy Károly személyében jelent meg a Matolcsy
család ezen a vidéken. Matolcsy Károly honvéd főhadnagyként részvett az 1848-as szabadságharcban, amiért annak leverése után várfogságra ítélték Bécsújhelyen.
A második házasságából hét gyerek született, ebből három kisgyerekként meghalt, négyet
neveltek fel: Balázs (1861+), László (1863), Teréz (1865), Miklós (1869), Petronella
(1871+) Ida (1871) és Erzsébet (1873+). Házassága után még néhány évre visszaköltöztek
Csomaközre, első két gyerekük még ott született, Teréz lányuk volt az első „alföldi” szülött
(Cegléden).
Arról nincs pontos adat, mikor költöztek Farmosra. Azt azonban tudni, hogy a faluban lévő
birtoktesten (szőlő, gyümölcsös, park, nádas) 1901-ben építette fel a „Felső- Házat” (Ezt
most a Tápió-vidéke Tájmúzeumaként restaurálták és Matolcsy Kúriának hívják). Ezt megelőzően azonban az 1800-as évek második felében épült „Alsó- Házban” lakhattak. (Ez ma
már nem létezik).
Az 1875 augusztus 21.-én megalakult Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja
volt Matolcsy Károly ceglédi közjegyző. Érdekes, hogy ez a budapesti központú Kamara
nem országos szervezet volt, Székesfehérvár, Esztergom, Balassagyarmat, Losonc, Eger,
Cegléd, Kecskemét és Kalocsa városok által jellemzett területre korlátozódott.
Fennmaradt egy általa kézzel írt „Közjegyzői Okirat” 1885-ből Cegléden.
79 éves korában halt meg Farmoson 1907. március 30.-án. (Felesége 13 évvel élte túl, a Felső-Házban élt Miklós fiával és annak családjával). A farmosi családi temetőben vannak
mindketten eltemetve, az ő sírjuk a Matolcsy családág alapító sírja. Öt gyermekük is ott
nyugszik a mellettük lévő sírban.

Matolcsy Miklós (1869 - 1938)
1869. 06.14.-én született Cegléden, Matolcsy Károly (1828 - 1907) közjegyző és báró Kaas
Melanie (1838 - 1920) negyedik gyerekeként a hét közül.
Matolcsy Miklós középiskoláit Sárospatakon és Budapesten végezte. Három diplomát szerzett a Budapesti Tudomány Egyetemen: gyógyszerész, orvosi majd vegyész diplomát. 1902ben szerezte orvosdoktori oklevelét, 13 évig a Tudományegyetem I. Vegytani Intézetében
dolgozott Than Károly vegyészprofesszor mellett. Részt vett a budapesti természetes gyógyvizek vizsgálatában, feldolgozásában. Szülei azt szerették volna, ha elfogadja a felajánlott
ceglédi tisztiorvosi állást, de ő gyógyszerészet felé fordult. 1905-ben habilitált gyógyszerészetből, magántanári címet kapott.
Külföldi tanulmányúton járt Németországban, Belgiumban, Bécsben. Bókay Árpád gyógyszerész professzor javaslatára őt bízták meg 1907-ben az akkor felállított és üzembe helyezett Egyetemi Gyógyszertár vezetésével. Ez az intézmény 1935-ben – többek között az ő
munkájának eredményeként és javaslatára – alakult át Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetté.
Ő tanította először az egyetemen az orvostanhallgatóknak és gyógyszerészeknek a kötelező
„Gyógyszerészet” tárgyat és ezen belül a vénykészítést.
Az 1900-as évek elején ő képviselte Magyarországot az Európai Ópium Egyezmény kidolgozásában.
1896 június 9.-én megnősült, felesége Éberling Nagy Pálma (1874 - 1936). Házassága nehezen jött létre, mert mindkét család ellenezte azt. A mennyasszony gazdag polgári családja
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kevesellte Matolcsy Miklós vagyonát és gyógyszerész diplomáját (akkor még csak ez volt
meg), ezt a „lenézést” a Matolcsy család zokon vette. Végül is mindkét család beletörődött a
fiatalok akaratába és megbékéltek.
Sorozatban születtek a gyerekek, 5 leány és 3 fiú, két kislány a születés után meghalt, így 6
gyereket neveltek fel. Gyerekei sorban: Judit (1897), Sára (1898), Mária (1900+), Tamás
(1901), Gábor (1903), Mátyás (1905), Katalin (1907+), és Melanie (1908). A család kétlaki
életet élt, Budapesten a Boráros tér környékén béreltek lakást, Farmoson pedig a családi birtokon, a Felső- Házban. A házat édesapja, Matolcsy Károly építette 1901-ben a Farmos közepén lévő birtokon (amit park, gyümölcsös, szőlő, nádas vett körül), amit aztán apja 1907ben bekövetkezett halála után megörökölt. (Matolcsy Károly felesége, Kaas Melanie 1920ban bekövetkezett haláláig ott lakott még a házban)
Családjával kétlaki életet élt, Budapesten is volt egy bérelt lakása a Boráros térhez közel a
Soroksári úton, és főleg az egyetemi elkötelezettsége idején, Pesten tartózkodott, Farmoson
a hétvégeken és nyáron „volt otthon”. A birtokkal (földdel) nem nagyon foglalkozott, a háztartást és a gazdálkodást anyósa intézte 1920-ban bekövetkezett haláláig, aztán nagyon hamar két fia Tamás és Mátyás vették át a gazdálkodást a földeken.
Érdemes rögzíteni, hogy 1930-ig Matolcsy Miklós látta el Farmoson az orvosi teendőket,
mivel nem volt saját orvosa a falunak, mindenkit ingyen gyógyított, kezelt. (1930-ban lett
önálló orvos a faluban Kendel Rudolf). Apjától mintegy 220 hold földet örökölt, amin a
gazdálkodást már a ’30-as évek első felében fiai: Mátyás és Tamás folytatták. Farmos az ő
révén kapott önálló postahivatalt is a ’20-as években, miután felajánlotta erre a célra egy hat
helyiségből álló épületét. (Addig Tápiószele volt az utolsó postaállomás, onnan hozták át a
küldeményeket gyalog, vagy kocsival Farmosra)
Matolcsy Miklós tevékenysége sok területen hozott újat a magyar gyógyszerészetben. Fontos szerepe volt a kórházak házi gyógyszertárainak megszervezésében. 1914-ben az
approbációs vizsga cenzora lett, ettől kezdve gyógyszertár önálló vezetése csak ilyen vizsga
eredményes letétele után volt lehetséges.
Az első világháború alatt ő szervezte meg – a hadsereg főgyógyszerészeként – a katonák
gyógyszerellátást, ezért magas katonai kitüntetést kapott. Részt vállalt a háború utáni közegészségügy gyógyszerellátásának megszervezésében, tagja lett az Országos Közegészségügyi Tanácsnak, valamint a IV. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának.
1922-ben megkapta az egészségügyi főtanácsosi címet, alapító tagja volt a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak. Sokoldalú elfoglaltsága és hivatalával járó adminisztratív
tevékenysége mellett volt ideje tudományos és szakirodalmi tevékenységet is végezni. Főleg
a vas és kinin-sók meghatározási módszereivel foglalkozott tudományos cikkeiben, a
Gyógyszerészet című szakmai folyóirat 1959 augusztusi számában 16 publikációját sorolja
fel (310-311 oldalak). Említést érdemel „Könyv és irodalmi gyűjtemény magyarországi
gyógyszerészeti munkákról 1578 - 1909” című gyógyszerész-történeti műve. A 242 oldalas
könyvben több ezer publikációt gyűjtött össze, tudományos alapossággal hét kategóriába sorolva a műveket. A bevezetésben a következőket írta: „Midőn magam céljaira összegyűjtöttem a magyar gyógyszerész-kémiai vonatkozású irodalmat, akkor láttam, hogy milyen sok
értékes munka hever észrevétlenül. Elhatároztam, hogy gyűjtésemet a gyógyszerészetre vonatkozólag több irányban is kiterjesztem és nyilvánosságra bocsátom. Elkészültem a gyűjtéssel, most átadom a közös vagyont a gyógyszerészi karnak.”
Felesége – Éberling Nagy Pálma – az I. Világháború után a megvakult katonákat istápolta és
óriási energiával nekifogott a vakok számára Braille írással a Biblia kinyomtatásának. Miklós nem lelkesedett ezért, de Farmoson a Felső-Ház melletti Burda házat odaadta a nyomda
felállításához. Pálma sokat betegeskedett, tüdőbajt kapott, gyerekeitől távol kellett tartania
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magát, végül rákban halt meg 1936-ban, úgy hogy a teljes Biblia egyik „fejezetét” (egy
könyvet) már nem tudták „Braillesíteni”. Miklós nem folytatta ezt a tevékenységet.
Matolcsy Miklós szerény, puritán, erős akaratú ember volt. Puritánságára jellemző, hogy
névnapján sohasem ment be az intézetbe, nehogy ünnepeljék. Sikereiről, kitüntetéseiről családi körben nem igen beszélt. A protekciót nem szerette, nem tűrte. Az egyetemi oktatásban
szigorú professzor hírében állt, különösen a nőhallgatókkal szemben, állítólag nekik nehezebb volt jó jegyet elérniük nála, mint a fiúknak. Szigorúsága mellett tréfakedvelő is volt.
Emlékezetes mondása egyik oldalági családtagjának: „Jó vicceket tudsz mesélni, de rosszakat csinálsz.”
Felesége halála után (1936) teljesen visszavonultan élt 1938 december 4.-én bekövetkezett
haláláig. Farmoson halt meg, ott is van eltemetve a családi temetőben. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 54/2009. határozatával Matolcsy Miklós sírját a Nemzeti Sírkert
részévé nyilvánította és a Nemzeti Panteonba emelte.
Farmos község polgármesteri hivatalának kezdeményezésére a községi Állami Általános Iskola – hosszadalmas kormányzati egyeztetés után – felvette a „Matolcsy Miklós Általános
Iskola” nevet. A névadó ünnepségre 2019 szeptember 13.-án került sor a Farmosi iskolában,
amin a választókerület országgyűlési képviselője, a minisztérium delegáltja, a területi oktatási központ igazgatója, Farmos polgármestere méltatták Matolcsy Miklóst, Farmos nagy és
hűséges fiát. A Matolcsy család három képviselője mondott beszédet.

Matolcsy Sára (1898 - 1975)
Matolcsy Miklós gyógyszerész professzor és Éberling Nagy Pálma második gyerekeként
született 1898 december 8.-án Budapesten. Pesten a Deák téri elemi iskolába járt, de nem tanult tovább, mert leköltözött Farmosra betegeskedő édesanyja ápolására. Édesapja egyébként is csak három fia továbbtanulását szorgalmazta, lányainak a háziasszony-gazdaasszony
szerepet tartotta megfelelőnek.
Édesapját többször elkísérte országjáró hivatalos útjain. Hamar megtanult háztartást vezetni,
gazdálkodni a ház körül.
Vosits Tiborhoz (1888 - 1940) ment férjhez nyolcévi jegyben járás után. Férje jogász volt, a
Vosits család Tápiószelén élt. Férjének 200 holdas birtokán gazdálkodtak. Gyerekük nem
született. Férje halála után a gazdálkodásban Vosits Károly sógora segítette. A németek a
háború alatt beszállásolták magukat a Tápiószelei kúriájukba, Sára Pestre menekült a „háború elöl”. 1945 tavaszán visszaköltözött Szelére. A háború után – a kommunista rezsim alatt –
mindenét (házát, földjét) elvették, nagy szegénységben élt Szelén 1975-ben bekövetkezett
haláláig.

Matolcsy Tamás (1901 - 1966)
Matolcsy Miklós gyógyszerész professzor és Éberling Nagy Pálma negyedik gyerekeként
született 1901 szeptember 24.-én Budapesten. Iskoláit Farmoson kezdte, az elemi iskola után
a Budapesti Lónyai utcai Református gimnáziumban folytatta tanulmányait. A farmosi iskolában szerzett „tudás” nagy hátrányt jelentett számára az igen magas oktatási színvonalú
gimnáziumban. Mivel főleg közepes osztályzatai voltak, szülei felfogadták hozzá az erdélyi
származású Kádár Mihályt házi tanítónak, aki néhány évfolyammal felette járt a gimnáziumba, és aki később sógora lett (Melanie húgának a férje). Szerette a sportot, úszott, korcsolyázott, vívott. Nyitott, kedves, kapcsolatot könnyen kiépítő fiatalember volt.
Az orvosi egyetem elvégzése után Bécsbe, majd Berlinbe ment tanulmányútra. (Sauerbruck
professzor mellett dolgozott). Üllői úti I.sz. Sebészeti Klinikán (akkor Verebélyi klinika) lett
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tanársegéd, később egyetemi magántanár. A sebészet gyakorlása mellett tudományos munkát is végzett, különösen az ízületek és művégtagok területén. Ezt a munkáját a háborús sebesültek gyógyítása közben szerzett tapasztalatokra alapozta. Farmoson vasárnaponként a
falu lakósai számára ingyenes orvosi rendelést végzett, akit lehetett helyben ellátott, akinek
sebészi beavatkozásra volt szüksége azt a Verebélyi klinikára irányította, ahol ő a farmosiakat ingyen operálta.
Megnősült, felesége Viczián Ilona lett Tápiószeléről. Az esküvő Szelén, a Viczián kúriában
volt, egyik tanújuk Verebély Tibor professzor volt. Farmoson az Alsó-Házba költöztek, sorra születtek a gyerekeik: Zsuzsa (1929) Eszter (1932), Ilona (1936) és az ikrek Katalin és
Sándor (1943). Budapesten is volt lakásuk a Tisztviselő telepen.
Az 1939-es parlamenti választásokon a Monori kerületben képviselővé választották. Öccsével, Matolcsy Mátyással közös politikai platformon közös párt-történetük volt. Emiatt konfliktusa keletkezett apósával, Viczián Istvánnal, akinek képviselőségét 1936-ban Mátyás öcscse szakította meg.
1944 őszén Mátyás öccsével családostól nyugatra menekültek a háború, az oroszok, a kommunisták elől. Bajorországban, egy tanyán élték meg az amerikai „felszabadítást”, majd az
amerikai katonai elhárítás 1945 júniusában letartóztatta őt és Mátyás öccsét és kiadták őket a
magyar hatóságoknak. 1945 őszén magyar börtönbe kerültek, háborús bűnökkel vádolva
őket. Különböző börtönökben eltöltött idő után 1945 decemberében súlyos betegségére való
tekintettel „lazítottak” helyzetén és Márianosztrára internálták, ahonnan Melanie húga segítségével 1946 márciusában megszökött és kimenekült Németországba a családjához. Németországi, majd Párizsi ideiglenes tartózkodás után családjával 1949 májusában Brazíliába,
Sao Paulóba vándorolt ki, ahol később orvosi praxist folytatott. A helyi magyar kolónia
meghatározó személyisége volt, de ezen felül tanácsaival is segítette a hozzá fordulókat.
A brazil trópusi klíma nem volt jó hatással egészségi állapotára, ezért családjával 1957-ben
az USA-ba, Wallingfordba költözött. Amerikában nem kis erőfeszítésébe került orvosi diplomájának elfogadtatása, végül is Clevelandben (Ohio állam) orvosként dolgozott, 1966 október 20.-án bekövetkezett haláláig. 1956 október 23.-i magyar forradalom 10 éves évfordulóján tartottak számára gyászszertartást - a clevelandi magyar református templomban - a helyi magyar kolónia tagjai, volt betegei, amin több százan vettek részt. Hamvait 1967-ben
Sándor fia hozta haza, előbb a Tápiószelei református templomba, onnan harangszó mellett
vonultak át vele Farmosra. Ahogy a farmosi lakosság megtudta Matolcsy Tamás hamvai hazaérkezését, több százan vettek részt a temetésen, kifejezve tiszteletüket, szeretetüket Matolcsy Tamás és a Matolcsy család iránt.

Matolcsy Mátyás (1905 - 1953) [84].
Matolcsy Mátyás 1905 február 24.-én született Pesten, Matolcsy Miklós gyógyszerész professzor és Éberling Nagy Pálma hatodik gyermekeként a nyolcból. Az anyakönyv szerinti
keresztneve(i) Miklós, Mátyás, Károly, de a család – és később a hivatalos dokumentumok
is – a Mátyást használta. Farmoson gyerekeskedett, de a családnak Pesten is volt lakása a
Soroksári úton. Elemi iskolát Farmoson kezdte, gimnáziumba már Pesten járt a Lónyai utcai
Református gimnáziumba. Érettségi után a Műegyetemre iratkozott be, gépészmérnök hallgató lett, ahol 1926-ban kitüntetéses diplomát szerzett. Bent maradt a Műegyetemen, az
elektrotechnikai tanszéken Pöschl Imre professzor mellett tanársegédnek. Közben beiratkozott a Műegyetem Közgazdaságtudományi karára, ahol 1932-ben közgazdaságtudományi
oklevelet kapott.
1929-ben egy állami ösztöndíjjal Londonba ment az English Electric Co. céghez, közben
hallgatója lett a „London School of Economics”-nak. Angliai tanulmányútjának eredménye
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„Anglia energiagazdálkodása” címmel megírt doktori disszertációja, amit sikeresen megvédett. Angliából Lord Rothermere – a magyarság ügyének Trianon utáni nagy támogatója –
segítségével Amerikába utazott egy tanulmányútra. Ott – sok magyar kivándorolt sorsát
megismerve – fordult érdeklődése a magyar sorskérdések, a föld, a parasztság felé. Bár több
igen kedvező állás ajánlatott kapott Angliában, Amerikában, sőt Japánba is hívták, hazajött.
Ő úgy fogalmazott: „A magyar föld hazahozott!” 1930 - 31 évekre ismét elnyert egy állami
ösztöndíjat Berlinbe a Scharlottenburgi Műegyetemre, közben fél évet a Ruhr vidék (Hagen,
Köln) nagy elektromos erőműveiben dolgozott. Ebben az időben sok dolgozata, tanulmánya
jelent meg, amelyek az (elektromos) energiagazdálkodás kérdésköréhez tartoztak és e területen már elismert szakembernek számított.
Hazatérte után Pöschl professzor fiával komoly szakmai-személyes konfliktusba keveredett
– a fiú, akinek németországi tanulmányútja során szállást adott, ellopta egyik munkáját és
itthon sajátjaként publikálta – és Pöschl professzor hiába kérlelte, otthagyta a tanszéket és a
műszaki pályát.
Közgazdasági diplomájával 1932-ben jelentkezett a Magyar Gazdaságkutató Intézetnél.
Varga István igazgató először fizetés nélküli gyakornokként alkalmazta, majd első könyve –
„Mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon” – megjelenése után az Intézet fizetett
munkatársa, kutatója lett. 1933-ban – a hazai agrárválság tanulmányozása mellett – tanulmányutat tett a Balkánon (Románia, Bulgária, Jugoszlávia) s e tapasztalatok alapján írta meg
„Agrárpolitikai feladatok Magyarországon” című könyvét (Szekfű Gyula neves történész
előszavával), majd ezt követte az „Új földreform munkaterve” (1934). Ezzel a munkájával –
bár tudományos alapossággal, statisztikai adatokkal dolgozott – berobbant a politikai életbe.
A földreform, a földosztás kérdése a politika első vonalában szerepelt. Dolgozott a következő nagy művén (Varga Istvánnal közösen) „A magyar nemzeti jövedelem 1924/25 –
1934/35 között” címmel, amivel Magyarországon elsőként kidolgozták, bevezették a nemzeti jövedelemszámítást (1936). Ezt követően még több könyve jelent meg, ezek közül fontos
megemlíteni az „Új élet a magyar földön” című munkáját (1938) és a „Harcom a földért”
könyvét (1938).
A földreform-földosztás gazdasági fontosságának felismerése és hirdetése kapcsán, annak
megvalósításáért bekapcsolódott a politikai életbe. Az 1935 tavaszán kiírt parlamenti képviselő választáson a nagykátai kerületben a Gömbös féle Nemzeti Egység Párt (NEP) kormánypárti programjával indult. A választás első fordulója nem hozott eredményt, de a pótválasztásra már nem került sor, mert ellenfele visszalépett, így ő lett a júniusban megalakuló
parlament alsó házának legfiatalabb képviselője. Parlamenti beszédei, interpellációi – amelyek a földreformhoz, szociális kérdésekhez kapcsolódtak – óriási visszhangot váltottak ki.
Ebben az időben bekapcsolódott a falukutatók (népi írók) mozgalmába, részvett a Márciusi
Front tevékenységében. Kovács Imrével ketten gyalog végigjárták az országot Zalaegerszegtől Békéscsabáig (1935 nyara) ahol is személyes tapasztalatokat gyűjtöttek a magyar parasztság, a zsellérek helyzetéről, életéről. Az íróperekben (Féja Géza: Viharsarok; Kovács
Imre: Néma forradalom; Illyés Gyula: Puszták népe) részvett, és a parlamentben felolvasta
az írók – általa is aláírt – memorandumát. 1937 - 38-ban tagja a Válasz című folyóirat szerkesztőbizottságának. Ebben a folyóiratban több publikációja jelent meg a földreformmal, a
választójogi reformmal, a parasztság politikai képviseletével foglalkozva. Ugyancsak publikált a Móricz Zsigmond szerkesztette Kelet Népében, majd a Magyar Életben is, aminek
1938 -ban ő volt a főszerkesztője.
1936 február 20.-án megnősült, Verebély Tibor sebészprofesszornak, az Orvostudományi
Egyetem rektorának Erzsébet lányát vette feleségül. Négy gyerekük született: Miklós
(1937), Mátyás (1938), Tamás (1941) és Erzsébet (1945).
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A parlamentben egyedül – független képviselőként – nem látta keresztülvihetőnek földreform tervét, ezért 1937-ben elfogadta a Kisgazdapárt hívását és belépett a pártba. Hamar rájött, hogy csak nevére, népszerűségére volt szükség a pártban, földreform elképzelésére
nem, így 1938 elején kilépett és négy társával Nemzeti Front néven alakított frakciót. A választásokra közös, ellenzéki „pártonkívüli listát” állítottak a Magyar Nemzeti Szocialista
Párttal (jobboldali, nyilas érzelmű párt) és 7 mandátumot szereztek, amely később 15 tagú
frakcióvá növekedett Nyilaskeresztes Front névvel. 1940 őszén a börtönből kormányzói kegyelemmel kiszabadult Szálasi Ferenc átvette a Nyilaskeresztes Párt vezetését, a Matolcsy
frakcióba korábban átlépett tagok szorgalmazták a két párt fúzióját. A fúzió megtörtént, Matolcsy Mátyás a Nyilaskeresztes Párt tagja lett 1940 őszén. Hamarosan elmérgesedett a viszonya Szálasival, ismét nyilvánvalóvá vált, hogy földreform programját nem támogatják,
így 1942 februárjában az eredeti négy társával kilépett a Pártból. (15 hónapig volt a párt tagja). Erre formai ok is adódott: Horthy István kormányzó-helyettessé választása. A Nyilaskeresztes Párt tiltása ellenére részt vett a választáson, mivel Horthy István egyetemi jó barátja
volt.
A németek sztálingrádi veresége után azt mondta, hogy a háború elveszett, Magyarországnak egy célja lehet: összefogott erővel kilépni a háborúból, minimalizálni a veszteségeket.
Visszavonult a politikától, a parlamenti aktív szerepléstől. 1943-ban összesen kétszer, utoljára december 1.-én szólalt fel a parlamentben a költségvetés vitájában. A közeledő szovjet
front elöl 1944 szeptemberében családjával együtt elhagyta Budapestet. Az október 15.-i
nyilas hatalomátvétel idején már nem volt Pesten. Fertőrákoson keresztül Bajorországba
menekültek, ahol egy Münchenhez közeli tanyán húzódtak meg. A bevonuló amerikai hadsereget követő katonai rendőrség 1945 június 25.-én letartoztatta, majd 1945 októberében
hazaszállították Magyarországra, ahol Népbíróság elé állították. Első fokon „népellenes” tevékenysége miatt (ez volt a zsidóellenesség törvényes megfogalmazása) ítélték 10 év fegyházra és teljes vagyonelkobzásra. Másodfokon (1946 november 17.) a Népbíróság Országos
Tanácsa „az elsőfokú ítéletnek a cselekmény minősítését tartalmazó részt a büntetésre is kiterjedő hatállyal… megsemmisíti, a vádlott egész tevékenységét... háborús bűntettnek minősíti” és 10 év börtönre valamint ingatlan vagyonának elkobzására ítélte.
Börtönbüntetését a váci fegyházban kezdte, (1946 - 47) majd a budapesti Gyűjtőfogházba
került (1948 - 50). Vácott dolgozott a börtön asztalos üzemében, később a mérnöki börtönirodán dolgozott a budapesti metró tervein. 1950-ben az összes börtön az AVH felügyelete
alá került, márciusban Matolcsy Mátyást ismét Vácra vitték, ekkor még egészséges volt. Itt
már egészsége megrendült, lefogyott, meggörnyedt, a szűk magánzárka következtében hallucinált. 1952 áprilisában ismét felhozták a Gyűjtőfogházba. 1953 júniusában terjedt el a hír
a börtönben, hogy meghalt. Rosszul lett, a börtön ÁVH-s orvosa – állítólag – injekcióval
végzett vele. A Budapest X. Anyakönyvi kerület által 1954. május 11.-én kiállított Halotti
anyakönyvi kivonatban a halál napjaként 1953. június 20 szerepel. A nevén kívül minden
más rubrikában az ”ismeretlen" szó található. A tíz éves büntetése 1955-ben járt volna le, jó
magaviselete miatt akár 1953-ban szabadulhatott volna. Erre a Nagy Imre féle enyhülés kapcsán esélye is lett volna. Többen azt vélelmezték, hogy ennek megelőzésére sietett az ÁVH
likvidálni őt. A család a Farmosi családi temetőben állított neki síremléket, mivel írásban
foglalt vágya volt oda „visszatérni". 48 évet élt, ebből nyolcat börtönben töltött, mégis nagy
szellemi örökséget hagyott az utókorra, még ma is hivatkoznak rá, idézik munkáit.

Matolcsy Melanie (1908 - 1994)
Szülei (Matolcsy Miklós professzor és Éberling-Nagy Pálma) hetedik gyerekeként 1908 április 7.-én – ez akkor Nagypéntekre esett – látta meg a napvilágot Budapesten. Gyerekkorát
részben Farmoson, szülei házában és birtokán töltötte, másrészt Pesten, ahol szintén volt a
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családnak egy lakása, mivel apját munkája (hivatása és professzori pozíciója) Pesthez is kötötte. Az első világháborút és a Tanácsköztársaságot gyerekként Farmoson élte meg, de
egész életre szóló benyomást tettek rá a faluba rendszeresen érkező halálhírek, a jól ismert
családok veszteségei, apák, fiúk sírva gyászolása. Alsó osztályokat magántanulóként végezte, de Pesten, a Deák téri iskolában vizsgázott. Felsőbb osztályait az Aszódi evangélikus leánynevelő intézetben végezte. Ezt követően Farmoson dolgozott apja gazdaságában és bekapcsolódott az ismerős vidéki és pesti polgári családok fiatalságának társadalmi életébe.
Későbbi férjét, dr Kádár Mihályt 3 éves kora óta ismerte, aki – két bátyjának, Tamásnak és
Mátyásnak – volt a házitanítója és jó barátja, de csak 21 éves korában kezdett „felfigyelni”
rá, és kiderült, hogy ez a kiemelt figyelem kölcsönös, ami elvezetett az esküvőig (1930 június 1.) Három leányuk született: Judit, Éva és Sára. Szüleihez hasonlóan ők is kétlaki életre
rendezkedtek be, Farmoson építettek egy házat, Pesten béreltek egy lakást (Férje akkor már
szülész főorvos volt Pesten) a Ráday utcában. A háború, a kommunisták hatalomra jutása az
ő családját is megviselte. Farmosi házukat elvették, pesti lakásukba több társbérlőt, albérlőt
helyeztek be, férjét az első hazai koncepciós perben (szovjet ellenes izgatás, a demokrácia
megdöntésére tett kísérlet) elítélték. 1945 őszén két bátyját, Tamást és Mátyást az amerikaiak Németországban elfogták és átadták a magyar hatóságoknak. Itthon látványos, hangos
népbírósági tárgyalások folytak ellenük. Mivel családjaik Németországban maradtak, ő látogatta a börtönben őket, vitt nekik élelmet és azon dolgozott, hogy segítsen megszöktetni
őket. Tamást sikerült is, aki ezután családjával együtt Brazíliába, majd az USA-ba emigrált.
Családja eltartása érdekében pékárú kihordással, sütemények kiszállításával keresett pénzt,
majd egyházi pénzbeszedőként, büfékben kisegítőként is dolgozott Az államosítások után állami vállalatokhoz, szövetkezetekhez nem tudott elhelyezkedni, férje és két bátyja miatt politikailag megbízhatatlan volt. Később egy barátnője segítségével, meghamisított személyi
adatokkal Kiskunlacházán Közép-magyarországi Üzemi Élelmezési Vállalatnál dolgozott
nyugdíjazásáig. Lányait felnevelte, kitanítatta, férjhez adta. Férje 1953-ban kiszabadult a
börtönből, de Pestre nem költözhetett, onnan kitiltották. Vidéken, kis falvakban dolgozott
körzeti orvosként, nyugdíjazása után visszaköltözött a Ráday utcába, 1968-ban halt meg.
Matolcsy Melanie a szűkebb és tágabb család központja, összetartója volt egész életében.
Megírta a Farmosi Matolcsy család történetét, négy kötetes, több száz (mintegy 500) oldalas
„Családunk története” című összeállításban. A felmenő ágak a 19. századon átívelnek, a 20.
századnak pedig a családi történéseken túl olyan társadalmi és szociológiai hátterét adja,
amilyen nem sok maradhatott fenn ebből az önsorsrontó időszakból. Kiváló íráskészsége,
stílusérzéke, szellemessége teszi könnyen olvashatóvá és a család újabb generációi számára
érthetővé a lassan elsüllyedt múltat. A Farmosi családi temetőnek hosszú évekig volt a Temetőközösség Közös Képviselője, ő szervezte meg az évi közgyűléseket, jelentős szerepe
volt abban, hogy a temető a jelen formájában fennmaradt és működik.

Ifj. Matolcsy Mátyás (1938 - ) [89].
Matolcsy Mátyás 1938 július 20.-án született második fiúként a családban. Testvérei: Miklós
(1937), Tamás (1941) és Erzsébet (1945). A család kétlaki életet élt, édesapja Pesten dolgozott és egyben országgyűlési képviselő is volt, ugyanakkor bátyjával együtt Farmoson gazdálkodott a családi birtokon. Pesten is volt lakásuk a Lónyai utcában és Farmoson a FelsőHázban laktak. A képet színesítette, hogy nyaranta legalább egy hónapot töltöttek FonyódBélatelepen édesanyja szüleinek a villájában. Kisgyerek korában sokat betegeskedett, egyik
szemére majdnem megvakult, korai mandula műtét, telente állandó fülgyulladások, emiatt
kétszer trepanálták a koponyáját, gyakori gyomorrontás, stb. 1944 őszén – a közeledő szovjet front elől – a család nyugatra menekült és hosszú, kalandos út után Bajorországban egy
tanyán (Dachrup) találtak otthonra egy szénapadláson. 1945-ben a megszálló amerikai csa-

174

patokkal érkező katonai rendőrség letartóztatta édesapját, hazaszállították Magyarországra
és átadták a kommunista hatóságoknak. A család 1946 nyarán hazaköltözött Magyarországra, édesanyja férje közelében akart lenni, hogy segíteni tudjon rajta.
Mátyást 1944 nyarán, Farmoson íratták be az elemi iskolába, de zűrzavaros gyerek-korában
több iskolába járt, mint ahány osztályt elvégzett. A családot 1951-ben kitelepítették Budapestről Besenyszögre (Szolnoktól 16 km). Ott fejezte be az általános iskola 8. osztályát
egyedüli kitűnő eredménnyel és egyedül őt nem engedték továbbtanulni osztályidegen, X-es
származása miatt. A Tisza-parti Nagyszögi Erdő-gazdaságban ment el dolgozni, először
napszámosként, később kocsis lett belőle (ez nagy rang volt akkor, két lovat mertek rábízni).
17 éves korában már „egész részesként” (felnőtt férfiként) aratott és lett tagja egy cséplőgépes bandának. 1955 őszén feloldották a kitelepítetési korlátozásokat, így Budapesten a Vörösmarty gimnázium tanulója lett, ahol 1957 -ben kitűnően leérettségizett. Az egyetemre
nem vették fel – szintén osztályidegen, X-es származása miatt – majd hosszadalmas, többszöri fellebbezés és egy mesébe illő fordulat után az Oktatási Miniszter személyes döntésével 1957 késő őszén a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatója lett, ahol 1962 -ben
a gépészmérnöki karon kitüntetéses diplomát kapott. A Központi Fizikai Kutatóintézetbe jelentkezett munkára – mivel eredetileg atomfizikus szeretett volna lenni és az Intézetben folyt
atomkutatás – de „megbízhatatlansága” (származása) miatt szintén eltanácsolták. Az IKARUS Autóbusz-gyár Mechanikai Laboratóriumában kezdett el dolgozni. Belépett a Gépipari
Tudományos Egyesületbe és így az ipari autóbusz fejlesztési munkákon túl hamarosan tudományos fórumokon is aktívvá vált.
1962-ben megnősült, feleségét, Viczián Erzsébetet egy családi Erzsébet napi ünnepségen
ismerte meg 1955-ben. (Ő 17, Erzsébet 14 éves volt). Egyetemi évei alatt is kitartó „levelező” szerelem végül esküvőbe torkollott. Két fiúk született: Mikós (1966) és Gábor (1968).
Kezdetben apósáék lakásában laktak, majd 1965 -ben költöztek be egy 45 m2-es társasházi
lakásba Budán.
1965-ben „summa cum laude” minősítéssel megvédte doktori disszertációját a Miskolci
Egyetemen. Közben a gyárban kiemelt mérnöki pozícióba került a Fejlesztési főosztályon.
1968 -ban benyújtotta a Tudományos Akadémiára kandidátusi disszertációját, amit sikeresen
megvédett és elnyerte a címet. 1970 -ben meghívta őt az Autóipari kutató Intézet
(AUTÓKUT) igazgatója egy autóbusz-fejlesztéssel foglalkozó részleg létrehozására, mert
akkorra világossá vált, hogy a magyar autóipar központjába az autóbusz került, az
AUTÓKUT -ban pedig senki nem értett az autóbuszokhoz. Nekikezdett a munkának, aminek eredménye egy nemzetközileg elismert autóbusz-fejlesztési divízió lett. 1970-ben ő lett
Magyarország delegátusa az ENSZ-EGB/GRSA autóbuszokkal foglalkozó szervezetében,
ahol az évek folyamán – a külföldi delegátusok által megválasztva – a legfelső irányító testület tagja lett. Többszöri eredménytelen pályázat után 1973-ban elnyert egy 7 hónapos amerikai IREX ösztöndíjat, aminek során nagyon sok szakmai tapasztalatot szerzett, kapcsolatokat épített ki. 1978-ban benyújtotta akadémiai-doktori disszertációját és téziseit a Tudományos Akadémiára, amit a három bíráló egyhangúan elfogadott, de a felettük álló Tudományos Minősítő Bizottság – az Akadémia írott szabályzatát megszegve, a téziseket korszerűtlennek ítélve – elutasított. A nagy-doktori fokozat megadása már a kommunista párt Központi Bizottságának a kompetenciájába tartozott és mondvacsinált magyarázattal (osztályidegen, X-es származása miatt) elutasították. A rendszerváltás után, 1993-ban az Akadémia
odaítélte neki a nagy-doktori címet a 15 évvel korábbi – az idő múlásával korszerűvé vált –
disszertáció és tézisek alapján, de ez a derékba tört tudományos pályafutását már nem pótolta. Váltania kellett: az addig központban lévő tudományos munka háttérbe szorult és az autóbusz fejlesztés került előtérbe.
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1985-ben Csepel Autógyár vezetésének meghívására 20 munkatársával átment az Autógyárba, mint fejlesztési főmérnök és 5 év alatt kifejlesztettek és gyártásba vittek egy autóbusz-alvázcsaládot, a piaci értékesítés 7 országban futott fel. 1990 -ben az Autógyár – a
„vadprivatizáció” eredményeként – csődbe ment, külföldi kézbe került. Ekkor az IKA-RUS
gyár visszahívta őt (és csapatát) – szintén fejlesztési főmérnöknek – és megbízták egy teljesen új, lépcsőmentes alacsonypadlós autóbuszcsalád kifejlesztésével. 1996-ban megindult a
gyártás és értékesítés. (Ekkor ez a konstrukció volt a legkorszerűbb a világon, megelőzte
Mercédesz, MAN, VOLVO, Renault, Van Hool típusait). A ’90-es évek második felében az
IKARUS is a privatizáció áldozata lett, külföldi kézre került, csődbe ment és szétesett. Matolcsy Mátyás 2000 -ben (62 évesen) nyugdíjba vonult, az ENSZ – EGB keretében fejtett ki
érdemleges tevékenységet, majd 2016 végén onnan is visszavonult. Ezt követően a hazai
műszaki-társadalmi fórumokon tevékenykedett (GTE, MTA /GTB, MMK, MISZ) szakértőként, tanácsadóként.
Nehéz Matolcsy Mátyás életrajzát röviden összefoglalni. Az élet olyan sok területén alkotott
maradandót, több esetben kimagaslót, amit néhány mondatban nehéz bemutatni. Műszaki
irodalmi publikációinak száma meghaladta a 450-et, ennek több mint 40 %-a (23 országban)
idegen nyelven. Három diplomát szerzett, kettőt kitüntetéssel. A harmadikkal ma már nem
szokás dicsekedni (Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Szakosító Tagozata). 1970-ben elindított egy világsikert elért konferencia-sorozatot, az Autóbusz Szakértői Tanácskozásokat.
1975-től minden harmadik évben nemzetközi szintű volt a konferencia és rövidesen világeseménnyé fejlődött. (Európa minden országából volt résztvevő, de jöttek Irakból, Iránból,
Egyiptomból Japánból, USA-ból, Kanadából, Brazíliából is). 2000-es nyugdíjba vonulása
után hátrább lépett, átadta a szervezést fiatalabb kollegáinak, de a háttérből segített.
Rendszeresen sportolt, versenyzett: az egyetemen bokszolt, futballozott, megtanult síelni,
hosszú éveken keresztül versenyszerűen bridzsezett. A szépirodalom területén is otthonosan
mozgott, és nem minden eredmény nélkül. Egy verses kötete készült, versei közül néhány
elhangzott a Kossuth rádió vasárnap délelőtti „Irodalmi Újság” műsorában színész tolmácsolásában. Írt novellákat, filmnovellákat, ezek közül néhányat díjaztak. 26 évesen írt egy nem
mindennapi színpadi művet „Ember megmérettél” címmel.
Végül meg kell említeni kötődését Farmoshoz, szülőföldjéhez. Ott gyerekeskedett a FelsőHázban (ma Matolcsy Kúria). Aztán néhány év kimaradt (menekülés, kitelepítés, egyetemi
évek), de ezt követően visszaállt, megerősödött a kapcsolat. Évente többször megfordult
Farmoson, minden Falunapon részt vett, ahol tudta segítette Farmost. Végrendeletében rögzítette, hogy halála után végleg hazaköltözik Farmosra, a Farmosi családi temetőbe. Aki teljesebb képet szeretne róla kapni, vegye kézbe a róla szóló könyvet [89], aminek terjedelme
211 oldal.

Matolcsy Tamás (1941 - )
Matolcsy Tamás 1941 február 1.-én született Matolcsy Mátyás és Verebély Erzsébet harmadik fiúgyerekeként. A család 1944-ben a szovjet front elöl nyugatra menekült és csak 1946ban tértek vissza Magyarországra. Erről az időszakról Tamásnak nem maradtak emlékei.
Édesapját – aki a kommunista ÁVH börtönében halt meg 1953-ban – gyakorlatilag nem ismerte. 1951-ben a családot kitelepítették a Szolnoktól 16 km-re lévő Besenyszögre – akkor
ő 10 éves volt – a korábbi falu bírójának (Boros Lajosnak) a házának egy szobájába, a családot ki-, Borosékat betelepítéssel sújtva. Édesanyja részt vett Borosék mindenféle gazdasági
munkájában, Tamás is már az első évben disznót, tehenet őrzött a gazdáék egykorú unokáival együtt. Nyaranta reggelente gyalog ment le a 7 km-re lévő Tisza parti erdőgazdaságba
(Nagyszög), ottani nyolcórai munka után gyalog haza, és akkor este még együtt fociztak a
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falusi gyerekekkel. Biztonságban érezte magát, látta édesanyját is dolgozni, aki soha nem
panaszkodott. Tamásnak hasonló élete volt, mint a korabeli falusi gyerekeknek.
1953-ban feloldották a kitelepítést, (el lehetett hagyni a falut), 1955-ben Izbégre költözött a
család (ma Szentendre egyik kerülete), 1955 őszétől a budapesti Vörösmarty gimnázium első éves tanulója lett. Hajnalonként Izbégről kerékpárral ment be Szentendrére, majd HÉVvel Pestre, tanítás után ugyanezen az úton haza Izbégre. 1956 október 23.-án kitört a forradalom, megszűnt a HÉV közlekedés.
A háború előtt a családnak a pesti Lónyai utcában volt lakása, amelybe nyugatra menekülésük után nagyanyjuk bátyja, dr. Bókay Zoltán debreceni gyermekgyógyász professzor és
családja költözött be. 1951-ben nagyanyjuk is odaköltözött, mert a családi kitelepítést megúszta ugyan, de lakását elvették. 1957-ben a család beköltözött a Lónyai utcai lakásnak abba
a szobájába, ahol nagyanyjuk lakott egy évvel korábban bekövetkezett haláláig. Tamás onnan járt be a Vörösmarty gimnáziumba. Orvos szeretett volna lenni, érettségi után az orvosi
egyetemre jelentkezett, de „osztályidegenként” elutasították. Többszöri próbálkozását
„helyhiány” miatt utasították el, pedig maximális pontszámot ért el. Családi javaslatra a
Veszprémi Vegyipari Egyetemen próbálkozott, de ott is ”helyhiány” volt.
1959 - 62 között a Csepeli Motorkerékpár Gyárban dolgozott esztergályosként, három műszakban. Innen ered a névváltoztatása: „y” helyett „i”-vel írni a Matolcsyt. Naponta kellett
írásban jelentéseket, igényléseket, stb. írnia. Minden fórumon az „y”-t használta, de a válaszokban, megszólításokban mindig „i” szerepelt. Egy idő után megunta a reklamálást, nem
szólt, aztán ő is „i”-vel írta a nevét. A beletörődést az is segítette, hogy úgy érezte, hogy az
„y” megkülönböztető pozitív kiemelést is jelent a többiek szemében, de erre ő nem tartott
igényt. A probléma ezzel azonban nem szűnt meg, a hivatalos okiratok mind az „y”-os változatot tartalmazták és ez állandó konfliktus helyzetet generált. Már egyetemre járt, amikor
végigcsinálta a hivatalos névváltoztatási procedúrát. Ezt Édesanyja soha nem bocsájtotta
meg neki.
1962 - 63 között – közel két évig – katona volt, első évben gyalogos géppuskás lövész, a
második évben századírnok. Leszerelése után a Műszaki Fizikai Intézetben dolgozott
laborásként, közben jogosítványt szerzett személy és tehergépkocsira. Ez utóbbit később –
egyetemista évei alatt nyaranként – arra használta, hogy pénzt szerezzen tanulmányaihoz:
hordós savanyúságokat szállított ki a boltokba. A matematika és fizika közel állt hozzá, csepeli évei alatt, aztán a honvédség után „másodállásként” gyerekek korrepetálását vállalta.
1964-ben jelentkezett az ELTE matematika-fizika tanári szakra.(Ekkor szüntették meg „hivatalosan” a származás szerinti nyilvántartást). A felvételije nagyon jól sikerült, de a dékántól az alábbi értesítést kapta: „Felvételi eredménye alapján az Ön által is ismert okok miatt
matematika-fizika tanári szak helyett akár matematikus, akár fizikus szakra az Ön választása
szerint felvételt nyert”. A fizikus szakot választotta és 1969-ben kitüntetéses diplomát kapott. Egyetemi professzoraitól állásajánlatokat kapott, de ezek labor kísérletezést jelentettek
volna, - de őt az elméleti fizika érdekelte – megköszönte, de nem fogadta el. Erzsébet húgának ismerősei révén állást kapott a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai Központjában és másodállást vállalt az ELTE Analízis II. tanszékén. 1970 -től tanított. A gimnáziumba megkezdett nyelvtanulását felelevenítve – ott latin szakos volt – folytatta és nagy
kedvvel saját maga rövid idő alatt nyelv-vizsgázott olaszból, angolból és oroszból. Aztán
még megtanult németül és spanyolul is. Ragadtak rá a nyelvek.
1970 -ben megnősült, felesége Mezőfi Éva. Sorban születek a gyerekek: Balázs (1971), Máté (1973) és Eszter (1975). Házassága megromlott és 1988 -ban válással végződött. Válása
után találkozott újra egy korábbi tanítványával Mosánszky Annával, aki szintén korábban
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vált el és három gyerekével egyedül élt. Összeházasodtak. Pátyon építettek egy házat. Anna
hosszú, kegyetlen betegség után 2008-ban meghalt.
1973 -ban meghívták a Szegedi Egyetemre igen kedvező feltételekkel: hetente csak két napot kellett lent lennie és megtarthatta félállását Pesten az Analízis II tanszéken. Aztán 1975 ben megüresedett egy teljes állás a tanszéken, amit neki ajánlottak fel. Az ELTE fizikus
hallgatói három éven keresztül hallgattak matematika előadásokat, ő lett az egyik oktató. A
korábbiak helyett új tananyagot dolgozott ki kilenc kötetes jegyzetsorozat formájában (5 kötetet ő írt meg 4-et az arra érdemes hallgatói). Tudományos munkássága a fizika különböző
területeinek matematikai pontosságú megfogalmazására irányult. 8 tudományos könyvet írt
– felét angolul – most van készülőben a kilencedik. 1974 -ben megszerezte az egyetemi doktori címet, 1977 -ben a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa lett. 1987 -ben benyújtotta nagydoktori értekezését egyik angol nyelvű könyve alapján. Az Akadémia elutasította
azzal az indokkal, hogy nincs kellő nemzetközi reagálás a téziseire. 2006 -ban nyugdíjba
vonult, de azóta is tart speciális előadásokat, visz kurzusokat az ELTE-n. Közben kertészkedik Pátyon és Zalában (egy kis faházhoz tartozó kertben), kirándul, gombát gyűjt, sokat olvas és besegít az unokáinak a nevelésébe.

Matolcsy Erzsébet (1945 - 1970)
Matolcsy Mátyás (1905 - 1953) és Verebély Erzsébet (1918 - 1994) negyedik gyerekeként
született Altöttingben (Németország). A család a háború, az orosz front közeledése elől menekült nyugatra, egy München közelében lévő tanyára (Bichl), így született ő Altöttingben,
egy kis Bajor városban a háború utolsó napjaiban, 1945 április 17.-én. A család a háború
után hazajött, édesapját 10 év börtönre ítélték, édesanyját és testvéreit vele együtt kitelepítették Budapestről Besenyszögre. Itt kezdte meg tanulmányait az általános iskolában. A csonka
család – amikor a kitelepítés helyhez kötöttségét megszüntették – 1956 -ban Izbégre (Szentendre külvárosa) költözött, ott folytatta az általános iskolai tanulmányait. Édesanyjával és
testvéreivel együtt 1957 -ben beköltözött Budapestre, az általános iskola 8. osztályát a Lónyai utcai (akkor Szamuely utca) általános iskolában fejezte be, majd a Veres Pálné gimnáziumba érettségizett 1963 -ban. Éppen ebben az évben törölték el a származás szerinti megbélyegzést (osztályidegen, azért nem vehető fel egyetemre) és így kitűnő érettségivel bejutott az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem fizikus szakára, ahol 1968 -ban szerzett fizikus
diplomát. A Csepeli Fémművek laboratóriumában kezdett dolgozni a fémfizika területén. A
napi munka mellett tudományos területen is aktivizálta magát, tervezte a doktori cím megszerzését. Aktívan részvett a Torockó téri református egyház ifjúsági körében, széles baráti
körének meghatározó, központi személyisége volt. 1970. április 15.-én, 25 éves korában egy
motor balesetben halt meg Gödön.

Matolcsy Zsuzsa (1929 - 2015)
Szüleinek (Matolcsy Tamás és Viczián Ilona) első gyermekeként 1929 november 8.-án született Budapesten (Később még négy testvére született: Eszter, Ilona, Katalin és Sándor).
Szülei kétlaki életét (Budapesten a Tisztviselő telepen és Farmoson az Alsóházban) természetesnek véve egyszerre szocializálódott a falusi (paraszt) és városi (polgári középosztály)
igen eltérő világban élő kortársaihoz. Gyermekkorától kezdve vezéregyéniség volt mindkét
„körben”. Az iskolában jól tanult. Korai serdülő éveiben már csinos, nőies egyénisége felkeltette a fiúk érdeklődését. 13 éves korában ismerkedett meg későbbi férjével (Deák Istvánnal, családi becenevén Dudival), aki akkor 18 éves gimnazista diák volt. 15 évesen – családjával együtt – az orosz front elől nyugatra, Sopronon keresztül Bajorországba menekültek. A családot Altötting mellett egy tanyán fogadták be, Zsuzsa Altöttingben (az Angol
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Kisasszonyok zárdájában) az apácák által működtetett gimnáziumba járt, ott is érettségizett.
Felfigyeltek rajzkészségére, szépen rajzolt és festett.
Közben itthon Dudi orosz fogságba került, kihurcolták a Szovjetunióba, ahonnan két év
múlva tudott hazajönni. Levelezés révén megtalálták egymást és Zsuzsa, Dudi hívására – hamis papírokkal – 1948 -ban hazaszökött” Magyarországra és összeházasodtak. Először Kispesten laktak, majd átköltöztek Budára, a II. kerületi Kuruclesi útra. Két gyerekük született:
István (1949) és Zsuzsi (1951). Zsuzsa egy asztalilámpa készítő kisipari szövetkezetben dolgozott, lámpaernyőket festett. Zsuzsa családi „központ” volt, összetartotta férje, szülei (Matolcsy, Viczián) családjainak Pesten élő tagjait. Egyik unokatestvérét – Matolcsy Mátyást,
aki kitelepített volt és nem lakhatott Pesten – nem kis veszélyt vállalva befogadták.
1956 -ban, a forradalom leverése után elmenekültek Magyarországról és kivándoroltak az
USA-ba, ahol szüleik éltek. Amerikában a nulláról kellett újrakezdeni: nem tudtak angolul,
nem volt munkájuk, Dudit tüdő problémák miatt 9 hónapig szanatóriumba kezelték. Zsuzsa
segédmunkás lett egy idősek otthonában (Masonic Home), ahol takarított, mosogatott, majd
fokozatosan haladt felfelé a lépcsőn, az idős gondozottak imádták, új-féle programokat talált
ki, szervezett meg számukra, mígnem 25 év után programigazgatóként ment nyugdíjba.
Közben Dudi is elhelyezkedett a Wallingfordi városházán és a város közműveinek műszaki
vezetője lett. Stabil, biztonságos, jómódú életet biztosítottak a családnak.
Zsuzsa Amerikában is központi, összetartó személyiséggé vált nemcsak a család, hanem az
amerikai magyar közösség, baráti körük számára is. Otthonuk mindig nyitva állt az érkezők
előtt (Magyarországról érkezők előtt is), mindenkin segítettek, aki csak rászorult.
Nyugdíjba vonulásuk után leköltöztek Floridába (Sarasotába), ahol igen kiterjedt magyar
közösség élt. Minden évben hazalátogattak Magyarországra, minden alkalommal leutaztak
Farmosra és végakaratuk is az volt, hogy ott kívánnak nyugodni és a család újabb generációi
részére összekötő kapocsként szolgálni. 2008 szeptember 9. -én – pontosan 60 évvel esküvőjük után – a Pestlőrinci római katolikus plébánia templomban, ahol esküvőjüket is tartották,
ünnepélyesen megerősítették esküjüket a meghívott családtagok, barátok jelenlétében.
2015 -ben két hónappal férje halála után követte őt.

Matolcsy Eszter (1932 - )
Matolcsy Tamás és Viczián Ilona másodszülött gyermeke, 1932. február 3.-án született Budapesten a Bethesda kórházban. Öten voltak testvérek: Zsuzsa (1929), Ilona (1936), valamint az ikrek: Katalin és Sándor (1943). A család kétlaki életet élt, Farmoson az Alsóházban
és Pesten a Tisztviselő telepen volt lakásuk. Eszter az elemi iskola osztályait a telepen fejezte be, majd gimnáziumba a Sacre-Coeur-ba került.
Az előrenyomuló orosz front elől 1944 őszén az egész család nyugatra menekült. Először
Fertőrákoson laktak, Zsuzsa nővérével Sopronban a Szent Orsolya gimnáziumba jártak és a
Kollégiumában laktak néhány hónapig. 1945 elején továbbmenekült a család, Bajorországba
egy tanyán kapott szállást, a lányok a közeli Altötting városban az Angol Kisasszonyoknál
folytatták tanulmányaikat. Ott érte el őket az amerikai „felszabadítás”. Édesapját az amerikaiak letartoztatták, és 1945 őszén Magyarországra szállították, átadták a kommunista kormánynak. Börtönbe került, ahonnan viszontagságos körülmények között sikerült megszöknie és csatlakoznia családjukhoz Bajorországban.
1949 -ben a család Franciaországba ment, ahol néhány hónap alatt sikerült elintézni a Brazíliába történő kivándorlást, illetve befogadást. Három hetes tengeri hajózás után 1949 tavaszán megérkeztek Brazíliába, Rio de Janeiróba. Ide már Zsuzsa nővére nem tartott a családdal, Bajorországból hazaszökött Magyarországra későbbi férje hívására.
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Új világ, új ország, két nyelvet is tanulnia kellett, portugált és angolt. Eszter 17 évesen elment dolgozni, hogy a család élni tudjon. Rióból hamarosan átköltöztek Sao Paulóba, ahol
az erős magyar kolónia enyhíteni tudta a hontalanság érzését. Ott ismerkedett meg Magyar
Nándorral, akivel 1952 februárjában összeházasodtak. 1955 -ben felköltöztek az USA-ba és
1957 -ben csatlakoztak az 1956-os forradalom után Magyarországról kivándorolt Zsuzsa
nővérének New Englandban élő családjához.
Négy gyerekük született: Nándor (1953), Jutka (1955), Tamás (1958) és Péter (1963). Hét
éves amerikai tartózkodás után – férje megromlott egészségi állapota miatt – visszamentek
Brazíliába, ahol 31 évig dolgozott az Avon cégnél, mint kétnyelvű titkárnő. Szabad idejében
aktívan tevékenykedett a magyar kolóniában, a Magyar Házban és gondozta, ápolta beteg
férjét, aki 2006-ban halt meg.
Ezt követően Eszter minden évben hazalátogatott Magyarországra, mindig felkereste szülei
sírját a Farmosi családi temetőben és bekapcsolódott Farmos közösségi életébe. Hazalátogatásait segítette, hogy Jutka lánya és Péter fia Németországban élnek, és európai útjai során
őket is mindig meglátogatta. Nagy örömére unokája (Jutka fia, Nick) magyar lányt vett feleségül, jól megtanult magyarul, Magyarországon, Nagykovácsiban élnek és baráti-rokoni
kapcsolatot ápolnak az itteni Matolcsy családdal. Itt született két dédunokája, akik miatt még
szívesebben jött Magyarországra.
Egész életét a családjának szentelte, gyerekei, unokái és dédunokái jelentették élete célját,
értelmét.

Matolcsy Ilona (1936 - )
Matolcsy Tamás és Viczián Ilona harmadik gyermekeként született Matolcsy Ilona (Ili)
1936. október 17.-én Budapesten a Bethesda kórházban. Öten voltak testvérek: Zsuzsa
(1929), Eszter (1932), valamint az ikrek: Katalin és Sándor (1943). A család kétlaki életet
élt, Farmoson az Alsóházban laktak, ide kötötte őket a családi birtok, amin apja és Mátyás
öccse gazdálkodtak. Pesten pedig a Tisztviselő telepen volt lakásuk, mivel apja a Verebély
féle sebészeti klinikán volt tanársegéd és közben két ciklusban Országgyűlési képviselő.
Testvéreivel együtt Ili is gyakran járt át Farmosról Tápiószelére (5 km), ahol a Viczián
nagyszülők éltek egy kúriában és gazdálkodtak a birtokukon.
Ili Pesten a Tisztviselő telepi iskolában kezdte az elemi osztályokat. Az előre nyomuló orosz
front elől 1944 őszén az egész család nyugatra menekült. Először Fertőrákoson laktak (Soprontól 5 km), és az ottani iskolába járt. 1945 elején tovább menekült a család, Bajorországban egy tanyán kapott szállást, (Altötting város közelében a Bichl nevű tanyán). Ott érte el
őket az amerikai „felszabadítás” a háború végén. Édesapját az amerikai katonai rendészet letartóztatta, és 1945 őszén Magyarországra szállították, átadták a kommunista kormánynak.
Börtönbe került, ahol regénybe illő módon sikerült megszöknie és csatlakoznia családjukhoz
Bajorországban. Négy éves németországi tartózkodás után – Ili Altöttingben az Angol Kisasszonyoknál folytatta tanulmányait – 1949 -ben átment a család Franciaországba, ahonnan
az USA-ba, Kanadába szerettek volna továbbmenni, de azok a kvóták már be voltak töltve,
így Brazíliába indultak. Három hetes tengeri hajózás után 1949 tavaszán megérkeztek Brazíliába, Rio de Janeiróba. Ide már Zsuzsa nővére nem tartott a családdal, Bajorországból hazaszökött Magyarországra későbbi férje hívására. Néhány hónapos láger-élet után megkapták a
szükséges okmányokat, Brazília befogadta a családot. Átköltöztek Sao Paulóba, ahol nagy
magyar kolónia élt. Apja orvosként dolgozott, a gyerekek iskolába jártak, Ili is, megtanultak
portugálul, angolul. Ili egy magyar bálon találkozott Fekete Jánossal, aki szintén akkoriban
érkezett Brazíliába, Svédországon keresztül. 1954-ben megtartották az esküvőt. Sorba születtek a gyerekek: Zsuzsi (1955), Ilona (1956), János (1958), Tamás (1961), Andrea (1964)
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és Bea (1968). Férjének vegyész végzettsége volt, de tipikus ezermesterként mindenhez értett és mindent meg tudott csinálni. Állandóan voltak új ötletei és mindet meg is tudta valósítani. Kezdetben nagyon szerényen, takarékosan éltek, lassankint házat, földet vettek, építkeztek és idővel megszűntek anyagi gondjaik. Sao Paulóból kiköltöztek vidékre,
Botucatuban vettek egy darab őserdőt, amit az évek során „paradicsommá” varázsoltak.
Gyerekeik jó iskolákba jártak, egyetemeken végeztek, lakásuk, házuk lett. A Botucatui nyaraló rezidencián nyári szünetekben a saját 6 gyerekük mellett Eszti nővérének a gyerekei is
nyaraltak.
Férje 90 éves korában „nyugdíjba vonult”, addig két fiával dolgozott a saját gyárukban.
2016 -ban halt meg. 16 unokájuk született. Ili nem maradt egyedül, Tamás fiával közös
„ikerházban” élt, a többi gyereke is gondját viselte. Sokat betegeskedett férje halála után,
biztonságos mozgásköre lecsökkent, de gyerekei, unokái mindig rendelkezésére álltak, segítették. Kinyilvánított kívánsága volt, hogy halála után a Farmosi családi temetőben legyen
végső nyughelye, szülei sírja közelében.

Matolcsy Sándor (1943 - )
1943. március 15.-én született ikertestvér nővérével Katalinnal együtt szülei (Matolcsy Tamás és Viczián Ilona) ötödik gyerekeként, három nővére Zsuzsa (1929), Eszter (1932) és
Ilona (1936) után. A család kétlaki életet élt, Farmoson az Alsó-Házban és Budapesten a
Tisztviselő telepen is volt berendezett lakásul, mivel édesapja a Sebészeti Klinikán dolgozott, mint tanársegéd és Farmosi birtokukon gazdálkodtak Mátyás öccsével.
1944 őszén a közelgő szovjet hadsereg elől Bajorországba menekültek, a bajorországi kisváros Altötting közelében egy tanyán fogadták be a családot. Apját a megszálló amerikai csapatok 1945 júniusában letartoztatták és átadták a kommunista magyar hatóságoknak. Börtönbe, majd internáló táborba került, ahonnan 1946-ban megszökött és csatlakozott a családjához Németországban.
A család – köztük Sándor is – 1949 -ben Brazíliába, Sao Paulóba emigrált. Sándor ott kezdet
el iskolába járni, ott tanult meg portugálul. (A családon belül magyarul beszéltek, de írni,
olvasni soha nem tanult magyarul). A család egyik része 195 -ben az USA-ba költözött (Ilona maradt Brazíliába családjával), Sándor itt járt középiskolába és itt tanult meg angolul.
1966 -ban graduált Washingtonban a Georgetown Egyetemen. Édesapja végakarata volt,
hogy haló porait a Farmosi temetőben helyezzék végső nyugalomra. 1967 -ben Sándor
csempészte haza egy bádog dobozban az USA-ban elhamvasztott édesapját. Ez a kommunista Magyarországon nem volt egy kockázatmentes akció. Ekkor ő 24 éves volt, felnőttként
először volt Magyarországon.
1968 -ban – egy amerikai ösztöndíjat elnyerve – beiratkozott a Bécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1975 -ben szerzett diplomát. Közben megtanult németül. Gyakorló orvosként az
ausztriai Kismartonban dolgozott. Ausztriában töltött évei alatt szinte hetenként járt haza
Magyarországra és a széles körben értelmezett családtagok gyakran szálltak meg nála Bécsben a lakásán. 1977 -ben megnősült, Budapesten volt az esküvője, felesége Wolf Sára. (Matolcsy Melanie, Babi néni unokája) Két lányuk született: Melanie (1979) és Alexandra
(1981).
1980-ban visszaköltöztek az USA-ba, Trumbullba. 1982 -ben honosította bécsi diplomáját
az USA-ban és a sürgősségi betegellátás területén elismert szakember lett, a 2000 -es évek
elején már nemzetközi szinten is. Az USA-ba megkezdődött a magasba ívelő orvosi pályafutása a sürgősségi betegellátás területén. A teljesség igénye nélkül néhány adat: a Harringtoni
kórházban a sürgősségi részleg igazgatója (1991-2002), 1982-ben az Amerikai Sürgősségi
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Kollégium (ACEP) tagja lett, 2004-ben beválasztották az ACEP nemzetközi szekciójába,
majd 2006-ban az ACEP örökös tagjává választották. 2009-2014 között a Haverhill-i Kórházban a sürgősségi részleg vezetője, a Egészségügyi Tanácsának tagja.
Sándor 1986 -ban elvált feleségétől, majd 1994 -ben újra nősült. Második felesége Denise
Cowden, akinek ez szintén második házassága. Az új amerikai feleség szintén az egészségügyben dolgozott, mint kórházi főnővér. Nekik nem született közös gyerekük.
Egész pályafutása során elkötelezett támogatója volt a magyar orvostársadalomnak, a magyarországi egészségügy fejlesztésének, a magyar orvosképzés nemzetközi szintre emelésének. Fontosabb elemei ezen tevékenységének:


1982 - 1994 között az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMMA) tagja, 1986-ban
titkára, az évente Sarasotában (Florida) megrendezett konferencia aktív szervezője.
1994 - 97 között a HMMA elnöke, majd ezt követően a Közösségi Kapcsolattartás Bizottságának az elnöke. Ennek kapcsán minden konferencián részt vett egy magas rangú magyar orvos delegáció, előadásokkal, kapcsolatépítés céljából.
 Kezdeményezésére a HMMA, a Buffalo Medical School és négy magyar orvostudományi egyetem együttműködési megállapodást írt alá 1995 -ben, amelyben 12-12
magyar és amerikai hallgatónak tette lehetővé három hónapos rotációval a tapasztalatszerzést (20 év alatt több mint 200 magyar orvostanhallgató jutott ki Amerikába).
 1999-ben főszervezője az Egyetértési Memorandumnak, amely négy magyar orvostudományi egyetem és a Massachusetts-i Orvostudományi Egyetem (UMASS) írtak alá
a magyar sürgősségi orvosképzés fejlesztése érdekében.
 A Magyar Sürgősségi Orvosok Társaságának tagjává választották 2002 -ben, majd a
Magyar Egészségügyi Tanács igazgatótanácsába is meghívták. 2016 -ban meghívták a
II. Sürgősségi Orvoslás konferenciára „keynote speaker”-nek.
 Kezdeményezője és megalapítója volt 2007-ben Balatonfüredi Orvostanhallgatók
Klubjának, ami évente szervez konferenciát
 2014 -ben az UMASS delegáció tagjaként tárgyalásokat folytattak a magyar Egészségügyi miniszterrel (EMMI) a magyar-amerikai egészségügyi oktatásban való együttműködésről.
 2016 -os amerikai nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg kapcsolata a magyar orvostársadalommal, de segítség nyújtása során a szervezeti keretek helyett inkább a
személyes kapcsolatai, ismertsége, presztízse kerültek előtérbe.
 Sok hazai elismerést, kitüntetést kapott munkásságáért, néhány a jelentősebbek közül:
– Batthyány-Strattmann László kitüntetés Balog Zoltán EMMI minisztertől
(2012)
– Onkológiai Intézet kitüntetése a magyar-amerikai együttműködés fejlesztéséért
(2017), átadta Kasler Miklós, a későbbi EMMI miniszter
– Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Áder János, magyar államfőtől (2018)
– A Semmelweis Orvostudományi Egyetem ezüst kitüntetése az egyetem rektorától Merkely Bélától (2018)
Szülőfaluja, Farmos – mióta felnőtt fejjel megismerte – mindig a szíve közepén volt. Végrendeletében meghagyta, hogy porai ott találjanak végső nyugalmat, sírja helyét már kijelölte a családi temetőben. Minden évben legalább egyszer meglátogatta Farmost, a temetőt, és
ha tehette, részt vett a Matolcsy családdal kapcsolatos eseményeken.

Matolcsy Miklós (1966 - )
Matolcsy Miklós 1966. február 10.-én született Budapesten Matolcsy Mátyás és Viczián Erzsébet első szülöttjeként. Biztonságban, szerető családi körben gyerekeskedett. Édesanyjától
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a családi összetartozás fontosságát, a családtagokkal való szeretetteljes törődést, apjától a kitartást, a szorgalmat, a megkérdőjelezhetetlen tisztességet tanulta. Apai nagyanyjától (Pesti)
a tartást, anyai nagyanyjától (Buda) a feltétel nélküli szeretetet, anyai nagyapjától a csöndes,
talpig úriember példáját kapta. Apai nagyapját nem ismerte (1953 -ban a kommunisták börtönében halt meg). A nagyszülők által szervezett és biztosított Velence tavi nyaralások az
egyre szaporodó számú unokatestvérekkel felnőtt korukra szoros baráti kapcsolattá formálódott. Miklós 8 éves korában kezdett vitorlázni a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egyesületben. Ezt a sportot versenyszerűen űzte és űzi azóta is. Télen a gyerekkori nagy családi síelések felnőtt korban unokatestvérekkel, barátokkal, saját gyerekeivel kibővülve folytatódtak.
Gábor öccsével felnőtt korukra szoros baráti kapcsolat alakult ki.
Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségizett 1984 -ben és jelentkezett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre. (MNE). A kor előírási szerint „előfelvételisként” behívták katonának, Marcaliban szolgált. (Ott ismerkedett meg Juhász Zoltán és Nagy Gáborral, akikkel
mély, életre szóló barátság alakult ki köztük). Egy év után otthagyta a MNE-t és különbözeti
vizsgát letéve a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) második évfolyamán tanult tovább,
ahol 1990 -ben gépészmérnöki diplomát szerzett.
1990 -ben a Tungsram - General Electric cégnél kezdett dolgozni, ahol tagja lett a vezetőigyakornok programnak. Ennek keretében a cég kiküldte az USA-ba egy egyéves továbbképzésre, tanulmányútra 199.?-ben. Az a gyakorlat, tapasztalat, amit ott szerzett az nagyban befolyásolta (a rendszerváltás utáni években) későbbi pályafutását.
1996 -ban átment a Pepsi Colához, ahol különböző közép-vezetői posztokat töltött be, majd
a cég Sárvári gyárának igazgatója lett. Nagy tapasztalatot jelentett számára egy kisváros
nagy cégének a vezetése.
1998 -ban megnősült, felesége Béres Katalin tanítónő, fiuk Matolcsy András 2005-ben született. 2010 -ben ugyan elváltak, de a baráti kapcsolat fennmaradt közöttük.
A Pepsitől a nagy rivális, a Coca Cola csábította el 1999 -ben, ahol 7 évig dolgozott különböző felső vezetői beosztásban. Először Magyarországon, majd később a régió logisztikai
igazgatója volt, majd a teljes magyar termelési terület igazgatója lett.
2003 -ban - a Coca Colánál bekövetkezett nagy átszervezés kapcsán nem akarta vállalni a
felajánlott pozíciót (feladatot) és nagy váltással az akkori legnagyobb hazai nyomda (Szikra
-Atheneum) vezérigazgatója lett. Sikerült a céget – erős versenykörnyezetben – újra nyereségessé tenni, de a cégnél bekövetkezett tulajdonosváltás miatt neki is váltania kellett. 2008ben egy 50 fős családi vállalkozás (Folprint nyomda) vezetője lett, amit profi, jól szervezett
vállalattá alakított át.
Az alkalmazotti létből 2009 -ben lépett ki, egy amerikai rokonnal közösen alapított céget,
amely múzeumi ajándéktárgyak tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozott
Európa meghatározó múzeumaiban. 2011 -ben az amerikai rokon megbetegedett, hazautazott Amerikába és kiszállt a cégből. Miklósnak újra váltania kellett, 2011 -ben létrehozott
egy saját vállalkozást, a PontVelem Nonprofit Kft-t országos komplex fenntarthatósági
programokat szervezett általános és középiskolás diákok számára. Néhány év alatt ezekkel a
programokkal a kategóriában a legnagyobbak közé fejlődött fel, a programok fővédnöke a
Köztársasági Elnök.
2013 -ban újra nősült, felesége Verebélyi Andrea, akinek ez szintén a második házassága,
két gyermekét (Hanna és Mirkó) hozta magával az első házasságból. 2012 -ben megszületett
közös gyerekük, Bence. A hat fős család Budakeszin, Miklós által épített, szép nagy családi
házban lakik.
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Miklós a Corvinus Egyetem egy két éves továbbtanulás eredményeképpen 2014 -ben „pálinkamesteri” (második) egyetemi diplomáját szerezte meg és azóta – kis házi pálinkafőző
berendezésével – ez a tevékenység meghatározó hobbi tevékenységet játszik életében.
Pályafutása középútján kiegyensúlyozott, két lábbal a valóság talaján álló ember. Hátralévő
életében várható még tőle az utókor számára példát mutató, feljegyzésre érdemes cselekedet,
eredmény.

Matolcsy Gábor (1968 - )
Gábor 1968. június 24.-én (Szent Iván napján) született Matolcsy Mátyás és Viczián Erzsébet második gyermekeként. Mind az 1968 -as forradalmi év, mind a jeles nap rányomta bélyegét a későbbi életére. Sok esetben nem a megszokott, hagyományos utat járta be, a lázadás és a sötétség - világosság kettőssége végig visszatérő motívum maradt nála. Gyerekkora
békés, harmonikus légkörben telt, a pasaréti általános iskolás évek alatt egész életére szóló
barátságokat kötött. Tanulmányaiba nem fektetett túlzott energiát, nem motiválta a maximum elérése, megelégedett a még épp megfelelő szinttel. A középiskolát egy véletlen döntés
alapján egy épületgépész szakközépiskolában végezte, szintén nem túl nagy odaadással. Életére nagyszüleihez kötődő kapcsolata meghatározó hatással volt, jelentős szerepük volt abban, hogy a kamaszkorát nagyobb sérülések nélkül átvészelte. Szülei kora fiatalságától
nagyfokú önállóságra nevelték, a balatonföldvári vitorlás egyesületben eltöltött 10 év ennek
egyik jó iskolája volt. Technikumi érettségi után fel sem merült, hogy tovább tanuljon, dolgozni kezdett egy kutató intézet laboratóriumában. Az akkor még kötelező katonaságot is sajátos módon hagyta ki, egyszerűen nem vett tudomást az időről-időre érkező behívó parancsokról.
Életében jelentős fordulatot hozott, amikor viszonylag fiatalon, 20 évesen megismerkedett
későbbi feleségével, Bolla Máriával. Marica az Eötvös kollégiumban lakott, harmad éves
volt az ELTE Magyar-Olasz tanári szakán. Az őt körülvevő értelmiségi közeg Gábort is ráébresztette a tanulás - tudás hatalmára. Maricával közel 7 éves együttélés után 1995. május
20.-án házasodtak össze. 1996. szeptember 13.-án világra jött első gyermekük, Mária. Szörnyű, tragikus műhiba miatt – amikor már az anya is, a magzat is súlyos mérgezés állapotába
került – császármetszéssel hozták világra a magzatot a várandóság 7. hónapjában. Az anyának sikerült kigyógyulnia a mérgezésből, a kis Mária azonban 3 hónapos intenzív kezelés ellenére meghalt.
A rendszerváltás zavaros időszakában részt vett az akkori ellenzék által szervezett megmozdulásokban, később barátaival „vad-kapitalista” vállalkozásokba is belevágott, utcai könyvárusítástól a Jazzklub üzemeltetésig sok mindent kipróbált. Pár évet dolgozott a filmgyárban
is, aztán szép lassan megkomolyodva „normál” munkahelyeken is. Viszonylag későn, 30
évesen kezdett bele a felsőfokú tanulmányaiba, és szerzett gazdasági mérnök diplomát.
1999. július 20.-án megszületett Mátyás fiuk, akit az előzmények miatt hatalmas aggódással,
de kitörő boldogsággal fogadtak. Mátyás kiskorától kitűnt kimagasló intelligenciájával, ami
párosult az apjától örökölt lazasággal. Gyerekkorától érdekelte a számítástechnika, egyetemi
tanulmányait is a informatika területén végezte. 2001. augusztus 13.-án megszületett Ágnes
leányuk. Szépségét és okosságát édesanyjától, konok makacsságát apjától örökölte. Mindig
is vonzódott a sok gyerekhez, a nagycsaládhoz, és bár hosszas mérlegelés után, de mindenki
nagy örömére 2006. május 4.-én Mihály is megszületett.
2004-ben szülei segítségével megépítették Nagykovácsiban azt a családi házat, ami hosszú
távú, biztos hátteréül szolgált az egész családnak.
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Gábor viszonylag későn érő típus, de a családja iránti felelősség tudata, és a társadalmi elvárások miatt végül felnőtt, bizonyos szempontból „beállt a sorba”. 50 éves korára felelősségteljes munkát végző gazdasági szakemberré, vezetővé vált.

Matolcsi Máté (1973 - )
Matolcsi Máté 1973.11.27-én született Budapesten. Édesanyja Mezőfi Éva, édesapja Matolcsi Tamás. Nagy hatással voltak rá az általános iskolai évek a „Virányosban”, ahol életre
szóló barátságokat kötött. Már itt megmutatkozott a matematika iránti tehetsége, és tanulmányait a „Fazekasban” folytatta, majd 1991-ben a magyar csapat tagjaként részt vett a
Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Ezután a wales-i Atlantic College tanulója volt két
évig, ahol 1993-ban Nemzetközi Érettségit tett. Ez a két év is meghatározó volt világlátásában és személyiségfejlődésében.
1993 -tól az ELTE matematikus szakának hallgatója volt, ott diplomázott, majd 2003-ban
szerzett PhD fokozatot szintén az ELTE-n.
2000.07.08-án feleségül vette Langer Zsuzsát, és 2001.02.03-án megszületett fiuk Matolcsi
Dávid, majd 2003.02.06-án lányuk Matolcsi Nóra.
Mindig meghatározó örömforrás volt életében a sport: először a foci, utóbb pedig a tenisz
szerelmese lett. A szellemi sportokban a sakkot inkább góra váltotta, amikor Dávid fiával
gózni kezdett, és a játék szépsége magával ragadta.
200 2-től 2016 -ig az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója volt, majd
2016-tól a BME egyetemi tanára (és továbbra is a Rényi Intézet félállású kutatója). 2007ben az MTA Alexits György díját nyerte el. 2015 -ben megszerezte az MTA Doktora címet.
Legjobb matematikai eredményeit Mihalis Kolountzakis-szal érte el a krétai egyetemen tett
vendégkutatói munkái során. Kréta szigetére egyébként is olyan szeretettel gondol, mint második otthon.
Fia, Matolcsi Dávid továbbviszi a matematikai tehetség vonalát: ő háromszor szerepelt
Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, és tehetsége minden kétséget kizáróan felülmúlja
apját. Lánya, Matolcsi Nóra idősgondozónak tanul, és kedvességével belopja magát mindenki szívébe.

Matolcsi Eszter (1975 - )
Matolcsi Eszter Budapesten született 1975. március 27.-én, Matolcsi Tamás és Mezőfi Éva
harmadik gyerekeként, Balázs és Máté után.
Két bátyja és két unokabátyja, Miklós és Gábor mellett az egyetlen kislány fiúsan nőtt fel.
Nagy örömmel vett részt velük bármilyen játékban, sportban és a velencei családi nyaralások testvéreivel, unokatestvéreivel és Pesti (Verebély Erzsébet) nagymamával a gyerekkor
meghatározó élményeivé váltak. A Velencei tóhoz kötődött egy másik fontos korszak életében. Itt űzte kamasz korában kedvenc sportját, a vitorlázást az agárdi VVSI sportegyesületben hat éven át.
Az általános iskolai tanulmányait 1981 - 89 közt a Virányos úti Kelen József Általános Iskolában végezte kitűnő bizonyítvánnyal. Szorgalmas tanuló volt és a jeles iskolai eredményei
mellett sok tanulmányi versenyen is jól szerepelt. Humán beállítottsága és az olasz nyelv
iránti érdeklődése miatt az Eötvös József gimnáziumban tanult tovább. A gimnáziumi évei
alatt is megtartotta a szorgalmát és érdeklődését, 1993 -ban jelesen érettségizett. 1993-94-es
tanévben a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem olasz szakára járt, majd tanulmá-
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nyait Olaszországban folytatta a bolognai „Universita degli Studi” egyetemen, ahol az angol-francia szakot választotta. Itt diplomázott le dicsérettel 2000 márciusában.
Egy gimnáziumi tanulmányi csereprogram keretében 1991-ben megismerte Fabrizio
Romagnoli-t, akivel tíz évvel később, 2001. június 17.-én összeházasodott. Ez a kapcsolat
nagy fordulatot jelentett életében. Néhány év elteltével, 1994 őszén kiköltözött Bolognába,
ahol Fabrizioval és családjával élt az egyetem elvégzéséig. Az utána következő években,
2002 -től 2018 -ig Eszter és Fabrizio egy biófarmon élt és gazdálkodott Villa Sassonero falu
közelében. Öt éven át egy másik családdal együtt a farmon egy kis önfenntartó bió közösséget alkottak.
A biogazdálkodás meghatározóvá vált életében. Összeköttetésbe léptek egyre több helyi mezőgazdásszal és 2005 -ben csatlakoztak a WWOOF (World Wide Opportunities on Organic
Farms) nevű nemzetközi bió mozgalomhoz. A farmon tíz éven keresztül fogadtak önkénteseket az olaszországi WWOOF szervezet által. Eszter egyre aktívabban vett részt az olasz
egyesület életében, először, mint helyi koordinátor, majd öt éven át, mint az igazgatótanács
tagja. Az utóbbi években, 2013-tól kezdve Olaszországot képviseli a nemzetközi WWOOF
federációban, melyben 2017 óta tanácstag és 2019 ősze óta az elnök szerepét tölti be. A farmon töltött évek alatt született Eszter és Fabrizio két gyereke: Stella 2005. november 23.-án
és Flavio 2008. május 20.-án, mindketten Bolognában. Stella a nyelvek iránti szeretetet örökölte és az Imolai gimnáziumban tanul angol- spanyol- francia szakosodással. Flaviot inkább a természettudományok vonzzák, és már kisiskolás korában kitűnt a tehetsége a matematika terén.
Olaszországi tartózkodása első éveitől kezdve Eszter szoros kapcsolatba lépett a bolognai
magyar konzulátussal és mind máig részt vesz a helyi magyar közösség programjain, Stellával és Flavioval együtt.
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14.Melléklet/1. Függelék

Farmosi Matolcsy család alsó ága
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15. Melléklet
SEHOVÁ NEM KÖTHETŐ MATOLCSYAK
A kutatások, elemzések során több olyan Matolcsy került a látókörbe, akit sem családághoz,
elágazáshoz, csoporthoz, vagy földrajzi területhez nem lehetett kötni. De a Nagy Matolcsy
Sejtés alapján biztos, hogy valahogy kötődik a Matolcsy „klánhoz”, ezért itt rögzítjük a velük
kapcsolatos rövid, információ hiányos megjelenést. Hátha…
Matolcsy János (1585), Matolcsy Tamás (1595) és Matolcsy János (1607) szerepelnek a
Magyar Protestáns Egyház történetben [71].
Matolcsy (Csizmadia Matócsi) címeres levelet kapott 1658-ban az Abari családdal
Matolcsyné öregasszony meghalt 1718 február 8.-án
Matolcsy István lelkész Nagykanizsán (1887-88), majd Kaposváron (1890-93) [57].
Matolcsy Pál (1865 - ) Tanító. 1902-ben cikke jelent meg a Pécsi Nyomdában.
Matolcsy József Tiszapolgáron született 1919-ben. A II. Világháborúban honvéd volt, Balatonalmádiban halt meg, lövés érte.
Halasi Matolcsy Zsuzsa. Színésznő akart lenni, 1974-ben kirakatrendező, majd festőművész.
Első kiállítása 1986-ban volt [25]
Matolcsy Lívia 2015-ben eladó egy könyvesboltban Budapesten, 30 év körüli. Apja Matolcsy
György. (1953 -) Felmenőiről semmit nem tud, ő Nyíregyházán született.
Matolcsy György 2018-ban a Budapest XXII. kerület Természetbarát bizottságának alelnöke.
Tóth-Matolcsy László 2018-ban egy református konferencián vett részt Debrecenben. Anyai
nagyanyja Matolcsy Irma (1892-1972), ő utána vette fel a Matolcsy nevet – aki Nyíregyházán lakott, de családja a Felvidékről származott. Sokáig élt Dombóváron is, ott van eltemetve.
Matolcsi Viktória 2021-ben bukkant fel a neve az interneten, ahol „csoda-helyeket” mutat be
Magyarországon és ajánlja felkeresésüket. Magáról röviden annyit ír, hogy nagy, természet-szerető családban nőtt fel, 7 évet töltött külföldön. 3 éves fia van, akit szintén a természet szeretetére nevel.
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