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Előszó

Merre van Darna? – foglalkoztatott a gondolat régóta. Talán 
attól kezdve, hogy megtanultam leírni a nevemet. Ez a kíván-
csiság még jobban fokozódott bennem, amikor a nagy roman-
tikus író Jókai Mór regényeit olvastam. Kérdeztem apámat, 
nagynénémet – merre van Darna? Honnan jöttünk? –, ők úgy 
gondolták, Erdélyből. 

Azután hosszú éveken keresztül nem értem rá foglalkozni a 
családtörténetével. 

2005-ben kezdtem el a kutatást az Internet segítségével. Most 
tízéves anyagot rendszereztem és foglaltam írásba. 

A várpalotai katolikus Plébánián kezdtem el a kutatást. A 
házassági anyakönyvbe bejegyzett 1843. január 8. ükapám 
Darnai István házasságkötésének dátuma az első hiteles adat 
Palotán. 1825-től vannak meg az anyakönyvek. Az anyaköny-
vek nagyon kevés adatot tartalmaznak. Nincs adat a születés-
helyére, sem a szülők nevére. 1860-as években kezdték példá-
ul a házszámokat is feltűntetni. Az anyakönyveken kívül, az 
1828. évi összeírás a másik forrás, de adóíveken sem találtam 
Darnai nevezetűt.

Kutatásom, továbbiakban arra irányult, honnan ered a ne-
vünk és hol éltek Darnay családok?

Nem teljes az anyag, mert újabb és újabb oklevelek kerülnek 
elő, és ez áltál bővülnek az ismeretek. A napjainkig feldolgozott 
középkori oklevelekből összeállt történet a Darnay családok-
ról, úgy gondoltam érdemes a közreadásra. A középkor záró 
dátumának 1526os évet, azaz a mohácsi csatavesztést tekintik. 
Az a 300 év, amely időszak a középkor és Darnai István palo-
tai megtelepedése között, van, részben megszűntette, részben 
átrendezte a Darnai családok életterét. A másik nagy változás 
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Darna, Darno és 
Dorno helységnevek

Árpád-kori magyar nemzettségek személynevei általában 
földrajzi és helynévként éltek és élnek tovább történelmünk 
írásos anyagaiban, az oklevelekben és a népi emlékezetben. 
Sajnos a z Árpád-kori okleveles anyag igen kevés. 

Darnáról, ránk maradt első írásos forrás 1246.-ból szárma-
zik. IV. Béla által kiadott oklevelében. Az oklevél, egy határ be-
járás leírása a füleki várhoz tartozó birtokokról. 

Fülek vára, 1205-1235 között épült. A Kasics nemzettség Si-
mon fia, Folkus (Falkos) bírta. (1) 

 A tatárjárás idején, tehát már felépült a vár. Mint tudjuk 
a kővárak ellenálltak a mongolok támadásának. Fülek vára is 
ezek közé tartozott.

Folkus arra használta fel szerencséjét, hogy a tatár elől me-
nekülőket, becsalta várába, majd kifosztotta és megölte őket. A 
király, IV. Béla, ezért a garázda lovagtól elvette Füleket, majd 
Magistro Mauritio azaz Móric pohárnokmesternek adomá-
nyozta oda. Ő, pedig 1247-ben atyai nagybátyjának adta to-
vább, Aba fiának Márknak. ” 

A várbirtok 11 faluból állott. Az oklevélben Darna falu, föld-
területként „terrae Darna” van megemlítve, csak úgymint a 
szomszéd faluk, Serke és Ajnácskő. 

 Darna, az Ajnácskői–dombvidék és az Erdőhát közötti 
völgyben fekszik, ahol, a Darna patak csörgedez. Ma Macskás 
pataknak nevezik.

 A patak egy darabig párhuzamosan halad a Rimával majd 
Rimaszcsnél folyóba ömlik. A mai falu, (Darna) Darnya, 
a határ mellett, Rimaszombattól 12 km-re D-re található 
Szlovákiában. A falutól nem messze a Várhegyen valamikor  
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az egységes katolikus vallás, amely a középkorig jelen volt,  
a reformációval megváltozott. 

A török-kor mozgalmas, harcokkal és menekülésekkel teli 
élete és a török kiverése után, a felszabadult és néptelen terü-
letek benépesítése hazánknak ugyancsak átrendezte a Darnay 
családok lakhelyeit.

 Nagyon sok helytörténeti könyvet elolvastam, azok a Dar-
nayak, akikre ráakadtam igyekeztem a kornak megfelelő törté-
nelmi háttérbe, beilleszteni. Az így kialakult földrajzi és vallási 
alapon rendezett családok közül választottam ki a családunkra 
összegyűjtött információk alapján a hozzánk legközelebb álló 
családokat, ahonnan ükapám származhatott. 

Természetesen, nagyszerű könyvek, segítettek a kutatásban, 
hogy kettőt említsek Csánki Dezső: Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában, és Kázmér Miklós: Régi ma-
gyar családnevek. Az interneten nagyon sokat segített az Ar-
canum és a Magyar Nemzeti levéltár adatbázisa, csak elismerés 
és köszönet a digitalizálásban résztvevőknek. A másik interne-
tes adatbázis, amely segítette a munkámat a”familysearch.org.” 
anyakönyvi bázisa. 

A végzettségem, nincs a levéltárosi munkához, leginkább a la-
tin nyelv tudása hiányzott. Erdély a történelmét tanulmányozva, 
felmerült bennem a kétség hol és hogy maradhattak meg katoli-
kus Darnaiak Erdélyben! Biharból és Szatmárból is reformátusok 
költöztek az Alföld irányába, katolikusok a Felvidékről érkeztek, 
ezt igazolták az anyakönyvek a „Familysearch. org.” portálján.

Így félretéve azt a romantikus elképzelést, hogy Erdélyből 
érkezett Darnai István Palotára, a források alapján, Palotához 
földrajzilag közelebbi helyet találtam, ahol katolikus Darnai 
családok éltek évszázadok óta és ahonnan családok rajoztak ki. 
No, de ne szaladjunk az események elébe, kezdjük a nyomózást 
visszafelé az időben, a Darnai, Dornai családok után.
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jó szemmel kapcsolatukat, és elkergette a fiát, a leány családját, 
pedig megbüntette. A két fiatal belehalt bánatába.

Darnó király nevét egy hegy őrzi a Mátra lábánál, a Tarna 
folyó két ága öleli körül. Bodony vitéz emlékét, pedig egy falu 
őrizte meg.(3)(4)

Most térjünk vissza Darna faluhoz, mert attól nyugatra az 
Ipoly völgyében Nógrádszakál faluban dűlő névként maradt 
fent Darna-kapu.(5) Az Ipoly folyó széles völgye itt a falunál 
összeszűkül, ezt használták ki, és létesítettek kaput melyen ke-
resztül folyt a közlekedés az ország belső része felé. A kapu előtt 
őrség állt, amelyet veszély esetén eltorlaszoltak.

Nógrádszakál településnél, is található egy Darna nevű pa-
tak. Darna völgyében, pedig az Aranygomb dűlőben, őskori 
sírhalmot vagy sírdombot rejt a föld.( 6)

Rima völgyi Darna és az Ipoly menti Nógrádszakál is ősi 
utak mentén fekszenek, amelyek egykoron gömöri vastelepek 
felé vittek északra, és az Északi Középhegység is fontos vas 
nyersanyag lelőhelynek bizonyult. Darna melletti Tusza vár és a 
Nógrádszakálnál levő Darna-kapu is azt példázza, hogy fontos 
kereskedelmi utakat őriztek. 

Nógrád megye központja, Salgó, a Krim félszigeten Salgír 
alakban megtalálható, A régészek szerint egyes szkíta csopor-
tok már Kr.e. 7. századtól megjelentek hazánk területén. Az 
Északi-középhegység völgyeibe nyomultak be.

Ők a vas megmunkálás tudományát hozták magukkal és 
ötvöződik kultúrájuk az itt élő bronzkori népességgel. Tar-
ján, is a fémművességet juttatja az eszünkbe. A keleti rokon 
népeknél a tarha, darhan kovácsot jelent. Érdekesség, amire 
felfigyeltem, ahol találtam Darnát, Darnot ott volt Darva,Tar-
na nevű helység. 

Rozsnyó felé vesszük útunkat, mégpedig Krasznahorka vá-
rához.
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Tusza-vár emelkedett. Mára csak nagyon kevés nyoma ma-
radt fenn. (2)

Darna falutól délkeletre, a Hangony-völgyében fekszik Ózd, régi 
nevén Várkony (Vasvár), amely a vastermelés egyik központja volt. 

A fegyvereket, a várak mellé telepített csatárok (csitárok) ké-
szítették.

A Mátra, Bükk valamint a Rima (Darna- patak) völgyét és 
a Hangony patakot elválasztó Erdőháton húzódott egy belső 
gyepűvonal, ennek emlékét őrzik az Őrhegy, Őrbérc, Kapusfő, 
Őrhalom stb. elnevezések. Darna, a belső gyepű vonalnak egyik 
láncszeme volt. Határőr feladatot látott el. Az úgy nevezett pa-
lóc vidéken az egy családba tartozókat, egy hadnak nevezték.

A Darna patakot dél felé követve Gömörpéterfalváig, a Tar-
na patak völgyéig jutunk. Innen továbbra is délre ereszkedünk 
és Tarna-völgyében folytatva utunkat Szajla falu után elérjük a 
Darno hegyet (350m). A hegy-tetőn állt, a monda szerint Dar-
nó király vára. A vár környéken sok jel utal a terület szakrális 
jellegére, bálvány kövek, kőoltárok, és ezt erősítik a földrajzi 
nevek is, mint Szent-völgy, Remete-tető, Fény-kő stb.

Tarna, a monda szerint Darnó tündérkirály lánya volt. Dar-
nó király feleségét csalfa módon elrabolta Attila hun fejedelem 
és ezért Darnó király bosszút esküdött, hogy aki a várához kö-
zelit halállal lakol. Tarna beleszeretett egy Bodony nevű vitéz-
be, amikor apja nyilával Bodonyt célba vette Tarna a vitéz elé 
ugrott és a nyílvessző mindkét szívet átjárta. Bűvös nyíl volt, 
mert a szerelmespárt kővé dermesztette.

A másik változat szerint, pedig: Az öreg Darnó király féltő 
gonddal nevelte gyermekét

Egy aranyló délutánon, a patak mentén sétálva az ifjú Darnó 
király pórleányt látott.

A lányt Tarnának hívták, szépségével azonnal megigézte az 
ifjú királyt, és egymásba szerettek. Ám az öreg király nem nézte 
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leereszkedve 2 jól látható földből való határjelre bukkantak, 
majd a Potak városából a Darnyo-i egyházhoz és egy erdőhöz 
tartozó közúton haladtak, ahol az említett nemesek szerint az ő 
határaik végződnek a város felől,…” 

Patak városát és Olaszi birtokok határát, a Darnoupataka~Dor-
no választotta el. (Csicsery család levéltára Dl 31.256)(12) Ez az 
oklevél bizonyság arra, hogy Dorno, Darno és Darna egy tőről fa-
kadt, csak a hangok latin betűre átültetése okozta a változatokat.

Borovszky Samu:„Magyarország vármegyéi és városai”-ból 
idézve: „I. Ferninánd Kassától 1539-ben visszavette a kegyúri 
jogot. E szomorú idők prépostjai közül Ollyos György válik ki 
(1550-1552). Alig vette át a társulat kormányát a prementori 
általános káptalant, máris a leleszi , nyírpályi, adonyi és darnai 
monostorok atyaapátjává nevezte ki a fiatal főpapot, abban a 
reményben, hogy úgy képesebb lesz a rend ügyeit hanyatlásuk-
ban feltartóztatni. Ollyos, azonban az akkori viszonyok közt 
nem volt képes a kitűzött feladatának megfelelni.”(13)

A háborúk miatt a templom lassan lepusztult, ma már csak 
romjai láthatók.

Megközelíthető Komlóska és Tolcsva közötti turista útvona-
lon.

 A darnói egyházat napjainkra feltárták, erdőben megbúvó 
apátságról (Sárospataktól

Ny-ra Komlós és Olaszi között) következőket írták:
 „ ..a kolostor különlegessége , hogy a premontreiek eddig 

tapasztalt szokásaitól eltérően nem településben, hanem erdő-
ben, minden lakott területtől távol létesítették.” Feltételezik , 
hogy ennek oka valamiféle fogadalom lehetett.(14)

Fogadalomból nem hiszem, hogy premonteriek voltak az 
építői. 

Úgy gondolom ez magán monostor volt és egy Darnó-i épít-
tette. Sárospatak felső határában emelkedik a Nagy- Darnó 
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„Krasznahorka vára és tartozékai Gömör és Torna megyé-
ben. Uhornya, Kovátsvágás, Korna Lippa, Darno (Dernő), 
Hárskút, Hosszú-rét, Kraszna-Horka Várallya, Jólész.” - Áll egy 
1600 évnél korábbi oklevélben. (7)(UC110:84)

Egy korábbi keltezésű oklevélben, pedig a következőt olvas-
hatjuk: „Mátyás király a jászói konventnek. Jelentették előtte 
Mako fia: Zemleni Imre fia Czeczei Péter és a nevezett Zemele-
ni Imre fia Pál fia János nevében, hogy kb 10 évvel ezelőtt Do-
bai György és felesége a Torna megyei Darno birtok határain 
belül 6 hold szántóföldet maguk… részére foglaltak el.” Kelt: 
1482.12.15 (DL 38950)(8)

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai művé-
ben , Abauj-Torna vármegye és Kassa részben olvasható :” …
nagyváradhegyfoki, leleszi, nyirpályi, adonyi és darnai monos-
torok”-ról. (9)

Győrffyi György Árpádkori Magyarország történeti föld-
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leereszkedve 2 jól látható földből való határjelre bukkantak, 
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tartozó közúton haladtak, ahol az említett nemesek szerint az ő 
határaik végződnek a város felől,…” 

Patak városát és Olaszi birtokok határát, a Darnoupataka~Dor-
no választotta el. (Csicsery család levéltára Dl 31.256)(12) Ez az 
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kadt, csak a hangok latin betűre átültetése okozta a változatokat.

Borovszky Samu:„Magyarország vármegyéi és városai”-ból 
idézve: „I. Ferninánd Kassától 1539-ben visszavette a kegyúri 
jogot. E szomorú idők prépostjai közül Ollyos György válik ki 
(1550-1552). Alig vette át a társulat kormányát a prementori 
általános káptalant, máris a leleszi , nyírpályi, adonyi és darnai 
monostorok atyaapátjává nevezte ki a fiatal főpapot, abban a 
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A háborúk miatt a templom lassan lepusztult, ma már csak 
romjai láthatók.

Megközelíthető Komlóska és Tolcsva közötti turista útvona-
lon.

 A darnói egyházat napjainkra feltárták, erdőben megbúvó 
apátságról (Sárospataktól

Ny-ra Komlós és Olaszi között) következőket írták:
 „ ..a kolostor különlegessége , hogy a premontreiek eddig 

tapasztalt szokásaitól eltérően nem településben, hanem erdő-
ben, minden lakott területtől távol létesítették.” Feltételezik , 
hogy ennek oka valamiféle fogadalom lehetett.(14)

Fogadalomból nem hiszem, hogy premonteriek voltak az 
építői. 

Úgy gondolom ez magán monostor volt és egy Darnó-i épít-
tette. Sárospatak felső határában emelkedik a Nagy- Darnó 
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ebben az oklevélben Munkács mezőváros javaihoz is sorol 
Darna helységet, Taszalya és Palágy között. Palágyi István 
elkobzott javainak összeírásánál 1673-ban már pusztának mi-
nősítették.(7)(UC 88:39) Önálló falu voltát, pedig az 1411.évi 
leleszi konventhez, szóló jelentésből tudjuk meg. A konvent 
felszólítja Hommonai János fiát, hogy vizsgálja ki Berthok pa-
naszát mennyiben igaz, hogy Palágh-i Demeter és Mátyás Dar-
na-i jobbágyaikkal lefoglaltak és behordattak Ungvár és Daróc 
birtokon termett gabonát.(16)

 A Bereg vármegyével szomszédos Ugocsa megyében Darna, 
Darnó helység nincs, ellenben Bökény és Tiszaújhely határá-
ban Darno dülő és Darno rét elnevezést találtam.(17) A Szat-
már megyével határos Kis-és NagyPaládnál Kis-Darno palája 
(vizes terület) földrajzi elnevezés fordul elő.

 Maksai Ferenc a Középkori Szatmár megye művében írja: 
Darno a „..XIV. század előtti időben keletkezett falu közép-
kori tulajdonosai a kisbirtokos Darnaiak, akiknek eredetéről 
vagy kapcsolatairól semmit nem tudunk.” Darnot, Fehérgyar-
mattól délkeletre találjuk.(15) A Szamos és a Túr között, a fo-
lyók által lerakott úgynevezett „hátakon” ültek meg az apró 
falvak.

1341. márciusban az egri egyház káptalanja adta ki a kö-
vetkező dokumentumot.

Báthur-i Bereck fia János 1339 áprilisban, szatmári ispán 
jegyzőjével, a Szatmár vármegyei Darno birtokra nézve hamis 
oklevelet állíttatott ki, amely szerint Synka fia Jánosnak zálog 
címén joga van a Darno~Dorno birtokhoz, ez ellen tiltako-
zott Szekeresi Luka (fia László) fia Tamás. A káptalan ügyvédje 
Tamás nevében tiltotta Jánost a Dorno birtok hamisítás révén 
történő megszerzésétől és elfoglalásáról.

(18 /173) 
Váradi Káptalan (1341.09.30.)
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hegy. A monostor, alatta folydogált a Darna patak és ez az út 
vezetett Patakról Tolcsvára . (lásd oklevél)

 Elképzelhető, hogy itt volt a Darno, Dorno nemzetség 
központja, ahol monostor és az udvarház is állt! „...a XI-XIII. 
században élt összes nemzetséget még nem ismerjük, hanem 
időként találunk még okiratokat, melyek, ismét egy-egy nem-
zetségről lebbentik fel a fátylat.” írja- Rudnay Béla: A régi nem-
zetségek és Szent király jobbágyai-című tanulmányában, tehát 
reménykedjünk, hátha előkerül a mi nemzetségünket igazoló 
okirat is.

Sátoraljaújhelyi összeírásokban olvasható:
…. Darna : nemesi curia, jobbágytelkek (1686.december 6.) 

(jelzet UC 6:7) (7)
 Sátoraljaújhely és környéke (portio): Darna(portio), (Ung 

m.) Krucsó (portio)
1707. március 28-án Sárospatak bírája és tanácsa összeírja a 

mezőváros (oppidum) határában lévő szőlőhegyeket.
„Sárospataki szőlők. (Zemplén m.): Hosszúhegy, Pogánykút, 

Fűrdős, Darnó, Szava,
Szavallya, Mongor…”stb (UC 70) (7)
Haladjunk tovább keletre, Nagy- Magyarország térképén 

és elérünk Ung vármegyehez. Ungvár melletti Darna, (1415, 
Lelesz, 1436 kölcsei Kende levéltár), vámszedő hely volt. (15) 
Szomszédos falu Őr, tehát itt is gyepű vonal húzódott. Békeidő-
ben az őrök feladata a külkereskedelem ellenőrzése és a vám-
szedés volt.

Régi térképen még külön van jelölve, Darna, és Őr (Eör). A 
két településből összevonták, elírták és így lett a mai: Őrdarma.

 Az országos levéltárban őrzött Ung és Ugocsa vármegye fis-
kális javai között található, az 1674-75 közötti összeírásban: 

„Ungvár oppodiumhoz” (mezőváros) tartozott: „Dar-
na, Eör , Kis -Szeretva, Nagy- Szeretva…”(7)(UC31:1) Ugyan 
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Bocskai István birtokáról 1599-ben. Darna-szegre nem talál-
tam adatot. Régen a faluközösséget szegnek hívták, innen ered 
a mondásunk: „szegről-végről rokon”.

1688-1699 közötti összeírásokban említik Alsó és Felső Dar-
nát, mint lefoglalt Zolyómi javakat.(7) (UC104:34,UC 24:48 )

 A Réz hegységgel párhuzamosan a Meszes hegység északi 
részén a” Meszesi kapu” –n keresztül, a Berettyó völgyében 
fontos só utak haladtak Erdély belsejébe. A hegység északi 
részén Zilahon keresztül jutunk el a dési sóbányákig. A régi 
gyepűvonalra utal a Zilah melletti Őrhegy, valamint Zsibó 
alatti Őrmező település. Szamos-Őrmező alatt található Szent-
katolna-dorna falu.

 A Réz- hegység déli részén a Királyhágó, szintén kiváltságos 
terület volt a közép- korban, határőrvidék. Nemes kerület úgy 
nevezett Báródság, a Sólyomkői uradalomhoz tartozott, úgy-
mint Darna.

Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése, 
„Dél-Alföldi évszázadok”(1716-1848)című munkájában talál-
ható: Krassó-Szörény vármegyében a karán sebesi kerületben, 
a temesvári vilajetben Darna helység. Az 1579. évi összeírás-
ban a házak száma 0, de 1717ben már 30 ház állt.(20)

Nagy-Magyarország északi és észak-keleti részén, eddig fel-
sorolt Darna, Darno helységek, abban a gyepű övezetben fek-
szenek, amely a Kárpátok vonalát követi.

Most térjünk át Északnyugat- Nyugat- Dunántúli határvo-
nalra. Ezt a határvidéket kellett a legjobban védeni, mert a né-
met császár volt a legveszedelmesebb ellenség.

A Duna, Fertő- tó valamint a Soproni és Lajta hegység, ter-
mészetes védelmet nyújtottak az országnak. Máshol a védelmet 
épített akadályokkal erősítették. A nyugatra vezető folyóvöl-
gyeket, utakat, és átkelőhelyeket gátakkal, torlaszokkal, és ka-
pukkal látták el.
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A váradi káptalan jelenti I.Károly királynak, hogy 1341 au-
gusztus 9.én Visegrádon kelt parancsára Gergely fia István ki-
rályi ember, László mester kanonok, káptalani küldött jelen-
létében kiszállottak Jank és a hozzátartozó Hermánszeg stb. 
várhelyes birtokokra, melyeket Tamás fia Miklós el akar cse-
rélni a királlyal..”A határjárás során felsorolja Jánkhoz tartozó 
birtokokat és vele határosakat többek között Darnow birtokot. 
(18/ 612) (Perényi család levéltára DL70998)

1348. Szatmár vármegye alispánjai és bíró társai előtt Nagy-
szekeresi István, a szomszédokat Zupsa és Darnó birtokai hasz-
nálatától eltiltja. (DL76889 Zichy oklevéltár) (18/a)

A fenti oklevelekből úgy tűnik, hogy Darno már nincs a 
Darnay család birtokában.

Az 1675. évi összeírásban: Darna, Szekeres, Majtis és több 
falu a Szatmár vármegyei Rozsály (allodiumhoz) birtokhoz 
tartozott.(7) (-UC 39-11)

Bihar vármegye Szatmárhoz az Ér-vidéken keresztül kapcsoló-
dik. Ér-vidék számtalan kis patakja, pedig a Berttyóba ömlik. A 
Berettyó, a Réz hegység keleti oldalában fakad, északra megkerüli 
a hegyet, hogy aztán nyugatnak indulva találkozzon a Tiszával.

Itt a Réz hegység (Anonymusnál: un. Igyfan erdő) északi ré-
szén, a micskei járásban, található Magyardarna és Oláhdarna. 
A későbbi korokban Alsó- és Felső-Darnának nevezték. Napja-
inkban Derna néven található.

Okleveles anyagban 1406-ban tűnik fel a Solyómkő királyi 
várbirtok falvai között. (19) Sólyomkő várát, a Geregye- nem-
béli Pál országbíró építette. Pál, IV. Béla hű embere, aki Vas 
Vármegyéből érkezett a keleti ország részbe, a tatárjárás után 
közvetlen. A faluról elnevezett Darna-patak a Gyepes folyó 
mellék vize és a Berettyóba ömlik. 

Nyakas Miklós A bihari kishajdú városok történetében ol-
vashatunk Felsődarnáról, Alsódarnáról és Darnaszegről, mint 
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Timaffy László könyvében a Szigetközben a következőket 
olvashatjuk: „Kezdetben az egész Duna menti ősrengeteget 
gyepűnek használta a honfoglaló magyarság. A Szigetköz terü-
letét később Géza fejedelem Hederich és Wolfger hamburgi ke-
rekedőknek adományozta és ezek 990 táján a határvidék védel-
mére 300 fegyveressel le, is települtek. A mai Hédervár helyén 
építettek favárat,” „ A szabad magyarok viszont behúzódtak a 
vizek közé, és lassanként független halász, aranyász, állattar-
tó köznemesi községekké fejlődtek.” „Dunakiliti, Feketeerdő, 
Arak, Halászi, Darnó, Lipót, Ásvány, Ráró, Nagybajcs, Bácsa, 
Szabadi községekről a XIII. századtól vannak okleveleink.”

Darno a Héderváriak birtoka, áll az 1483ban, Báthori István 
által kiadott oklevélben. (8)(DL2583) 

1568/69-es összeírás bor és terménytized jegyzékében Szi-
getköz districtushoz,(kerülethez) tartozott: Darno, Kys Bok,-
Kemethe, Lypotfalva, Pysky, Clythy, Chyakany.(79) (UC 43:1) 

Dél-Magyarország
Tolna vármegyében Darna(vagy Darno) nemesi helység 

Mágocs szomszédságában feküdt. (9) (1472 Kismart llt.45 
C47) Varjas (darnai) család.)

A Pécstől délre húzódó sáncvonal, gyepűrendszer legfőbb 
feladata, a Duna, a Dráva védelme volt.

Pécs melletti Magyarürüg feletti hegyet, régen Dar-
nó-hegynek nevezték. (Nyugati-Mecsek)

Pozsega vármegyében, Csánki földrajzában említ Darno 
Castorumot, amely 1230 évvel az Árpád-kori új okmány-
tárban található (9) (XII.656 Zay család levéltára C4). Sokáig 
nem találtam rá, mert Dornoch helységként írja az oklevél. Ma 
Brodski Drenovac azaz Kisdárnóc település a Pozsegai völgy-
ség kapujában helyezkedik el, Orlyava folyó déli szakasza men-
tén. A folyó a Szávába ömlik. A kisdarnóci vár Pozsega várának 
fennhatósága alá tartozott.
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A Szigetközben Orosz-vár, Moson-vár, majd Rába folyó 
vonalán, szintén végig várak álltak.(Kapuvár, Sárvár, és Vas-
vár.) Felső-őr őrvidékén a Pinka völgyében épült az Árpád- 
kori sáncvár, Óvár, ami egyben ispánsági központként is 
funkcionált. 

Nem messze, északnyugatra található Dornó, (Dornaw) 
puszta Felsőkéthely mellett. 

Felsőkéthely ma Ausztriában, Városszalónakhoz tartozik. 
(15) (Körmend llt .,1475) A régi Vas megyében ez a Felsőőri 
járás volt, és szép számban találhatók a környéken határőrséget 
bizonyító helynevek: Őrállás, Alsó-őr, Felső-lövő stb.

Okleveles anyagban, pedig a következőket írják:
A vasvári káptalan által 1331.jún.3-án kiadott oklevél, mely-

ben az áll, hogy Byr-i (béri) nemesek köztük Heym fia János 
Dornou birtokot minden tartozékával elzálogosítják Jánosnak 
(Henrik bán fia János nádor fia :Jánosnak) azzal a feltétellel, 
hogy 10 év után bármikor visszaválthatják.(21)( 223)

20 év múlt el, és az 1358-ban kiadott oklevél arról tanúsko-
dik, hogy Byri Heym fia János visszaváltotta a birtokot. Idő-
közben meghalt és az oklevélben az öröklésről van szó, ahol 
újból felmerül Dornou birtok. Az oklevélben szereplő Ó-Bér és 
Jobbágy falvak is megtalálhatók Dornótól délnyugatra. (22) A 
térképen számtalan falu név, Vasfarkas, Vaskomját , Felső-csa-
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Timaffy László könyvében a Szigetközben a következőket 
olvashatjuk: „Kezdetben az egész Duna menti ősrengeteget 
gyepűnek használta a honfoglaló magyarság. A Szigetköz terü-
letét később Géza fejedelem Hederich és Wolfger hamburgi ke-
rekedőknek adományozta és ezek 990 táján a határvidék védel-
mére 300 fegyveressel le, is települtek. A mai Hédervár helyén 
építettek favárat,” „ A szabad magyarok viszont behúzódtak a 
vizek közé, és lassanként független halász, aranyász, állattar-
tó köznemesi községekké fejlődtek.” „Dunakiliti, Feketeerdő, 
Arak, Halászi, Darnó, Lipót, Ásvány, Ráró, Nagybajcs, Bácsa, 
Szabadi községekről a XIII. századtól vannak okleveleink.”

Darno a Héderváriak birtoka, áll az 1483ban, Báthori István 
által kiadott oklevélben. (8)(DL2583) 

1568/69-es összeírás bor és terménytized jegyzékében Szi-
getköz districtushoz,(kerülethez) tartozott: Darno, Kys Bok,-
Kemethe, Lypotfalva, Pysky, Clythy, Chyakany.(79) (UC 43:1) 

Dél-Magyarország
Tolna vármegyében Darna(vagy Darno) nemesi helység 

Mágocs szomszédságában feküdt. (9) (1472 Kismart llt.45 
C47) Varjas (darnai) család.)

A Pécstől délre húzódó sáncvonal, gyepűrendszer legfőbb 
feladata, a Duna, a Dráva védelme volt.

Pécs melletti Magyarürüg feletti hegyet, régen Dar-
nó-hegynek nevezték. (Nyugati-Mecsek)

Pozsega vármegyében, Csánki földrajzában említ Darno 
Castorumot, amely 1230 évvel az Árpád-kori új okmány-
tárban található (9) (XII.656 Zay család levéltára C4). Sokáig 
nem találtam rá, mert Dornoch helységként írja az oklevél. Ma 
Brodski Drenovac azaz Kisdárnóc település a Pozsegai völgy-
ség kapujában helyezkedik el, Orlyava folyó déli szakasza men-
tén. A folyó a Szávába ömlik. A kisdarnóci vár Pozsega várának 
fennhatósága alá tartozott.
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Árpád-házi királyok idejére nyúlik vissza. A falvak gyakran 
személynévből alakultak ki. Ezek a nevek, pedig olyan férfiak 
nevét őrizték meg, akik a terület megszállásában, megvédésé-
ben annak idején tevékenyen részt vettek. 

A gyepüket a rajtuk levő kapukat és várakat katonák véd-
ték, akiket abban az időben várjobbágyoknak neveztek. Je-
lentése ekkor még nem volt azonos a XIV. századtól jobbágy 
névvel jelölt parasztsággal. Ők a foglaló szabad magyarok ka-
tona rétege, akik a királytól szolgálatukért földeket kaptak, 
és azon gazdálkodtak. IV. Béla uralkodása idején tömege-
sen nemesítette meg a várjobbágyokat. Belőlük alakult ki, 
később az a kis-nemesi réteg, amely gyakran csak egy falut 
birtokolt. Kiváltságuk abban állt, hogy mentesültek minden 
pénz és terményadó alól. Egyedüli kötelezettségük a kato-
náskodás, külső támadás esetén a király mellett hadba száll-
ni.

Úgy gondolom, a feltárt, felkutatott adatok alapján hogy a 
mi őseink is várkatonák, várjobbágyok voltak. Nagyon sok 
tanulmányban nevünk szláv eredetéről értekeznek, amit nem 
tudok elfogadni! Meggyőződésem, hogy nevünk semmiként 
sem a kimondhatatlan drana szóból ered, hanem hun eredetű, 
azaz magyar és még az ázsiai hazánkban született.

A szláv eredetre cáfolat: Jankó János : Adatok a sámán val-
lás megismeréséhez című művéből :„Ha nyom a lidércz khara 
darna, a khalkászok a vánkos alá éjjelre kardot tesznek.”(26) A 
khalkászok egy Belső-Ázsiában élő népcsoport. A Góbi sivatag 
Kínához közeli részét, pedig Dorno-Góbinak nevezik. 
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Az 1230-bankelt oklevélben III. Endre király a Pozsega vá-
rához tartozó Dornoch helységet Bő nemzetséghez tartozó 
István, székely ispán fiának Péter mesternek adományozta.
(23/519)

1308-ban kelt oklevélben, pedig az áll, hogy a Monoszlo 
nembéli Egyed a Dornoch birtokot az ottani várral együtt oda-
adta Aba fia Miklósnak. (24)(431)

András király halála után (1301) Károly Róbert szerezte meg 
a hatalmat,

és szolgálataiért Garai István bán fia Pál tulajdonába ke-
rült Dornoch birtok. Az adománylevél 1310.márc. 20.-án kelt. 
(24),(855)

 Az egykori várból mára semmi nem maradt fenn, csak régé-
szeti lelőhelyként ismert. 

 Valkó vármegyében Darno (darna), Valkóvár (Vukovár) 
és Dálja közötti település 1447 körül.(9) Pesty Frigyes „Az el-
tűnt régi vármegyék”könyvében említi a Dorno alakot. Dornau 
azaz Dernye, Szond és Doroszló alatt, a Bács-megyei oldalon 
található Dálja és Valkóvár között. (25)

 Az őrállók határvédelmi szerepe a legtovább, a nyugati Vas 
megyében, az Őrségben és keleten maradt meg. Délen a török 
időben nyom nélkül elpusztult. Északon nem volt szükség az 
őrségre és így elhalt. 

 Darna helységek, látszik, mindegy körbeölelik a történelmi 
Magyarországot, a határvidékeken való elhelyezkedésükkel. A 
Vas megyei Őrvidéktől, a Szigetközig húzódó gyepűvonalon, 
majd Nógrádszakáltól az Ung megyei Őr-Darnáig és Délen 
Valkó és Pozsega vármegyékben szintén megtalálhatók a Dor-
no, Darno, Darna települések. 

A Dorno, Darno, és Darna földrajzi elnevezések egy hosz-
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széről. A források alapján több Darno falu, vár létesítése az 
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fontos lett az adott családhoz tartozás igazolása, másrészt a 
név használat pontosítása, az örökös elkülönítése más hason-
ló személyektől az oklevelekben.

Majd azután adó összeírásokban is fontos lett a személyek 
pontosabb megjelölése. 

IV.Béla 1246-ban kiadott oklevele után, amelyben a füleki 
várbirtokok közt Darna falut is említi, 60 év telt el és az első 
családi nevet olvashatjuk : „Ulászló krakkói herceg 1306.évi 
oklevele Apathouch adományozásáról keresztkomája (com-
pater), Dornou-i Péter c. számára szolgálataiért.” (1)(Andrássy 
cs. Lt 1rész ) Ulászló felesége Hedvig, akinek szülei: Jámbor 
Boleszláv és Árpádházi Boldog Jolán voltak. A birtok, pedig 
a Abaúj-Torna megyei Gagyapáti, amely az Aba nemzetség 
Sármonostor tulajdonához tartozott.

A következő Felvidéki helyszín Zemplén vármegyében : 
Bozza birtok. A birtok határjárását tartalmazó okiratban, 
említik Blasio (Balázs) de darnow-t 1356ban. A Bozza birto-
kot más néven, Tussa falunak hívják. Tussa, Sátoraljaújhely fe-
lett, a nagymihályi járásban található. Nagymihály, alapítása is 
az Árpád-kora tehető. Vára főleg a kereskedelmi utakat védte. 
(2) Eperjes- Tokaj –hegységen keresztül, a Dargói hágon átve-
zetett az út Kassáról Nagymihályra és tovább Ungvárra. 

Németh Péter: A középkori Szatmár vm. településeiben ol-
vasható, hogy a 14. század első harmadában jelentős változás 
állt be a birtokviszonyokban, mert I. Károly király az ellene 
lázadók birtokait elkoboztatta, és párthíveinek adományozta, 
ebben az időben vetik meg lábukat Szatmárban a Fülöpösiek 
és a Szekeresiek. 

1366.07.30.án kelt oklevélben, Darno-i Istvánt , mint birto-
kos embert említik „homo possessionatus”.(Perényi család levél-
tára MNL DL 96410) (3) Darnoi Istvánnak hol lehetett a birto-
ka az oklevelekből nem derült ki. Az előző részben olvashattuk,  
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Darnay, Dornay  
családnév kialakulása és családok 

a középkorban
A magyar állam nyugati mintára való megszervezése az Ár-

pád-házi királyok uralkodása alatt befejeződött. IV. Béla király 
az ország újraszervezése során nagyon sok várjobbágyot emelt 
nemességre egyrészt velük ellensúlyozta a főúri hatalmaskodá-
sokat, másrészt, pedig hadi erejükre támaszkodott, mert tartott 
egy újabb tatár betöréstől. A kisbirtokos katonaelemek telepü-
lései mindenütt megtalálhatók a vármegyék területén. Földje-
iken idegen nem vethette meg lábát, már csak azért sem, mert 
településeik szűk határral rendelkeztek. Sokszor csak egy falut 
bírtak. A várszerkezet felbomlása, a királyi magánbirtok meg 
csappanása, együtt járt azzal, hogy létrejöttek a nagybirtokok. 
Az Árpád-ház kihalása és a pártviszályok után az Anjou ház 
kerül ki győztesként. A középkor egyik sajátossága, hogy sok 
volt a hatalmaskodás és gyenge volt a közbiztonság. Ráadásul 
délről megjelent egy új ellenség az oszmán török. Az állandó 
veszély miatt elkezdődött a végvár rendszer kiépítése Szörény-
től az Adriáig. 

Az előző részben felsoroltam Nagy-Magyarország területén 
található Dorno, Darna- és Darnó helységeket. A magyar néva-
dási szokás az volt, hogy a helynevet i képzővel ellátták, és így 
alakultak ki az első családnevek.

Az öröklődő családnevek kialakulása a XIV.-XV. század a 
nemesség körében, a polgárság és a jobbágyságnál XV.-XVI. 
századra tehető. Az írásbeliség általánossá válása egyrészt se-
gítette, hogy az oklevelekben a birtok adományozások során, 
a földbirtok magánkézbe került és örökölhetővé vált, ezért  
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Miklósnak a mag nélkül elhalt Akly-i Adrián és testvérei 
Akly-i, Ugocsa megyei birtokrészbe történt iktatásakor tettek, 
visszavonják, és hozzájárulását adja az iktatáshoz.”(3) (forrás: 
MOL Dl 70872) 

Az Akly család fiágon kihalt, 1443 körül, leányágon a Darnay 
és a Tivadarfalvi-családokba élt tovább. Őket azonban kiszorí-
tották a Perényiek és Maghyak. Talán Akliról az ő leszármazot-
taik kerültek át, Nagypaládra 1519-ben. (7)

Korábbi keltezésű az, az oklevél melyről pontosan nem tud-
tam hová helyezzem el területileg, de a benne említett nevek 
után úgy gondoltam szintén Aklihoz kapcsolódik. A dátum: 
1374. május 23 :

„Scepusi-i Jakab országbíró a leleszi konventhez. Egry-i 
Péter fia Imre többször kérte Egry birtokának határjárását. A 
konvent küldje ki egy emberét tanúbizonyságul a kijelölt ki-
rályi emberek valamelyike mellé, aki az összehívott határosok, 
és szomszédok jelenlétében végezzen határjárást, az esetleges 
ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézze meg. Kijelölt királyi 
emberek: Oky-i (valószínű Akly) Dénes, Chamafalua-i György 
fia: Péter vagy Pál fia: Miklós, Darnou-i László, Beken-i Mik-
lós vagy János.” (7) (DL 70660) (3)

Bihar-megyében 1422. táján Kágyán élt Darnay Miklós.
(8,9) 4 db peres aktában maradt fenn a neve. (11) A perek kez-
dete: 1419–1422 közötti, de az akták tanúságai szerint több 
évig elhúzódottak a vizsgálatok. Hodus-i Jako és fiai fordultak 
panasszal a konventhez, és kértek vizsgálatot.

Hodus-i Jako és fiai vádolták meg Darnay Miklóst több tár-
sával együtt, hogy erdőikben fát vágtak ki, birtokukról ökrö-
ket hajtottak el stb. A pereskedésben megemlített faluk neve: 
Nagy-, és Kis-Kágya.

Kágyát királyi várispánság telepítésűnek tartják történésze-
ink. (10)
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hogy Darno birtoklásáért még a hamisítástól sem riadtak visz-
sza és ekkor már a Szekeresiek pereskedtek érte.

1382.ben I. Lajos király parancsot intézett a leleszi konvent-
hez, hogy Bátori János fiát, Györgyöt idézzék a törvény elé. Sze-
keres Tamás fiai Ferenc és Miklós a perlők. Az idézett tanúk 
között, említik Mychael de darna nevét. (2)(Zichy család ok-
mánytára) 

1391.febr.17én per folyt, Olcsva és Dobos között fekvő földte-
rületért,hogy, az Károlyi birtok tartozéka. Ebben a perben tanú 
többek között Jakab, „Stephani de Darnou” fia. (1374Lel.Met.
Szat.58,1391 Károlyi I 450l).(4)

Szatmárral szomszédos vármegye Ugocsa. A falvak a fo-
lyóhátakra épültek, nagyobb esőzések idején csónakkal közle-
kedtek. Itt siet a Túr a Tisza felé, mint” gyermek anyja kebelére”, 
ahogy azt Petőfi csodálatosan versében megörökítette.

Nagyszámú kis nemesség lakta, akiknek életmódja nem kü-
lönbözött a parasztokétól, de őrizték nemesi öntudatukat, és 
hagyományaikat.

 Első birtokosa Akly Jakab, Káta nemzetségből való, ő lehe-
tett a falu alapítója is. 1426-ban Akly Mátyás fia, Adorján és 
aklyi Póka fia Dénes, fia Mihály, továbbá, aklyi Darnay Lukács 
fiai: Illés és Sebestyén- anyjuk az előbbi Dénes leánya- azt pa-
naszolják, hogy a gyakfalvi földesurak Aklira rontottak és őket, 
valamint házuk népét nyíllal lövöldözték, és több rendbeli ha-
talmaskodást, követtek el.(5)(Józan Lajos huszti református lel-
kipásztor közlése nyomán.)

A fenti neveket olvashatjuk a következő oklevélben is: 
1433.07.07én Miklós, a leleszi prépost és koventje, elé idéz-
ték. „Akly-i Darnai Lukács fiát, Sebestyént, ugocsai nemest, 
Akly-i Poka fia Dénes unokája, annak másik unokája: Tiva-
darfalvai Jakab fia Illés nevében is azt az ellenmondást, melyet 
Peren-i Péter országbíró fiainak: János máramarosi ispánnak és  
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Az Akly család fiágon kihalt, 1443 körül, leányágon a Darnay 
és a Tivadarfalvi-családokba élt tovább. Őket azonban kiszorí-
tották a Perényiek és Maghyak. Talán Akliról az ő leszármazot-
taik kerültek át, Nagypaládra 1519-ben. (7)

Korábbi keltezésű az, az oklevél melyről pontosan nem tud-
tam hová helyezzem el területileg, de a benne említett nevek 
után úgy gondoltam szintén Aklihoz kapcsolódik. A dátum: 
1374. május 23 :

„Scepusi-i Jakab országbíró a leleszi konventhez. Egry-i 
Péter fia Imre többször kérte Egry birtokának határjárását. A 
konvent küldje ki egy emberét tanúbizonyságul a kijelölt ki-
rályi emberek valamelyike mellé, aki az összehívott határosok, 
és szomszédok jelenlétében végezzen határjárást, az esetleges 
ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézze meg. Kijelölt királyi 
emberek: Oky-i (valószínű Akly) Dénes, Chamafalua-i György 
fia: Péter vagy Pál fia: Miklós, Darnou-i László, Beken-i Mik-
lós vagy János.” (7) (DL 70660) (3)

Bihar-megyében 1422. táján Kágyán élt Darnay Miklós.
(8,9) 4 db peres aktában maradt fenn a neve. (11) A perek kez-
dete: 1419–1422 közötti, de az akták tanúságai szerint több 
évig elhúzódottak a vizsgálatok. Hodus-i Jako és fiai fordultak 
panasszal a konventhez, és kértek vizsgálatot.

Hodus-i Jako és fiai vádolták meg Darnay Miklóst több tár-
sával együtt, hogy erdőikben fát vágtak ki, birtokukról ökrö-
ket hajtottak el stb. A pereskedésben megemlített faluk neve: 
Nagy-, és Kis-Kágya.

Kágyát királyi várispánság telepítésűnek tartják történésze-
ink. (10)
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1330jan. 29.-én, pedig Pál országbíró emlékezetül adja a ko-
rábbi oklevélben foglalt vádra, hogy a vele együttműködő ne-
mesek nem találtak a vád bizonyítására tényeket és így a pert 
lezárták Az országbíró, felmenti a vád alól Dornou-i György 
Wolkou megyei alispánt és társait.(12/67)

A kereszténység, közös céljaira kivetett adók már a XIII. 
századtól előfordultak.

A pápa, tizedszedőket küldött az országba, az ő számadása-
ikban olvasható Thomas de Dorno neve, fizetett 36 banalaest 
(1 garas =5bani), 1334 évi dátummal. (13)

1343. ápr. 2.-án Visegrád. Pál, Lajos király országbírója a pé-
csi káptalannak címezte az oklevelet. A perben vitatott földte-
rületekről van szó. Az iratban, arról rendelkeztek, hogy a király 
emberének be kell mutatni a környék birtokosainak okleveleit, 
hogy azokban” foglalt határok alapján hozzanak döntést arról, 
hogy a vitás földrészek kihez tartoznak.”Az egyik felszólított 
Darna-i Hedrech fia, Hedrech azaz Héder. (14)

A vitatott fölrészek közül, Pachynta, ma Horváth ország-
ban egy kis város Pacetin, a volt Szerém megyében található. 
Valkó-vártól (Vukóvár) észak-nyugatra. A Duna és a Dráva 
összefolyásánál a bácskai oldalon volt Darna (Dorna) nemesi 
helység.

Rigómezőn 1389-ben győzelmet aratott a török hadsereg, 
ezzel közvetlen szomszédja lett a magyar királyságnak. 

Ettől az időtől kezdve a déli vármegyéket folyamatos táma-
dások érték. A balkáni népesség rácok, szerbek, románok me-
nekültek a déli országrészekbe. A Szerémség 1430.-évre már 
nagyobb részt szerb lett.

1447.02.02.-án a boszniai káptalan által kiadott oklevélben 
Serke-i Lóránd fia

György valkó megyei birtokait Hédervári Lőrinc nádor 
és a fia Imre jogtalanul elfoglalták. Tard városába, a megyei  
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Az oklevélben szereplő Hodosi Jakó család ősei várjobbá-
gyok voltak és Kágya egy részét ők birtokolták. Kiskágyára, pe-
dig a Gutkeled nemzetség települt.

Kágyától DK-re található a Réz hegység, annak lábánál fek-
szik Alsó- és Felső Darna. Feltételezem, hogy hosszabb ideig 
kellett itt élni egy nemzetségnek, egy hadnak ahhoz, hogy ne-
vük, a falu nevében fennmaradjon. Lehetséges, hogy az ő utód-
juk a fenti Kágyán élő Miklós. 

1569ben Kágyával szomszédos faluban, Ér-Olasziban is élt 
egy Darnay család. (10)

Dél –Magyarország: A középkor végéig, ez a szép, gazdag 
vidék nemcsak a kitűnő éghajlatáról, földjéről, és boráról híres, 
hanem kultúrája is magas színvonalú volt. 

Valkó vármegye, Baranya, Bács–Bodrog alatt helyezkedett 
el. Megszűnésekor területe ezekbe, a vármegyékbe olvadt be. 

Anjou kori oklevéltár 1308. márc.13.-án kelt Károly király 
oklevelében Urbánus fiai és rokonsága elfogtak, majd elen-
gedtek nyolc embert, testvérük Máté és rokonuk Fábián halála 
miatt. A káptalan előtt megjelent tanúk: „a Wolko megyei ne-
mesek”, közöttük Dorno-i György neve is olvasható. (11/321)

1320 nov.22.én Temesvár. Lampert királyi országbíró kéri a 
káptalant, hogy küldje ki tanúságtételre emberét, akinek jelen-
létében Dornou-i György királyi ember megidézi a peres fele-
ket és erről a káptalan, a király számára küldjön írásos jelentést. 
(11/937)(Anjou –kori okl.tár 1318-20)

Anjou kori oklevéltárban 1330. január 13. kelt, rövid 
tartalma a következő: A boszniai káptalan előtt Dornou-i 
György, Iwan fia András, és Sándor fia István 11 nemes eskü-
társsal együtt letették a Pál országbíró által rájuk rótt tisztázó 
esküt. A tisztázó eskü, amellyel bizonyították ártatlanságukat 
Márton bán fia Miklós vádjával szemben, miszerint részük len-
ne hamis oklevél kiadatásában. (12/37)
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települések királyi birtokok voltak. Szond (Zond) mezővá-
ros korábban, 1200 körül Savonca földvárral egy várbirtokon 
feküdt. A Dunából Kalocsánál kiszakadó Vajas folyó Szond 
területén átfolyva mocsarasan szétterül, majd a Dunába vissza-
folyik. Vízjárta vidék és kitűnő halászó-helyek. A közlekedés a 
réveken áthaladt Baranya felé.

Lajos király ezt a királyi birtokot, Erzsébet királyné bele-
egyezésével odaadta az óbudai apácáknak felső vármegyei 
birtokukért cserébe. 

1474 szeptember 4.én kelt Mátyás király oklevele a bácsi 
káptalanhoz:

„Bálint titeli prépost panasza tárgyában,” A múlt évi virágva-
sárnap körül Kwsal-i Anna az óbudai apácák perjelnője és apá-
cák megbízásából Zond(Szond) mezőváros tiszttartói: Horváth 
György és Doroszlói Benedek, továbbá jobbágyai, közöttük Dar-
nay Benedek megtámadták a mezőváros alatt Erdőd mezőváros-
hoz tartozó Tanya-halászó helyet. A panaszos jobbágyait meg-
nyilazták, megverték, csónakjaikat és hálóikat elvették. A királyi 
emberek vizsgálatot tartottak, ahová az apátnőt is megidézték. 
(Forrás: Mátyás király kori oklevél, MNL) (DL.17601)(3) 

Budán, 1509 július 1.én kelt „regeszta” a következőt tar-
talmazza: Pakos-i Mihály szörényi bán és még más személyek 
biztatására Nemes Lippei Gáspár Bodrog megyei Chenthe-tót-
falui tiszt és jobbágyok köztük Darnay Elek Bodrog- megyei 
Kis-Dunán (Holt –Dunán) levő halastó részt meghalászták, 
amely Arayani János és Pál tulajdona volt.( forrás: MOL /Peré-
nyi nádor) (DL71105)(3)

1522-ben Tótfalu dézsma lajstromában Johannes Darnay 
és Nicolaus Darnay nevű adózókról olvashatunk. (15) Tótfalu, 
Doroszló környéki település volt. 

Nagy Iván család történeti heraldikájában, a következőket 
írja:”… Darnay Mihály fia Miklós (Nicolaus filius condam 
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törvényszékre hívták össze a szomszédokat és az érdekelt me-
gyei nemességet eskü alatt, hallgatták ki többek között Stepha-
nus de Darnot is. (DL 14050)(3)

1456 júniusában a Duna és Száva közét elárasztotta a jól fel-
fegyverzett török hadsereg Nádorfehérvárba, se ki, se be nem 
juthatott egy árva lélek sem. Segítség kellett a várba, mivel a 
várba bejutni másként nem lehetett a vízen próbálták a török 
hajóhadat szétzilálni. A kereskedésre használt dereglyéket ala-
kították át hadi módra ezekkel mentek neki a török gályáknak. 
Heves rohammal Hunyadi katonái felkapaszkodtak a gályákra 
és halálmegvető bátorsággal küzdöttek. Így a várba vezető út 
szabaddá vált. Ezeknek, az időknek volt a tanúja Darno-i Ist-
ván.

1464-ben kelt a bácsi káptalan, Mátyás királyhoz írt levelé-
ben a következőt olvashatjuk: Az óbudai női kolostor azzal vá-
dolja, Bálint titeli prépost hogy, a Duna „Zond”mezőváros,felő-
li ágán lévő szigetet, bizonyos ”Tanya” nevezetű halászó helyet 
elfoglalt. A perben kihallgatták Bács- és Valkó-megyék szom-
szédos nemességét, akik azt vallották, hogy a Tanya nevű ha-
lászó hely régtől, „főleg Zsigmond király idejétől fogva, Bálint 
prépost elődei bírták, és Bálint prépost ma is bírja.” A tanúk, a 
valkói nemesség között említik a Darno-i Istvánt.(DL 16024)
(3) Az oklevélben felsoroltak között a Zolthai Máthé, Gergely 
és Jakab neve is megtalálható. Később utódaik, elmenekülnek 
Dél-vidékről, birtokaikat elvesztették, és mint a többi menekült 
nemes is katonai szolgálatba álltak. Zoltay István 1552ben Eger 
vár ostrománál lovastiszt, később Zay Ferenchez csatlakozott, 
aki szintén délről menekült és ekkor a naszádosok főkapitánya 
Komáromnál. Zolthay Lőrinc, pedig 1552-ben Érsekújvár első 
kapitánya.

Egy 1382-ben kiadott oklevélből, az derül ki, hogy Belső 
és Külső Szond (Zond), Tóthfalu és a környező Bács megyei  



31

települések királyi birtokok voltak. Szond (Zond) mezővá-
ros korábban, 1200 körül Savonca földvárral egy várbirtokon 
feküdt. A Dunából Kalocsánál kiszakadó Vajas folyó Szond 
területén átfolyva mocsarasan szétterül, majd a Dunába vissza-
folyik. Vízjárta vidék és kitűnő halászó-helyek. A közlekedés a 
réveken áthaladt Baranya felé.

Lajos király ezt a királyi birtokot, Erzsébet királyné bele-
egyezésével odaadta az óbudai apácáknak felső vármegyei 
birtokukért cserébe. 

1474 szeptember 4.én kelt Mátyás király oklevele a bácsi 
káptalanhoz:

„Bálint titeli prépost panasza tárgyában,” A múlt évi virágva-
sárnap körül Kwsal-i Anna az óbudai apácák perjelnője és apá-
cák megbízásából Zond(Szond) mezőváros tiszttartói: Horváth 
György és Doroszlói Benedek, továbbá jobbágyai, közöttük Dar-
nay Benedek megtámadták a mezőváros alatt Erdőd mezőváros-
hoz tartozó Tanya-halászó helyet. A panaszos jobbágyait meg-
nyilazták, megverték, csónakjaikat és hálóikat elvették. A királyi 
emberek vizsgálatot tartottak, ahová az apátnőt is megidézték. 
(Forrás: Mátyás király kori oklevél, MNL) (DL.17601)(3) 

Budán, 1509 július 1.én kelt „regeszta” a következőt tar-
talmazza: Pakos-i Mihály szörényi bán és még más személyek 
biztatására Nemes Lippei Gáspár Bodrog megyei Chenthe-tót-
falui tiszt és jobbágyok köztük Darnay Elek Bodrog- megyei 
Kis-Dunán (Holt –Dunán) levő halastó részt meghalászták, 
amely Arayani János és Pál tulajdona volt.( forrás: MOL /Peré-
nyi nádor) (DL71105)(3)

1522-ben Tótfalu dézsma lajstromában Johannes Darnay 
és Nicolaus Darnay nevű adózókról olvashatunk. (15) Tótfalu, 
Doroszló környéki település volt. 

Nagy Iván család történeti heraldikájában, a következőket 
írja:”… Darnay Mihály fia Miklós (Nicolaus filius condam 



33

a szempontból is fontosak, mert ezekben jelennek meg először 
a birtokeladási és birtok-háborítási ügyek. 

„Maroth-i János macsói bán Tolna megye közgyűlésén tá-
volmaradása miatt bírságban elmarasztalja Gerech-i Maius fiát 
Mihályt, aki ellen Darnow-i György fia László pert indított ” 
„…három évvel ezelőtt éjjel a panaszos Farkasfalua nevű bir-
tokára törve, egyik jobbágya feleségét erőszakkal elhurcolták s 
az még most is náluk van.”(17)

 A következő birtokháborítást, amelyet a pécsváradi kon-
vent oklevéltára őrzött meg : 1480.május 29-i. Mátyás király-
nak, Tolna megyébe küldött konvent emberei jelentették, hogy 
egy Bodo Gáspár nevezetű és familiárisai -akik között említi 
Darno-i Osvaldust- fegyveresen támadtak rá Guthi Országh 
Mihály nádor, a kunok bírája és a néhai Lévai Cseh László fia 
János Tolna megyei Marócz nevű birtokára. (18), (DL59669) 
A familáris szolgálat az ispánságok felbomlása idején alakult 
ki. A várjobbágyok miután a katonai szolgálat alól felmentést 
kaptak, igyekeztek a volt ispán szolgálatába maradni. 

Szakály Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből 
megmaradt 1314-1525 között. Ebben a következő áll: a tolnai 
alispán jelenti Lajos királynak 1518-ban, hogy Alsó -Gyön-
kön egy Espán Mihály nevezetű tiszt az ottani jobbágyokkal, 
többek közt Darnay Lukáccsal és Benedekkel a földbirtokos 
(Matucsinai János) földjére betévedt három lovat csak 50 dénár 
lefizetése után hajlandó visszaadni, holott „azok semminő kárt 
nem tettek”. (19)

A középkorban élt Darnay családokat találunk a Szigetköz-
ben is. 

Pozsony megye legszélén Hédervárhoz közel található Dar-
nó, mocsaras vidéken, fontos átkelőhelynél fekszik. Valószínű 
őr-telep, gyepű-kapu lehetett. Talán, katonai őrszolgálatra ke-
rültek ide Darnaiak, mint várjobbágyok, közel van Óvár és  
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Michaelis de Darno) rút emléket hagyott maga után 1505-
ben sz.máriai (Valkó vármegye) Oláh Tamást…megölte.” 
Ezért II. Ulászló birtokait elkobozta. (16) A Darnay csa-
lád kihalt írja, de ebben Nagy Iván tévedett. A középkorban 
már a Darnay család több ágra bomlott és lehetséges, hogy 
a szentmáriai család kihalt, de az is lehet, hogy csak birto-
kait veszítette el. A rút emlékről, pedig csak annyit az álta-
lam megismert oklevelek telis tele vannak erőszakkal, a zilált 
közbiztonság jellemezte a közállapotokat, tehát nem egyedi 
jelenségről van szó. Valkó megyében Szentmária-falut nem 
találtam, ettől függetlenül lehetett, viszont találtam Tolna 
megyében. Szentmáriafalva temploma a pápai tizedjegyzék-
ben, majd, a török-kori defterekben is feltűnt, a szászi várhoz 
tartozott.

Ez a hely, pedig a Bonyhád alatti Völgységben található. Az 
1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint a Szent-Mári-
ának mondott település majdnem sértetlenül álló temploma a 
várostól nyugat felé háromnegyed órányira feküdt. Tolna vár-
megye a középkorban terjedelmesebb volt, mint ma. Észak-Ba-
ranya megye több helysége tartozott hozzá.

Csánki történelmi földrajz 3. kötetében, Tolna vármegyé-
ben, említ Darna, nemesi helységet Mágocs falu szomszéd-
ságában. (Forrásként a Kismart llt.45C 47,1472. jelölte.) Az 
alábbi oklevelekben olvasható Farkasfalu, valamint Marócz 
is Magócs környékén, attól délre feküdtek, Szentmáriafalva, 
pedig keletre. 

Mályusz Elemér, által közzé tett, Zsigmondkori oklevéltá-
rában. (I.) Darnay családokat érintő íratok a következők: 

1399.08.13. Szakály
Gyönk és Regöly között fekvő Csernéd ma Szakályhoz 

tartozó puszta, a középkori Tolna megye egyik jelentős tör-
vénykezési központja. A Csernéden született oklevelek, abból  
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rültek ide Darnaiak, mint várjobbágyok, közel van Óvár és  
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Gált Bodakról, Darnay Lőrincet, Vitust és fiát, Jánost vala-
mint Pál Domonkos de Darnot Remetéről. (21) (Héderváry 
család oklevéltára)

1489. szeptember 25.-én a pozsonyi káptalan Mátyás király 
parancsára a győri káptalan javára vizsgálatot tartván, jelenti, 
hogy Héderváry Miklós és Héderváry Ferenc lipótfalvi jobbá-
gyai a győri káptalan Püski birtokán az árpa és zab termés java 
részét levágták, s elhordták, s egy gyermeket elfogtak, miért is 
Héderváry Miklóst és Ferencet, szintúgy embereit megidézte. 
Köztük Éliás, Nándor de Darnot is Lipótfalváról. (21) 

 A magyar lovagkor a XIII-XIV. században már nem elégszik 
meg a személy egyetlen nevének, az atyjának megemlítésével, 
amely nem kötötte össze a rokon családtagokat, ezért hozzáte-
szi mintegy vezetéknévként a tágabb rokonság, az eredet meg-
jelölésével: de (genere) Darno. Ha ennek alapján összeállítjuk a 
Szigetköz kis nemes családjait, akkor 1456: Pál, Domonkos de 
Darno (Remete), 1474: Jacobi, fillii Ladislai de Darno(Győr-
ladomér), 1489: Éliás, Nándor de Darno (Lipótfalva).

Három nagyobb földrajzi centrumot találunk az okleve-
lek alapján a Darnay családoknál: Felvidék keleti része Par-
tiummal, Déli vármegyék (Bács-, Valkó-, Tolna- vármegye), 
és a Szigetköz. 

A Darnay családnév kialakulását az okleveles anyag jól szem-
lélteti. Eleinte több névváltozat volt használatban, de úgy gon-
dolom ezek mind egy közös ősből eredtek akár csak a földrajzi 
nevek, Dornoi, Darno-i, és Darna-i.

1400as évektől használatos a ma is használt forma elől a veze-
téknév, majd utána a keresztnév. A tulajdon nevünknek leggya-
koribb fajtája a helynévből i képzővel ellátott vezetéknév. A legko-
rábbi magyar nyelvű szövegeinkben azt találjuk, hogy a kiejtett 
i-t, y-ként írták le.(Ómagyar Mária siralom, Halotti beszéd) A 
beszélt nyelv latin betűs leírása során változott az „ i” hang y-ná.
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lehetséges, hogy a várban töltött szolgálatukért kaptak itt a 
királytól, birtokot, és mint alapítói, birtokosai a település né-
vadói lettek. 

Ez ősi magyar helység névadási szokás volt. Darnow , Dar-
na, Dorna formában írták az oklevelekben, ugyan úgy, mint 
Szatmárban vagy Bács- Valkó vármegyékben.

A különböző íróktól, olvasott néprajzi történelmi, helytörté-
neti művekben nevünk eredetére, hol szláv, hol cseh jövevény-
szót emlegetnek, még véletlen sem, jut eszükbe, hogy lehet hun 
vagy magyar személynév is!

Annak ellenére sem, hogy Csallóköz tősgyökeres magyar, 
csak tőle északra Pozsony felett tanyáztak cseh, és morva né-
pek. 

A királyi várbirtok rendszer szabadjai, a későbbi a rendi 
társadalom kialakulása idején nem minden tudták megőrizni 
kiváltságaikat szolgasorba süllyedtek, és az ő kárukra vagyo-
nosodtak meg a főnemesi családok, mint a Héderváryak, akik 
idegenek voltak. Így itt is, akárcsak az előző megyékben talá-
lunk kisnemest és jobbágyot is a Darnayak között.

1373-ban kiadott oklevél melyben a pannonhalmi konvent 
Guti Országh Mihály nádor parancsára Darno-i László fiát, 
Jakabot (Jacobi, filii Ladislai de Darno) a Győr megyei Lada-
mér-i két jobbágytelke birtokába beiktatta. (Pannonhalmi 
konvent, MOL levéltár, eredeti). (DL 91005)(3) Ennél az okle-
vélnél lehet, hogy elírás történt a keltezésnél, mert Guti Ország 
Mihály nádor a XV. században élt, tehát az oklevél 1474.ben 
kelt. Az 1544.-iki összeírás szerint, azonban már a hédervári 
uradalomhoz tartozott.(20)

1456–ban kelt oklevélben a pozsonyi káptalan V. László 
királynak jelenti, hogy Hédervári Imrét, Pált, Jánost, s néhai 
Lőrinc nádor özvegyét, a győri káptalan ellenében, személyes 
királyi jelenléte elé idéztette. A tanúk között felsorolja Darnai 
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A középkorban, függetlenül, hogy nemes vagy jobbágy volt, 
a vezetéknevet szóvégén y betűvel, Darnaynak írták, tehát tár-
sadalmi helyzetükre vonatkozóan semmi nemű differenciát 
nem jelentett. 

Ha egy család, a nemzetségen belül elszegényedett akkor a 
nemzettség gazdagabb családjának a szolgálatába állt, vagyis úr 
és szolga azonos eredetű volt. A következő fejezetekben a fenti 
országrészek szerint vizsgáljuk meg a történelmi idők során, 
hol tudtak őseink megmaradni, túlélni a háborúkat és azzal 
járó pusztításokat, éhínséget, járványokat.
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napon oda-érkezett Egerből Gémesi Ferenc és Káthai Ferenc 
150 lóval, hogy „törökre kapdossanak”.

 A Buda elfoglalásával (1541), a három részre szakadt ország 
két ellenség között sínylődött. Világossá vált, hogy mindkét el-
lenséggel képtelenek megvívni. Báthory István fejedelem, majd 
lengyel király politikai céljaiban ott húzódott a szándék, hogy 
Magyarországot egyesítse. 1579-1581között Rettegett Iván el-
len viselt hadjáratot. Az oroszok elleni hadjáratban magyar ka-
tonáira támaszkodhatott a legjobban. A katonák havi zsoldfize-
tést kaptak. Erdélyből, egész családok hadra fogható tagjai har-
coltak egymás mellett. A hadjárat, 1582-ben miután IV. Iván 
kivonult a Baltikumból- békekötéssel zárult.

A századok szakaszokra (decurio) voltak osztva, amely élén 
tizedes állt. 

Kapitány: Károlyi István
Decurio: Nagy Dénes, (tizedes) Paniti Mihály, Hunyadi Já-

nos, Csiki Antal, Szász György, Szilágyi Gáspár, Kis Péter, Dar-
nai Mihály, Sipos Jakab, László Ferenc (2)

Kapitány: Zoltay Ferenc
Decurio: Riczey Albert, Oroszi Pál, Oroszi János, Oroszi Pé-

ter, Homoki Gergely, Balás Márton, Czepei Mihály, Czepei Pál, 
Darnai Mihály, Bányai Mihály. (2)

Pontosan nem tudom, hogy melyik mezővárosban éltek, de 
a Báthori uradalomhoz tartozó faluk: Ököritó, Nagy-Szekeres, 
Misztótfalu és Láposbánya mindegyikében éltek Darnai neve-
zetűek.

 1664. a vasvári békekötés után Nagybánya és Felsőbánya a 
Szepesi Kamara hatáskörébe került. Felsőbányán, Leves-bá-
nya gondnoka, Darnay Márton deák volt 1666-1668 között. 
(5) Lehetséges, hogy a Felvidékről került ide. Talán az útóda 
az 1715ben felvett felsőbányai adófizetők között Darnai Péter. 
(Adat közlő: Szakács Mária családkutató, Nagybánya)
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Partium, Erdély és Moldva 
Szolnoktól északra és keletre kialakult végrendszer a török 

portyázókkal szemben jelentős védelmet nyújtott talán, ezért 
is Szatmár, Szabolcs és Borsod a népesebb megyék közé tar-
toztak.

 Tokaj, Kálló, Kisvárda, Ecsed és Szatmár végvonal biztosí-
totta a mögötte levő területek védelmét így a Szamos közt is. 

A Szamos és a Túr folyó között (Szamos-köz), már a közép-
korban is éltek Darnay családok, mint azt már az előző részben 
olvashattuk. A Szamos folyó mentén húzódtak fel a magas he-
gyekig (Gutin, Avas stb) egészen Felsőbányáig. 

1527-ből valók Darnai Máté feljegyzései, amelyek a Kür-
thy család levéltárában maradtak fenn. A feljegyzések földek 
adás-vételéről szólnak: 

„Én Darnay Máthé attam Erdely Pál komámnak egy rekezth 
kylench forynton …asszonyom elöth Zyny Borbala előt Zabó 
Lázló előt..írtam Rosalban.. „Bakony hatan egy földet három 
forintba eörök aron Darnay Istvantul” „ Darnay Istwantul vöt-
tem egy földet zalogban egy foryntot attam, két vyka Buzát..”„-
Kondor Mihálytul vöttem egy földet zálogba.. Ez Kis Szekeresi 
határban”„Vöttem Darnay Istvántul egy földet… Pattag Gaspár 
(Gasbarc) mellette…egy wasas kereket attam neky irette.”(1)

A fentiekből az derül ki, hogy két Darnay család biztosan 
élt Rozsályban. Felnőtt férfiak, akik gazdálkodtak. Földje-
ik voltak nemcsak Rozsályban , de Kis-Szekeres határában is. 
Darnóval szomszédos faluk. Rozsálynak vára is volt. A roz-
sályi Kúnok építettek. 1562be megostromolták a törökök a vá-
rat, mert meghallották, hogy odamenekültek a környék nemesi 
„parasztsága” családostól temérdek arannyal, ezüsttel. A csa-
tát a magyarok nyerték meg, mert szerencsére az ostrom előtti  
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madár is: a bölömbika.” Emlékszik vissza Végh Antal gyer-
mekkorára. (15)

Az osztrák kancellária hivatalnokai 1715-ben elkészítették az 
első országos összeírásokat, majd 1720.-ban megismételték.

1720-as Szatmár vármegyei adóösszeírásban Ököritó adóí-
vén olvasható (8)(MOL mikrofilm 3143/260):

Nomina (Név) Agra terra(Földterület): Prata(mező, rét):
Stephanus Darnaj   50,   8 
Ez a falu, nem mesze van a többi településtől, ahol a XIV. 

századtól folyamatosan éltek Darnaiak. (Darnó, Kis és Nagy-
szekeres, Nagy- Palád, Rozsály, Akli és Németi) 

Az 1828. évi összeírásokban Szinyérváralján Darnai János 
és Giród-tótfaluban szintén Darnai János neve került be az 
adólajstromba. (9)

Felsőbányán 1838-ban született Darnai János, felesége 
Rettegi Erzsébet. Gyermekeik: Róza, Sándor, Lajos, József és 
Teréz. Minden reformátusok voltak, és majd csak az unokák 
között lesznek katolikus vallásúak, a házasságkötések révén. 
(Adat közlő: Szakács Mária (ittvoltam.hu) családkutató,Nagy-
bányáról.)

Radixindex segítségével az Ipari Almanachból (kiadás 
éve:1941), váltak számomra ismertté a két világháború közötti 
időben itt élt családok: 

Nagybányán: Darnai József (tímár),
Oláhláposon: Darnai András (kovács), Sándor (cipész), és
Láposbányán: Darnai János (bognár) neve.
Valamint Darnay Ferenc aki Nagybányán született és Fel-

sőbányán élt. Nincs foglalkozás feltüntetve. (10)
Heves megyei ismertető és adattárából: Darnay Sándor, aki 

Gyöngyösön élt, de Felsőbányán született. 
Váltottam levelet Darnai Juliannával, aki Magyarlápo-

son él. Ő a következőt hallotta anyósától: „a felsőbányaiak és  
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A királyi Magyarország uralkodója I Lipót, akitől 
1669.09.04.-én Szatmár megyében címeres nemes levelet kap-
tak : Darnay István, Mihály és Lukács.

A címeres levéllel a középkorban szerzett birtokokra is kap-
hattak megerősítést. 

Nevük előtt szerepelt a ”ludas” ragadványnév, ami lehet, 
hogy a családok nagy- fokú szétágazására utal. (3)

1681-ben, Németiben, Darnai István a bíró (Forrás: Ma-
gyarország vármegyéi és városai). Ugyanez a dátum áll azon 
az ezüst tányéron, amelyet Darnai István a németi református 
egyháznak ajándékozott, melyen neve is olvasható.

Még 1684-ben is ő a város bírója ezt mutatja az ezüst tányér 
aranyozott felirata ”1684 aug. 7.én csináltatta az B. németi vá-
rosa Darnai István uram bíróságában.” (4)

A Rákóczi szabadságharcban a következő Darnaiak vettek 
részt:

1706-ban, Esze Tamás ezredében a hadra fogható neme-
sek seregében szolgált, Darnai Lukács aki Vámfaluból való. 
(6) Vámfalu Szatmár vármegyében az Avas hegység nyugati 
oldalán fekvő település. Valószínű, az 1669-ben kapott nemesi 
levél egyik tulajdonosa az ő családjuk volt. Vámfaluhoz, közeli 
nagyobb település Szinyérváralja. 

Rákóczi Ferenc levéltárában maradt fent szekeresi ka-
lauz Darnai Peti neve. (7) A kalauzok jól ismerték szülő-
földjük a gázlóit, átkelő helyeit, mocsarait és erdőit. Nagy- 
és Kis-Szekeres, Darnohoz közeli, szomszédos település. 
Valószínű Majtison is éltek Darnai családok, mert határá-
ban megőrződött egy parcella nevében ”Darnai-tag árka” 
„Ez a környék legmagasabban fekvő pontja, de még ez sem 
domb. A szelíd halomról lefolyó víz hatalmas belső tavat 
hozott létre,” „Ide még vadlibák is szálltak le csapatostól. 
Gém és daru is lakta, sőt egy kihalófélben lévő gyönyörű 
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madár is: a bölömbika.” Emlékszik vissza Végh Antal gyer-
mekkorára. (15)

Az osztrák kancellária hivatalnokai 1715-ben elkészítették az 
első országos összeírásokat, majd 1720.-ban megismételték.

1720-as Szatmár vármegyei adóösszeírásban Ököritó adóí-
vén olvasható (8)(MOL mikrofilm 3143/260):

Nomina (Név) Agra terra(Földterület): Prata(mező, rét):
Stephanus Darnaj   50,   8 
Ez a falu, nem mesze van a többi településtől, ahol a XIV. 

századtól folyamatosan éltek Darnaiak. (Darnó, Kis és Nagy-
szekeres, Nagy- Palád, Rozsály, Akli és Németi) 

Az 1828. évi összeírásokban Szinyérváralján Darnai János 
és Giród-tótfaluban szintén Darnai János neve került be az 
adólajstromba. (9)

Felsőbányán 1838-ban született Darnai János, felesége 
Rettegi Erzsébet. Gyermekeik: Róza, Sándor, Lajos, József és 
Teréz. Minden reformátusok voltak, és majd csak az unokák 
között lesznek katolikus vallásúak, a házasságkötések révén. 
(Adat közlő: Szakács Mária (ittvoltam.hu) családkutató,Nagy-
bányáról.)

Radixindex segítségével az Ipari Almanachból (kiadás 
éve:1941), váltak számomra ismertté a két világháború közötti 
időben itt élt családok: 

Nagybányán: Darnai József (tímár),
Oláhláposon: Darnai András (kovács), Sándor (cipész), és
Láposbányán: Darnai János (bognár) neve.
Valamint Darnay Ferenc aki Nagybányán született és Fel-

sőbányán élt. Nincs foglalkozás feltüntetve. (10)
Heves megyei ismertető és adattárából: Darnay Sándor, aki 

Gyöngyösön élt, de Felsőbányán született. 
Váltottam levelet Darnai Juliannával, aki Magyarlápo-

son él. Ő a következőt hallotta anyósától: „a felsőbányaiak és  
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mert 1754/1755-ben, sőt 1772-ben is a falu lakosai között talá-
lunk Darnai nevezetűt.

Nem mindenki volt, azonban, olyan szerencsés, mint György, 
hogy tudja bizonyítani ősi jogát birtokaihoz. A nemesség vizs-
gálatok során, számos, addig nemesi szabadsággal bíró család 
került jobbágysorba. 

Sasváron élt Darnay már 1567.-ben jobbágy. Ugocsa kis-
nemesi vidék legrégibb települése Sasvár, eredetileg gyepű őr-
ség volt. (13)

Hetényben (Akly felett) 1638ban a dézsmajegyzékben fel-
vett Darnai, szintén jobbágy. (13) Természetesen nem tudom, 
hogy a különböző időben és falvakban élő családok között 
volt-e rokonság. 

A Tisza-vidék általános leromlása a XVII. század második 
felére tehető, amikor is a magyarság helyét főleg rutének fog-
lalták el.

Bihar megyében: 
1599ben Alsó- és Felső Darna is Bocskai birtokába került. 

Basta magyarirtásának 1605-ben Bocskai István vetett véget. A 
birtokain lézengő hajdúkat a maga pártjára állította. A nemzet 
és a vallás szabadságáért zászlaja alá hívta a magyarokat. Sike-
res harcainak eredménye mind a törökökkel, mind az osztrá-
kokkal, a magyarok számára előnyös békekötés volt.

A hajdúság nagy része a török dúlástól hajléktalanná vált 
nemesemberekből állt, akiket Bocskai letelepített a birtokaira. 
Vallásukra nézve reformátusok voltak. 

1660, Várad elfoglalása és 1692 Várad visszafoglalása közötti 
időszak a bihari térség állandó pusztításával járt. A hajdú hely-
ségek több mint fele kihalt annak ellenére, hogy1670-től a fel-
vidékről üldözött „kurucok” is ide menekültek. 

Bihar megye északi részén az érmellék falvai lápos, mocsá-
ros vidék szigeteire épültek, és valószínű ez táj segítette őket  
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a lápos-bányaiak is rokonok. Misztótfaluban laktak, ott vet-
tek földet és építettek egy malmot, „mert nagyon ügyes kezűek 
voltak és értettek mindenféle famunkához.”

Ők katolikus vallásúak voltak, de „később aztán vegyült a 
család” így mesélte az ”öreg mama”, aki ha jól számoltam 1886 
körül született. Úgy gondolom fordítva lehetett először refor-
mátus vallásúak és később „vegyült” a család katolikusokkal.

Ezt támasztja alá Várady Lajos (Szatmárnémeti) levéltárostól 
kapott információ miszerint Láposbányán, Darnay János kál-
vinista, molnár élt. Két fia született János és Ádám. Sajnos nem 
közölt évszámot. 

Ugocsa vármegyében élő Darnayak Túr és a Tisza folyó 
közt Akliban tűntek fel, először a középkorban. A családok 
bővülésével birtokaik felaprózódottak, elszegényedtek. Akli 
faluval szomszédos települése Dabolc. Fennmaradt az 1400-
as évekből, hogy mintegy 15 család lakta és valamennyien 
kisnemesek. Ennek a középkori kisnemesi falunak lakossága 
nem változott évszázadokon keresztül. II. Katonai felmérésen 
jól látható, hogy az Éger patakból kiváló kis érrel együtt körül 
ölelnek egy halmot, amelyre a falu épült. A települést körülve-
vő mocsárvilág nemcsak elszigetelte, de meg is védte az idegen 
betolakodóktól.

A dabolcról való Darnai János 39 éves, amikor a „Tekinte-
tes Nemzetes és Vitézlő Öllyüs János Uram Nemes Gyalog Ez-
ré”-ben, szolgálta a szabadságharcot 1706ban.(14)

Az 1720. évi országos összeírásban ugocsai Szőlősgyulán 
Darnai János neve a bérlők között olvasható, de lehet, hogy ő 
azonos a Rákóczi Ferenc seregében, szolgált dabolci Darnai Já-
nossal, mert szomszédos falu Dabolc és Szőlősgyula.

A következő forrásunk, a nemesi összeírások.
1754-55 években, Darnay György igazolta nemességét.(11)

(12) Darnai György, úgy gondolom szintén dabolci lehetett,  
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Később a házban Darnai Péter és fia János laktak, miután 
Darnai András visszament Monostorpályiba. Egy birtokper 
tárgyalása kapcsán hangzott el a nevük, 1774-ben, „Tudja, látta 
vagy halotta-e a Tanú, hogy azon időben, midőn Ölvedi Péter 
a Darnai András háza félét a várostól meg vette, éltek Darnai 
Péter és a fia János is és mind a ketten itt laktak…” (17)

Alátámasztják ezeket, az adatokat, a református anyaköny-
vek bejegyzései: 1756-ban Darnai Jánosnak fia született István. 
A következő nemzedék: 1784-ben Darnai Jánosnak fia Ferenc, 
majd 1791. év januárban Darnai Istvánnak született fia István.
(19)

Monostorpályi anyakönyveiben pedig az első bejegyzések a 
következők: 

Darnai Mihály fiai 1760-ban János, és 1764ben József szüle-
tett.

Darnai Andrásnak: 1763-ban Andrást és 1780-ban Pétert 
anyakönyvezték.

Darnai Péter: 1773-ban Péter fia született és végül,
Darnai Istvánnak (felesége Tóth Erzsébet) 1774-ben fia Ist-

ván, 1784ben fia András, és1799-ben Péter született.
A szomszédos községben Vértesen, szintén az 1770-es évek-

ben jelennek meg a Darnaiak: András, György és Mihály.(19) 
Darnai Lajos bácsi Hosszúpályiból származtatja családját és 

a Debrecenben ma élő Darnaiak ehhez a „két ághoz”,- a másik 
Monostorpályihoz - kapcsolhatók. Én még hozzáteszem, hogy 
Hajdúhadházról és Szatmárnémetiből is érkezhettek családok 
Debrecenbe. A debreceni református anyakönyvbe első be-
jegyzés dátuma 1749, amikor Darnai István és Kis Kata fia 
György született. (19)
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a túlélésben. Az érmellék szigetvilágában legeltető állattenyész-
tés folyt. A lápvilágból kiemelkedő lankás domboldalakon sző-
lőműveléssel foglalkoztak, bora messze földön híres lett. 

Érolasziban 1569ben élt egy Darnay család.(22) Érolaszi 
szomszédos falu Székelyhíddal. Debrecenben élő Darnai Lajos 
bácsi írta, hogy „Székelyhídon is vannak rokonaik.” „Darnai 
Dezső nevezetű, távoli rokon”,

Monostorpályiban az 1720. évi adóösszeírásban 258. tétel-
szám alatt a következő adózókat találjuk:

Nomina /Név  Agra/terület  Prata/mező,rét
 Petrus Darnai  4    1/2
 András Darnai  4    2 
(Forrás: MOL, mikrofilm, 3142)
Hajdúhadház helynevei között a Darnai-szíkről olvashat-

juk a következőt:
„Nevezetes, vízállásos lapos a Nagynyerges dűlőben, a Dar-

nai család egykori szállásbirtokán. A család neve az 1753. évi 
conscriptióban tűnik fel először,és utoljára az 1896. évi tagosí-
tási jegyzőkönyvben találunk Darnai nevet. Az egykori népes 
család, azóta férfiágon vagy kihalt, vagy elköltözött. Nevüket 
őrzi a Darnai-szík.” (16) 

Nagy Sándor: Hajdúhadház történetében, azonban korábbi 
időkre nyúlik vissza a Darnaiak megtelepedése, mint 1753. Pá-
lyiból jött Darnai András épített házat Hajdúhadházon, 1740 
táján.

A Darnai-ház „az öregek emlékezete szerint, a hadházi Hós-
tátban állt”, azaz a felsővárosban.(18) A dátum, pedig egy föld 
eladás-vétel kapcsán azonosítható be, amely szerint: 1742ben 
Kiss János Istvánnak adott a tanács egy szállásföldet,”melynek 
négy-felől való szomszédi ezek: napkeleti szomszédja Katona 
Mihály szállása, déli a Fejértói út napnyugoti Darnai András 
földe, Északról Szécsi Mihályé.”(16) 
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Később a házban Darnai Péter és fia János laktak, miután 
Darnai András visszament Monostorpályiba. Egy birtokper 
tárgyalása kapcsán hangzott el a nevük, 1774-ben, „Tudja, látta 
vagy halotta-e a Tanú, hogy azon időben, midőn Ölvedi Péter 
a Darnai András háza félét a várostól meg vette, éltek Darnai 
Péter és a fia János is és mind a ketten itt laktak…” (17)

Alátámasztják ezeket, az adatokat, a református anyaköny-
vek bejegyzései: 1756-ban Darnai Jánosnak fia született István. 
A következő nemzedék: 1784-ben Darnai Jánosnak fia Ferenc, 
majd 1791. év januárban Darnai Istvánnak született fia István.
(19)

Monostorpályi anyakönyveiben pedig az első bejegyzések a 
következők: 

Darnai Mihály fiai 1760-ban János, és 1764ben József szüle-
tett.

Darnai Andrásnak: 1763-ban Andrást és 1780-ban Pétert 
anyakönyvezték.

Darnai Péter: 1773-ban Péter fia született és végül,
Darnai Istvánnak (felesége Tóth Erzsébet) 1774-ben fia Ist-

ván, 1784ben fia András, és1799-ben Péter született.
A szomszédos községben Vértesen, szintén az 1770-es évek-

ben jelennek meg a Darnaiak: András, György és Mihály.(19) 
Darnai Lajos bácsi Hosszúpályiból származtatja családját és 

a Debrecenben ma élő Darnaiak ehhez a „két ághoz”,- a másik 
Monostorpályihoz - kapcsolhatók. Én még hozzáteszem, hogy 
Hajdúhadházról és Szatmárnémetiből is érkezhettek családok 
Debrecenbe. A debreceni református anyakönyvbe első be-
jegyzés dátuma 1749, amikor Darnai István és Kis Kata fia 
György született. (19)



51

Az egyházlátogatási jegyző-könyvében Domafalván (ma 
Rachiteni) élt Emericus Darnai és Gregorius Darnai. (21)

A Bandinus jelentésben a többi név is magyar. Például: Do-
bos, Kakas, Mátyás, Kántor, Árva stb. 5577 római katolikust 
vettek számba.

Szabófalván, volt templom és Domafalváról odajártak misé-
re. Minden katolikusok, amit magyar hitnek neveztek! 

Domafalva helységet, több más helységgel együtt már 1455-
től említik az oklevelek. A Bandinus moldvai látogatása idején 
az itt élő katolikus magyar családok leghőbb vágya, hogy ma-
gyarul beszélő papot kapjanak.

Domokos Pál Péter könyvében érdekes megállapítást tesz:
„… 24200 csángómagyart és a csángómagyarnál régebbi 

magyart talált.” 
A közép-korban nem a Kárpátok, hanem a Szeret folyó volt, 

a határ. A katonai telepek védték Erdélybe nyíló völgyeket, és 
az átjárók bejáratát. A mohácsi vész után, azonban a török és 
az osztrák hatalmak között őrlődő anyaország nem tudott se-
gítséget nyújtani.

Mikecs László: „A moldvai katolikusok összeírásai 1646-
47ben” tanulmányában (megjelent az Erdélyi Tudományos 
füzetekben) a Darnai név eredetére keresett magyarázatot bi-
zonytalan alapszónak feltűntetve: Darnát, Darnot, és megem-
lítve a Beszterce folyóba beömlő Dorna patakot is. Amiben 
egyet tudok érteni vele az, hogy a névnek a „nép körében élt 
hangalakjához” a latin betűk magánhangzói nem voltak meg 
és így nem tudta a hangot tökéletesen visszaadni, ezért aztán 
a sokszor magyarul sem tudó papok és deákok hol darna, hol 
pedig a dorna alakot írták. 
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Erdély és Moldva 

A magyarság XV. századig egységesen katolikus vallású volt. 
A ferences barátok érdeme, hogy ők maradtak és a nehéz idők-
ben is vállalták a lelki gondozást és a magyar szellem fenn-
tartását. Ferences rendek működöttek a mezővárosokban pl.: 
Besztercén, Radnán, Csiki székelyeknél, valamint Moldvában 
a csángóknál. Erdély nagy többsége, azonban református lett. 
1658-ban török kézre került Lugos és Karánsebes. A pusztítá-
sok miatt nagy területek maradtak lakosság nélkül. 

Karánsbesi kerületében (Krassó-Szörény vármegye), az 
1579. évi összeírás a temesvári vilajetben Darna helységet is 
felsorol, ezen információ miatt nagyon szorgalmasan kutattam 
a megyével kapcsolatban, de csak a szomszédos Hunyad vár-
megyében, Lozsádon találtam Darnai nevűt. Az 1702. évi a re-
formátus egyházközség „visitatio”-ban . „Darnai Mihálynál ft 
5,30 Vagyon tíz esztendeje, hogy semmit nem adott utána.”(20) 

Lozsád, Vajdahunyadhoz közeli falu, ősmagyar település, 
kisnemesi község volt.

A Kisküküllő menti bethlenszentmiklósi Darnaiakról, 
annyit, tudok, hogy három Darnai Ferenc vándorolt ki Ameri-
kába 1906-1913 között. (9)

Katolikus családokat, tehát a Partium és Erdély területén 
nem sikerült találnom, csak a Kárpátokon kívülre, a Szeret–
völgyébe került Darnaiak maradtak katolikusok.

 Erdély és Moldva közötti átjárókon a szegénység sokszor fu-
tott, menekült, hol keletnek, hol nyugatnak. 1612.-ben rende-
lettel tiltották az átjárást és elrendelték

az utak és ösvények őrzését. 1622-ben a pápa Moldvát misz-
sziós területté nyilvánította. Ezután, 1642-ben került sor Mar-
cus Bandinus püspök és Beke Pál misszionárius látogatására és 
a katolikusok összeírására.
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hangalakjához” a latin betűk magánhangzói nem voltak meg 
és így nem tudta a hangot tökéletesen visszaadni, ezért aztán 
a sokszor magyarul sem tudó papok és deákok hol darna, hol 
pedig a dorna alakot írták. 
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várát. Az első adat, amelyet találtam: Losoncon 1662. november 
25.-én a számvevő bizottsági ülésen, a megye területéről besze-
dett pénzekről bemutatott számadásokban, a négy szolgabíró, 
Gyürky István, Mocsáry Ferenc, Horváth András és István neve 
mellé, a volt szolgabíró Darnay János neve is odakerült. (3)

www.FamilySearch.org, Anyakönyvi adataiban (4) a kö-
vetkező családok neve maradt fenn:

Darnay Mátyás Dívényben élt, Losonc és Beszterce közötti  
Zichy birtokon, feleségével Ilonával, és lányuk, Erzsébet szüle-
tett 1694ben. (Nógrád megye)

Darázsiban, Darnay Andrásnak lánya Mariska született 
1697-ben. Darázsi,

Koháry grófok birtoka volt Hont megyében. 1721. esztendő-
ben Dornay János lányát, Máriát anyakönyvezték Selmecbá-
nyához tartozó Béla-bányán. 

A szomszédos Zólyom megyében: 1714. június 12-én Ga-
rampéteriben Darnay Andrásnak Jakab és Anna ikreik szület-
tek. Rimaszombaton, 1773. december 23.-án András és János 
nevű iker fiaik születettek Darnay Istvánnak és Pásztor Kata-
linnak. (Göröm megye)

A 17. század végig, a Hasburgok elleni függetlenségi küzdel-
mekkel telt el. 

Erdélyből indult 1605-ben a Bocskai szabadságharc, amely 
az egész felvidéket mozgósította. Korponán, Bocskai István fe-
jedelem országgyűlést tartott.   

Bocskai nagy érdeme, a törökkel 20 évre sikerült fegyverszü-
netet kötnie. 

A törökök 1663. évi hadjáratával feldúlta Felső-Magyaror-
szágot és Nyugat-Magyarországot. Érsekújvár is 1663ban ke-
rült török kézre. Végigpusztították a Nyitra és Garam mentét, 
olyan rémületet keltettek, hogy a kisebb várak is megadták ma-
gukat, Galgóc, Nyitra, és Léva.
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A Felvidék és az Alföld 
A török 1554-ben Fülek várát elfoglalta, végig pusztította 

a Felvidéket. Rabszíjra fűzte a lakosság nagy részét, adókkal 
sanyargatta a még megmaradt, megfélemlített népet.1575ben 
Dívény váráig nyomult be Felső-Magyarország területére.  Ez 
volt a török legészakabbi végvára. A végvári harcok soha nem 
szűntek meg, a másfél évszázad török hódoltság alatt. A béke 
évei csupán azt biztosították, hogy nem tapodta az ország né-
pét százezres főt elérő ellenség. A magyarság zömének a török 
uralom a végvári sors jutott és közben egyre fogyott a magyar. 

A török elől menekülő a Darnay családok kerültek 1591ben 
a Rimaszombat feletti Ispánmezőre (Gömör megye). (1) Sike-
rült túlélni a török időket és talán az ő leszármazottaikat talál-
tam meg az anyakönyvekben Újvásáron (Rybnik) Paulo Darno 
személyében 1774-ben.

A Miskolc alatt található Vatta (Borsod megye) község 
1592-ben dézsma jegyzékében olvasható Darnay nevű család. 
Szőlőműveléssel foglalkoztak, és szőlőbirtokuk után fizettek 
bordézsmát.(2)

1593-ban Pálffy Miklós több felvidéki várat visszafoglalt. 
Esztergom is visszakerült egy rövid időre a magyarok tulajdo-
nába (1595–1605).

Bakáts István: „Hont megye Mohács előtt „ c. könyvét át-
tanulmányoztam és nem találtam Darnai családokat. Ezért 
feltételezem, hogy 1526 után Szerém megyét elözönlő oláh, rác 
és szerb népesség elől Valkó- és Bács megyéből, ahol, Darnaiak 
a középkorban éltek, - mint azt olvashattuk- elkezdettek a Duna 
mentén az északi megyék felé költözködni. Talán Esztergom és 
környéke volt a letelepedés első állomáshelye, ám hamarosan in-
nen is tovább kellett menekülni, hiszen a török elfoglalta Buda 
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várát. Az első adat, amelyet találtam: Losoncon 1662. november 
25.-én a számvevő bizottsági ülésen, a megye területéről besze-
dett pénzekről bemutatott számadásokban, a négy szolgabíró, 
Gyürky István, Mocsáry Ferenc, Horváth András és István neve 
mellé, a volt szolgabíró Darnay János neve is odakerült. (3)

www.FamilySearch.org, Anyakönyvi adataiban (4) a kö-
vetkező családok neve maradt fenn:

Darnay Mátyás Dívényben élt, Losonc és Beszterce közötti  
Zichy birtokon, feleségével Ilonával, és lányuk, Erzsébet szüle-
tett 1694ben. (Nógrád megye)

Darázsiban, Darnay Andrásnak lánya Mariska született 
1697-ben. Darázsi,

Koháry grófok birtoka volt Hont megyében. 1721. esztendő-
ben Dornay János lányát, Máriát anyakönyvezték Selmecbá-
nyához tartozó Béla-bányán. 

A szomszédos Zólyom megyében: 1714. június 12-én Ga-
rampéteriben Darnay Andrásnak Jakab és Anna ikreik szület-
tek. Rimaszombaton, 1773. december 23.-án András és János 
nevű iker fiaik születettek Darnay Istvánnak és Pásztor Kata-
linnak. (Göröm megye)

A 17. század végig, a Hasburgok elleni függetlenségi küzdel-
mekkel telt el. 

Erdélyből indult 1605-ben a Bocskai szabadságharc, amely 
az egész felvidéket mozgósította. Korponán, Bocskai István fe-
jedelem országgyűlést tartott.   

Bocskai nagy érdeme, a törökkel 20 évre sikerült fegyverszü-
netet kötnie. 

A törökök 1663. évi hadjáratával feldúlta Felső-Magyaror-
szágot és Nyugat-Magyarországot. Érsekújvár is 1663ban ke-
rült török kézre. Végigpusztították a Nyitra és Garam mentét, 
olyan rémületet keltettek, hogy a kisebb várak is megadták ma-
gukat, Galgóc, Nyitra, és Léva.
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Feltételezem, hogy Sátoraljaújhelyről van szó. Sátoraljaúj-
hely és környékén összeírt javadalmak között szerepel: Dar-
na, nemesi kúria, jobbágytelkek a felvétel ideje: 1686 decem-
ber. (UC 6:7)

1670 június 3-án Darnay Pétert Zemplén megye követeként 
Bécsbe küldték,

I Lipót miniszteréhez, Lobkovitzhoz.(5)
Az egri levéltárból kaptam a következő információt, hogy 

„Darnai Péter tejhatalmú megbízottja volt különböző Abaúj 
vármegyei vagy kassai személyeknek, 1670-1685között.” (6)

A levéltártól kapott információt támasztja alá Szemere Lász-
ló zempléni alispán levele, melyben „ nemzetes Darnay Péter 
uramat” küldte Kassára dolgait intézni. ”Mivel magam doctor 
curája alatt lévén be nem mehettem….” (7) A „nemzetes úr” 
megszólítás nemes úrnak járt, tehát valószínű birtoktalan kis-
nemes volt Darnai Péter.

Szemere László zempléni alispánt 1670-71 telén tartóztat-
ták le. Jómódú ember lévén, szabadságát birtokai felével tudta 
csak megváltani. „Szemere László konfiskált birtokát százezer 
forintra becsülték” 

Eperjesen, 1676-ban, a Néhai Dauszon János hagyatékából , 
„három lovat és egy kocsit Darnay Péter a maga részére elvett.”  
(UC 152:20) (8)

Pázmány Péter 1635-ben Nagyszombaton alapított egyete-
met, ahol jogi képzés is folyt. 1657-ben (Matriculába269) Pet-
rus Darnai, és 1681-ben Andreas Darnai (Matriculába405) 
tanult az egyetemen. (9)   Darnai Péterről úgy gondolom, a 
fent felsoroltak alapján, hogy ő az, aki Nagyszombaton tanult, 
és mint jogot tanult ember ügyvédként működött. Ezért vehe-
tett el munkadíjként, a hagyatékból dolgokat és intézhette Sze-
mere alispán ügyeit. 

Nézzünk bele az anyakönyvi adatbázisba!

56

A győztes szentgotthárdi csata után, a szégyenletes vasvári 
békekötés (1664) még a katolikus főurak között is felháboro-
dást váltott ki. Török kézen hagyta Érsekújvárt, és Nagyvára-
dot.  

A Wesselényi Ferenc nádor nevéhez fűződő összeesküvés és 
a felvidék keleti felének nemesei által Kassán a császár elleni 
felkelés is lelepleződött, 1670ben.

Több százan Erdélybe menekültek, de sokan kerültek a csá-
szári börtönökbe.  Birtokaikat elkobozták. Rengeteg pénz, 
kincs és érték vándorolt a bécsi udvari kamara kincstárába. 
Az elkobzott birtokok mind idegen kézbe kerültek. A Felvidék 
egész vezető magyarságát I Lipót kiforgatta a vagyonából.

A megtalált középkori oklevelek alapján: két személy neve 
vált ismertté, Abaúj- Torna megyében, Apáti (Gyagyapáti) 
birtok tulajdonosa Dornou-i Péter (1306) és a Zemplén me-
gyei Tussa, amelyet Balázs de Darnow birtokolt. (1356). 
(Lásd középkori rész)

Gagy-Apáti a Bódva és Hernád folyó közötti Csereháton, 
nem messze a Miskolcot Kassával összekötő főúttól fekszik. 
1640 júniusban az egri török a gagyi völgyre tört. Alsó-, Fel-
sőgagyot, és Baktát felégette. Több száz embert elhajtott ször-
nyű rabságba. Az egész vidék Kassáig félelembe volt. Nem volt 
más választás vagy behódolnak a töröknek, vagy elköltöznek 
védettebb vidékre. 

Sok település véglegesen elpusztult.  Nagy többségük kisne-
mesi falu volt, ez az adóösszeírásokból derült ki.

A Darnai családok birtokukat elvesztették, viszont a további 
századok során is a két megye területén próbáltak megélheté-
süket megtalálni. Ennek a kornak az egyéni tragédiái a ma-
gyarság közös tragédiája.

Darnai Péter, újhelyi nemes volt, de nemességére bizonyí-
tékot nem találtam.
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Feltételezem, hogy Sátoraljaújhelyről van szó. Sátoraljaúj-
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A levéltártól kapott információt támasztja alá Szemere Lász-
ló zempléni alispán levele, melyben „ nemzetes Darnay Péter 
uramat” küldte Kassára dolgait intézni. ”Mivel magam doctor 
curája alatt lévén be nem mehettem….” (7) A „nemzetes úr” 
megszólítás nemes úrnak járt, tehát valószínű birtoktalan kis-
nemes volt Darnai Péter.

Szemere László zempléni alispánt 1670-71 telén tartóztat-
ták le. Jómódú ember lévén, szabadságát birtokai felével tudta 
csak megváltani. „Szemere László konfiskált birtokát százezer 
forintra becsülték” 

Eperjesen, 1676-ban, a Néhai Dauszon János hagyatékából , 
„három lovat és egy kocsit Darnay Péter a maga részére elvett.”  
(UC 152:20) (8)

Pázmány Péter 1635-ben Nagyszombaton alapított egyete-
met, ahol jogi képzés is folyt. 1657-ben (Matriculába269) Pet-
rus Darnai, és 1681-ben Andreas Darnai (Matriculába405) 
tanult az egyetemen. (9)   Darnai Péterről úgy gondolom, a 
fent felsoroltak alapján, hogy ő az, aki Nagyszombaton tanult, 
és mint jogot tanult ember ügyvédként működött. Ezért vehe-
tett el munkadíjként, a hagyatékból dolgokat és intézhette Sze-
mere alispán ügyeit. 

Nézzünk bele az anyakönyvi adatbázisba!
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Darnyai János, a Horváth birtok örökös jobbágya volt, aki 
összes szolgáltatási kötelezettségét megváltotta, 8 rénes forin-
tért és 30 krajcárért. (12) Jobbágy földjüket, bérleti díj fejében 
művelték tovább.

Meszes hódoltsági falu volt 1594-es dézsma összeírásokban 
nevük még nem található. A szendrői vár közelsége miatt ál-
landó háborúskodásnak volt kitéve és a falut végül is elhagyták 
lakói. 

Meszes falu 1872-es névjegyzék szerint Darnai István, János 
és József éltek a faluban. Reformátusok voltak. 

Darnai István Budapestről a következőt írta: „Családom 
Komjátiból  származik, egy kicsiny faluból  Tornanádaska és 
Bódvaszilas között. Ember öltök óta ott éltek, s Mária-Terézia 
idejéből (1771) származó oklevél három családot említ Kom-
játiban.

Sokáig jobbágyi sorban voltak, végül a falu jómódú gazdái 
közé küzdődték fel magukat, reformátusok voltak” „Az oklevél 
a Fáy , Horváth s Csoma nemesek jobbágyait veszi sorba. Az 
irat szerint Horváth András örökös jobbágyai:

Darnay István, Darnay András, és Darnay Máté.” (20)
Darnai András, aki, ma Körmend mellett él, Magyarlakon, 

telefonon elmondta, hogy Mezőkeresztesről érkezett a családja 
a Dunántúlra, és Miskolcon  ma is vannak rokonai. A környe-
ző településeken több faluban éltek Darnaiak.  Bódvaszilason: 
Darnay István és János1923-as úrasztala készíttetői.  

 Az 1715. évi országos összeírásban, Nagybáriban (Zemp-
lén megye) Dornay András adózó nevét olvashatjuk. 

Ehhez a vidékhez köthető anyakönyvi adatok:
Király-Helmec: 1797-ben Darnay Sára Bodnár István fe-

lesége.
Füzér: 1806ban Darnay András és Müller Klára lánya, 

Klára született. 
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1679-ben Eperjesen fia született Ádám, feleségéről, csak 
annyit jegyeztek be az anyakönyv rovatába, hogy Dorottya.(4) 

A császári kormányzat óriási adóterheket zúdított a felvidé-
kiekre és az elégedetlenség egyre nőtt. Sokan elhagyták szü-
lőföldjüket Erdélybe vagy török földre menekültek ekkor vált 
szólássá „Inkább Allah, mint a Werde .”

Strassoldo, Felső- Magyarországi főkapitány Zemplén me-
gye előjáróit, letartóztatta, és bilincsbe verette, mert az adóter-
hek csökkentését kérték.

1680-ban Darnay Pétert Kassán Strassoldo tábornok pa-
rancsára elfogták és bebörtönözték. (10)

II.Rákóczi Ferenc fejedelem levéltárából való a következő 
idézet:

„Januarij (1704) Kovács Pál rab, Szőcs János uram egyik 
hadnagya, kérte Sennyeit, hogy vagy huszti lajdenantot , vagy 
német strázsamestert adjon érette,

s megszabadúl, úgy czégényi Szabó János is reménykedett, 
hogy Darnai Péter, Máthé Mihály mellett ő legyen harmadik, 
- lajdenántért kiadják.” (11)

Nem tudom sikerült-e 24 évi bebörtönzés után szegénynek 
kiszabadulnia.

1670–73 között két esetben bukkan fel egy kamarai nyomo-
zás során Darnai Ferenc neve. Felvidéki felkelés szervezésével 
gyanúsítják.

A két személy között, hogy volt-e családi kapcsolat, nem 
tudni, áll a levéltár közlésében. (6)

A jobbágyi kötelékből szabadulóknak már a XVIII. századtól 
lehetősségük volt a robotot pénzen megváltani. Mária Terézia 
idején, már 35-40% nem volt örökös jobbágy. A mezővárosok 
polgárai is kialkudott taksát fizettek, a földesuruknak.  Borsod 
és Abaúj megyében, Meszesen 1771-es Urbáriumban összeír-
ták, Darnai Jánost, és Istvánt. (12)
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Darnyai János, a Horváth birtok örökös jobbágya volt, aki 
összes szolgáltatási kötelezettségét megváltotta, 8 rénes forin-
tért és 30 krajcárért. (12) Jobbágy földjüket, bérleti díj fejében 
művelték tovább.

Meszes hódoltsági falu volt 1594-es dézsma összeírásokban 
nevük még nem található. A szendrői vár közelsége miatt ál-
landó háborúskodásnak volt kitéve és a falut végül is elhagyták 
lakói. 

Meszes falu 1872-es névjegyzék szerint Darnai István, János 
és József éltek a faluban. Reformátusok voltak. 

Darnai István Budapestről a következőt írta: „Családom 
Komjátiból  származik, egy kicsiny faluból  Tornanádaska és 
Bódvaszilas között. Ember öltök óta ott éltek, s Mária-Terézia 
idejéből (1771) származó oklevél három családot említ Kom-
játiban.

Sokáig jobbágyi sorban voltak, végül a falu jómódú gazdái 
közé küzdődték fel magukat, reformátusok voltak” „Az oklevél 
a Fáy , Horváth s Csoma nemesek jobbágyait veszi sorba. Az 
irat szerint Horváth András örökös jobbágyai:

Darnay István, Darnay András, és Darnay Máté.” (20)
Darnai András, aki, ma Körmend mellett él, Magyarlakon, 

telefonon elmondta, hogy Mezőkeresztesről érkezett a családja 
a Dunántúlra, és Miskolcon  ma is vannak rokonai. A környe-
ző településeken több faluban éltek Darnaiak.  Bódvaszilason: 
Darnay István és János1923-as úrasztala készíttetői.  

 Az 1715. évi országos összeírásban, Nagybáriban (Zemp-
lén megye) Dornay András adózó nevét olvashatjuk. 

Ehhez a vidékhez köthető anyakönyvi adatok:
Király-Helmec: 1797-ben Darnay Sára Bodnár István fe-

lesége.
Füzér: 1806ban Darnay András és Müller Klára lánya, 

Klára született. 
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A Tápióság gróf Koháry István birtokaként a füleki uralom-
hoz tartozott, később1770-ben Károlyi Antal tulajdona lett. 
Több év adómentességet ígértek az idetelepülőknek. Kóka, a 
tápió vidékén, a Gödöllői- dombság déli részén található. 750 
éves szőlőtermesztéssel és 450 éves borkultúrával rendelkezett. 
Átnéztem Pest- Pilis és Solt vármegye 1728. évi adó összeírá-
sait, de nem volt Darnai nevezetű. Szerencsére készültek úgy-
nevezett taxális listák is. 

Az 1730-as taxális vagyon összeírásban Kókán Darnai 
Andrást vették fel a lajstromba, 2 fővel. Az összeírás végén még 
egy Darnai András neve szerepel 1 fővel.(16) 

A rovatokból a következők olvashatók ki: 2 fő földműve-
lő, vagyona, amivel bírt 2 jármos ökör, 2 fejős tehén, 5 mérő 
árpával vetett terület, 5 kapás szőlő, és 2 db sertés. (1730-as 
években 5-6 kapás már nagyobb szőlős gazda, a kapás alatt 
kell érteni akkora területet, amit 1 fő 5-6nap alatt tudott meg-
művelni. 1 mérő, pedig kb. 42 kg búza, amellyel kb. 1 holdat 
lehetett bevetni.)

Az adóív végén levő Darnai Andrást, pedig így vették fel: 1 
fő földművelő, vagyona: 2 jármos ökör, 1 fejőstehén, 5árpával 
vagy zabbal vetett terület, 2 kapás szőlő, és 2 db sertés. (jármos 
ökör, fontos igaerő, mint ma a traktor) 

Az 1741-1744-es vagyon összeírásban már csak egy Darnai 
András szerepel, aki ekkor már özvegy (viduus vidna).(16)

Kóka katolikus egyházi anyakönyveit 1695-től vezették. (17)
Az anyakönyvekben korábbi dátummal találtam rá a Darnai 

névre, mint az adóíveken, még pedig 1701-ben, amikor is Dar-
nai Anna és Szabó Mihály fia András született. (17) Sajnos az 
írás sokszor olvashatatlan. Nagyon, nagyarányú volt a születé-
sek és az elhalálozások száma. 

1733. januárban született, Kókán, Darnai András és Nagy 
Ilona fia, Mihály. 
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Királyhelmectől pár falu válassza el Nagyszelmencet, a falu 
történetében a következő olvasható: 

„Az emberek emlékezete szerint az 1848–49-es szabadság-
harcban Jakab ,Kis, Gilányi, Varga, Darnay, Belenszky, Gondol, 
Szabó, Högyi családok vettek részt.”( 13) Internet: www.szel-
mencisuli
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Munkácson az 1828-as összeírásokban: Darnai Pál nevét 
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(16)

A Duna-Tisza köze puszta, állt a „szepesi kamara jelenté-
sében” 1597-ben.

Buda elfoglalásával a Duna –Tisza köze török kézre került. 
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szág középső megyéibe először az elmenekült magyar lakos-
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rán találkoztam Lédec-Kóka elnevezéssel. Lédec Bars megyei 
falu, ahonnan nagyobb számú család költözött be, Kókára és 
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61

A Tápióság gróf Koháry István birtokaként a füleki uralom-
hoz tartozott, később1770-ben Károlyi Antal tulajdona lett. 
Több év adómentességet ígértek az idetelepülőknek. Kóka, a 
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nevezett taxális listák is. 
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fő földművelő, vagyona: 2 jármos ökör, 1 fejőstehén, 5árpával 
vagy zabbal vetett terület, 2 kapás szőlő, és 2 db sertés. (jármos 
ökör, fontos igaerő, mint ma a traktor) 

Az 1741-1744-es vagyon összeírásban már csak egy Darnai 
András szerepel, aki ekkor már özvegy (viduus vidna).(16)

Kóka katolikus egyházi anyakönyveit 1695-től vezették. (17)
Az anyakönyvekben korábbi dátummal találtam rá a Darnai 

névre, mint az adóíveken, még pedig 1701-ben, amikor is Dar-
nai Anna és Szabó Mihály fia András született. (17) Sajnos az 
írás sokszor olvashatatlan. Nagyon, nagyarányú volt a születé-
sek és az elhalálozások száma. 

1733. januárban született, Kókán, Darnai András és Nagy 
Ilona fia, Mihály. 
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Kókával szomszédos Dányra Erdélyből, érkeztek családok. 
Sok időt fordítottam a kókai Darnai családok kutatására, 
hátha az ükapám innen érkezett Palotára, de sikertelen volt, 
kapcsolatot találnom családjaink között. 

Észak Magyarországról, a felvidék viszonylag zsúfolt me-
gyéiből indultak meg, a katolikus nemes családok Pest megye 
északi részébe, a Jászságba, és a Közép-Tisza vidéke felé. Ké-
sőbb továbbindultak a Bánság felé. Voltak, akik többszöri átte-
lepülés után találtak rá végleges otthonukra.

1742-ben Tiszabőn, anyakönyvezték Darnay István, és fe-
lesége Fazekas Anna, lányát, Erzsébetet. 1747. decemberben 
Miklós és 1754ben született András fiúkat már Dornai néven 
jegyezték be a katolikus anyakönyvbe. (Anyja nevét is elírták, 
Fazekas helyett Lapekast.) Lányaik anyakönyvezése is így tör-
tént Dornay Klára és Dorottya. Egy családon belül hol Darnay, 
hol pedig Dornai.

István testvére lehetett Dornai Pál, akinek fiai: Mihály (1755) 
és József (1761)

Tiszabőről, valószínű fiaik Szentesre költöztek, mert 
1775ben már itt született Darnai Miklós és felesége Janó Anná-
nak gyermeke, Miklós.  

A kalocsai főegyház megyei levéltár matriculájában, Zen-
tán a bérmálások között, pedig ott olvasható Darnai Pál lánya 
Rozália neve mellett, hogy születési helye Szentes. (21)

Hódmezővásárhelyen, Darnai Istvánnak és feleségének Ba-
logh Évának, 1778 febr.-ban születtek iker fiaik István és Já-
nos. Keresztszülők: Morvai György, Tóth Katalin, Morvai Ist-
ván, és Hagya Anna.  Az ikrek meghaltak 1778-ban.

Darnaj István és Balogh Mária gyermekei:1782-ben And-
rás, és 1789ben született József. 1792. augusztusban a katoli-
kus anyakönyvbe János születését jegyezték fel. 1779ben Ve-
ronikára keresztelték Darna István és Balogh Barbara lányát, 
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1736-ban Anna, 1738-ban Erzsébet, és 1741-ben Ágnes lá-
nyaik születtek. Özvegy lett. Ez az adóösszeírásból is kiderült.

Majd újból megnősült, felsége Nagy Judit és fiúk 1746-ban 
született István.

Minden gyermeke házasságot kötött Kókán 1756-1772 kö-
zött.( MOL A/5158).  

Darnai Mihály , felesége Bihályi Katalin fiaik: 1768–ban  
született Mihály és 1787-ben  György. 

Darnai György gyermekei közöl csak egy, Erzsébet érte meg 
a felnőtt kort. 

Mihály (sz. 1768)  1791-ben házasodott meg felesége :Hor-
váth Erzsébet (MOL A/5159). Darnai András második házas-
ságából született fia, Darnai István felesége Tóth Mária volt. 
1774. márciusban István nevű fiúk született. 

Mária Terézia Úrbéri-összeírásokban 1770-ben a házas 
zsellérek közt olvasható Darnai András neve. Úgy gondolom 
ő újonnan érkezett, és nem fia a fenti családnak. A különböző 
helyekről jöttek vagy rokonságban voltak, azt nem tudom, erre 
választ az anyakönyvi adatokból nem kaptam.

Az anyakönyvi bejegyzések szerint Darnai András (II) fele-
sége Kiss Erzsébet. Gyermekeik: 1767-ben született András és 
1771ben Ilona. 

Vele egy időben élt Kókán,  Darnai András (III), az ő fele-
sége Albert Éva. 

Gyermekeik: 1768ban András és 1771ben Rózsa született. 
 1785-ben Kókára érkezett még, Urbárium szerint, Darnai 

Imre és György, házas zsellérek.(18)
Darnai Imre megnősült 1790ben, Senfel Veronika a felesége, 

gyermekeik születnek (Erzsébet, Mihály és András), fiatalon 
meghaltak. 

Kókán, 1828. évi adóíven már csak Darnai Imrét és Györ-
gyöt írták össze.(19) Minden katolikus vallásúak voltak.  
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1830: Csikmák István és Darnai Rozália fia: Mihály,
1835. február: Darnai János és Virág Apollónia fia Mátyás.
1838: Darnai István és Pipás Klára ikergyermekeik: Éva 

és István.
Itt is elmondható, mint a kókai Darnai családok esetében, 

hogy nem egyszerre érkeztek és nem egy helyről. Voltak, akik 
többszöri áttelepülés után érték el Zentát. Miklós és Pál Szen-
tes felől. Voltak azonban, akik Besztercéről mint Darnaj Róza, 
illetve Darnai István családja Eperjes felől érkezett közvetlen 
Zentára.

A fenti anyakönyveket támasztják alá Darnai József Zentá-
ról  írt sorai:

 „Az én tudomásom szerint a nagyapámtól (István), aki 
1900-ban született szintén itt, Zentán, azt mesélte, hogy a 
Felvidékről származunk. Elbeszélése szerint az ősünk nem 
bírt eleget tenni a Király elvárásainak - nem tudott katoná-
kat, embereket (jobbágyokat) biztosítani. Ezért ott hagyták 
birtokaikat és a jószág állománnyal útra keltek.”
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keresztszülők Hagya Pál és Szekeres Anna. A kislány 1781-ben 
meghalt.(22) Sajnos a többi gyermek János, és András is pár 
hónapos korukban meghaltak. Talán József maradt csak élet-
ben, vagy elkerülte a figyelmemet. 

Velük szintén alaposabban foglalkoztam, mert egyrészt ka-
tolikusok, másrészt Palotának voltak gazdasági kapcsola-
ti Hódmezővásárhellyel és Szentessel is. A palotai csapók 
gyapjút vásárolni egészen eddig elszekereztek. Sajnos rokoni 
szálat ide sem sikerült találnom.

Makóval szemben a Maros túl oldalán Kiszomboron 1777-
ben találunk bejegyzést a katolikus anyakönyvekben Darn Já-
nos és Balogh Katalin házaspárnak Ilona lánya született. Majd 
1778-ban Anna, 1780-ban István, 1783 János, és 1785 András 
neve került bejegyzésre. (23)

Szinte egy időben tűntek fel Hódmezőn és Kiszomboron, 
mind kettőjük felesége Balogh, neveik alapján testvérek is le-
hettek. 

A kutatást a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár elektroni-
kusan közzétett anyakönyveiben folytattam.(21) Következze-
nek Zenta bérmálási -anyakönyvei :

1797-ben Darnai András és Varga Panna fia József 8 éves, 
születési hely rovatban Ó-Kanizsa olvasható.  

1807-ben Darnaj Róza lánya Jakubtsák Zsuzsanna, 16 éves, 
keresztelés helye Beszterce.

1823-ban Darnai Pál  és Matyko Rozália lánya Rozália 14 
éves, keresztelés helye Szentes.(Csongrád megye)

Halotti anyakönyvekben:1829-ben Darnai István és Ollai 
Klára Mihály nevű gyermeke meghalt, keresztelés helye Eper-
jes. 

Az első keresztelések Zentán:
1826 július Darnai Miklós és Nagy Erzsébet fia János,
1829 június 21 Darnai Pál és Matykó Rozália fia Pál,
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Dunántúl

A vármegyék kialakításakor Tolna vármegye a mainál lénye-
gesebben terjedelmesebb volt. Baranya ÉNY-i felét is magába 
foglalta és Somogy megye keleti sávját.

Szentmáriafalva, ahol 1505.-ben Darnai Miklós és Mihály 
éltek Bonyhádtól délre a Völgységben feküdt. 

A térség várait (Szászvár) a török veszély közeledtére meg-
erősítették. 1541-ben a Buda felé vonuló török hadak a dunai 
hadiút mentén levő várakat elfoglalták. 1554. évi összeírások-
ban (defterekben) Szentmáriafalva már a szászi körzethez tar-
tozott.

A másik falu Farkasfalu, Szenttamás és Lukafa (ma Somogy 
megye széle) közötti település volt. Farkasfalu birtokán élt Dar-
noi György és fia László. 

A Szerémség pusztulása után a tolnai szőlő-termesztés fel-
értékelődik. A bor- és a marha-, valamint a só- kereskedelem 
jelentős volt. A Duna mellett fontos átkelő helyeknél, réveknél 
mezővárosok alakultak (Paks, Tolna, Báta). A kereskedelem a 
török időkben is zajlott. Az 1593. évig az ország vámjövedelme 
állandó emelkedőben volt. Szigetvár eleste (1566) után Dél- 
Magyarországon sem lehetett marhát áthajtani így a velencei 
kereskedők is áttették Győrbe a székhelyüket. A 15 éves háború 
kezdetével azután minden megváltozott. 

A török hódoltság alatt, Gyönk közigazgatásilag a simontor-
nyai szandzsákhoz tartozott.

1518-évi oklevélből tudjuk Darnay Lukács és Benedek már 
itt élt.(1) Egészen biztos, hogy a leszármazottjaik a török hó-
doltság alatt is Gyönkön maradtak. Lehetséges az is, Dornai 
névből ítélve, hogy Valkó megyei családok is menekültek a fa-
luba, a Dimitre keresztnév is erre utalhat. 
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luba, a Dimitre keresztnév is erre utalhat. 
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Lőrinc testvére Máté, Danai Petre, fia Benedek és Darnai 
György. Változás a két adóösszeírás között: Lőrinc és Máté új 
jövevények és Péter fia Benedek már itt született.(2)

1565 évi defterben: Darnai Lőrinc fia András szolgája Ba-
lázs, másik szolgája Balázs. Már csökkent a családok létszáma, 
Péter, György, István és Ferenc elhagyták Regölyt. 1570-ben 
ismét Lőrinc de most is elírva Danainak, fia Mihály, fia János. 
1570-80 között Lőrinc fiaival és szolgáival elhagyta Regölyt. 
Már csak testvére maradt a faluban, 1580-ban: Dornai Máté, 
testvére Ferenc szolgája István. A Dornai, Dorno-i családnév 
már a középkori oklevelekből ismert, tehát ezt nem elírásnak 
tekintem. Minden családnál írtak össze szolgákat, akik lehet-
tek elszegényedett rokon családtagok is a nemesek mellett. Úgy 
gondolom hosszabb ideig azért is maradtak Regölyben, mert 
innen még vissza-vissza tudtak menni Farkasfalura és Szent-
máriafalvára a birtokaikra. A háborús mozgolódások láttán, 
aztán feladták a reményt a visszatérésre. A földjeik elvesztek, 
csak az életüket tudták menteni. 

Az 1590-es defterben már nincs Darnay család Regölyben.
Úgy gondolom Regölyre is a déli-megyékből, települtek át a 

családok az állandó háborúskodások és a betelepülő rácok, és 
szerbek elől menekülve. 

A defterekben közölt családnevek változása mutatja, hogy a 
népesség állandó és erős mozgásban volt a falvakban. 

1594 év Győr ostromárra igyekvő hadak elől a Tolna megyei 
falvak népe is biztonságosabb helyre menekült a Darnai csalá-
dok is ezt tették. A nagy török háborúk alkalmával, a törökök 
maguk hirdették merre, és milyen erővel mennek.

A tervezett út mentén már jóval előtte kutakat ásattak. „Akik, 
tehát féltek a töröktől idejében menekültek. Gabonájukat ver-
mekbe ástak, lábas jószágukat elhajtották, s értéküket a nőkkel 
és gyermekekkel együtt úgynevezett költöző szekereken vitték 
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A gyönki adó összeírásokban, defterekben még találkozunk 
a Darnay névvel, 1546-ban: Dornai Gergel testvére János 
és Dornai Dimitre, 1552-ben ugyanők csak Dornai helyett 
Dornyai Gergely és Dornai Dimitre fia János. 1565: Dornás 
Tomás fia Pál és Darnás Tomás fia Petre, fia Antal. 1580-ban 
Dornai Tomás fia Pál.(2) Lehet, hogy fia Pál szerepel az 1590-
es összeírásban is, nagyon elírva, mint Dornáti Pál. Az 1590-
ből származó összeírások névsorai már népesség fogyásról ta-
núskodnak. A menekült falvak lakói néha évtizedekig a fogadó 
városok és falvak külteleki birtokain éltek.

Thomas de Dorno neve a pápai tizedszedők számadási köny-
vében, 1334 évben került be Valkó megyében. Érdekes szokás-
ként egyes családoknál megfigyelhető a keresztnevek átörökí-
tése, ilyen lehetett a Tamás név is. Csepel szigeten saját révvel 
rendelkező Rácz-Keve, a „budai szandzsák” –hoz tartozott. 
A város 1559. évi defterében olvasható: „Darnói Tamás nős, 
meghalt”.(3) Nekem olyanak tűnt, amikor a neveket olvastam, 
-csupa férfinév, mintha egy fogolytábor működött volna, mert 
sok név mögött állt, hogy „megszökött”. Ráckeve kikötőjében 
török hadihajók horgonyoztak. Honnan kerülhetett hadifog-
ságba, nem tudni. Talán Bács megyéből menekültek át Tolná-
ba, és akkor érte a családot a tragédia. 

A Duna-Tisza közén a pusztulást túlélők, a végvári vonalak 
mögé vagy valamelyik mezővárosba menekültek be. 1598ban 
Pálffi Miklós a Duna Tolna megyei szakaszán lévő lakott helyisé-
gek népét feltelepítette Komárom és Esztergom közötti térségbe.

Regöly (Regenye), a következő szomszédos tolnai település 
szintén a simontornyai szandzsák területén, ahol a török ösz-
szeírásokban, 1546-ban Darnai Petrét és testvérét Györgyöt, 
Darna Istvánt és fiát, Ferencet vették fel az adólajstromba. 
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érkezett Kölesdre. Darnai János már Kölesden született. A re-
formátus anyakönyvekben Darnai András (felesége Szőke Ka-
talin) gyermekei születésének dátumai a következők: 1753 Ka-
talin, 1755 János, 1758 Éva. János gyerekei: 1779 István, 1783 
János.(6) A szekszárdi levéltárban az „Oskolák Tabellájá”-ban 
az 1788. év iskolaköteles gyermekek névsorában: Darnai Éva ne-
vére bukkantam, szülő: Darnai János. Az 1828 évi összeírásban, 
Kölesden, már nem találtam Darnai nevű adózót.(7)

Zala megye, Balaton felvidék
1543-ban a Balaton teljes D-i partját megszállták a törökök, 

aki tehette a Rába mögé menekült. A véd rendszer természetes 
akadálya a Balaton és a Dunántúli közép-hegység, ezen kívül az 
itt, található középkori várak és minden, amit lehetett erődít-
ménnyé alakították és megerősítettek.

A Balaton-felvidéki falvak névsorában igen gyakran olvas-
ható „menekült nemes” jelző. Várai Tihanytól, Keszthelyig 
viszonylagos védelmet nyújtottak az ide húzódóknak. Ennek 
ellenére a népi emlékezetben itt is fennmaradt, hogy az eger-
szegiek a szőlőkapálást „fegyveres kézzel” végezték, a portyá-
zások miatt. A szőlőtermesztésnek és bor-készítésnek a Bala-
ton- felvidéken régi hagyománya van, szinte minden település 
határában folyt szőlő-művelés még török időkben is. A Bala-
ton–felvidéken Darnay családok a középkorban nem éltek, a 
török időkben jelentek meg. Tolna megyei Gyönk és Regöly, 
csak átmeneti megoldást jelentett, amint azt már fentiekben ír-
tam, a 15 éves háborút megelőzően elhagyták Regölyt.

A védettebb Balaton felvidéki szőlőhegyeken Darnai csalá-
dok gazdálkodni kezdetek. A bor- termelés biztosította a ne-
mesek megélhetését. 

A következőkben is ilyen kisnemes családokról lesz szó.
Csopak melletti Kövesd, nemesi helység volt. 1650-ben a 

veszprémi káptalan részére végzett tanúkihallgatáson Literati 
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tovább.” „Nagyobb háborúk alkalmával, százával vonultak az 
ilyen szekerek az országutakon.” (Takáts Sándor: Városaink a 
török háborúkban.)

A Balatonfelvidék, Komárom, Érsekújvár és Győr felé vet-
ték útjukat. 

Ezután még közel száz évig maradt a török megszállás. A 
szeremlei és a bátai néphagyományban a cölöpökre épített bú-
vóhelyek emléke maradt fent. Erdős, mocsaras területek rejtek 
helyein kevesen, de túlélték a hódoltság küzdelmes éveit. A 
Mecsek háton, Duna- mentén, Dráva síkján, Kapos- Sió között 
és Sziget vidékén maradtak meg települések. 

Talán egyike a túl élőknek a Mecsek déli oldalán Garéban 
Darno István és Miklós. Az 1715-ös összeírásokban (Bara-
nya megye) találkozunk nevükkel, mint szőlő földet bérlők.(4). 

Az 1715. évi adó összeírásokban Darnai nevűt nem találtam 
Tolna megyében, Dornyaj és Dornyai nevezetű adózók szere-
pelnek, a szekszárdi levéltárban. Szakcs településen Dornyaj 
Márton. (MNL levéltári összeírásban: Dornyei.) és Medinán 
Dornyai István élt. Hogy ők a hódoltság alatt is itt éltek volna, 
nem gondolom, inkább Tolna megye újra népesítése során, va-
lamelyik É-Ny Dunántúli végvárból jöhettek vissza. 

A Rákóczi szabadságharcot követő szatmári béke, ugyan 
fékezte a német erőszakos politikát, de a betelepítések folyta-
tódtak, és ezzel elérték céljukat, már országon belül voltak. A 
német- magyar együtt élés, nem ment helyi konfliktusok nél-
kül, más nem vallási eltérések miatt tört ki a viszály. Tolnába 
úgy igyekeztek ezen segíteni, hogy külön faluba telepítették a 
németeket.

Talán ilyen viszály miatt említik 1782-ben a kölesdi Úrszéki 
perek közt Darnai János nevét. „Az uradalom perli Darnai 
János és Baranyai István kölesdi lakosokat verekedés miatt.” (5) 
Baranyai Istvánról tudjuk, hogy Zsámbékon született és onnan 
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Kempelen Béla könyvében, az 1754/55. évi nemes összeírá-
sokban, Zala megyében a Darnay családbeliek között felsorol-
ja: Lőrinc, Ferenc, István és Miklós nevét. (12) 

A Kál-völgye sokáig az adóösszeírásokban lakatlannak van 
feltüntetve, mígnem az 1600-as esztendőben kilenc egy telkes 
nemes fizetett adót (taxát) Köveskálon. 

1690. évben kelt, adás-vételiszerződésben, olvasható Darnaj 
János és Lőrinc nemes neve. Egy ide vonatkozó záloglevélből, 
az is kiderült, hogy a török Bécs város elleni hadjárata idején, 
tehát már 1683-ban, Darnai János Köveskálon élt. (13)

Részlet a záloglevélből:
”Nemzetes Vice Ispány Uram! Kénszeríttetvén alázatos sup-

licatiom által ilyen ügyemben alázatosan folyamodom, tudniil-
lik, azon esztendőben, melyben az Török Bécs városát novosimit 
megszállotta Szent György ünnepi napja tájban az én édesapám, 
most Szegvárott lakozó Kovács Benedek, az köveskáli hegyen, 
Szala vármegyében, fölszélrül Darnai János, alszélrül Domokos 
András szőleik között való egy hold őstül maradott szőlő,…”

Köveskálon R-47 mikrofilmen a református matrikulában 
(15): Lőrincnek, 1741ben született Katalin, 1743ban Ferenc, 
1744. Zsuzsanna és 1754 Erzsébet nevű gyereke. (A református 
anyakönyvekben anyja neve, nem szerepel.)

Darnai Jánosnak 1746. januárban születet fia: János, majd 
1749. januárban, újból a János nevet kapta a gyermek, az első 
valószínű meghalt. Nem érthető számomra Darnai János neve, 
miért nem szerepel a nemesi összeírásban.

Úgy gondolom Köveskálon a Darnay család fiú ágon kihalt, 
mert 1783-tól feltűnt egy Darnai László nevezetű feleségével 
Fábri Zsuzsannával a keresztszülők (komák) között, de utódo-
kat nem találtam.

Darnai Ferenc neve egy 1716-ban létrejött szerződésben sze-
repel, amelyben a henyei nemesekkel közösen épített malomhoz  
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Bálintot, Darnai Miklós jobbágyát is beidézték.(8) Valószínű, 
hogy a veszprémi káptalan indított vizsgálatot birtokjog tisztá-
zása véget, mert a szőlő értékes birtoknak számított. 

A fent maradt adásvételi jegyzőkönyvekben fontos informá-
ciót kaphatunk ingatlan forgalomban résztvevő szőlőbirtoko-
sokról.

Nemes Darnai Benedek neve 1674. évi majd 1680-ban kelt 
adásvételi szerződésben, mint szomszéd birtokos maradt fenn. 
Nemes Darnai Bálintról, pedig 1667. évi birtokügyletből derül 
ki, hogy Kis Anna férje volt, aki az adásvétel idején már Dacz 
Márton agilis hitvese. (8)

1696. évi országos összeírásban Balatonfürden, Darna Ist-
ván neve olvasható. 

1711-ben valószínű, ő lett Füred öregbírája, de ekkor már 
Dornay Istvánnak írták. (9)

Alsóőrsi Darnai Györgyné Prépost Katalin 1676-ban adott 
el másfél hold szőlőt 40 magyar forintért. A Prépost család a 
falu legtekintélyesebb családja volt a török időkben.

Felsőőrsön,- talán Darnai György és Prépost Katalin lánya 
az a Darnai Katalin, aki Rózsás Gergely hitvese és 1681 decem-
berében vásárolt házas telket több más birtokrésszel a Mórocza 
családtól.(10) 

Az 1690 után a birtokaikra visszatérő földesurak nagy meg-
döbbenéssel látták, hogy földjeiket, a Budán berendezett kama-
ra császári tiszteknek és hivatalnokoknak adományozta elma-
radt fizetésük fejében. 

Mindenki igyekezett előkeresni az ősi jussát, igazoló okmányo-
kat a ládafiából, ami sokszor el is veszett miközben a török elől 
menekültek. Nemesség érvényesítése annak igazolásával és kihir-
detésével történt. Nemesi igazolások gyűjteményiben, ilyen az 
Illésy-féle gyűjtemény, elismert nemesek között említi 1721. évi 
dátummal Darnay Ferencet, Istvánt és Gergelyt. (11) 
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miért nem szerepel a nemesi összeírásban.

Úgy gondolom Köveskálon a Darnay család fiú ágon kihalt, 
mert 1783-tól feltűnt egy Darnai László nevezetű feleségével 
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kat nem találtam.
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repel, amelyben a henyei nemesekkel közösen épített malomhoz  
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Zala megye népesség összeírásaiból 1745-1771 között a 
következő helységekben: Kesztelyen Dornai Judit, Alsóha-
hóton Dornai Mihály, Nagygörbön: Dornaj János, Keszthe-
lyen: Dornaj Máté, és Egerben : Dornaj Anna éltek. (17)

 A Zala Megyei Levéltárban személyesen jártam, ahol 
György és István szerepel a nemesi kataszterben. Köveskálon 
kaptak birtokot III. Károlytól 1711. június 12én Luxemburgi 
okmánytár szerint. Az adomány új keletű, de nemességüket 
másik megyéből hozták, amelyet a Szentgrótra kihelyezett 
bizottság 1614-ben elismert. A fentiek sajnos csak szóbeli 
közlése a levéltárosnak, és nem tudta vagy nem akarta elá-
rulni a megyét, ahonnan származtak. A levéltári honlapjukon 
Darnay családokat tettek közé. Úgy gondolom az eredeti ne-
vet, kellene a levéltárnak közölni, mint azt láttuk középkori 
oklevelekben Dornou, Darnow alakban szerepelnek a birtok 
nevek és a családnevek is. Egyformán régi a Dorna, Darno és 
a Darna alak. Szerettem volna dr. Dornyay Bélától találni erre 
nézve útmutatót, mert biztos vagyok benne, hogy kutatott ő 
is a család származása után. Családja régi magyar nemessé-
gét igazolta és a belügyminiszter engedélyezte a Darnay név 
használatát. Darnay-Dornyay Béla Keszthelyen, 1887 márciu-
sában született. Széles látókörű tudós, szenvedélyes kutató és 
sok értékes tanulmány szerzője. Meg kell említeni még, hogy 
kiváló útikalauz író volt. 1941.-től 1948.-ig a keszthelyi Bala-
ton Múzeum igazgatója. Keszthelyen temették el 1965. ápri-
lisban.

Az üknagyapámmal egy időben élt Palotán Dornyai József 
nevezetű nemes.

A kutatásaim során, a Plébánián és a veszprémi levéltárban 
a következőket tudtam meg: nemes származású, (kissé elmosó-
dott,) a lakhely rovat a katolikus házasságkötési anyakönyvbe 
Keszthely vagy Kéthely.(Somogy megye)
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adtak földterületet.(levéltári közlemény) A birtokot, III. Ká-
rolytól kapta hűséges katonai szolgálatáért. 

Henye és Köveskál szomszéd települések. A birtok a Köves-
káli hegyen volt, ami Darnai Erzsébet adás-vételi szerződé-
séből derült ki.(14) Darnai Ferencnek két fia született István 
és Ferenc. A református anyakönyveket 1748-tól vezették 
Henyén, ezért a születési dátumok nem ismertek. 1748től az 
1850-es évek közepéig nyomon követtem a család folyamatos-
ságát, henyei református anyakönyvek segítségével veszprémi 
levéltárban. Házasságot kötöttek Győrfi, Bodor, Vörös, és Bá-
torkeszi családokkal. (15).

Kempelen Béla 1754-55 évi összeírásában Darnai Miklós 
neve is olvasható. A henyei anyakönyvben találtam a következő 
bejegyzést 1774-ben Darnai Miklósnéra (sz.Bodnár Zsuzsan-
na), akinek „szolgálóját vette el Osváth László”. Valószínűnek 
tartom, hogy nem voltak gyerekeik. (15) 

A henyei Darnay Ferenc a köveskáli Darnay Lőrincet „har-
madik nagyatyjaként” tartotta számon, tehát a két falu nemesei 
rokonok voltak.(25)

A balatonhenyén a magyar népi építkezés egyik szép mű-
emléke a Kenessey ház. Darnay Mózes jómódú földművelő 
nemesember építtette 1844-ben. Kenessey Károly Darnai Mó-
zes veje volt.(16)

lllésy-féle gyűjteményben Dornay család is szerepel 
1818ban, illetve 1846ban és Kempelen Béla által szerkesztett 
könyvben az 1754-55. évi nemesség igazolásoknál Dornyai 
Györgyöt dokumentált. 

A katolikus anyakönyvekben Dornay György fiait: 1720-
ban Ferencet, 1722-ben Györgyöt és 1727 Mátét keresztelték 
Keszthelyen.(Familysearch.org)

Másik forrásunk a lélek összeírások, a katolikus egyházláto-
gatási jegyzőkönyvek.
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Veszprém megye
1666-ban írták össze a megyében a „taxá”-t (vármegyei 

adót) fizetni köteles kisnemesek között Darnay Istvánnét, Ne-
mesvámoson. Adója 5 dénár volt. (21) Elképzelhető, hogy az ő 
fia vagy unokája a következő történet szereplője.

A Dunántúlon: Gróf Eszterházy Antal kuruc generális 
Tábori könyvében 1706-1709 közt, maradt ránk Darnay Ist-
vánról a következő bejegyzés: 

„Szekeres István uramnak adatik értésére, hogy Darnai névő 
katonája ellen, noha nemesembernek állítatik is törvényesen 
procedáljon…” Továbbá megtudtam róla, hogy Szekeres István 
a cseszneki várban tartotta fogva Darnai Istvánt. A fogságból 
úgy szabadult, hogy Veszprém vármegye viceispánja Acsá-
dy Pál kezeskedett érte. Balatonfüredre szállították, és a Zala 
Vármegye jurátusát illette büntetés kiszabása és „ nem az hadi 
rend törvényének folyását”, olvasható Eszterházy Dánieltől. (4) 
A kuruc katonaság zsoldját rézpénzben kapta, amit a lakosság 
nem igen fogadott el. Sokszor erőszakkal hordták el a falusi-
aktól az ételt és italt. Talán a fenti Darnay is hasonló dolgot 
művelt. (22)

A Veszprém megyei 1828. évi összeírásokban Devecser-
ben az adózók között Darnai József neve olvasható. („World 
Vital” adatbázisában.) (23)

A levéltárban a „Matricula Esslesie” Devecser K35 mik-
rofilmjén, folytattam a keresést és a következőket sikerült fel-
kutatnom: 

1831 febr. 2-án Darnai József (20 éves) és Molnár Margit (18 
éves) kötöttek házasságot. Mindketten katolikusok. Nem ne-
mesek. 

Itt is meg kell jegyezni, hogy a devecseri katolikus anya-
könyvekben, először Dornai, majd Darnai néven jegyezték be 
Józsefet. (24)
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Helvét vallású lányt vett feleségül Varga Lídiát. 1852-ben 
született Lajos fiúk. 

Dornyai József 1854-ben fiatalon meghalt (34 éves).
A katonai összeírásokból az derült ki, hogy fia, Lajos csizma-

dia lett. Budapestre költöztek, felesége Podhorszky Terézia volt. 
(Forrás: MACSE) Semmi jel nincs arra nézve, hogy ismerték 
egymást vagy rokonságban álltak volna ükapámmal.

„Vas Vármegye nemes családjai” című könyvben jelent 
meg a kevés információ:” Darnay István 1548. Jánosháza.” 
(18) 

A jánosházi Katolikus Anyakönyveket az 1700as évektől 
vezették. Dornai Petro, és feleségének Vízvári Évának, szüle-
tett lányuk Judit Dornaj.

1759. októberében Dornai István és felesége Nagy Ilona fia, 
István született.

A további bejegyzések itt is Dornai névre történtek. (6)
Jánosháza szomszédságában Babán 1623ban, dikális össze-

írásokban olvasható Darnai Ferenc zsellér neve. Baba, később 
Boba köznemesi birtok volt.(19)

Rábaközben: Bogyoszlón 1720.évi összeírásban Dornai 
György adózó neve szerepel. A katolikus anyakönyvi bejegy-
zésben: 

1744ben Darnai Józsefnek és Horváth Erzsébetnek született 
Pál nevű fia.

1746ban Darnai Gyögynek és Vörös Erzsébetnek János fiát 
még Darnainak anya-könyvvezték, de utána már csak Dornai 
nevűekről olvashatunk.(6)

Darnai Györgyné Vörös Erzsébet vallomását 1751szeptem-
berben kelt jegyzőkönyvben rögzítették. Ezek szerint Mihályi 
falu plébánosára nagyon meg-haragudtak az evangélikus fele-
kezet tagjai és kikergették a faluból. (20) Itt is keveredik a Dar-
nai illetve Dornai név! 
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felvidék felé, mások Győrbe, Komáromba tartottak, mint ar-
ról már az előző részben írtam.

Darnay István, 1603 októberben Pozsonyban tartózko-
dott, talán itt is élt családjával, mert Magdolna lánya itt szü-
letett.(1) (FamilySearch.org)

1605.02.20. Reczes Pál esztergomi provizor és Darnay 
István „esztergomi tizedek bérlete ügyében” járt el Eszter-
gomban (2). Az Udvari Kamara- Magyar Kamara közlésében a 
következő nevek olvashatók még, Baráthy István, Bakith Pál, és 
Amadé Mihály. Baráthy az esztergomi érsekség birtokigazgató-
ja, Bakith az esztergomi érsekség számvevője, Amádé Mihály 
Pozsony megye alispánja volt. Az Amadé család még IV. Béla 
idején jutott csallóközi birtokaihoz. 1628-ban bárói, majd grófi 
rangot nyertek, Bős volt az uradalmi központjuk. Hozzátar-
tozott Albár és még jó néhány település a Csallóközben. Gróf 
Amadé Tádé 1783-tól a vajkai nemesi szék palatinusa.

Darnai István az esztergomi érsekség szolgálatában állt 
talán az Amádék segítségével kapott az érsektől Vajkán bir-
tokot, amiről a későbbiekben bővebben írok.

Esztergom tíz év után, 1605. októbertől ismét török kézre ke-
rült. A török hódoltság alatt és még azt követően 120 évig Po-
zsony volt az ország fővárosa. Az érsekség, Esztergom 1543. évi 
török elfoglalása elől Nagyszombathelyre menekült és 1820ig 
ott is maradt. 

Az 1550-es évektől megjelenik hazánkban a reformáció. A 
papjaikat elvesztő nép beleértve a nemességet is csatlakozott a 
reformációhoz és nagy része protestáns lett. 

A középkorban Komárom megye területén nincs nyoma 
Darnay családoknak. Darnai László György, 1618. aug. 12-én 
beiratkozott heidelbergi egyetemre. (3) A heidelbergi egyetem 
szellemi hatása rendkívül jelentős volt, mert az itt végzett diá-
kok jelentős szerepet játszottak a protestáns művelődésében.  
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Észak Dunántúl és Felső-
Magyarország nyugati fele 

Családkereső utunk utolsó állomásához érkeztünk. A szi-
getközben a középkortól éltek Darnai (Darnay, de Darno) csa-
ládok, mint azt már olvashattuk. Az 1600.-as évektől számuk 
jelentősen megszaporodott a térségben.

Úgy gondolom nemcsak Darnoról, Lipótról és Győrla-
doméról kirajzott családokról lehet itt szó, hanem, mint a 
többi Dél-vidéki család (lásd középkori rész Zoltay és Zay 
családok), a Darnaiak is menekültek a Felvidékre. A mene-
kült családok először a Tolna megyei Gyönknél és Regölynél 
telepedtek le, talán várták a dolgok jobbra fordulását, hogy 
visszatérhessenek birtokaikra. Ez a remény, azonban a 15 
éves háború kezdetével szertefoszlott. A déli végvárak eleste 
után a megmaradt hadiflottát I. Ferdinánd Komáromba he-
lyeztette és ott is maradt, míg a török Magyarországot el nem 
hagyta. A flotta zömét a Vág-Dunán helyezték el. A szájha-
gyomány alapján is ez volt a kikötő, a hajóácsok itt javították 
és építették az újakat a Vágon leúsztatott hatalmas szálfákból. 
Főparancsnokuk a naszádos fővajda, a kapitány, aki egyedül 
a várkapitánynak volt alárendelve. A naszádos vajda tanult 
hajós, harcedzett katonák voltak. Nemesekkel azonos jogok 
illeték meg. A naszádosok kapitánya Zay Ferenc, szintén Dél 
vidékről menekült és hozzácsatlakozott 1557.-ben Zolthay 
István. A Zolthay család is Valkó megyében élt akárcsak Dar-
nay István erre az 1466.-ban kelt oklevél bemutatásánál már 
utaltam. Darnai István, milyen úton-módon jutott Pozsony-
ba fantázia kérdése, viszont tény, hogy Regölyre 1546-tól 
jelentős számú Darnai család érkezett, ahonnan aztán a 15 
éves háború előtt tovább menekültek, egy részük a Balaton  
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(Nürnberg és Augsburg) a XVI. századtól a török megszállás 
miatt az ország belsejébe már nem mertek beutazni ezért Győr 
szerepe felerősödött. 

1598-ban Győr, töröktől való visszafoglalása után, hazaté-
résre szólították fel az elmenekült lakosságot. 

 Darnaj Balázs neve a győri levéltár által közzétett peres ira-
tokban az 1600 évelején tűnt fel. 

1602. 05. 10-i keltezésű perben Darnay Balázs a felperes. 
„Darnay Balázs őfelsége vajdája előadja”, hogy egy török ra-
bot Fehérvárra küldött 1600. január 14-én, de váltságdíjként 
nem pénzt, hanem egy Varga István nevű rabot küldtek. 

Nem akarta a rabot, a pénz helyet elfogadni, de a török ad-
dig könyörgött, amíg elfogadta azzal a feltétellel, hogy kezest 
kell találnia, aki a 60 forintot megadja.(8) 1602. 06. 21-i jegy-
zőkönyvben őfelsége győri vajdái között említi Darnay Balázs 
vitézlő urat. 

Novák Veronika Vágsellye a 16-17. században” a következő-
ket írja: „1548-ban Vágsellyén adott birtokot I Ferdinánd király 
14 naszádosának, akiket évi járadékkal is ellátott. A naszádo-
sok a délibb megyékből érkeztek, egyikük Bácsból.” Lehetséges, 
hogy Darnay Balázs „őfelsége vajdája” Vágsellyéről érkezett 
Győrbe?

A város védelmére felesküdött polgárőrség egyik vezetője 
lehetett tudniillik Győr Újváros polgárai őrszolgálatot teljesí-
tettek védelem és rend fenn tartás céljából. A város falain kívül 
is védték a földjeiken dolgozó lakosságot a török portyázó ka-
tonaságtól. A Dunán sajkások, naszádosok vigyázták, a partot, 
télen vágták a jeget Győrtől Komáromig, ezzel a török rabláso-
kat akadályozták meg és az átjutást a túlpartra. 

1610. 10. 2. II. Mátyástól Darnay Balázs a győri csajkások, 
naszádosok kapitánya nemes levelet kapott, továbbá gyer-
mekei István, Erzsébet, és testvérei István, Miklós és Márton 
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Darnai László (György) Három cím nélküli disputációjáról, 
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okmányban. A győri káptalan előtt az okmányt, bemutatták, és 
jegyzőkönyvbe vették.(17) A pápai református főiskola tanuló-
inak 1652évi névsorában Petrus S. Darnai nevét tették közzé. 
Ez az iskola 1585től már fennállott.(18) 

Darnai Balázzsal, szinte egy időben 1613 februári győri jegy-
zőkönyvekben szerepel Darnay András Nádasdy neve is peres 
anyagok között, úgy is, mint (a levéltár anyagában): Darnay 
Nádasdy András (8) A Csallóközben Vajka alatt van egy Ná-
dasd falu, lehetséges, hogy megkülönböztetés végett használ-
ta ezt az előnevet. Talán ő a Győrladoméren birtokot szerzett 
Darnay Jakab leszármazottja.

A jobb módúak, köztük a kisnemesek is Grácba küldték fi-
aikat tanulni a XVI. és XVII. században, hogy aztán hivatali 
szolgálatot vállalva biztosítsák megélhetésüket. Darnai Miklós 
győri magyar nemes is, Grácban tanult, 1604.-ben.(19) Ba-
lázs 1610-ben kapott nemességet, bár testvérei között említik 
Miklóst, viszont Miklóst már 1604-ben nemesnek titulálják a 
gimnázium évkönyvében /Die Matrikel der Universitat Graz/. 
A kevés információ hiányában, nem lehetséges a rokonsági 
szálakat feltárni, de legalább is óvatosan kell következtetéseket 
levonni. 

A 17. század első felében fellendült a gazdaság, de Érsekúj-
várt 1663-ban elfoglalták a törökök és a portyázó csapataik ál-
landó veszélyt jelentettek. 

Győr Újváros befogadta a hódoltságból menekülőket és vi-
szonylagos biztonságot nyújtott nekik. Polgár rétege a katona 
várost élelemmel látta el. Az Újvárosban volt a húspiac is a fa-
lusi hentesek hordozható fabódékban árusítottak, hogy ostrom 
esetén könnyen eltávolítható legyen. A törökök rajtaütései na-
gyon sok kárt okoztak a vásárokban résztvevőknek. Sokszor a 
győri vár alól hajtották el az eladásra szánt szarvasmarhákat. 
A kereskedés a 16-17. században „ország fenntartó elemnek” 
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is. (8) 1610. után, első házasságából született még egy fia, Péter. 
A második házasságából született gyermekei Balázs és Katalin. 
Második felesége nevét ismerjük Torkos Zsuzsanna.

A Torkos család Győr városának, régi tekintélyes evangéli-
kus családja volt. (9) A családnak nagy birtokai feküdtek Pest 
és Fejér megyében, azonban a mohácsi vész után ezek elvesztek 
és valószínű ekkor menekült a család Győrbe. (10)

1611 június 21-én tartott megyei „tisztújításra az urak és 
nemesek a következőleg írattak össze” Győriek között olvas-
ható többek közt Darnay Balázs és az apósa Torkos Péter.(11) 
1614ben Darnay Balázst, vármegye esküdtjei közé választották. 
(12) Darnay Balázs 1629-ben már nem élt, valószínű első há-
zasságából született lánya Erzse, aki Zámbó Péter neje és a 
második házasságából született Balázs és Katalin ekkor ad-
ták el a Győrben lévő kőházukat ifjabb Torkos Péternek. (13) 

1649 júniusban Darnay Balázs fiai István és Péter neme-
sek bemutatták a király által atyjuknak adományozott armális 
levelet, amit előzőleg a szokásos módon közzétettek. (14) Az 
armális nemeseknek földjük nem volt, csupán címeres levéllel 
nemesítették őket. 

1668. 04. 14-én Pozsonyban kelt címeres nemeslevél, ame-
lyet I Lipót, adott Szerencsés alias Darnay Péter és István fe-
lesége Nemes Katalin, valamint unokatestvére Kovács István 
és János részére. (15) 

1639-1645 közt Darnai Péter, Kocs községben volt refor-
mátus lelkész, aki később szőnyi prédikátor lett. (16) Darnay, 
szőnyi prédikátorról olvasható a protestáns lapokban: „Isten-
ben elnyugodott Darnay Szőnyi Prédikátor és felesége Csatári 
Zsuzsanna holtuk után a minemű javai, ingó és ingatlan ma-
radott, mely jók maradtak ismét Darnay Balázs Tatai prédi-
kátor kezénél…”, úgy gondolom Darnay Péter és felesége ha-
gyatékról rendelkeztek. 1650. február 12-én kiadott és aláírt 
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az 1550-54 közötti időszakban. Majd ezt követte 1622ben Páz-
mány-féle urbárium, azonban ez sem teljes, mert csak a bir-
tokos nemeseket sorolta fel. A jegyzékben csak ennyit talá-
lunk: Darnay (Vajka).(23)

Kisalbár egy részét az Amadék birtokolták. Amadé Mihály-
ról (1605) már volt szó, amikor Darnay István az esztergomi 
bérletek ügyében járt el.

Az egyházi nemesek esztergomi érsek népeiként különös 
kiváltságokkal rendelkeztek. Katonai szolgálatukért kaptak 
birtokot és adómentességet. Hasonló módon a várjobbágyi 
rendszerhez (az első részben), amikor is a király a várakhoz 
tartozó földterületből adott birtokot hadi szolgálat fejében 
katonáinak, úgy a magyar főpapi rendnek is lehetősége volt 
harcos csapatokat szervezni. Esztergomot miután a török el-
foglalta (1543ban) az érsek a bandériumot Érsekújvárba he-
lyezte el. 

Az egyházi nemesek nem számítottak ugyan az országos ne-
mesek közé, de a jobbágyoknál jóval szabadabbak voltak. Kivált-
ságaik helyhez kötődően, csak a szék területén érvényesültek. Ez 
az intézmény a rendi társadalom végéig, 1848-ig állt fenn.

FamilySearch.org adatbázisában a következő Darnai csalá-
dokat találtam:

Vajkán, a legkorábbi fellelhető anyakönyvi bejegyzés sze-
rint Darnaj Ferenc és Fekete Ilona fiai 1674 évben Márton és 
1678-ban István született. 

 1692. évi bejegyzés: Vajkán született Darnay István és 
Mórocz Katalin fia János, majd 1701-ben Imre. Az évszámok-
ból következik, hogy 1692-ben Ferenc, István fia 14 éves, tehát 
újonnan betelepülő család érkezett Darnay István személyé-
ben. Gellén Márton telepedett le 1691-ben. Ők úgy gondolom 
a győri Darnay Balázs (naszádos vajda) testvéreinek a leszár-
mazottai. 
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számított. Bethlen Gábor a kerekedést még fejedelemsége ide-
jén sem hagyta abba. Pénzt szerezni másképp nem is nagyon 
lehetett.

1622. november 10.én, Győr Újváros polgárai, közé felvet-
te Darnai Istvánt.

„A káptalan urai, a bíró és a város elfogadták, ő pedig a felvé-
tel és a jegyzőkönyvvezetés díját megfizette” (20)

Darnai Istvánnak háza és tehene volt Győr Újvárosban, tehát 
gazdálkodott. Legalább is Radovicz Pál és Horváth Pál perének 
ügyiratából ez derül ki számunkra. (1626.-ban) „Radovicz ezt 
hallván nem válaszolt, elment tőle, és mivel felesége gyerme-
kágyban feküdt, a gyermeknek tejért ment Darnaihoz.”

„Szinte a Darnai (Darnaj) házához futottak utána, elmond-
ták neki, hogy mi is történt a feleségével.” (21)

„Anno 1639 november 27.én Dornay Péter adta be az Vá-
ros közzé magát”, áll Győr város Polgárkönyvében.(20) 

Győr város polgársága, század második felében elszakadt a 
város életétől. Birtokára húzódott vissza, csak a gazdálkodás-
nak élt. Sajnos helyükre nem magyar polgárság, hanem német 
eredetűek jöttek, megindult Győr elnémetesedése.

A Csallóközben: Somorja és Nagymegyer között egész fal-
vak álltak nemes lakosból. Ez a vidék megőrizte Árpád kori 
jellegét, aprófalvak, majorok és tanyák sorakoznak egymáshoz 
nagyon közel. 

Vajka, alapítása is az Árpádok idejére nyúlik vissza. A Po-
zsonyi várhoz tartozott. 1186-ban az esztergomi érsek szerezte 
meg. 

Vajka mezőváros, az esztergomi érsek nemesi széke lett. 
Hat falu tartozott hozzá Doborgaz, Bacsfa, Keszölcés, Pinke-, 
Móroc-karcsa és Kisalbár (Dunaszerdahely mellett). 

A szék falvaiban egyházi (praediális) pap-nemesek éltek.(22) 
A legrégibb összeírást a falvakról Oláh Miklós érsek készítette  
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Bár konkrétan nem tesz említést Kocsis Aranka arra, hogy 
a Darnaiak egyházi nemesek voltak, 1829től a halálozási anya-
könyvekben Ferencnél és Mihálynál is találkoztam a nobilis 
jelzővel. Ugyanezt támasztja alá az 1809. évi nevezetes nemesi 
felkelés, amikor Amade Ferenc a vajkai szék nádora, tizenkét 
lovast és ötven gyalogost állított ki. A gyalogosok között felso-
rolja: Darnay Ferencet és Darnay Márton fiát, Mihályt.(25)

Egyházgellén (ma Holice), 1691. évben Darnay Márton fia: 
Márton születését jegyezték be. 

1724ben található az első bejegyzés a bősi katolikus anya-
könyvbe Darnay Ferenc és Kiss Ilona Erzsébet lányának szüle-
tési dátuma. 

Kevés idő elteltével 1734ben Dunszerdahelyen is megjelent 
az anyakönyvekben a Darnai név. János fia született Mihály, 
anyja: Mész Katalin. (Mészáros?)

1828. évi adó összeíráskor, Győr megyében Bősön Darnai 
József nevét találjuk a lajstromba.

Szeghalmy Gyula, pedig a következőket írta a Felvi-
dék 1940-községi adattárában: „Darnai Ferenc kisbirtokos, 
1863ban Bősön született, apja, Darnai János. Szorgalma révén 
110 hold földet szerzett. Pozsonyban iskolázott, 1900ban lett 
önálló. Tizennégy éven átviselte a bírói tisztet. Gyermekei: Te-
réz, János, Sándor, Ferenc, Erzsébet és Anna.”

Ma is élnek Darnai családok Dunaszerdahelyen és Bősön, 
illetve a háború után telepítettek át családokat, Pécshez közeli 
Kisbudmérra. (Darnai Márta, Darnai Terézia levele alapján.) 

Nyitra vár-megyében Pográgyon 1776ban Darnay János fia 
János született és 1790-ben Darnay Ferenc fia István. A falu 
földesura az esztergomi érsek volt. Katolikus vallásúak. A Vág 
folyó mellett Hosszúfaluban (Nyitra megye) 1793-ban

Dornay Istvánnak és Molnár Katainnak születtek ik-
reik Ádám és Éva. (anyakönyvi adatok: FamilySearch.org  
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Vajkán élhettek a középkori Darnay családok utódaiból is, 
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adatbázisból) Hosszúfalu Vágsellye szomszédságában található 
falu, ahol, mint írtam is naszádosok kaptak birtokot, később az 
esztergomi érsek tulajdona lett. 

1750-es évek közepétől a katolikus anyakönyvekben megje-
lentek a Dornai nevű családok a Győr megye Pusztai járás fal-
vaiban: Mezőörsön, Péren, Pázmándfalván és Győrszentmár-
tonban (ma Pannonhalma).

Az alföldi pusztabérlet rendszer helyi változata alakult ki 
a Győr - Székesfehérvári út mentén. A megmaradt környező 
falvak népe itt bérelt legelőket. Mezőörs és Tét környékén élt 
a legtöbb juhos gazda. Tápon áthaladt a helyi népnyelvben a 
„Palotai útnak” nevezett országút. Talán ezen az úton érkezett 
Várpalotára ükapánk, Darnai István.

 A Pannonhalmi-, valamint a Sokoró–dombságon szőlőmű-
velés folyt. A szőlőhegyekre még a török időkben is kijártak a 
gazdák tőkéiket gondozni és a termést leszedni.

1760ban Pázmándfaluban született Dornai István és Sárkö-
zi Anna, Erzsébet lánya, majd 1771-ben született fiúkat Istvánt, 
már Győrszentmártonban (Pannonhalmán) keresztelték.

1804-ben, Darna István és felesége Pintér Éva, Erzsébet 
lányát jegyezték be az anyakönyvbe Pázmándfaluban. Sajnos 
a pázmándfalui katolikus anyakönyvek 1805-1836 közöttiek 
elvesztek. 
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A 19. század elején már hasonló képet mutatott Palota, mint 
ma. Az utazó, napnyugatra a Kikiri-tó feletti kőhídon át, hagy-
ta el a mezővárost. A három templom is felépült. A dombon 
a katolikus templom mögött a kastély már állott, ahol a felső 
uraság, Zichy grófok laktak. 1836-ban a lakosság száma 6431 
fő, a legmagasabb a régi Palota történetében.

Az 1828. évi adó összeírásokban nem találtam Darnai nevű 
adózót. (27)

Ükapám, ideérkezésének el kell fogadnunk a házassági anya-
könyvi bejegyzés dátumát, amely szerint 1843. január 8-án 
Darnai István (28 éves) házasságot kötött Kardos Katalinnal 
(24 éves). A Katolikus Plébánia esketési anyakönyveiből, amit 
még megtudunk az, a tanúk nevei: Molnár József, és Stellár Já-
nos. (28)

Nem állíthatom, hogy Kardos Katalin a palotai Kardos ju-
hos gazda családjából származott, mert katolikus anyakönyv-
vezetés 1822-tól maradt fenn Palotán, Kardos Katalin, pedig 
éveiből következik, hogy 1819-ben született. 1846ban az anya-
könyvekben találtam Deáki Jánosnét, Kardos Erzsébetet, aki-
nek Veronika lánya született és keresztanyja Stellár Mária volt. 
Ő is, mint Kardos Katalin a Stellár családhoz kötődött, amikor 
1891ben, meghalt bejegyezték, hogy Écsen született (Győr me-
gyében), és nemes származású.

Kardos Erzsébet és Katalin, ha rokonok voltak, akkor ő is 
Écsről érkezett Palotára nagynénjükhöz, Id. Stellár Jánosnéhoz 
Kardos Évához. Elképzelhető, hogy Darnai Istvánnal, 1842ben 
Palotán ismerkedtek össze és kötöttek házasságot 1843.-ban. 

Stellár Jánosnak, - Kardos Katalin tanújának - lány testvérei 
közül, Zsuzsi férje Jánoki György juhász - Keneséről származó 
nemesember. A juhászok, vállalkozók voltak, akik a juhállo-
mányt kibérelték a legelővel együtt a Zichy uraságtól. Termé-
szetesen az uraság birkái mellett a palotai gazdák is tartottak 
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Várpalota 1843

Várpalota, az ország egyik fontos NY- K-irányú útvonalán 
fekszik Veszprém és Székesfehérvár között. A Bakonyon keresz-
tül haladt egy másik fontos észak-dél irányú „Palotai út”, amely 
Győrt és Komáromot kötötte össze a mezőfölddel. A török ki-
űzése után megszűnt, végvár jellege. Palota vára a Zichy család 
birtokainak központja lett. Palota első lakosai, a katonáságából 
került ki, és a környékről a háborúkat túl élt őslakosok is visz-
szatértek Szinte minden utazó leírja, hogy Palotának „szőlő he-
gyei jó bort termők”. Az 1760-as években nagyarányú szőlő-te-
lepítés indult meg a Zichy uradalomhoz tartozó péti hegyen is. 
Négy- nyolc adómentes évet kaptak a telepítők. 1784-ben öreg 
Kardos Mihály, aki 70esztendősnek mondta magát azt, a vallo-
mást tette, hogy „..Lontsos hegy névű Promontorium, igen régi 
szőlőhegy légyen, de hány esztendős légyen azt nem tudja, sem 
nem igen hallotta, más különben, hogy még az időben, midőn 
a Török Magyar országot lakta már szőlő-hegy volt.” (forrás: 
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 26)

A céhek kialakultak már a középkorban, de a török megszál-
lás és háborúk akadályozták fejlődésüket. A magyar végházak 
gazdasági életében, azonban, továbbra is jelentős szerepet ját-
szott a kézműipar. A legrégebbi fellelhető mesterek Palotán a 
szíjgyártók, a kovácsok és nyereggyártók céhe volt.(26) A sző-
lőtermesztés és borkereskedelem mellett a juhtenyésztés, volt a 
másik húzó ágazat, amely fellendítette az ország gazdaságát és 
így Palotáét is. A kisgazdáknak egyik jövedelmező forrása volt, 
a juh. Kora tavasszal megkezdi a pénzelést, a sajtból, a túróból, 
a bárányból, és a gyapja is hasznot hoz. A gyapjúból készült 
a szűrposztó és a palotai csapó mesterek, vagyis a szűrposztó 
készítők a város legvagyonosabb rétegét alkották. 



91

A 19. század elején már hasonló képet mutatott Palota, mint 
ma. Az utazó, napnyugatra a Kikiri-tó feletti kőhídon át, hagy-
ta el a mezővárost. A három templom is felépült. A dombon 
a katolikus templom mögött a kastély már állott, ahol a felső 
uraság, Zichy grófok laktak. 1836-ban a lakosság száma 6431 
fő, a legmagasabb a régi Palota történetében.

Az 1828. évi adó összeírásokban nem találtam Darnai nevű 
adózót. (27)

Ükapám, ideérkezésének el kell fogadnunk a házassági anya-
könyvi bejegyzés dátumát, amely szerint 1843. január 8-án 
Darnai István (28 éves) házasságot kötött Kardos Katalinnal 
(24 éves). A Katolikus Plébánia esketési anyakönyveiből, amit 
még megtudunk az, a tanúk nevei: Molnár József, és Stellár Já-
nos. (28)

Nem állíthatom, hogy Kardos Katalin a palotai Kardos ju-
hos gazda családjából származott, mert katolikus anyakönyv-
vezetés 1822-tól maradt fenn Palotán, Kardos Katalin, pedig 
éveiből következik, hogy 1819-ben született. 1846ban az anya-
könyvekben találtam Deáki Jánosnét, Kardos Erzsébetet, aki-
nek Veronika lánya született és keresztanyja Stellár Mária volt. 
Ő is, mint Kardos Katalin a Stellár családhoz kötődött, amikor 
1891ben, meghalt bejegyezték, hogy Écsen született (Győr me-
gyében), és nemes származású.

Kardos Erzsébet és Katalin, ha rokonok voltak, akkor ő is 
Écsről érkezett Palotára nagynénjükhöz, Id. Stellár Jánosnéhoz 
Kardos Évához. Elképzelhető, hogy Darnai Istvánnal, 1842ben 
Palotán ismerkedtek össze és kötöttek házasságot 1843.-ban. 

Stellár Jánosnak, - Kardos Katalin tanújának - lány testvérei 
közül, Zsuzsi férje Jánoki György juhász - Keneséről származó 
nemesember. A juhászok, vállalkozók voltak, akik a juhállo-
mányt kibérelték a legelővel együtt a Zichy uraságtól. Termé-
szetesen az uraság birkái mellett a palotai gazdák is tartottak 



93

Palotán élt, ezt abból gondolom, hogy 1782. évben az uraságnak 
adózók között: Morvai Mihály neve is olvasható. (Veszprém Me-
gyei Múzeumban, Urbárium, Productomok) (26)

Az anyakönyvekből, pedig az, derült ki, hogy rokonságban, 
sógorságban álltak a családok, Morvai Mihály (szépapám) 
felesége Szabó Éva, Szabó József felesége Kardos Erzsébet, és 
Stellár János felesége pedig Kardos Éva, volt. Ebből következik, 
hogy Morvai Júliát már az első házasságkötésénél megismerte 
ükapám. A felsővárosi 775 hr. számú ház, ahol laktak a katasz-
teri térképen (33) a Mátyás király utcában kb. a mai óvoda he-
lyén volt. Ükapám mind a két házasság kötésénél Molnár József 
a tanú, hogy miért arra az anyakönyvek adtak ismét választ, 
hogy ő is a 775 hrsz. ház lakója volt.

Velük átellenben 717számú házat, pedig a cseri számadó bir-
kás, Wittmann János lakta. „Zichy István részéről 2 birkás ház 
van Palotán. Ezek közül egyiket conventio, a másikat árenda 
mellett tartja a birkás.” Valószínűnek tartom, hogy Szíj Rezső 
Várpalota századaiban írt: birkás házak ezek voltak. 

A házak hátsó udvarai a régi tési útra nyíltak. Az út a váro-
son kívül elágazik, egyik északnak megy át a hegyeken, Tésre. 
A nyugatra ágazó úton pedig terelték az állatokat Bántai rétek 
felé, a Kikeri- tóig. A tó víz szintjét zsilippel szabályozták, és 
mint azt már fentebb olvashattuk birkaúsztatót is létesítettek. 
Darnai István, Morvai Juliannával kötött második házasságból 
született gyermekek: 

1847-ben Erzsébet, komák Bogáts Pál csizmadia, Sefisher Anna 
házaspár. (Sefischer Antal a bátyja, ács volt, felesége Molnár Éva). 

1850. augusztus 21-én, született a dédapám István, koma –
keresztszülő: Konkoly József, Szabó Erzse.

1852-ben János (2 éves korában meghalt) koma: Adorján 
Katalin, Suhajda Lajos fésűs mester özvegye, aki evangélikus 
vallású és nemes származású volt.
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juhokat. 1781-ben a nagyobb birka tartó kisgazdák között írták 
össze Kardos Jánost, és Szabó Jánost. (29)

A Véncser alatti majorságban az uraságnak svájci marha te-
henészete is volt. (30)

Oláh János tudósításából ismerjük, hogy a Kikeri tóból kie-
resztett víz egy részét birka úsztatóként használták. Nyírás előtt 
a juhokat megfürösztötték. (32)

A felesleges víz, pedig a Pét patakban folyt alá és vize haj-
totta a kalló malmokat, és a Barát Lakási városi őrlőmalmot. 
Fazekasok is felhasználták a vízierőt cserépedény készítésére. 
A kallómalmoknál, 1813ban már 48 csapó, szűrposztó készítő 
dolgozott Péten.(31) Sok munkás kézre volt szükség a major-
ságban úgy gondolom itt dolgozott Darnai István és felesége is.

Kardos Katalin valószínű gyermekszülésben meghalt. A pa-
lotai anyakönyvekben erre vonatkozó bejegyzést nem találtam, 
tehát elköltöztek Palotáról. Majd Darnai István 1846 február-
jában özvegyemberként újból nősült. A két időpont között, 
tehát nem Palotán élt, de nem is mehetett messze, mint például 
Erdélybe, mert kizárt, hogy onnan újból ide visszajött. Ükapám 
csak onnan jöhetett, ahol katolikus Darnay családok éltek. Ez 
pedig a Felvidék nyugati fele ahol évszázadok óta laktak kato-
likus Darnaiak, és közel is van Palotához. A csallóközi Vajkán 
1809 július 14-én született Darnay István és Pintér Erzsébet 
fia István, akiről én úgy gondolom, hogy a mi ükapánk lett.

Vajkáról visszajött és 1846. április 26-án feleségül vette 
Morvai Juliannát, aki ekkor 25 éves. Tanúk: Molnár József 
és Szabó József. (27)

A Darnai István második felesége, Morvai Júlia esküvői tanúja 
Szabó József. Júlia édesanyja Szabó Éva, apja Morvai Mihály 
volt, tehát a tanú, az unokatestvére. Morvai Júlia szüleinek ne-
vére Erzsébet húga 1865 03.09.-i halotti anyakönyvéből vált is-
merté számomra. Ükanyám családja, már az 1700-as évek végén, 
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Molnár József is lehetséges, hogy Vajkáról költözött Palo-
tára és ezért lett mind a két házasságkötésnél ükapám tanú-
ja. Vajkán élő Darnai családok birtoka a Galambos szigete-
ken feküdt, ahol birtok szomszéd a Molnár család volt.

Darnai Erzsébet a legidősebb lányuk 1867-ben ment férjhez, 
Kiss Istvánhoz. Valószínű, elköltözhettek Palotáról, mert az 
anyakönyvekben nem találtam hozzáfűződő további bejegyzést. 

A legkisebb lány, Julianna 29 éves amikor először férjhez 
megy 1886-ban Nyírő Istvánhoz. Az anyakönyvi bejegyzésből 
kiderül, hogy a 19.ezred tartalékos katonája ,27 éves, aki még 
abban az évben, októberben meg is halt. 

Julianna újból férjhez ment, 1887 szeptember 5-én Hochfell-
ner Imre juhászhoz Abára. (28) Valószínű az édesanyja is vele 
ment, mert a halotti anyakönyvekben nem találtam meg Mor-
vai Júlia elhalálozásának dátumát.

 A dédapám, Darnai István az ács szakmát tanulta és a há-
zassági anyakönyvbe ács segédnek jegyezték be, amikor 1879 
január 26-án feleségül vette Csapó Teréziát, Csapó János és 
Kelemen Erzsébet palotai lakosok lányát. Tanúk: Herczeg Imre 
fölműves és Harn Mihály ács.

Harn Mihálynál, aki jó nevű ácsmester volt (anyai ágról 
ükapám) tanulhatta ki az ács mesterségét. Herceg Imre másik 
tanú fia, pedig később Darnai Terézia lányát vette feleségül. 
Dédapám, szorgalmas és dolgos ember volt. Ő vásárolta meg 
az Alsó-városi Közép utcai házunkat, amely később Zichy utca 
lett. Az ácsmesterség mellé második szakmának a hentességet 
is megszerezte. A hentességet 1884-től kötötték képesítéshez. 
Ekkor vált egyenrangúvá a mészáros mesterséggel. 

A veszprémi levéltár anyagában őrzött Várpalotai Ipartes-
tület 1902. 03. 2-án kelt közgyűlési jegyzőkönyvében, Darnai 
István dédapám már hentes. (34) Valószínű, hogy a hentes 
mesterséget, még ükapámtól tanulta. 
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1854-ben Julianna született keresztszülők: Kiss Károly és 
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Nagyapám, Darnai János maradt idős szüleivel a családi házban. 
A magyar Ipar Almanachban a következő áll róla:” Darnai 

János, Közép u. 71. 1906 óta működik, mint hentes és mészá-
ros. Tagja az Ipar Egyesületnek. 37 havi frontszolgálatért kapott 
vaskeresztet. Károly csapatot szervezte. „(35) 1914-ben meg-
nősült. A nagymamám Dregon Aranka, anyja peremartoni 
születésű Sárffy Katalin. (Sárfi Ferenc, és Rózsa Júlia leánya). 

Házasságukból hat gyermek született, de csak négyen élték 
meg a felnőtt kort. 

János (1916–1979), Lajos (1919–2001), István (1921–1986) 
és Aranka (1930–1997). A polgári iskolát minden elvégezték.

Nagyapám, 1928-ban önállósította magát, és hentesüzletet 
nyitott. A hentességet édesapám Lajos, és nagybátyám János 
nagyapám mellett tanulta ki. A segédlevelét Várpalota és Vidé-
ke Ipartestülete állította ki édesapám nevére.

A ház, Zichy utcára nyíló felén volt, a hentes üzlet. A ház 
tornácos, két szobával és konyhával még ma is áll. A ház túlsó 
végébe kamrákat építettek, középen lehetett felmenni a padlás-
ra, illetve lemenni a pincébe, aminek a végében egy jégverem 
volt. A kamrákkal szembe istállót és ólakat építettek. 

A háború és utána „a felszabadulás” a mi családunknak ki-
váltképpen a nagyszüleimnek, megélhetési gondokat hozott. 
A népi demokrácia szemében a mi családunk „gyanús” volt. 
Az üzletben csak” feketén vágott húst” tudtak árusítani. Ezzel 
a szüleim, akik segítettek nagyszüleimnek állandó veszély-
nek voltak kitéve. Végül az üzletet bezárták és a nagyapám a 
Vízműnél kapott állást, onnan ment nyugdíjba. A nagyapám 
1955-ben halt meg karácsonykor. Édesapám, a Péti Kőolajipari 
vállalatnál helyezkedett el laboránsként, ott is dolgozott nyug-
díjáig. A nagybátyám János a Városi Kórháznál nyugdíjazása 
előtt gazdasági igazgatóként dolgozott. István nagybátyám a 
lakatos szakmát tanulta ki. 
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A Loncsos-szőlőhegyen, volt a családnak egy szép darab 
szőlőföldje, rajta pince és présház. A szőlő-hegy alján források 
fakadtak. A domb alatti rét vizes, tocsogós volt, egy kicsi sár-
rét. A törökök idehordták a lovaikat loncsolni, azaz csutakolni, 
legalább is az öregek úgy tartották, hogy innen ered a neve, 
Loncsos. 

Dédapám fiai közül a nagyapám János maradt a családi 
házban és együtt dolgoztak 1916.-ig dédapám haláláig. Édes-
anyám, mondta hogy nagyapám is részvett még marhahajtáson 
Bécs felé. A hentesek dolga volt a hajtás során megsérült állatok 
levágása. Valószínű így tettek őseik is, amikor a Csallóközből 
hajtották a gulyákat, nyugatra. A hajtók mellett, szekereken 
hentesek is kisérték az állatokat.

A dédszüleim (Darnai István és Csapó Terézia) házasságából 
született gyerekek:

1880 március 23. Terézia , 1882 február 28. Erzsébet, 1885 
augusztus 19. Mária

1884 február 17. István, 1887 augusztus 15. József, 1890 jú-
nius 21. János, (ő volt a nagyapám), és 1894 február 8. Ferenc, 
ő az I világháborúban eltűnt. Erzsébet , egy évesen meghalt.

A születési anyakönyvekben Ferenc fia neve mellett már a 
helyrajzi számnak 429hsz. a korábbi 775 hsz. helyett. Elbeszé-
lésekből tudtam, hogy nagyapámék a Felsővárosban laktak és 
tűzvészben égett le a házuk. 

Nagyapám testvérei: Darnai Terézia, Palotán maradt Szeivolt 
Ferenchez ment feleségül. Mária, szintén Palotán ment férjhez, 
Menyhárt Lajoshoz, de ők azután

Pestre költöztek. Itt élő unokatestvéreim Hodicska Géza és Ica.
István, Palotára nősült és fuvarozott, lánya Darnai Etelka 

volt (férje Somogyi József). Darnai József csizmadia lett és vé-
gül Dunaszegen telepedett le, ma élő rokonaim a Cseri lányok 
Győrben élnek. 
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győri levéltáros (1894) „Darnay családok” című történelmi drá-
májával. Nyomára, természetesen nem sikerült jutnom. Elő-
ször úgy gondoltam, hogy Darnay Balázs családján belüli elté-
rő vallási (katolikus és református) ellentétekről lehetett szó, de 
ahogy egyre több forrás birtokába jutottam rá kellett jönnöm, 
hogy Győr- Komárom térségében a 17. század folyamán hirte-
len megszaporodott Darnay családok nemcsak a Szigetközből 
érkezhettek, hanem a Dél-vidékről menekült, szülőföldjüket és 
birtokaikat elvesztett Darnayak is próbálták itt megvetni lábu-
kat. Valószínű, már ott harcoltak Esztergomnál is, azután Ér-
sekújvárnál, mint az esztergomi érsek katonái. Darnay Balázs 
naszádos kapitány erre a példa és Darnai Miklós, hogy katonák 
voltak. Darnai György Heidelbergben tanult és református lel-
kész lett. Később Péter és Balázs már Pápán tanultak.

A török kiverése után békésebb idők következtek, és föld-
jeiken gazdálkodtak. Idővel a családok megszaporodtak a bir-
tok határa, pedig nem bővült, a fiatalok tehát útnak indultak 
új lehetőségeket keresni megélhetőségükhöz. Ilyen lehetőség 
volt a kézmű- ipar, valószínű dédapám is ezt az utat követte, 
amikor ácsnak tanult. A Vajkáról Palotára érkezett Darnai Ist-
ván, ükapám, hogy a Dél- vidékről menekült nemesek egyenes 
ági leszármazottja az adatok hiányossága miatt nem állíthatom, 
mert lehetséges, hogy a Szigetközben élt kisnemes családok is 
költöztek a faluba. A név, amit viselünk, tehát 600-700 évre ve-
zet vissza bennünket a magyar múltba. A földrajzi nevek vizs-
gálata, pedig még régebbi időkbe, amikor a hon visszafoglaló 
hunok, magyarok várjobbágyként őrizték a gyepűket.

A ma mozgalommá vált hagyományőrzéshez én ezzel a kis 
munkámmal szeretnék hozzájárulni. A családok történelme a 
magyar nemzet történelme, annak minden tragédiájával, min-
den örömével, és szépségével.
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A nagynéném 1949-ben befejezte Fehérváron a tanítókép-
zőt. Itthon azonban nem taníthatott, végül Tordason kezdte el 
pedagógusi munkáját. 

1952-ben nagyszüleim kérésére, minisztériumi engedély-
lyel került vissza Palotára. A vár mögötti fiúiskolába, amely 
előbb 12 évfolyamos, majd gimnázium lett, tanított. 1963-tól 
gimnáziumi tanár. Később tovább tanult és Eötvös Lóránt Tud. 
Egyetemen 1968-ban diplomázott. A nagynénémet, 1994-ben 
„Várpalota Város” érdeméremmel tüntették ki.

János nagybátyámnak gyermekei: Erzsébet, János, és Piroska.
István nagybátyámnak: Tibor és Béla nevű fiai születtek ők, 

azután elkerültek Várpalotáról a Tiszántúlra. Tibornak, Tibor 
nevezetű fiáról tudok.

Édesapámnak, Lajosnak lányai: Zsuzsanna és Erzsébet. 
Édesanyánk Harn Erzsébet. Unokabátyám János a veszprémi 
vegyipari technikumban végzett.

A húgom, én és az unokahúgom Piroska a palotai Thury 
György Gimnáziumban érettségiztünk. A húgom, szintén pe-
dagógus lett, és az egyetem elvégzése után Budapesten maradt. 
Én elvégeztem a közgazdasági szakközépiskolát és a mérlegké-
pes könyvelő szakvizsgát is letettem. Huzamosabb ideig Péti 
Nitrogénnél dolgoztam, majd Alumínium Kohónál pénzügyi 
vezető voltam, és végül könyvelő irodát nyitottam. Ma már 
nyugdíjas vagyok.

A palotai Darnai család nevét az unokaöcsém Balázs fiai vi-
szik tovább, Péter és Dávid. 

A tíz éve elkezdődött történelmi nyomozásom, tehát azzal 
az eredménnyel zárhatom le, hogy Palotára 1843.-ban ükapám 
Darnai István Vajkáról érkezett. Őseink az esztergomi érsek szol-
gálatában álltak, ezért kaptak tőle földet, ahol gazdálkodtak.

Eddig mondhatnánk személyes családi ügyemnek, lenne 
tekinthető, de a kutatásom során találkoztam Zoltán Vilmos 
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A ma mozgalommá vált hagyományőrzéshez én ezzel a kis 
munkámmal szeretnék hozzájárulni. A családok történelme a 
magyar nemzet történelme, annak minden tragédiájával, min-
den örömével, és szépségével.
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Források és Irodalom

Darna, Darno,Dorno földrajzi nevek
1. Codex Diplomataticvs Hungariae (www.arcanum.hu)
2. http://www.mars.elte.hu/varak/darnya
3. http://www.sirok.hu
4. Zábrátszky Éva:Történeti mondák Bakó Ferenc gyűjtéséből
5. Nógrád Megyei Levéltár/ Nógrádszakál, Dűlők
6. Sziklay János : Nógrád megye községei (MEK)
7. MNLUrbária et Conscriptiones ( UC jelzet)
8. A középkori Magyarország digitális könyvtára (DL-jelzet) 
9. Borovszki Samu :Magyarország vármegyéi és városai
10. Győrffy György Árpádkori Magyarország történelmi földrajza
11. Magyar Katolikus Lexikon 
12. Sebők Ferenc: Anjou kori oklevéltár XXIV. (1341)
13. Borovszky Samu: Abaúj-Torna vármegye és Kassa
14. Népszabadság online 2002.november 5. 
15. Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában
16. Mályusz Elemér-Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár III.
17. Szabó István: Ugocsa megye
18. Sebők Ferenc: Anjou kori oklevéltár XXV.
18.a Nagy Iván, Véghely Dezső: A gr Zichy oklevéltár család okmánytára IV
19. Mályusz Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár(1406-1410) 
20. Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése.
21. Tóth Ildikó Éva : Anjou kori oklevéltár XV.
22. Kóta Péter: Regesztrák a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről.
23. Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár.
24. Kristó Gyula:Anjou-kori Oklevéltár. 1306-1310
25. MNL mikrofilmen őrzött anyakönyvek katalógusa.
26. Jankó János: Adatok a sámán vallás megismeréséhez.
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7. Archivum Rákóczianum: II. Rákóczi Fejedelem levéltára. (Google könyvek)
8. MNL adatbázisából 1715. és 1720.évi országos összeírások.
9.  Worldvitalfecords.com adatbázisa: Amerikába kivándoroltak névsora és az 1828.

évi összeírások. 
10.  Radixindex adatbázis: Ipari Almanach, Magyarország iparosainak és kereskedő-

inek cím és lakjegyzéke. Névváltozások.
11. Kempelen Béla: Nemesi összeírások.
12. Illésy-féle gyűjtemény
13. Szabó István: Ugocsa megye
14. Csatáry György : Ugocsa Vármegye II. Rákóczi Ferenc államában. 
15. Végh Antal: Jánk-Majtis
16. É. Kiss Sándor :Hajdúhadház helynevei. (A debreceni Déri Múzeum Évkönyve) 
17. Nagy Sándor : Hajdúhadház története
18. Magyar Nyelvőr-Lévai Béla: Hóstát.
19. FamilySearch.org születési anyakönyvek
20.  Buzogány Dezső-Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközség 

történeti katesztere. 2. Hátszeg-Marosillye
A hunyad-zarándi református
21. Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság.
22. Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.

Felvidék Keleti fele és az Alföld
1. Ila Bálint : Gömör megye.
2. Takács László Kovács Zsolt: Vatta község története.
3. Belitzky János: Nógrád megye I.kötet.
4. FamilySearch.org születési anyakönyvek
5. Óváry Lipót: A MTA történelmi bizottságának oklevél másolatai 3.füzet
6. Heves Megyei Levéltár, egri káptalan irataiból.
7. Géresi Kálmán : A nagy- károlyi gróf Károlyi család oklevéltára.
8. htpp//online.arcanum.hu// UC jelzet
9. Kázmér Miklós: Régi magyar családok.
10. Dr. Reiszig Ede: Zemplén megye története. 
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Családnév kialakulása
Középkori Magyarország digitális könyvtára
1. Kristó Gyula: Anjou –kori oklevéltár II.
2. Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső : A zichy és vásonykői gróf Zichy levéltára
3. Magyarországos levéltár középkori forrásainak adatbázisa (DL jelzet)
4. Gérsei Kálmán: A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára I.kötet.
5. Kárpátalja online szemelvények Akli község múltjából és jelenéből.
6. Tringli István : A Perényi család levéltára (1222-1526)
7. Maksai Ferenc: Középkori Szatmár megye
8. Kázmér Miklós : Régi Magyar családok
9. Borsa Iván: C.Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422)
10. Jákó Zsigmond: Bihar megye török pusztítás előtt. 
11. Kristó Gyula : Anjou oklevéltár (1306-1310)
12. Almási Tibor –Kőfalvi Tamás: Anjou kori oklevéltár
13. Ipolyi Arnold : Magyarországi vatikáni okirattár.
14. Pitti Ferenc : Anjou kori oklevéltár XXVII 1343.
15. Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsma jegyzéke. 
16. Nagy Iván: Magyarország családai
17. Mályusz Elemér. Zsigmond oklevéltár I. 
18. Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára(1254-1526)
19. Szakály Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből kimaradt.
20. Borovszky Samu: Győr vármegye községei.
21. Radvánszky Béla, Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára.

Partium, Erdély, Moldva
1. Történelmi Tár 1890. Vegyes közlések. A Kürthy család levéltárából.
2. Veress Endre : Báthori István számadás könyvei.
3. Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családai.
4. Kiss Kálmán: Szatmári református egyházmegye története.
5. Balogh Béla, Oszoczki Kálmán: Bányászat és pénzverés a Gutin alatt.
6.  Hegedüs István: Esze Tamás ezredében, a Felső-Tisza vidéki vármegyék hadfogó 

nemeseinek 1706. évben készült lajstroma.
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15. Balatonhenyei és Köveskál református anyakönyvei (R47)
16.  Lukács László: A lakóház morfológiai változások a Káli-medencében. 

Veszprém Negyei Múzeumok Közleményei 
17. Ördög Ferenc : Zala megye népesség összeírásai és egyházlátogatási jkv.
18. Balog Gyula : Vas vármegye nemes családjai.
19. MNL adatbázisa Vas 1005-1057 dikális összeírás. (1623)
20. Pintér Gábor:Status causae Vadasfa.
21. Veress D Csaba: Nemesvámos története. A török háborúk és a török hódoltság.
22. Thaly Kálmán: Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve.
23. 1828.évi összeírás. (World Vital adatbázisából.)
24. Veszprémi Levéltár Devecseri anyakönyvek K35
25.  Thury Etele:Adatok a veszprémi ev. református egyházmegye történetéhez. 

(Protestáns Szemle 1889.)

Felvidék Nyugati fele és Győr városa
1. FamilySearch.org
2. Magyar Levéltári Portál: Bécsi segédletek.
3.  Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595-1621 között tanult 

 Magyar országi diákokról és pártfogóiról.
4. Régi nyomtatványok tára, Online Arcanum: Régi Magyar Könyvtár III.
5. Kázmér Miklós :Régi magyar családok.
6. Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára
7.  Arrabona: Múzeumi közlemények Horváth József : Az 1600-1630 között keletke-

zett győri végrendeletek. (Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár)
8.  Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlései és törvénykezéseinek jkv. 

regesztái I. kötet (1580-1616)
9. Hellenbrouth Kálmán: Az ócsai és enesi Torkos család. 
10. Harangszó hírlap cikke: Torkos András győri ev. pap és családja.
11. Jenei Ferenc : Győri élet a töröl hódoltság korában
12.  C.A. Donetello-Cseh-Pozsonyi József: Függelékek. Győr vármegye nemesi 

közgyülései.
13/a ifj. Hellebronth Kálmán: Családtörténeti jegyzetek 1914. Tára
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11.  Thaly Kálmán: Archívum Rákóczianum II.Rákóczi Ferenc levéltára. 
Had és Belügy

12. Hornyák Gyula: Meszes
13. Nagyszelmenci Dobó István Alapiskola honlapja.(www.szelmencsuli.eoldal.hu)
14.  Veress Endre : A római collégium Germanicum et Hungaricum Magyarországi 

tanulóinak anyakönyve és iratai.
15. http://Anno-Suche// I. világháború vesztesség listái.
16. Taxális összeírások ( Pestmegyei levéltár CPII. 185-187,CPII 123)
17. MNL mikrofilmek Kóka (A/5157-5160.)
18. Mária-Terézia Úrbéri összeírások PPS vármegyében (1770,1785)
19. Pest megye 1828.országos összeírás B118-128film
20.  Rémiás Tibor : Mária Terézia kori úrbérrendezés Torna vármegye és társadal-

ma. (Bódvaszilas-Miskolc)
21. A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár Matricula História E-kutatás.
22. Hódmezővásárhely mikrofilm(5084-85)(5090)
23. Kiszombor mikrofilm (A3299, A3302)

Dunántúl
1. Szilágyi Mihály: Gyönk (sulinet)
2. Dávid Géza A simontornyai szandzsák a 16. században.
3. Káldi-Nagy Gyula: A budai szandzsák1559. évi összeírásai.
4. MNL adatbázisából 1715. és 1720.évi országos összeírások.
5. Cserna Anna: Segédletek IV. Úrszéki perek.
6. FamilySearch.org születési anyakönyvek
7. 1828.évi összeírások. (Szekszárdi levéltár)
8. Lichtnecker András: Csopak története.
9. Lichtnecker András: Balatonfüred és B.Arács története.
10. Lichtnecker András: Alsóörs története. Török kor.
11. Illésy-féle gyűjtemény
12. Kempelen Béla: Nemesi összeírások.
13. Veress D.Csaba: A Kál-völgy története III. rész (függelék)
14. Veszprém Megyei Levéltár ingatlan adás-vételek(1829/388)
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Irodalom:

Anonymus: Gesta Hungarorum
Ila Bálint: Gömör megye
Rudnay Béla: A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Erdélyi László: A magyar lovagkor
Farkas Pál: Nógrád vármegye népe
Wolf Mária: Abaújvár
Maksai Ferenc: Középkori Szatmámegye.
Nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története
Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt
Timaffy László: Szigetköz
Szabó István: Ugocsa megye.
Mizser Lajos: Szabolcs megye Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában.
Markó Árpád: Magyarország hadtörténete
Takáts Sándor: Régi idők, régi emberek.
Szakály Ferenc: Pápa a török korban.
Varga János: A fogyó félhold árnyékában.
Mikecs László: A moldvai katolikusok összeírásai 1646-47.
Kosáry Domonkos: Pest megye a kuruc korban.
Petróczi Sándor: Pest megye újjátelepülése.
Szabó István: A magyarság életrajza.
Szabó István: Ugocsa megye.
Makkai László: Pest megye története.
Laczkó Géza: Rákóczi I-II.
Glósz József: Kölesd helytörténete.
Bálint Sándor: A szegedi nagytáj nép élete.
Mód Lászó: Egy dél-alföldi mezőváros gazdasági kapcsolatai a 18.században.
Harangozó Imre: „A szomorú szívek megvigasztalója”
Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése.
Nagy László: A XVII. Századi kuruc küzdelmek.
Ikvai Nándor: Tápió mente néprajza. I-II
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14. Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlései. 1638-1650
15. Dr.Alapi Gyula: Komárom megye nemes családai.
16.  Arcanum Közgyűjteményi Könyvtár: Protestáns egyház és iskolai lap 1893/29. 

szám. A kocsi evangélikus ref. egyház a XVII.sz.-ban.
17. Protestáns egyházi és iskolai lapok 7. évfolym. 1864. Régiségek.
18. A dunántúli ev.ref. egyházkerület. Pápai Főiskolájának Értesítője.
19.  Varga Júlia: Magyar országi diákok a Hasburg Birodalom kisebb egyetemein és 

akadémáin (1560-1789).( MUG 6/129 Graz).
20. Morvai Gyula : Polgárkönyv. Mezővárosi időszak 1600-1743.
21.  Domonkovits Péter:Győr város tanácsülései. Győr város jegyzőkönyveinek re-

gesztái.
22. Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai. 
23. Dr Ozorai József: Az esztergomi érsek praediális nemesei
24. Kocsis Aranka : A vajkai szék nemesei.
25. Ethey Gyula : A Verebélyi Érseki Nemesi Szék.(Magyar Családtörténeti szemle)

Várpalota 1843.
26. Laczkó Dezső Múzeum Veszprém: Zichy urbáriumok, összeírások.
27. Veszprém Megyei levéltár :1828 adó összeírások mikrofilm Várpalota
28. Várpalotai Plébánia anyakönyvei. 1822.évtől.
29. Szíj Rezső: Várpalota századai XIV-XX. 
30. Második katonai felmérés, térrkép (1806-69) (Pétfürdő)
31. Veszprém Megyei Múzeumok közleményei 9.szám
32. Oláh János: Balaton mellyéki túdósítások barátságos Levelekben.
33. Kateszteri térképek (1869-1887) Várpalota 
34.  Veszprém Megyei Levéltár Várpalotai Ipartestület Közgyűléseinek jegyzőköny-

vei.
35. A magyar ipar almanachja
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Irodalom:

Anonymus: Gesta Hungarorum
Ila Bálint: Gömör megye
Rudnay Béla: A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Erdélyi László: A magyar lovagkor
Farkas Pál: Nógrád vármegye népe
Wolf Mária: Abaújvár
Maksai Ferenc: Középkori Szatmámegye.
Nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története
Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt
Timaffy László: Szigetköz
Szabó István: Ugocsa megye.
Mizser Lajos: Szabolcs megye Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában.
Markó Árpád: Magyarország hadtörténete
Takáts Sándor: Régi idők, régi emberek.
Szakály Ferenc: Pápa a török korban.
Varga János: A fogyó félhold árnyékában.
Mikecs László: A moldvai katolikusok összeírásai 1646-47.
Kosáry Domonkos: Pest megye a kuruc korban.
Petróczi Sándor: Pest megye újjátelepülése.
Szabó István: A magyarság életrajza.
Szabó István: Ugocsa megye.
Makkai László: Pest megye története.
Laczkó Géza: Rákóczi I-II.
Glósz József: Kölesd helytörténete.
Bálint Sándor: A szegedi nagytáj nép élete.
Mód Lászó: Egy dél-alföldi mezőváros gazdasági kapcsolatai a 18.században.
Harangozó Imre: „A szomorú szívek megvigasztalója”
Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése.
Nagy László: A XVII. Századi kuruc küzdelmek.
Ikvai Nándor: Tápió mente néprajza. I-II
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Bellon Tibor: A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII.-XIX. 
században.
Veress D. Csaba: A Kál-völgy története I-III.
Veress D. Csaba: Felsőörs története.   



Bastarna törzsek
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Előszó
Családnevünk kialakulásának történetével foglalkozva jutot-

tam, arra a következtetésre, hogy sokkal régebbi a mi itt létünk, 
mint Árpád honfoglalása. A gyepűrendszer, melynek őrzésé-
ben eleink részt vettek, már elvesztette jelentőségét Észak- Ma-
gyarországon, mire Árpád honfoglalása megtörtént. Több Dar-
no, Darna település, már az Árpád korban is csak pusztát jelölt 
és Darnai család sem élt a környékén. Észak- Magyarországon 
egy csokorban maradtak fenn nép nevek, köztük Tarna. Ott 
ahol találtam Tarna vagy Torna földrajzi nevet ott volt Darna és 
Dorna is. Az Északi- Középhegység folyó völgyeit még a hunok 
ideérkezése előtt birtokba vették a Tarnák. Ezt a feltételezése-
met a Darno király mondára alapozom. A monda a következő:

„Az öreg Darno tündérkirály igen bánatos volt, mióta felesé-
gét, Ildikót Attila hun király csalfa módon elrabolta. Egyetlen 
öröme maradt csoda szép leánya Tarna, őrizte is, mint szeme 
fényét. Történt egyszer, hogy Tarna beleszeretett a Mátra urá-
nak hetedik gyermekébe, Bodony vitézbe. A párt álmodozása-
iból az iszonyú haraggal közeledő öreg tündérkirály riasztot-
ta fel, aki szó nélkül keresztüllőtte bűvös nyilával a két szertő 
szívet, mire azonnal kővé változtak. Tarna és Bodony szomorú 
sorsa után a tündérek a vidékről elköltöztek, csupán az öreg 
Darno maradt ott keseregni atyai szívének veszteségén.“ (for-
rás Pásztor J. 1929.)

A Képes Krónikában Kálti Márk említ Baktriai királyt, a 
gyepű örök uralkodóját, kinek Mikold nevű lányát vitték At-
tila királynak, mikor Ravennából visszajött Pannóniába. Arról 
, hogy a Tarnák is több hullámban érkeztek tudunk, mert az 
Avarok/Varchunok népéhez is csatlakozottak „Kotzager, Tar-
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niach és Zabender” törzsek. (Czeglédy K.: Nomád népek ván-
dorlása) Avarok (var és chun) is szkíta tudatú népek voltak. ( 
Meander Protector) Simocetta feljegyezte: „az avarok törzse, 
ugyanis, mint maguk mondják a legvitézebb a szkíta népek so-
rában.”

A Bastarna törzsek első pontos betelepedésének dátumáról 
a Kárpát medencébe írott forrásunk nincs. Kr. e.  2. század-
tól azonban már van forrás, amely bizonyítja, hogy itt voltak a 
Bastarnák a Kárpátok előterében. A Keleti Kárpátokat volt idő, 
amikor Bastarna Alpoknak nevezték a történet írók. A hágó-
kon keresztül, pedig bizonyára bejutottak az Erdélyi medencé-
be. Kelemen Havasokban található Pietra Dornei (Darno-kő) 
1600 m magas hegycsúcs lábánál ered a Dorna/Darna patak, 
amely körbe folyva a hegyet keletnek veszi útját. Erdély és 
Moldva határában egyesül az Aranyos Besztercével, így halad 
a Szeret felé. Ércekben gazdag vidék, a folyó nevében is benne 
van, aranytartalmú a vize. Említésre méltó témánk szempont-
jából a völgyében fekvő bronzkori város, Karácsonkő melyről 
Ptolemaiosz említést tesz, mint Petrodava. Géta vagy dák erő-
dítmény, vár állott itt, és a későbbiekben olvashatjuk, hogy a ró-
maiak ellen Bastarnák együtt harcoltak gétákkal és dákokkal. A 
Dorna patak medencéjéből a Borgói hágón át jutunk Beszterce 
városába.( Basztar vagy Beszter a mély magánhangzó váltása 
magas hangrendűre) A Bastarna Alpok északi részén a Radnai 
havasokban, a Borsa hágón átjutva a Tisza mentén haladva

érünk el Kis és Nagy Tarna településekhez. Meglepő, hogy 
Nagy-Tarna szomszédságában a hegy neve Siroki Verecke. 
Vagyis a térségen belül csak úgy, mint a Mátrában együtt talál-
ható Tarna, Darno és Sirok.
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Kárpát medence népei
Az antik szerzők, arról tanúskodnak, hogy szkíta fajú népek 

laktak a Kárpát medencében már időszámításunk előtt is. Dio 
Cassius, Polybius, és Zosimus a Bastarna törzseket a szkíta né-
pek körébe sorolták. A vaskor kezdetén Kr. e. 1000 körül lovas 
nomád népek érkeztek az Alföldre, Kisalföldre és a hegyvidé-
ki tájakra. Az ásatásokon megfigyelték, hogy egy részt letele-
pedett földművelő és állattartó gazdálkodást folytattak, más-
részt vas árukat készítettek és ezzel kereskedtek. Ez a vaskori 
népesség a kelta-kor idején is helyben maradt. Kereskedelmi 
útvonaluk a Felső Tisza, Kárpátok hágói, majd a Dnyesztert kö-
vetve elérték a Fekete tengert. Az ókori történet írók a Don és 
az Al- Duna közötti területet, bele értve Moldvát is Szkítiának 
nevezték. Különböző törzsek telepedtek be a Kárpát meden-
cébe. Nemcsak keletről érkeztek, hanem délről Kis-Ázsia felől 
például a Szigynnek. Az Adria és a Duna közötti területen él-
tek. Herodotosz a következőt írta róluk „Tudomásom szerint az 
Isztroszon túl egyedül a szigünnák laknak, akik méd viseletben 
járnak. Lovaikról azt mesélik, hogy ötujjnyi bozontos szőr fedi 
őket, alacsony termetű tompa orrú állatok nem bírják el hátu-
kon az embert, de szekér elé fogva igen gyorsak. Ezért abban az 
országban mindenki szekeret hajt.”

A régészek feltártak Regöly mellett egy halmot, Kr. e 7. szá-
zadra datálták korát. A halom, olyan különleges építményt rej-
tett, amely Európában páratlan. Hasonló épületek a méd biro-
dalom területén találhatók. A szkíták ellen Dáriusz hadjáratot 
indított Kr. e. 508-ban. Teméntelen seregével átkelt a Boszpo-
ruszon, majd a Dunán. Nyílt csatába a szkíták nem bocsát-
koztak a perzsákkal, családjaikat szekerekre rakták, a kutakat 
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betömték, és a földeket felégették. A perzsák hadjárata során 
az Erdély területén élő agathyrs szkíta törzsek megtagadták a 
szkíták segítség kérését, inkább behúzódtak hegyeik közé és 
megvédték magukat. Herodotosz (Kr. e. 484) és Diodorus (Kr. 
e. 40) eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel a szkíták eredeté-
ről. Három változatot ismerünk:

1.  Heraklésznak (Herkules) egy félig kígyó testű asszonytól, 
három fia született Agathyrs/Agathürsz, Gelonus,és Szkyt-
hes.

2.  Targitaos fiai : Lipoxész, Arpoxész, Kolax. Három közül 
Kolax lett a szkíták királya, mert az égből lehulló forró 
arany tárgyakat (eke, járom, bárd, és csésze) ő tudta bir-
tokba venni.

3.  Szkíta fiai Napos és Palos a Meotisz tótól az Indiai tengerig 
terjesztették ki hatalmukat.

Az Agathürszökről utoljára Nagy Sándor tanítójától, Ariszto-
telésztől van híradásunk, mely szerint törvénytisztelők és ének-
lik törvényeiket. Ez az indoiráni népek sajátossága. Erdélyben 
a Maros mentén éltek. Kr. e. IV. századtól szkítákat folyamato-
san nyugat és dél felé szorították a szarmata törzsek. Két részre 
szakadtak egy részük a Krímbe (Paulus Meotis) vonult. A töb-
bi szkíta törzsről úgy tudjuk a régészeti nyomok alapján, hogy 
Vaskapuig jutottak. Létrehozták a dobrudzsai királyságukat, 
Kis -Szkítiát. Terjeszkedés miatt Atheas szkíta király (Kr. 429-
339) összeütközésbe került Fülöppel, macedónia királyával. 
Majd Kr. e. 330 körül Nagy Sándor tábornoka támadott rájuk, 
amelyet a szkíták visszavertek.

Királyaikról ,Tanusas, Kanites, Akrosasas, Charaspes a régé-
szeti leletek, pénzérmék tanúskodnak, Kr. e. 230- 150 között, 
Dobrudzsában.
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Valószínű a Bastarnák a szkítákkal szövetségben érkeztek a 
Dunához, de nevük az írott forrásokban csak a Kr. e. 2. század-
tól fordul elő. Úgy tűnik a bastarnák a szarmata hatalmi szfé-
rához tartoztak, ezt támasztja alá, Tacitus bizonyítéka, hogy 
nemeseik összeházasodtak a szarmatákkal. Szoros együttmű-
ködés jellemezte a Bastarna, szkíta, szarmata törzseket. (forrás: 
Harmatta) A királyi szarmata vezetés a Dunától- a Donig ter-
jedő birodalmat alkotott Kr. e. 130 körül. A Duna torkolatnál, 
egy nagyobb sziget neve: Peuche. A szigetet egy Bastarna törzs 
birtokolta. Őket hívták: Peucini Bastarnáknak. Tacitusnál ol-
vasható: „Peucini quos quidan Bastarna vocant.” Bastarna had, 
azonban jóval nagyobb volt, mint, hogy egy szigetre beszorít-
ható lehetett volna egyes történészek 100 ezer főre becsülték 
létszámukat, az általuk kiállított haderő alapján. Hozzájuk tar-
toztak Atmoni, Sidoni és a Peucini törzsek, valamint távolabbi 
Roxolánok. Történelmi térképeken a Kárpátok vonulatától a 
Dnyeszterig terjedt szállásterületük. „Minden nemzet és nép 
neve egyedül saját nyelvéből magyarázható”. A fenti idézetet dr. 
Érdy János fogalmazta meg, a „Magyar őstörténeti vizsgálatok“ 
című munkájában.

Vegyük szemügyre a Bastarna összetett nevet és vizsgáljuk 
meg. Elsőre, ami szembetűnő, hogy összetett szó. A Bas=Vas-
sal, a görögöknek nincs V vagy W betűjük ezért a B betű. A 
magyar nyelvben a vas az erős, kitartó, mint vas akaratú. Vas 
szó eredeti, saját nyelvszónk. Maszúdinál basanak besenyő né-
pet takar, akikről állítja, hogy egy tőről fakad a yasni néppel, a 
jászokkal. A Nyesztor krónika szerint a besenyők korábban je-
lentek meg Kelet-Európában, mint Árpád magyarjai. Valószínű 
itt az avarokhoz csatlakozott Tarniach, Kotzagar, Zabender tör-
zsekre alapozták ezt a megállapítást. Az arab írók többsége még 
Árpád magyarjait is Basgirtnak nevezték. A Fekete tenger és a 
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Kaukázus közötti átjáróban volt Basgia nevű terület. A tulajdon 
neveket a magyar névelővel használja így keletkezett Abasgia. 
(Abház királyság, ma: Grúzia)

A vasat a Kárpát medence egész területén, bányászták a szkí-
ta kortól kezdve. Számtalan település, dűlő kapta a Vas nevet, 
a Nyugat- Dunántúlon, pedig egy egész megye. A települések, 
folyók, hegyek neveit a területen hosszabb ideig ott lakó nép 
adta, vagyis az itt megtelepültek magyarul beszéltek.

A Tarna név, pedig a bányászatban a tárna szavunkhoz köt-
hető, vagy ez esetben a tár- szekérhez. A görögök és a rómaiak 
is Pacinacita népnek nevezték őket, azaz szekeres szkítáknak.

Strabón, Kr. e.  II.században említ asikat, pasianikat és apar-
nokat a Kaspi -Aral-tó térségében, a volt Khorezm területén. 
Valószínű a Pasiani nevet fordították a görögök Pacinacitára. 
Az asikat a jászokkal, a pasianikat a besenyőkkel társították. 
Az aparnok, a daha szkítáknak volt parni törzsük, ők a páros 
dahák (pártusok), későbbiekben lesz róluk is szó. A pasiani 
névből eredhet a Pázmán nevünk erre utal Fehér M. Jenő a be-
senyőkről írt könyvében. Fontos szerepet töltött be életükben a 
lótenyésztés. A lovakat festették, színek szerint különböztették 
meg a törzseket. Ilyen volt Sur-ke azaz szürke, Súr törzsek. A 
Kék a Kék-kendék, akik nevüket valószínű habos kékre festett 
lovaikról kapták. Népszokásokban is fennmaradt, hogy bármi-
lyen színű is volt a ló színe, a ló farkát fehérre festették, vagy 
veresre. Még Tinódi Lantos Sebestyén is ismerte ezt a népszo-
kást. „Nagy szép festett lovak a mezőn jargalnak.” A másik el-
nevezésükről: Peucini /Pecheni Bastarnáknakról a fentiekben 
már volt szó.

Pecheneg név szintén keletre visz bennünket, a Tunhuang-
ban előkerült iratokban olvasható pecenag népnév. (Czeglédy 
K.) A római forrásokban az is fennmaradt, hogy a Pártusok so-
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raiban harcoltak Paczinacita népek. Ők magukat Bisenyiknek, 
azaz besenyőknek mondták. Nevük egyezik Bessus baktriai ve-
zér nevével. Bessus, a vesztes gaugamélai csata után megölte 
III. Dáriust, majd visszatért Bactriába, hogy megszervezze az 
ellenállást a macedónok ellen. Bessusok, Trákiában, a Hameus 
hegységben éltek, szintén a Bastarnákhoz tartozó törzs lehetett. 
„Plinus állítása: bessus, bissenus és a paczinaczita nevek azon 
egy nemzet nevei.”

Dr. Érdy könyvében foglalkozik a Bastarnák kelta nevével a 
Galatával, mert nevük a Pentinger térképen ( római útvona-
lak) ebben a formában szerepel. A német Zelta (celte) sátorost 
jelent, vagyis a kelták a társzekeret sátoros szekérnek hívták. 
Strabo is a Celtica népet Tectosagesnek, Livius pedig Tolisto 
Bojinak nevezi az ázsiai gallusokat. Ez, azonban nem azt jelen-
ti, hogy Bastarnák kelták, hanem nevüket a kelták saját nyel-
vükre lefordították, mint tették azt a görögök is. A keltákkal 
Dél -Erdélyben együtt éltek, mint az a bastarna nép történeté-
ben alábbiakban olvasható.
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Bastarna nép története
Bastarnae törzsek jelenlétéről a Kápátok térségében írott for-

rások Kr. e. 2. századtól vannak. Megjelenésüket a Prut és a 
Dnyeszter vidéki temetők leleteiben is kimutatták Kr. E. 3. szá-
zad végén. Kis-Lengyelországi Tarnawa közelében ástak ki egy 
szittya erődöt, a régészek és korát Kr. e. IV. századra datálták.
(Szöllősy Zoltán: Az Erdély-i dákok története.) Ugyancsak itt 
Pelczyskán, Bastarna temetőt találtak. Egy női csontváz került 
elő, a koponyáját rekonstruálták. (Megjelent: balkancelts.word-
press.com honlapon) A Duna alatti részen is találunk Tarnovo 
települést, a Szófiát és Odgyeszát összekötő út mentén, amely 
Bulgária egyik legrégebbi városának számít.

A Bükkben több helyen találtak vasfeldolgozó központot, ahol 
a kelta leletek mellett jelentős szkíta típusú anyag került a felszín-
re. A bükkszentkereszti ásatások, igazolták, hogy pénzveréssel is 
foglalkoztak. A szkíta érméken a fej oldalon mindig az aktuális 
uralkodó, a túl oldalon lovas és felette a napkorong, a szkíta kul-
túra hatása vagy a ló felett kerék, ami a sumer kultúrára jellemző. 
( Tóth Sándor: A kelták állama) A Káta nemzetség címerében is 
hatküllős arany kerék látható. A pénz megjelenéséhez köthető a 
zsoldos katonaság, amely a bastarna hadaknak is egyik tevékeny-
sége lehetett. A zsoldosság nem magányos harcosokat jelentett, 
hanem csapatokat, ahol kocsikon családok követték a férfiakat. 
A zsoldos katonaságról már írásos bizonyítékok is a rendelke-
zésünkre állnak. V. Philiposz Kr. e. 183-ban szövetséget kötött 
a Bastarnákkal és felkérte őket telepedjenek Pologba, Dardaná-
biába, közel a makedón határhoz. Előzőleg ugyanis Philiposz 
legyőzte a Dardanokat és biztosítéknak akarta a Bastarnákat fel-
használni a terület megtartásában. 
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Kr. e. 179-ben ismét Fülöp, arra akarta rávenni a Tarnákat, 
hogy a Balkánon át, Száva völgyén keresztül támadják meg 
Itáliát. Ezt a nagyszabású tervét Fülöpnek, halála akadályozta 
meg. Hasonló tervet eszelt ki a szkítákat legyőző Mithridates, 
a Krim új ura (Kr. e. 130-63). Katonákat szedett a bastarnák a 
thrákok, szarmaták és a szkíták között balkáni hadjáratához. 
Kr. e. 108 körül jelentek meg a Krímnél Mithridates csapatai. 
Skiluros szkíta király fia, Palakos harcolt ellenük. A források 
megemlítik a Roxolán szarmata törzset és vezérüket Tasiot, 
akik együtt harcoltak a szkítákkal.

„A Fekete tenger nyugati részén Mithradates szövetkezett a 
háborút kedvelő trákokkal és kemény harcok után a hatalmas 
iráni befolyás alatt álló Bastarnákkal és a rokon törzs Roxolán-
nokkal.” (A. Major: Posion king) Valószínű az iráni befolyás 
alatt, a szarmata törzseket érti, akik a Donon (Tanaison) túl is 
éltek. A Kaspi tenger nyugati oldalán az iráni népek hosszú lán-
colata Médiáig ért. Antonius feliratában is ez tükröződik: „A 
mi barátságunkat keresték követeik útján a bastarnák, szkíták, 
valamint a Tanaison innen és túl élő szarmaták királyai, Albá-
nia, Hibéria, és Média királya.”(Németh György. Görög, római 
szöveggyűjtemény”) Erdély és Moldva területén a Bastarnokon 
kívül géták és dákok éltek. Kr. e. 195-ben Orol géta-dák király 
legyőzi a bastarnákat. Kr. e. 80 körül Boirebista dák király, De-
kaineosz főpap segítségével egyesítette a dák és a rokon géta 
törzseket Erdély és Moldva területén. Rokonságról, Strabó fel-
jegyezte, hogy a dákok és a géták „ egy nyelvet beszéltek“. Boi-
rebitas uralkodása alatt erődítmények és várak épültek, mint 
Sarmizgetusa. (Getusa, hangzásban nagyon hasonlít a hettita 
főváros Hatusára!) Több város dava végződésű Agridava/Déva, 
Patridava, Ramidava. Déva/dava szanszkrit szó, jelentése: égi, 
isteni fényes lény. A nevek, arra utalnak, hogy alapítói ázsiai 
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ősvalláshoz tartozó népek voltak. A dákok legyőzték a keltákat. 
A Boii és a Taurisci törzseket leverte, a Scordisci keltákkal szö-
vetséget kötött. Iordanes beszámol a németek elleni hadjáratá-
ról, ekkor a Morva folyóig jutottak el. Erre az északi hódításra 
utalhat Ptolemaiosz, amikor Setidava város meglétét és Sidones 
népnevet megemlíti a Vág mentén. (Ptolemaios néhány hazai 
vonatkozású ókori adatának földraji meghatározása, Simonyi 
Dezső)

Boirebitas seregének zömét a Bastarnák adták, valószínű 
hogy a Mátrában már ekkor megtelepedtek a Tarnák. Annál 
is inkább feltételezhető, mivel Salgótarján melletti hegy neve 
Pécskő. Gondolom, hogy a peucini bastarna nép a névadói. Be-
litzzky János Salgótarján történetében írja, hogy az itt élő kel-
ták uralmát Kr. e. I. században a dákok, majd szarmaták végleg 
eltörölték. Valószínű hadseregének főerőssége a Bastarnákok 
serege volt. Ez, abból gondolható, hogy Kr. e. 63-ban Dob-
rudzsában az istroszi csatában a Bastarnákok súlyos csapást 
mértek a római légióra. Lovasságuk elsöpörte a római lovassá-
got, a gyalogságot, pedig levágták. A kelták leigázása után Boi-
rebistas dák király. erős központi hatalmat épített ki Erdély déli 
és délkeleti részén. Sikeres hadjárata során birodalma határait 
a Tiszáig tolta ki, északra a Tátra hegységig, amely területnek 
a régészeti anyaga tanúsítja a dák nép jelenlétét. Keleten pe-
dig a Dnyeszterig, meghódította a görög városokat, délre biro-
dalma határos lett Makedóniával. Burebista meggyilkolták Kr. 
e. 48-ban, ezután a dák királyság széthullott. A Bastarna nép, 
azonban nem adta fel a küzdelmet a rómaiak ellen. Átkeltek 
a Dunán és bebeütöttek Moesiába, amely ekkor már a római 
császárság területe volt. Az Al-Dunán átkelve elérték a a római 
határt jelentő Duna vonalát Kr. e. 31-14 között. (Nagy Margit: 
Szentes története) Az iráni származású szarmata törzsek alatt, 
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több különböző törzset értettek az ókori szerzők, vezér törzsük 
a Jazigok lehettek. Ők elfoglalták a Kárpát medence belső ré-
szeit, valószínű velük tartott a többi szarmata törzs is Roxolá-
nok és Bastarnákok, és ezután már csak szarmata néven emlí-
tik őket. (Harmatta János)

Tragikus összecsapásra került sor Kr. e. 29-ben, amikor is, a 
bastarnák nem voltak elég erősek római sereggel való ütközet-
re, ezért megpróbáltak visszavonulni egy erdőbe. Itt azonban a 
szekerekkel elakadtak a fák és bokrok között. A szekereken nők 
és gyerekek utaztak, akik mindig követték a harcoló férfiakat. 
Ők, a rómaiak mészárlásának estek áldozatul, és ekkor ölték 
meg királyukat Deldót is.(Hunfalvy: Oláhok története) Marcus 
Vinicius a Dákok és a Bastarnák megbüntetését célzó hadjára-
tot indított Kr. e. 10-19 között. Egy feliratos kő szól Vinicius 
győzelméről, aki átkelt a Dunán és legyőzte a dákokat, bastar-
nákat és még északabbra lakó népeket is felmorzsolta. (Stra-
bon)

A rómaiak meg akarták szerezni Erdély aranybányáit, ezért 
támadták meg a dákokat. Közel 100 éves itt létük alatt 500 ton-
na aranyat és kétszer annyi ezüstöt bányásztattak ki a rabszol-
gákkal. Ez az adat az úgy nevezett viaszos könyvben maradt 
ránk, Veresbányán. (forrás: dr. Érdy)

A minden napi életbe kaphatunk egy kis bepillantást Ovi-
diustól, akit száműztek Szkítiába, Tomisba, Kr. u. 9-ben. Így 
kesereg: „milyen életem van itt, hol szarmaták, bessusok, 
géták között vagyok, hol római kedveseim helyett, nadrágos 
sokaságvesz körül.” A bessusok, kik Haemus legnagyobb ré-
szét bírják. A Hameus hegy lejtőin a Fekete tengerig“ (Balkán 
hegység északi része volt a Hameus). Kr. u. 101.ben Traianus 
hatalmas csapat összevonásokat hajtott végre az al-Dunánál. 
Decebál szövetkezett a szarmata roxolánokkal és bastarnák-
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kal és megtámadták a Moesia tartományt. Nem késett az el-
lentámadás következő évben a rómaiak Szörény váránál hi-
dat vertek és megindultak a dák királyi székhely ellen. Róma 
győzelmével ért véget az ostrom, Decebál menekült, majd 
öngyilkos lett. Decebál tisztázatlan körülmények közt került 
a dák állam élére, olvasható Kristó Gyula Szeged történtében. 
G.Rawlinson: „A hatodik keleti Monarchia könyvéből idézve 
a következőt tudható meg:” A dákok, akik Domitian uralko-
dásának első évében betörtek Moesiába egy Callidrimus nevű 
görög foglyot ejtettek, aki rabszolgája volt egy Liberius Maxi-
mus nevű római tisztnek. Ezt a foglyot Decebál elküldte Pa-
cor pártus királynak, akinek szolgálatába állt Decebál hosszú 
időn át. „Szintén tőle:” Mindazok a történészek akik kapcso-
latba kerültek a pártusokkal meggyőződéssel vallották, hogy 
azok azonosak voltak a szkítákkal.”

A térségben állandó volt a háborúskodás, a Pannonok bevet-
ték magukat az Eszék alatti hegyekbe, de elfogytak tartalékaik, 
ezért kénytelenek voltak tárgyalni. a rómaiakkal. A pannonok 
magukról azt állították, hogy ők trójaiak és Hellésponton át 
jöttek Európába. A rómaiak figyelme Kr. u. 294-ben a gótokra 
terelődött, akik a Karpokat és Bastarnákat szorongatták. Több 
történész a Bastarnákat- Strabon után-germán törzsnek véli, 
pedig Strabon sem állítja, hogy a bastarnok germánok, mivel 
bevallja nem ismeri sem a bastarmát, sem a szarmatát. Csak 
valószínűsíti, mivel a Dnyeszter forrás vidékén élő Bastarnák és 
a Visztulán túli germán törzsek szomszédok voltak.

Dio Cassius, azonban leszögezi: „Bastarnák kétségkívül szkí-
ták voltak.” Majd a szkítákkal együtt a szarmata törzsszövetség-
be tartoztak, amelyben a törzsek bizonyos mértékig megőriz-
ték függetlenségüket. A bastarnák, hogy a szarmata szférához 
tartoztak mutatja az is, hogy nemeseik összeházasodtak a 
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szarmaták nemeseivel. (Harmatta) A Gótok terjeszkedésével 
egyidőben a Roxolánok eltűntek a Fekete tenger mellékéről, 
valószínű csatlakoztak Iazyges törzsekhez és betelepültek ve-
lük együtt a Kárpát medencébe. A szarmaták erejét mutatja az, 
hogy a rómaiak húsz év alatt hét büntető hadjáratot vezettek 
ellenük megtörni azonban őket nem sikerült.

A kisebb törzsek sem olvadtak össze a gótokkal, mint a Bas-
tarnák, vagy a Carpok. (forrás:Harmatta) Kr. u. 308-353 kö-
zött Claudiánus szerint Pannóniától a Kaszpi tóig minden nép 
megmozdult. A csángó hagyományok szerint Balambér hun 
király követei Moldvából kémlelték ki, hogyan lehetne a koráb-
bi szkíta és szarmata területeket egyesíteni. Ugyan ez olvasha-
tó a magyarok cselekedeteiben, a Kézai Krónikában: „Miután, 
tehát a hunok megismerték nyugat népének fegyveres erejét és 
bátorságát“ elindultak, hogy megütközzenek Ditricussal. Eb-
ben az ütközetben Béla, Rőv és Kadocsa a hunok híres kapitá-
nyai és 40 ezer harcos esett el. A hun birodalom határa a Rajna 
lett. Dr. Szász Béla: „A hunok történetében” írja: „Etele táborba 
szállva felhívására sietve gyűltek a harcosok, a saját világhírű 
csapatain kívül kazár, neur, alán, gelon, bastarn, szarmata.” Zo-
simus Kr.u.381/382 tájára helyezi a Bastarn törzsek betörését 
Pannoniába. Attila segéd csapataiban ott harcoltak a bastarnák 
is. Valószínű ekkor kerültek a Dunántúlra, amikor is Becs nevű 
vezérükkel a rómaiak két hadtestét semmisítették meg. (Szilvay 
Gyula: Besenyők története) Ezután a történetírások nem emlí-
tik a Bastarna népet. Nem tűntek el, hanem beilleszkedtek az 
itt élt pannón népek közé. Valószínű, hogy nem minden törzs 
hagyta el Moldvát, mert egy Nicetas nevű hitterjesztő, még 
Kr.u.354-431 közötti években is említést tesz besenyő bányá-
szokról Dáciában és Trákiában.
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Bastarna népek nyomai
(Vas, Pecseneg, Tarna)

Strabón beszámol arról, hogy Kr. e.  II. században egymás 
mellett éltek pasiani, asik és aparn (daha parnok) népek az 
Aral-tó környékén. Pasiani törzseket a besenyőkkel, asikat a já-
szokkal és az aparnokat a pártusokkal azonosították. A görögök 
pacinacita néven ismerték őket. A paczinaciták a Dnyeszter fo-
lyótól az erdélyi havasokig terjeszkedtek. „E népesség honunk-
ba több ízben és különböző korszakokban költözött be, mire 
nyomós bizonyságot nyújtanak a történet könyvek.” (Jerney: 
Keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett.) 
Sajnos a történelmi könyveink, csak Árpád magyarjainak bejö-
vetelétől foglalkoznak a besenyő népességgel. Továbbá, szintén 
Jerney Jánostól a Tudománytár 1844. évi kiadásában megjelent 
értekezésében olvasható, hogy léteznek a Csángó Moldvában: 
„barkó, besenyő (őrségiek), csángó (Moldvában), gányó, matyó 
és tahó névvel jelölt magyar népfelekezetek.” (Tahia Baktria kí-
nai neve.)

Moldva ős régi népe a csángó, itt éltek a Bastarnák is a Besz-
terce, Szeret, a Prut és a Dnyeszter folyók völgyében. A Dnyesz-
ter mentén több -káta nevű földvár, kővár sorakozott, mint 
Kraknakáta, Sakakáta, Szalmakáta, és a ma is létező Dnyesz-
terfehérvár.

Káta nevezetű helységek találhatók, Pest megyében és Mo-
sonban Lajtakáta. Egy fiatal Bastarna lovas temetőt feltártak 
Dnyeszter menti Őrhely közelében. Medvebőr köpenyben és 
fegyverrel volt eltemetve.(balkancelts.wordpress.com hon-
lap) Beszterce neve is baszter, beszter névből keletkezhetett. 
A népi emlékezetben fennmaradt a csángó szabófalvaiaknál, 
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hogy ők már a „dácsok üdeje alatt is ott laktak”. Régi faluju-
kat Szufalvát Attila rombolta le, ezért új falu épült Szabófal-
ván. „Ezen csángók tisztán beszélnek magyarul, nem a szom-
széd székely, hanem a távolabbi palóc hanglejtéssel.” (forrás: 
Harangozó Imre, Berzenczey László) Velük együtt a mold-
vai térségben éltek géták és a dákok, erődítményeik nyomai 
megtalálhatók: Karácsonykőnél, Szeret városánál, Szűcsinél 
és Botosnál. Botostól északabbra Darabani községre lettem 
figyelmes. Darabont a magyarban őrtálló katona jelentéssel 
bír. Keleten több ilyen helységnév van ilyen pl.: Derbent,Üz-
begisztánban, Vaskapunak is hívták. Szerepe tehát egyértel-
mű átjáró, egy szűk szoros, amelynél darabontok álltak. Az 
Oxus menti Termezből vitt az út a Vaskapun át Szamarkand- 
ba. Derbent környékén még ma is számos Kishlak település 
van. Az előszóban már említettem Nagy- és Kis Tarnát, Mold-
vából a Borsai hágón átjutva a Tisza melletti települések. Ti-
sza mellől észak felé haladva érünk Ungvárra, mellette fekvő 
település Őr-Darna, vámhely volt. Ungvárról az út Nagymi-
hályra vezet. Tarna várának romjai láthatók itt, a legkorábbi 
oklevelek nagy toronyként említették. Ez lehetett a vár magja. 
Nagymihályról Dargói-hágón keresztül Hernád völgyében 
Eperjesre, Sáros vármegyébe jutunk. Ez a megye, pedig szom-
szédos Kis-Lengyelországgal, ahol Tarnów település található 
Párducz Mihály régész Ptolemaios adata alapján azt feltételez-
te, hogy a Bastarnák rokon törzse a Sidon/Sidones, a Puchovi 
(amely szó nagyon hasonló Peuche szóhoz) kultúrával össze-
hozható. Setidavánál már érintettük ezt a témát. Ez a kultúra 
a Vág, a Hernád és a Poprád közötti területen virágzott. Bas-
tarna/ Basterna törzs is itt hagyta névjegyét Vág-Beszterce, 
és Poprád melletti Péchújfalu (Peuce törzs), Tarno, és Siroka 
település nevekben.
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A Király hegy lábánál ered a Vág, a Garam, a Hernád és az észak-
ra induló Poprád folyó amely a Dunajechez csatlakozik és eljutunk 
Tarnawához. A Hernád völgyében kanyargó utat emlegették „Ki-
rályúta”, és „Nagy út »néven, jelezve, hogy valamikor igen fontos 
közlekedési út lehetett. Elképzelhető, hogy a szkítáknak, ugyan is » 
A legrégebbi európai írók azon egész tájékot, mely az alsó Dunától 
kezdve a Visztula folyó, Káspi,- Balti- és a Fekete tenger között el-
terjedt Szkitiának nevezték...«. Mivel több ókori író a bastarnákat 
szkítának tudta, ezért írhatta Vereby Soma, hogy Gömör várme-
gyében, ahol »Bastarna nemzet lakott.” (Vereby Soma A testvérha-
za) Tarna név legtöbbje azonban a Mátra hegy körül van. Gömör 
vármegyében található Barka falu is, Rozsnyótól délkeletre. III. 
Dareiosz lovas seregében szolgáló barkanosz katonákról olvasha-
tunk a macedónok elleni csatában, Curtius Rufus regényében.

Herodotos írja, hogy a Perzsa Baktria tartományában Barka 
nevű számos nép lakott. Gömör megyét átszelő Garam folyó 
nevét is ők adhatták, akik az ősi Baktriából érkeztek. Ugyan 
is Chitrál városnál folyik Garam Chasma a Kunárba. A Tarna 
völgy falvaiban járt néprajzkutatók (Pl.: Bakó Ferenc) leírásából 
ismerhető meg a „palóc nyelvű“, pásztorkodó nép. Ők magukat 
nem nevezték így, hanem a környező nép ragasztotta rájuk a 
palóc nevet, furcsa beszéd módjuk miatt. A csángó nyelv meg-
őrizte nyelvünk nagyon régi állapotát és ez a nyelvjárás rokon-
ságot mutat a mezőségivel, a felvidéki palóccal, és a göcsejivel. 
Sajátossága a hangsúlytalan o betűt a-nak ejti: pl iszom, iszam, 
mogyoró, magyaro, darno, darna.

Néprajzban az „égig érő fa motívuma“ megtalálható Göcsej-
ben a veleméri sindükön(cserepeken) és Szatmár megyében 
Vámfalui tányérokon, tehát nemcsak a nyelvükben voltak ro-
konok a csángók, palócok és göcsejiek, hanem a kultúrájuk is 
azonos volt.
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A palóc és göcseji nép lakta területen is egyaránt előfordul a 
„Rima“ szó. Gömör vármegyében Rima folyó, Göcsejben pedig 
Rimabesenyő, ez nem a besenyő név miatt került be történe-
tünkbe, hanem az Avesta öt turáni törzset említ, köztük egy 
törzs neve: Sai-rima. Valószínű ők, a szarmaták. Erdély hágóin 
át érkeztek a fenti törzsek a Kárpát medencébe, hadaként te-
lepedtek le. A had egy-egy nagy családot, nemzetséget jelen-
tett. Ez a kifejezés megmaradt a palócoknál és a székelyeknél 
is, mint az katona népeknél szokás volt. Öltözékükben is meg-
mutatkozott a törzsi és nemzetségi hovatartozásuk. Vallásuk a 
Nap isten imádása. Még ma is a palóc házak homlokzatát dí-
szíti a nyitott szem, napisten jelképe. Bál-Pál isten tiszteletéből 
származhat a bálvány szavunk is. A székelyeknél is megvolt a 
Bál isten tisztelete, gondoljunk itt Bálványosvárra és a bálvány 
kőemlékekre. (Jakab Elek: Székely telepek Magyarországon.)
Váraik mind magyar nevűek: Kékkő, Fülek, Kazár, Salgó, Bag-
lyas. A falvak népe kegyelettel emlegeti a „nagy süvegű magya-
rok” (kúnok/szkíták) temetkező helyeit. „Megmondja Anna 
Comnena röviden, de tisztán és világosan, hogy „a Bessusok 
azon egy nyelvűek a kúnokkal.” (Érdy János) A szkítákat, a per-
zsa történet írásban kunoknak mondják. Ptolemaeus Claudius 
25 § idézve” A basternok és roxolánok között, pedig chunok 
és a cimmeriasi Bosporus földnyelven a taurus szkíták laktak. 
A roxolánok, pedig Meotis partján.” Ezek a chunok valószínű 
kabarok. Tolsztov orosz régész szerint a kabar, kavar szógyöke 
a khovar, a khorezmiek saját neve. Középkori okleveleinkben 
Kowar, Kuari, Küvar kendek a kabarok/kavarok törzséhez köt-
hető. Nyelvükről, pedig több arab földrajzíró feljegyzi, hogy 
különálló se nem török, se nem iráni.(Al Estakhri).

Kovar település, Balasagyarmat közelében van. Kovár vidék, 
pedig a Szamos és a Lápos folyók között található. Kóvár, Kuari 
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alakban is szerepel az oklevelekben. Kovarlui kerület Moldvá-
ban mely a nevét a Szeret torkolatnál álló kővárról kaphatta. 
Küvár kendék törzséhez tartoztak a Kék-kendék besenyő tör-
zse is megtelepült Nagybánya vidékén. Keykus erdőt, 1204-ben 
kiadott oklevél szerint, „Imre király Tamás ispánnak ajándé-
kozta, amely hajdan a kék-kend népé volt” (forrás: Jósa András 
Múzeum kiadványa) A Lápos-Szamos vidékéről telepítettek át 
Kék-kendéket Kászonszékre. (Ferenczi Sándor régész) A rész-
letes szó elemzések alapján a szakemberek arra jutottak, hogy a 
küvár-kendék, és a kék-kendék besenyő törzsek. A keykus tör-
zsek hazája, szintén Turánba vezet. A Mahabharatában olvas-
ható Yayati fiai: Yadu, Turvasu, Druhyu, Anu és Puru. Kekaya 
törzs az Anu ágból származott. A Mátra vidék, ahol a legtöbb 
Tarna település található, a hegy legmagasabb pontja Kékes-te-
tő. A kabarok vagy chunok törzséhez tartoztak a Cám/Kámok. 
Komárom az oklevelekben Camarum, egy kabar főúr központ-
ja volt. Camae/Kám szkíta törzsnév Ptolemaios Földrajzában.

A dák királyság alatt, amikor a dákok szövetségesei a Bas-
tarnák, egy részük bizonyára betelepedett a Maros völgyébe és 
Hátszeg vidékére, hiszen itt volt a dák királyság székhelye Déva 
körül. Karánsebes körzetben a családnév kutatásnál a török adó 
összeírók három település nevét (három testvérnép) írták össze 
Jász, Darna és Vár, lakói, azonban már nem voltak. A Bastar-
na törzsek, mint Attila segédcsapatai érkeztek Kr. u.380 körül 
Pannóniába, ezután a történetírások nem szólnak róluk. Pécs 
város neve okleveleinkben: Peuche, mint a sziget neve a Duna 
deltában. Viszszautalva egy előző megállapításomra, hogy ahol 
Tarna, ott Darna, Pécs területére is igaz, a Mecsek nyugati ré-
szében található Darno hegy. Zosimus szerint a bastarnák egy 
részét szkíreknek nevezték és ez egy sziget neve a Csallóközben. 
Csallóköz vagy Csiliköz elnevezése is a besenyő Bastarnákhoz 
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köthető. Pecsenyéd község Nyitra vármegyében. Padány köz-
ség történetében maradt fenn, hogy IV. Béla király 1256-ban 
Pecsenegh régi települést a Padányiaknak adta. A Sur törzs 
már a honfoglalás előtt itt élt a nyugati határon bizonyíték rá 
Petschendorf település neve. (Czebe Gyula: A hun kérdés mai 
állása) A Sur törzsek, hogy Sogdiából érkezettek bizonyíték rá, 
hogy ma is fellelhető a térképen Shurkishlak a Pandzsba folyó-
ba ömlő Kyzyl-su mentén. Pecsenédtől nem messze található 
Nagy-Súr, Vatta-Súr, és Vár Súr. A bakszeri szitytyák emlékét az 
egyházkarcsai határban „bakszer“ dűlőnévként találjuk meg. A 
„bakszeri a magyarban jól megfelel a deák Bactriánusnak.”(-
Bartal György) Ptolemaiosz is megemlékezik Pasioni népről, 
akik a Sogdiai hegyvidéken éltek. Pozsony város is besenyő ala-
pítású Pa-sun, Po-sonból képződött. Ebben a megyében is léte-
zik Hegy-Súr nevű helység. „Rábapatona eredet hagyományá-
ban olvasható, hogy egész Nyugat-Magyarországon él a tudat, 
hogy besenyő maradványok. „Az első Patona a Beszterin vót, 
az országút meg a vasút között.” (Ibrény és Patona között) „A 
besenyőket a tatárjárás után telepítették be. A falunak csak egy 
része besenyő, mert maradtak, az „ősmagyarokbú is itt azir.“ 
(forrás: Lackovits Emőke) Beszterin azaz a Bastarna/ Besterna 
nevük azért értékes, hogy fennmaradt, mert az első besenyő 
hullámot ősmagyarnak tudta, ismerte a népi emlékezet. Em-
lékeztetőül a magyarokat is nevezik baskir vagy besgurdnak.

A hagyomány szerint a Bakony legrégibb faluja volt Dudar. 
Hajdani neve, Darna, Nemesdarha, Darva formában olvas-
hatjuk, Pesty Frigyestől. A tatárjárás során elpusztult a falu, 
templomának harangját a Bödön-kútba rejtették el. (Száz ma-
gyar falu sorozatban: Dudar) A Bakonynak van egy Pandzsa 
patakja, forrását 1231-ben kelt oklevélben Pannonfő név alatt 
említik, a Rábához csatlakozik. A Pamírban eredő Oxus folyó 
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neve Panj/Pandzs, majd miután felvette a Vakhsh/Vas folyó vi-
zét lesz Oxus, az ősi Bactriában. A Bakonyban is található Súr 
község, amely megőrizte a besenyő nemzetségnevet. Találhatók 
még a környéken: vaskohók maradványai, Vasasi dűlő név, Tar-
ján puszta, melyek arról tanúskodnak, hogy itt is szkíta népek 
telepedtek meg egykoron. A soproni, a pozsonyi, a mosoni, a 
csallóközi, a vasi és zalai besenyők fekete szűrt viseltek. A Par-
tiumban és a Délvidéken szintén feketét. (Fischer Károly) A 
kapuvári és a kátai besenyők régi hazájuktól való elszakadásuk 
emlékére gatyájukat térdig, ingujjukat rövidre vágták.

Az antropológusok állítják, hogy a háromszéki székelyek 
Nyitra vármegyéből lettek áttelepítve a tatárjárás után Erdélybe. 
Nyitra vármegyének is volt Pecsenyéd nevű települése, amely 
a Bastarnák, Pecseneg törzsére utal. Továbbá már említettem 
szkírek szintén egy része volt a Bastarnáknak, nevük azonban 
makacsul tartotta magát még 1686-ban „Szkírek városában la-
kott Melczer János armilis” Trencsénben. Antoni Bonfini, ar-
ról számol be, hogy az ideérkező magyarok elfoglalják egész 
Pannóniát „Ez ugyan a basternáknak, peucinoknak, fehér hu-
noknak, besenyőknek nem tetszett, de a magyarok behatolását 
nem tudták megakadályozni.” (Rerum Hungaricum Dacades 1. 
könyv)

Dr. Henkey Gyula antropológus szakember megállapítása, 
hogy: „Vizsgálati eredményeim arra utalnak, a besenyők beol-
vadásának nagyobb szerepe lehetett a magyar nép kialakulásá-
ban, mint egyesek korábban feltételezték.”
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Abasgia és Mitanni
„Nagy Szkítia“ szomszédságában a Fekete-tenger keleti part-

vidékén található Colchia, a Rioni/Enguri folyó völgyében. 
Az Ókorban a Donon túli terület, már Ázsiához tartozott. A 
Kaszpi tenger mocsár és vízterülete esős időjárás esetén messzi 
északra, az Urálig kiterjedt és teljesen elzárta Ázsiát Európától. 
Nem véletlen, hogy az átkelés az Urálon messzebb északon a 
Torgaj kapun át történt. Ezért a lovas népek inkább választot-
ták a Kaukázuson való átkelést. Történelmi források szólnak 
arról, hogy a szkíták a massagétáktól űzetve a Kaszpi tenger 
nyugati partján menekültek a Kaukázus északi térségbe, ahol a 
Don folyónál a kimmerek éltek akiket innen el is, űztek. Kim-
merek ellentétben a szkítákkal a Fekete tenger mentén mene-
kültek délre. Az útjukba kerülő tengermelléken fekvő Kolkhisz 
államot elfoglalták, Kr. e. 8. században. A görögök, Kolkhiszt 
gazdag földnek írták le. Ismerjük az aranygyapjú legendáját! A 
legendában a folyók víze aranyban gazdag volt és a belemerített 
gyapjút miutánmegszáradt az aranyat kirázták belőle.

A bronzkorban Kolkisz neve Hurri nyelven Kulha. Számos 
szkíta rokon törzs élt Kulha területén és ment tovább észak-
ra, mint például Melankhlanok és a Gelonok. Ezeket a tözse-
ket (Kr. e. 550) Darius támadása idején már a Don és a Dnye-
per között találjuk a királyi szkítákkal együtt. Őket Paralatoi 
törzsként is említik a források. Hozzájuk tartoztak a Napai és 
Palae szkíta törzsek. A krimi szkíta király neve Palakes, Kr. e.  
2. században. (Strabo) Az előbbiekben már említett Abasgia/
Vasország, Kolkhisz északi térségében feküdt. A.Ungnad törté-
nész azon a véleményen van, hogy szabír és hurri név azonos 
népeket és kultúrát takar. Ez mellett legerősebb érvként az szól, 
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hogy a két nép minden időben azonos földrajzi helyet foglalt 
el. Kultúrájuk és nyelvük is ezt igazolja.(Biró József/Arthur 
Ungand: Subartu) Ez, azonban csak úgy lehetséges, hogy volt 
idő, amikor nagyobb csoportjuk keletre ment, majd pár száz év 
múltán visszatért, védikus kultúrát hoztak magukkal. A terü-
leten maradt nagyszámú szabír/hurri közösségeket összefogta 
és megszervezte a Mitanni államot. Az ékíratokon, Ma-i-tani 
olvasható (forrás: Kádár István). 5000 ékírásos hurri nyelvű 
agyagtábla került elő a kis Zab folyó mentén fekvő Nuzi város-
ból, a egykori Subartu területéről.

Bulcsú hadvezér és Tormás herceg a magyarok őseit „sa-
bartoi aspaloi“-nak mondták a bizánci császárnak, mint egy 
cáfolatként, amikor türk származásukról volt szó. Aspa, asva 
szanszkrit szó lovast jelentet, ez esetben, tehát szabír lovasok-
ról van szó. Isten neveik is Védikusak Varuna és Mithra, ugyan 
úgy mint a szomszédságukban alakult Hatti birodalom népei-
nek, akik szanszkritül írtak. Szekérversenyeik is Védikus kul-
túra részei voltak. A Mitanni királyságot,tehát egy keletről jött, 
hurri nevű (a Bibliában horiták) lovas nép hozta létre Kr. e.  
1500 körül, észak Szíria és kelet Anatólia térségben. Sem a Het-
titával sem az asszírral nem rokonnyelvű. Alapítója Kirta király 
volt. Fővárosa Washukani. Összetett szó eleje: Was, magyar szó 
és kan is értelmezhető nyelvünkön. Washukanit még nem si-
került a régészeknek megtalálni. Ellenben egy másik városukat 
ismerjük Chagar Bazar ősi települést, a Van-tó és a Nimród/
Nemrut hegy alatt. (Bazár nevű településsel találkoztam a Pa-
mírban. Chagaival, pedig a Kunár és Pech folyóknál.) Volt idő, 
amikor a Szabírok lakták, akik ismerték a fémművességet. Ré-
gészeti leletekkel Kr. e. 4. évezredre tehető jelenlétük, szöveges 
feljegyzések a 3. évezred közepére nyúlnak vissza. A magyar 
eredet hagyományok megemlékeznek Nimródról, mint aki 
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Eviláth földjére költözött. (pl.: Kézai) Az akkádok, majd az asz-
szírok elleni, iráni népek szövetségében: guti, lullubi, kassú és 
elámiak mellett ott kellett lenni a szabiroknak is, amikor hét 
király szövetkezett. Vezetőjük Anu-banini valóságos személy 
volt. Nevét, Naram-szin akkád uralkodó egy sztélén örökítette 
meg, Kr. e.  2260-2223 között. Már említett Kekaya (Kék ken-
dek) törzs, Yayati Anu fiától származott. Vissza térve mitanni 
királyokhoz Parattarna/Barattarna és Suttarna nevében, talál-
ható tarna szó, talán királyi házat jelentett, vagy származást 
Tarna fiától. Ugyanis József kazár uralkodó a 10.században 
felsorolja a Bibliából ismert Jafetnek a leszármazottait. Jafet fia 
Togarmah, akinek tíz fia volt, név szerint a következők: Agior, 
Tiros, Avar, Ugin, Bizel, Tarna, Kazár, Bulgár, Zagur és Szabír. 
A héber forrásokban a Tarna név helyett, a Pacinak nevük ke-
rült be. Vagyis a felsorolásban megint együtt van Tarna(hurri) 
és Szabir. Nyugat felé terjeszkedésük során összeütközésbe ke-
rültek Egyiptommal. Kr. e.1469-ben a hurrik döntő győzelmet 
arattak. A békét egy dinasztikus házassággal pecsételték meg. 
Suttarna lányait Tadut és Gilut Amenhotep III. fáraó vette fele-
ségül. (forrás: Kádár) A hurrik lovakat tenyésztettek. Dumont: 
„Nuzi és Szír dokumentumok” között Sudarna, mint indoárja 
név szerepel Mitanniból. Vagyis nevünk tarna és darna alak-
ban már a hurri népeknél is jelen volt, amit alábbiakban lát-
juk majd a Darnawa helységnév is megerősít. A hurri nyelven 
írt táblákon fennmaradó „kikuli szövegek“-ben, szekérbe fo-
gott lovak kiképzéséről és edzéséről számol be. Kikuli lovász 
önmagát Lú-assus-saninak nevezi. Az assus megnevezés ismét 
szanszkrit szó amelyről állítják, hogy régebbi az indo-árjánál. 
(Peter Rauluing) Kr. e.1340-ben az asszírok folyamatos táma-
dásai miatt a Mitanni királyság felbomlott. Ez a lovas nép az 
Urmia-tó illetve a Zagrosz hegység felé vonult vissza, ahol Ma-
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dai vagy Média néven új hatalom képződött. Herodotosz által 
felsorolt hat alapító törzs közül három védikus nevű, úgy mint 
Arizantoi, Paretakenoi, Strukhates, a másik három Busae, Magi 
és Budi, pedig az ott élő őslakos iráni (Guti, Lullubi, Szabír) 
népből szerveződött. Tolsztov: „Az ősi Chorezm” művében 
több hasonlóságot talált Mitanni és a Khorezm birodalmak 
között. Ideérkezett (vissza) Kr. e. 1200 körül nyugatról Szijá-
vus/Syavarshan. Kis Ázsiát Közép Ázsiával kereskedelmi utak 
kötötték össze. A „selyem út“ elődjén, „A Nagy Khoraszáni 
úton” folyt a drágakő, a lapus lazuli kereskedelem. A Zagros 
hegységen keresztül vezetett az út Mezopotámiába, Sumérba 
és Egyiptomba. Az út mentén megerősített határ állomások 
épültek, mint Kangavar, Darnawa, Busanajird, Sabzevar. Sab-
zevárnál az út elágazott északra Merven keresztül vitt északra 
Bukharába, délre Herátba és keletre Balkhba, majd onnan to-
vább keletre a Tarim medencébe. A Kangavár nevében szintén 
a besenyők neve bukkan fel, mint Kangar, ugyan is mind az 
örmény, mind a szír források ezen a néven ismerték őket. A 
kangar név a Kaukázus vidékén is előfordul, Choreni Mózes 
az Örmények históriájában írja: „Chusar, ki Sarai ivadék vala, 
öröklé a setét hegységet, mely Cangarnak mondatik.” „Cangar, 
Gogarene tartomány kerülete, Nagy Örményországban hason-
nevű várossal és hegységgel.” (Mechitár: Névszótár)
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Murghabtól, Murghabig
Az ókori Khorezm, Herodotosz szerint hatalmas biroda-

lom, volt idő, amikor egyesítette a Zeravshan völgyben fekvő 
Szamarkandot, a Fergána medencét Taskent központtal, délre 
pedig a khoraszáni Herát völgyet. Amíg a görög források Kho-
rezmet addig a kínai források Kang-küt említenek. Valószínű a 
kettő azonos. Központja Kát volt.(ma Ugrencs) A Kang-kü ne-
vét a csatornákról kapta, amely sumérul úgy hangzik kan-ku-li, 
és ebből alakult a mi kanális szavunk. Neve az Avesztában (Kr. 
e. VI. sz.) is megtalálható, mint Kanga az Aral-tó vidékén.

A paczinacita népet, a kínaiak kangár és Tunhuang barlang-
ból előkerült IX. századi iratok pedig, pecenag néven említik. 
(Czeglédy) Kangár nevük, tehát ismert volt Örményországtól 
Kínáig. Egyértelmű, hogy a Peceneg/Paczinacita nép, akit a be-
senyőkkel azonosítottak és testvérnépe a jász/alán népnek, ős-
hazájuk Közép Ázsia volt Khorezm lakosai az asszír évkönyvek 
szerint vegyes lakosú, megelőzte a Bactriai és Méd birodalma-
kat. A „vegyes” lakosság már az új kőkortól kezdve Mezopotá-
mia felől, a Zagrosz hegyvidékről és délről Elám felől érkezett. 
A Kaszpi tenger vízterülete messze északra kiterjedt az Uralig 
így lezárta az utat Európa felé. A kőkorszaki ember barlangja-
it a Kopet-dag hegységben és a Kaspi tenger keleti oldalán fe-
dezték fel, korát i. e. 6500 körülire datálják., Arthur Ungnad 
véleménye, hogy a szabírok (hurrik) és sumerek terjesztették 
el a földművelést, állatok háziasítását, kézművességet és a fém 
megmunkálást Közép-Ázsiában. Hamurábi, mikor megtámad-
ta a Gutikat írta, hogy „Gutium, Subartu és Elám, akinek nyelve, 
bonyolult.” – mert eltért a sémitől. A szöveg még azt is sugall-
ja, hogy az ókori Iránok rokon vagy azonos nyelvűek lehettek. 
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Kopet-Dag hegység lábánál Sarianidi régész vezetésével meg-
kezdődött ásatások 300 települést hoztak a felszínre. A hegy lá-
bánál az enyhe éghajlat, és rengeteg víz, a mezőgazdálkodáshoz 
kedvező feltételek biztosított. Létrejöttek az agrár falvak. Ismer-
ték az öntözéses gazdálkodást. Árpát és búzát termeltek. Kecs-
kenyájaik voltak, kezdetben a lovakat is húsokért tenyésztették. 
Valójában ezek pónik voltak. Agyag téglával építkeztek. Az első 
feltárt település Anau Irán-Türkmén határnál Tejen medencé-
ben. Ősi települések között kiemelkedő Mouru/Mary a Murg-
hab deltájában körülötte alakult ki Margiana. Mourutól 60-70 
km-re fekszik Gonur-tepe, hatalmas erőd, várfalak tornyokkal 
megerősítve. Városi települések jöttek létre a bronzkorra, gon-
dosan kialakított házakkal, templomokkal, utcákkal, és csator-
nákkal. (Zorastrian Heritage blog szerző K.E. Eduljee) Halotta-
ikat ékszerekkel temették, melléjük áldozati ételeket helyeztek. 
Lenyűgöző az itt feltárt anyagi kultúra, a bronzeszközök és 
kerámiák. Kereskedelemben használt pecsételőkön piktogram 
írásjelek láthatók. A pecsételők, régészeti bizonyítékok arra, 
hogy Gonur-Tepének kereskedelmi kapcsolatai voltak az Indus 
völgyi civilizációval is. Marghus ország létét a behistuni szikla 
felírat is megerősíti. Margiana szomszédságában alakult- állam: 
Baktria. Baktria az Oxus mind a két oldalán feküdt. Fővárosa 
Balkh volt. A folyó völgyek mentén talált kis öntözőcsatornák 
bizonyítják, hogy mezőgazdasággal foglalkoztak. A Zeravshan 
folyó alsó részén mocsaras vidéken épült fel Bukhara, Panjkend 
és Varaksha. Továbbhaladva a folyó mellett létesült nagy telepü-
lés, Szamarkand. A város legrégibb részén, Afrasiyab Turán ki-
rályának palotájának maradványait tárták fel. Kr. e. 2000 körül 
épült Turán fővárosa. A hozzá közeli Urgut melletti ásatások ré-
gészeti anyagból következtethetünk arra, hogy az állattenyész-
tés is fontos szerepet játszott a gazdálkodásukban. Első sorban 
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a szarvasmarha-tenyésztés. Valószínű, hogy a Szir-Darja folyó 
patakjai mentén is ebből élt a lakosság, ez turáni népesség az 
északi sztyeppe (Kazah) felé is terjeszkedett és kereskedtek az 
ott élő nomádokkal. Kerámia termékeik díszítése főleg geomet-
rikus mintákból állt. Bronzból (réz és ón) készült termékeik kö-
zött említhető kések, tükrök, fülbevalók és egyéb díszek. Talál-
tak arany és ezüst tárgyakat, valamint csontból készült furulyát. 
(Askarov: Bukhara feltárása) A folyam mellett haladva keletre, 
Sarazmnál ónbányászat folyt a bronzkorban. A Zeravshan folyó 
mentén élő közösségek, a sapalli populációhoz hasonlíthatók. 
Hissar hegységben eredő Surkhandarja és Sherabad folyók völ-
gyében virágzott a Sapalli kultúra. Kellemes éghajlatú, a folyó 
völgyek déli irányban az Oxus felé igyekeznek. Megterem a 
búza, a rizs, a len és kerti növények. Juhokat tenyésztettek, kősót 
bányásztak. A Sappali kultúrához tartozott: Djarkutan, Sapalli- 
tepe, Bustan és az Oxus alatti Dashly oázis. Askarov régész irá-
nyításával ősi sírkamrákat, és négyszögletes fellegvárakat tártak 
fel, korukat Kr. e .II. évezred végére datálták. A téglával kirakott 
sírkamrákba a halottak mellé kerámia edényekbe ételt is helyez-
tek. Intenzív lehetett a textil ipara is, számos orsó leletből lehet 
erre következtetni. Az amulettek és medálok vésett geometriai 
mintái pedig vallási és szellemi életükbe engednek betekintést 
nyújtani. A sapalli kultúra lakossága tisztelte a napot, a tűzet, 
és a vizet és ezek megteremtőjét egy Istent imádott. Szent ita-
la a Haoma volt (kehely). Templomaikat Nap Isten tiszteletére 
emelték. (A. Shajdullaev: Glyptics of Bactria in the Bronze Age. 
tanulmány) Kr. e. 330 körül az Oxuson átkelő makedón hadse-
reg Paretacene /Pareitakai törzsekkel találták szembe magukat.
(F. Arrianus) Az Avesta Paretacene vidéket az Oxus és a Iaxartes 
közé helyezi. A kis-ázsiai MédiátMada alapító hat törzsek egyi-
ke: Paretaceni.
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A Sapalli kultúrával szoros hasonlóságot mutatnak Kofarni-
gán, Vakhs-, a Chitrál és a Swat völgyi kultúrák. Valószínű ezért 
kapta Bactria-Margiana kultúra nevet. (BAMAC) A Wakhs/
Surkhab folyó völgye dél felé kanyarodva összeszűköl jelentős 
része járhatatlan, ezért Obi- Garmnál a kereskedők nyugatnak 
fordultak és a Kofirnihan, valamint a Surkhandarja völgyén 
keresztül értek Baktriába. Sarianidi nagyszabású ásatásai a 
BAMAC városaiban bizonyították, hogy a migráció keletre, a 
Kopet-Dag és Kaszpi déli part vidék övezetből történt, továb-
bá Gonurnak és valószínű a többi nagy városnak is, kereske-
delmi kapcsolatai voltak KisÁzsia, Indus völgy és az Arab öböl 
felé is. A Surkhandarja és az Oxus találkozásánál épült Termez 
város, vele szemben Balkh, Baktria ősi városa. Termez össze-
köttetésben állt Szamarkanddal, ősi út vezet fel a Sherabad fo-
lyó völgyében Derbentig (Vaskapuig). A szoroson átkelve érjük 
el Kashka-darját, majd Kish/ Shahr-i-Sabz városát. Ettől nem 
messze a Zarafshan folyó és partján épült Szamarkand. Kish 
várost azért érdemes kiemelni, mert a makedónok itt fogták el 
Bessus vezért.(Valószínű nevét tiszteletből vették fel a Kankár, 
illetve a Pecheneg törzsek, így keletkezett a besenyő nevük.) 
Bessus a gaugamélai vesztes csata után (Kr. e. 331.) viszszavo-
nult Baktriába, hogy megszervezze az ellenállást a makedónok 
ellen. Bessust Kish/Shahr-i-Sabz városnál a makedónok elfog-
ták, brutális módon kivégezték. Vele együtt az összes fegyvert 
forgatni tudó férfi lakost. A bakszeri szittyáknak rokonai vol-
tak a Dahák, akik a Szír Darjánál laktak. Ptolemaius térképén 
a Szir Darja(Szil-folyó) két ága közt a Tapuri hegy magaslott, 
a szkíta népek hazája. A Daha szkíták három törzsét ismerjük: 
Parni, Pissuri és a Xanti. A Szir-Darja mellől költöztek a Kaszpi 
tenger melletti Varkanába/Hyrkániába, melyet azután Tapurok 
és Mardusok országának is neveztek. A makedón háborúk ide-
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jén már így volt. Arriánus írta róluk, Nagy Sándor parancsait 
megvetvén meg sem jelentek előtte. Rufus Curtius Nagy Sán-
dorról írt könyvében a Dahákról és a Bakszer szittyákról meg is 
állapítja, nem csak szomszédok voltak, hanem rokon gondolko-
dásúak, de legfontosabb kapocs a közös nyelv volt. A makedó-
nokkal vívott harcok során a Dahák egyik törzse a Parni törzs 
kivált és két vezetőjükkel Arsaccal és Tridatessel a Kopet-Dag 
hegység lábánál Nisaya tartományt foglalták el. A Kopet-dag 
északi lejtőjén bőséges források, vadakkal teli erdők voltak és a 
magas sziklák gyűrűjében Arsak felépítette Dara várát. A Par-
ni dahák Páros nevét Strabó tartotta fenn. Nevüket hadakozási 
módjukról kapták, mert ketten ültek egy lóra és arról egyszer-
re leugorván az ellenség lovas seregében nagy zavart keltettek. 
Gyermek mondókánk, mintha ezt örökítette volna meg: „Hóc, 
hóc katona, ketten ülünk egy lóra,” A Parni/Pártus törzsekhez 
csatlakoztak Bessus megmaradt katonái is, ezért említhették a 
római források, hogy a Pártusok soraiban Paczinacita népek is 
harcoltak. A Pártusok hadsereg magva a királyi gárda, hasonló-
an a magyar várjobbágyokhoz, a király mellett voltak kötelesek 
hadba szállni. Valószínű Pártus név alatt gyülekezettek az akko-
ri daha, baktriai és masszagéta népek. Strabó: „a Kaszpi környé-
ki dahák, akik Párthiát is elözönlötték a Médekkel egyesültek 
és hamarosan megalapították a Párthus birodalmat.” Katonai 
parancsnokuk neve Surena (serény) volt. Arsacidák, a pártus 
királyok családfájukat Szijávusra/Sya-Varshan vezették vissza. 
Sya-Varshan Khorezmbe érkezése, a Mitanni birodalom leve-
rése után történt, Kr. e. 1200 körül. Feleségül vette Turán ak-
kori királyának, Afrasiábnak a lányát. Így lett dinasztia alapító. 
Khorezm végig támogatta a Pártusok harcát a makedónok ellen. 
Csak addig látott szövetségest a makedónokban, amíg a gyűlölt 
perzsa igától megszabadult. Khorezm, Kr. e. IV-I századok kö-
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zött erős független állam volt. Strabó Kr. e a II.században ezen 
a területen asi és pasiani törzseket említ, amelyben nem nehéz 
észrevenni a jász és a besenyő neveket. Pasiani nevet vehették 
át a görögök és a rómaiak is, mint pacinaci, paczinacitae. Ptole-
maiosz említ parnokat, akik a pártusokkal azonosíthatók. Kr. u. 
450 körül Pharb-i Lázár erre a területre Abarországot helyezte. 
A Zerevshan folyó és a Kashkadarja folyók között több „kishlak“ 
helységet találni még ma is a térképen :Kazak- Mirza-, és Rus-
kishlak. Még távolabb a Wash folyó és Kyzylsu folyó között is 
van Shurkishlak. Sur község Magyarországon a Bakonyban van 
és tudott, hogy egy besenyő törzs volt. Földrajzi nevek sokasága 
bizonyítja, hogy azonos nyelvű törzsek éltek, itt hajdan. Bendefy 
László is feltételezi, hogy a Derbend nameh nem a Kuma menti 
Magyarra, hanem az afganisztáni madzsar erődítményekre vo-
natkozik. A „Nagy selyem út mentén” az Amu-Darja bal parti 
részén és a Hindu Kush északi lábánál épített erődítmények ma 
is megvannak. Balkhtól keletre fekvő Mazar-i Serif környékén 
kellett lenni Kicsi és Ulu Madzsarnak is. Mint azt fentebb ol-
vashatjuk a Balkhtól északra az Amu-Darja melletti Termezen 
keresztül vitt az út Szamarkandba, Derbent Vaskapun át érintve 
Kisht. Ptolemaiosz földrajzában az áll, hogy az Oxustól a Jaxer-
teszig terjedő hegyvidéket a Komedesek/Comedij és a Sakák 
lakják. (térkép)

Stein Aurél: „Ősi ösvényeken Ázsiában“ című útikönyvé-
ben szintén arról számol be, hogy az itt élt lakosságot az arab 
földrajz írók Kumadh néven ismerték. A Pamír északi peremét 
szegélyező Alai völgy teknő, egy természet alkotta út, amely 
keletre vitt a Tárim medencébe, Kasgárba . Az Alai völgy, kap-
csolódik északra a Ferghana völgyhöz, melyen már a Szír Darja 
folyó hömpölyög. Az Alai-völgy legelőit a ferghánai síkságról 
ezrével lepték el a lovak és a tevék. Gábori Miklós: Ala-tau, 
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Ararát című könyvében ír arról, hogy néprajzi hasonlóságot 
fedezett fel a Fergána medencében található „székely kapuk” 
és az erdélyiek között. Ugyanúgy faragott két oldalt, kis kiálló 
tetejük van. A kislányok szemmel verés ellen viselték a „Szemes 
gyöngy” karkötőt a Fergána medencében, és nálunk hasonló-
ak az avar sírokból kerültek elő. Szatmárcsekei a temetőkben 
állított csónak alakú fejfák Osh környékén, a Pamír kapujában 
szintén megtalálhatók. Az Alai völgyből indul a gleccserek ol-
vadt vizét összegyűjtő Vakhs/Surkhab folyó (tadzsik nyelven 
Bahs az Vash). A középkori arab földrajzírók a Surkhab folyó 
völgyét, Komedosok völgye néven ismerték. A Pamir déli ré-
szén a Wakhan völgyből Punjab folyó tőr nyugat felé, hogy a 
Vakhssal egyesülve létrehozzák az Oxus folyamot. A két folyó 
találkozásánál épült meg: Takhti Sangin. Magyarországon a 
Tisza és a Takta-folyó összefolyásánál található Takta-köz, To-
kaj alatt. Stein könyvében szó van Askumánok völgyéről is. Ez 
a völgy a Pamir keleti oldalán haladt. Tashkurgánból lehetett 
Kasgarba jutni. A Wakhan folyóson keresztül pedig eljutunk 
Gilgit városba. Az Gilgit folyó völgyét erődítmények szegélyezi, 
mint pl.: Sakuvár/Csákvár és Minawar. Plinius állítja, hogy a 
perzsák a szkítákat kunoknak nevezték innen az Askun megne-
vezés. Az erődítményeket is ők építették. Az enyhe éghajlatnak 
köszönhetően Pamír 4000 m magasságában is éltek emberek. 
A Pamírnak több neve is ismert, mint Meru, Emódes hegy. Az 
itt élt szkítákat, a hegyről Emódesi, vagy a folyóról Amurgyan 
(a murgi) szkítáknak nevezték.(Herodotosz) A Pamír hegység 
legnagyobb folyója a Murghab. Vizét a Panj veszi fel, mielőtt a 
Darvaz hegységnél nyugatra fordul. Murghab egyik mellékfo-
lyója a Bazardara, a völgyében a régészek ezüst bánya telepeket, 
kutakat, fürdőt, vízhálózatot tártak fel.(K.E. Eduljee:Zoroaszt-
riánus örökség blog) Honorius, Traumeda hegyről írt, amely 
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az Oxustól/Panj a Jaxertesig terjed, és a mada, medes népek 
lakhelye. Stein Aurél könyvében említ Raumédh völgyet, a Pa-
mírban. Az Amurgi szkíták, ott éltek ahol a Komedesek, tehát 
egy népről lehet szó. Amurgi névszó képzése megegyezik a ma-
gyarral, honnan való a Murg völgyéből azaz a murgi szkíták.

A Pamírban és a Himalájában található az ephedra/efedra 
növény, amelynek préselt levéből készült a haoma, vagy soma 
ital. A haomát gyógyításra használták, ez a Gáthákban is szere-
pel. A Gáthák, az Aveszta legrégebbi része, egy idős a Védákkal 
keletkezése a 2. évezredre nyúlik vissza. Nyelvezete is közelebb 
áll a Védikus szanszkrithoz, mint a perzsához. A Gátha himnu-
szokat énekelték a magi papok, és így adták tovább a követke-
ző nemzedéknek. A gátha himnuszok a természet tiszteletéről 
szóltak. Oltáraikon tűz égett és ital áldozatot mutattak be Is-
tennek, ennek neve volta a soma. Az itt élő szkítáknak, mivel 
haomát fogyasztottak újabb nevük keletkezett Haoma Vargas. 
Azt kell látnunk, hogy egy ugyanazon népnek több neve is ke-
letkezett a történet írók jóvoltából. Később a hidegebbre vált 
éghajlat miatt ők húzódnak délebbre, átkelve a Hindukus hágó-
in. A Pamír nyugati részén a Badakshan régióban volt az ókori 
világ legismertebb, legszebb kékkő, lapis-lazuli bányája Sar-i 
Sangnál. Már a Kr. e.4-3.ezredtől kezdve bányásztak a lapis la-
zulit.. A Punjab mellékfolyója, a Kokcha völgyében vezető ka-
nyargós és veszélyes hegyi utakon lehet eljutni a bányákig. A 
bányák neve Lajur Madan, Madan Char és vannak már kime-
rült bányák is. Az ásvány vizsgálatok kimutatták, hogy a sumer 
királyi sírokban talált kék kövek kristályosodása a Badakhsan 
régióban történt. Bizonyítékunk van, tehát, hogy a korai keres-
kedelem, amely a selyem út elődjén a „Nagy Khoraszáni úton” 
folyt innen indult. A Punjab és a Kokcha folyók összefolyásá-
nál épült, Shortugai, kereskedelmi kolónia, amely a lapis lazuli 
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forgalom ellenőrzését, elosztását biztosította. A Pamír lábánál 
is megtalálhatók az erődvárosok, ilyen: Ai Khanum . A Punjab, 
majd az Oxuson viszszajutunk Balkhba, az ősi Bactria főváro-
sába. Bejártuk, tehát nyugatról keletere a Marginai Murghab-
tól, a Pamirban található Murghabig folyóig, délről pedig az 
Oxustól a Szir-darjáig (Jaxarter) húzódó területet, az egykori 
Turánt (Sugd Tuirya .)

Az Avesta következőképpen írja le Turán területét : „Ahol 
vitéz vezérek sok csapatot vonnak össze, amely föld legelőkben 
és vizekben gazdag, legelői rengeteg jószágot tartanak el. Ahol 
mély, sós tavak találhatók és bővizű széles folyók hömpölyög-
nek.” A folyókról a következőket tudjuk meg: bő vizű „Gava 
Sughda és az Ilvavizm” valószínű a Sir Darja és a Zerefsan fo-
lyók lehettek. (Gava település Magyarországon: Gávavencselő).

Az Avesta még két folyót említ „Ishkata és Pouruta“(Prut), 
ezek elképzelhető, hogy a Sherabod és a Surkhan-darja folyó, 
vizüket az Oxusba szállítják. A Kopet Dag hegység lábánál le-
települt ősi iráni földművelők és állattartók népesítették be az 
Oxus és Jaxartes közét. A folyó völgyekben mezőgazdálkodás 
a domb vidéken állattenyésztés folyt. Kr. e. 2000-2200 között 
újabb nép érkezett. Erődített városok feltárásával Sarianidi bi-
zonyította, hogy ez az építkezés csak Anatóliában létezett. A 
Sapalli kultúra régészeti feltárásánál feltűnt, hogy az építkezés 
jellege más, Anatólia felé mutat. A hagyományban az is fenn-
maradt, hogy Nimród volt Baktria első telepese.

Mandics György feldolgozta Kova Áron (csallóközi születé-
sű) 1530ban összeállított rovásírásos krónikáját, amelyben az 
áll Kám/Chám fia Kush, Kush fia, Nimród. Nimródról, pedig 
tudjuk, hogy „Eviláth földjére költözött”. (Epiphanius egy-
házatya)Majd Aba fia Magor, Magor fia Balk volt. Balkh volt 
Baktria fővárosa . A magyar oklevelekben is felbukkan a Balk, 
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mint keresztnév. 1378ban Nagy Lajos Bélteki Drágnak, Balk-
nak és Jánosnak adományozta Kővár várát. James Tod megfi-
gyelte, hogy Diodorus a szkíták eredetmondája megegyezik a 
Puranákban leírtakkal.(indiai szentírások) Heraklesz három 
fia: Agathyrosz, Gelon, Szküthész/Scythes. Szkütész fiai Na-
pos és Palos, keltre mentek, kibővítették birodalmukat a keleti 
óceánig. Arrianus szerint is Herkules Indiában járt, Diodorus 
szerint ott is született. Fontos jelképeik voltak az eke, az iga, a 
szekerce és az áldozati csésze, a Paralatai. Szent italuk a Soma 
volt, amit valószínű abból a csészéből ittak, amelyik kőszobra-
ikon az övükön látható. Az árják érkezése előtt, két faj a Nap 
(szkíták) és a Hold fajúak (kumed, kámbodák) éltek Khorezm, 
Baktria térségében és hódították meg a Hindu-Kush déli részeit 
is. Baktriát a Hindu-Kush magas bércei ketté vágják, a közleke-
dés a hegyi hágókon keresztül történt. Ptolemaiosz a térképén 
a Hindu-kush keleti felét Caucazij névvel jelölte. Mind a régé-
szet, mind a hagyományok két nép jelenlétről tesznek bizony-
ságot. Klíma kutatók kimutatták, hogy az éghajlat a második 
évezred közepe táján szárazra és hidegebbre fordult. Jeleztem 
már az éghajlat változást a Pamírban, elhagyott régi bányáknál. 
Az Égei tenger Santorin szigetén, a Téra vulkán kitört és a lég-
körbe jutott por és gáz miatt három napos sötétséget okozott, 
erről szólnak a korabeli egyiptomi tudósítások. Kínai beszámo-
lókban, pedig júliusi fagyokról emlékeztek meg. A Biblia is be-
számol a 300-400 évig tartó szárazságról. A vízhiány kihatott a 
mezőgazdaságra, ez miatt a városi lakosság létszáma csökkent. 
A leromlott legelők miatt a pásztor népeknek, pedig újabb és 
újabb legelőket kellett keresni állataik számára. A nomád né-
pek betörését az Andronovo kultúra területéről igazolja, hogy 
átveszik a Zeravshan érc forrásai feletti irányítást és a keres-
kedést. A Sakák nagy állattartó pásztornép voltak dél-uráli és 
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nyugat szibériai feltárások bizonyítják, hogy a letelepedés már 
náluk is megkezdődött. Két kultúra találkozott a sztyeppei ál-
lattartó és a közép ázsiai városi kultúra. Évszázadokon át tartott 
az együttélésük, amely alatt is megőrizték identitásukat.
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Gandhara és Taxila

A Komedes/Kumadh törzsek átkeltek a Hindu-Kush magas 
bércein Kabul, Kunár és a Swat folyó völgyeit megszállták, dél-
re Kandahárig terjeszkedtek. Az Avesta öt alapító nemzetről ír: 
Airya, Tuirya, Dahi, Sairima és Sainus/Askun. Az ősi szanszkrit 
és páli szövegekben pedig az idegenek (mlecchák): Kamboja, 
Sakák (Nap királyok), Hunas, Javana/Yona, (jászok), Sabar, 
Surasenas (besenyők),Vasatis és az Anu(hold fajúak) törzs ne-
vek szerepelnek. A védikus időszak Kr. e. 1200-800.-ig terjedt. 
Kumadh törzsek szanszkrit nevük Kamboja/ Kámboda. Nevük 
megőrizte származásukat az ősapa Kám volt. A földművelő és 
pásztorkodó törzsek között csaták sora kezdődött, és ezt még 
tetőzte az Ahura és a Deva hívők közötti ellentét. (Puskás Ildi-
kó) A Mahábhráta (hősköltemény) számol be a két rokon csa-
lád a Pandavák és a Kauravák véres háborújáról, amely során 
majd nem kipusztul mind a két ág. A száraz, hideg időjárás, 
az északi barbár törzsek betörése okai annak, hogy törzsek 
elindultak nyugatra. Mitanni birodalom is ennek köszönhet-
te létrejöttét. Őket követték Kr. e. 1000 körül, a Kaszpi tenger 
déli részére érkező Mada törzsek. Törzsek egyike: Paretacenit, 
a királyi szkítákkal azonosították. Kámboja törzsek megszáll-
ták a Parun, Pech, Kunár, és Swat/Suvastu folyó völgyeket, 
Kandahárig terjeszkedtek. Nagy Sándor miután Kr. e. 328-ban 
leverte baktriai lázadást megindult az Indus felé. F. Arrián, ar-
ról tájékoztat, hogy az Industól nyugatra Kabulig Assakenoi és 
Aspasio lovas törzsek laktak. Híresek voltak lovaikról és lovas-
katonáikról. Aspa, Asva szanszkrit/pali nyelven ló, lovas. Szabir 
asfaloi, az aspaloi ezek szerint szabir lovast jelent. Gandhara 
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székhelye Massaka nagyváros volt, amikor az itt élők meglát-
ták a macedónok roppant nagy seregét bezárkóztak városukba. 
Nők és férfiak fegyverrel a kezükbe harcoltak. A makedónok 
sorra foglalták a Swat völgyébe épült várakat Massaga után 
Aornost, Orát és Bazirát. Ez utóbbi ma Barik, az ásatások Kr. 
e. 1100-ra visszanyúló falut találtak. Az őslakosság egy része 
elmenekült a hegyek felé az erdőkbe. Miután a makedónok 
mindent leromboltak, Kr. e. 326ban átlépték az Indust. A Pun-
jabban az Indus mellékfolyói, a Jehlum és a Chenab között élt 
Porus király és népe. Porus király seregével csaptak össze. Bár 
Porus elvesztette a csatát, de személyisége bátorsága, és böl-
csessége, oly annyira megnyerte makedón Sándor tetszését, 
hogy meghagyta őt királyságában. A görög írók, arról számol-
nak be, hogy a Punjab tele volt városokkal és mindenütt jólét 
uralkodott. Kandahár a Helmand folyó partján épült, szintén 
Turánhoz tartozott. A Helmand folyó, a Hindu-Kushban, nem 
messze Kabultól ered és egyik mellék folyója Tarnak. (Mátrá-
ban Tarna folyót található). A Helmand forrás vidékéről indul 
kelet felé a Kabul folyó, útja során veszi fel a Kunár és a Swat vi-
zét, majd az Indusba torkollik. Kunár mellék folyói a Pech/Pécs 
és Basgal/Vasgal. A Kunár és a Pech folyók találkozásánál Chi-
ga Sarainál egy tó keletkezett Dan-Duna. A Pech folyónak két 
ága van, a Parun és a Kantivo. A Kunár folyó északi szakaszán 
Chitrálnál Chasma (forró vízű források) Garam völgye találha-
tó. A Swat folyó mellett épült Peucelaotis Gandhara fővárosa, 
Bala Hisszár dombon. Nem messze tőle van Tarnab falu. (Mát-
rában pl: Tarnabod község) A Kunár és a Swat folyók közötti 
területen is folytak régészeti feltárások Timergarha és Tana/
Tanya közelében. Őseik hasonlóak, mint a baktriai területeken 
a bronz korszakban, azaz gazdálkodók és marhapásztorok vol-
tak. A legkorábbi sírkamrák a Swat területén Kr. e. 1870-1520 
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közöttiek. Új temetkezési szokást is megfigyeltek a gandharai 
sírkultúrában: a hamvasztást, Kr. e. 1700-500 között, amely egy 
új ember csoportot képvisel. Bernhard azonosítása szerint két 
típus Mediterrán és Transkapsi emberek éltek itt. Az utóbbi ro-
busztus alkatú, mint a Protoeuropidek. Az Indus folyó keleti 
oldalán fekvő földek már Taxilához tartoznak. Nevezték Pala/
Bala régiónak is. Bala földek, dűlő nevek Magyarországon is 
léteznek. (pl. Várpalota határában.) A Krim félszigetet a királyi 
szkíták két törzse a Napae és a Palae foglalta el. Még Skiluros 
király fia is a Palakos nevet kapta. Kr. e. 63-ban). Taxila várostól 
észak keletre Tarnava települést a Haro/Hara Rud folyó (Indus 
mellékfolyója) mellé építették. Közelében található települések: 
Darband, Hattian Bala, Bagh, Uri, Mora, és Haripur. A Felvidé-
ken, Ipolyszöggel szemben állt hajdan „Haradissa Castrum“ a 
Kovárság egyik határpontjaként. Haradnok volt a neve Csábrág 
várának is, Hont megyében. (forrás: library.hungaricana.hu )

A fenti földrajzi nevek alapján úgy gondolom Gandhara és 
Taxila területéről indultak a Tarna törzsek nyugatra. A Duna 
szigetét egy Tarna törzs nevezte el Peuche/Pécsnek, régi odaha-
gyott hazájuk emlékére. Továbbá több település kapta a Tarna 
nevet Kelet -Európában. Rostovtzeff történész szerint, makedó-
nok háborúja hatással volt nemcsak KözépÁzsiára, hanem Ke-
let-Európára is. Elözönlötték a szarmata törzsek Kelet-Európát. 
Plinius a szarmatákat és a pártusokat medián eredetűnek tar-
totta. Jaxamata (szarmata), a dák (pártus) és a Bastarnák (be-
senyő) törzsek a Duna torkolatnál egyesültek. Jazyges (jász) és 
Roxolán törzsek álltak mögöttük. (Rostovtzeff) A történész ál-
lítását az is alátámasztja, hogy több törzs neve előtt szerepel a 
jövevény vagy menekült jelző, mint pl.a Mentasta Jazygok.
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Nurisztán

A Badakshan régiót a Hindukush választja el Nurisztántól, 
ahol ma egy kis területen élnek, olyan nyelvi csoportok, akik 
a régi Avestai nyelvet beszélik. A Hindu-Kush nagyon magas 
6000 métert is meghaladó hegyeinek meredek erdős völgyei-
ben kis falvakban laknak. A Hindu-Kush keleti részét az ókori 
fördrajz írók Caucasus Indicus néven jelölték a térképen. Nu-
risztán falvait a hó télen elzárja egymástól. Talán elzártságuk-
nak köszönhető, hogy máig ezek a töredék népek túlélhették a 
történelem viharait. Őshonosak. Folyó völgyenként különböző 
etnikai csoportokat és nyelvjárásokat találtak a kutatók. Jelen-
tősebb folyó völgyek nyugatról haladva keletnek: az Panjshir, 
a Parun, a Pech/Pécs és a Basghal. R.Strand 1967 óta gyűjt a 
néprajzi és nyelvészeti adatokat Nurisztában. Véleménye sze-
rint a nyelvük az indoiráni (:az iráni és a szanszkrit mellett) 
nyelvek harmadik ágat alkotják. Feltételezik egy harmadik nép 
jelenlétét, aki kölcsönzött szavakat mind az iráninak, mind a 
szanszkritnak. Makkay János is támogatta ezt a nézetet, vala-
mint Lubotsky orosz nyelvész. Elsősorban a pamíri nyelvekkel 
érintkeztek, a munda nyelvvel. Történelmileg Bactria-Mar-
giana területéről származtatják őket, Kr. e. 1400 körül az első 
„árja” hullámok elérték a Kunár folyót. A ló is ekkor került be 
Indiába, valószínű az Alai völgyből , a fergánai síkságról. A leg-
régebbi Aveszta (Gatha) nyelvet beszélték és ez a feliratokon is 
fennmaradt. Ez a nyelv terjedt el Közép-Ázsiában és a Fekete 
tenger régióban. Az Aveszta legrégebbi része a Gáthák, ennek 
nyelvezete különbözik a később íródott Avesztai nyelvtől. Az in-
diai Rigvédához hasonlít, valószínű Kr. e. 1500 körül készülhe-
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tett. A Gáthákban a Deva jelentése égi, isteni. Magyarországon 
főleg az Erdélyi részen van több Déva település. Várhely/Sar-
mizgetusa a Dákok főhadiszállása mellett Argedeva, ma Déva. 
Falvaikra jellemző a házak többsége meredek lejtőkre épültek. 
Folyókhoz közel építkeznek. „Erődfalvaknak“ egy bejárata van, 
melyet gyorsan be lehet zárni. Lükő Gábor említést tesz, ilyen 
erődfaluról Moldvában Farkasin vagy Domafalvánál. A törzsek 
(a bandák) állataikat télen leterelték a hegyi legelőkről a folyó 
melletti falvakba. Házukat és a kapuikat díszesen faragták, a 
belső térben található négy faoszlopot szintén faragások díszí-
tették. Néprajzi érdekesség a “tisztelet szék“,melyről hasonlót 
Torockón hallottam. Robertson a „tisztelet székről“ még azt is 
leírja, hogy a széken faragott női és férfi fején csúcsos süveg 
volt. Temetőikben a sírokra faragott életnagyságú faszobrokat 
állítanak. Gyakran lovas szobrokat is. Magyarországon a kun 
szobrok hasonlóak. Az iszlám felvételével, sajnos a szobrok és 
a kultikus helyek nagy része elpusztult. A kevés szobor és kulti-
kus tárgyat a Kabulban a Nemzeti Múzeumban látható.

Az Panjshir folyó mellett a Káták nyugati csoportja él. A 
Pandzshir völgyből az Anjuman hágón átjutunk Badakhsan 
tartományba. A két folyó az Anjuman és a Munjan egyesülé-
séből jött létre a Kokcha folyó, ahol a már említett lapis lazuli 
bányák találhatók. Kumán Chatterji indiai nyelvész megállapí-
tása, hogy Parun völgyben élő Vasi-Vári nyelvet beszélő tör-
zsek maradványai annak a nagy népcsoportnak, amelyek nyu-
gat felé indult . A vasi-vári nyelvnek hét magánhangzója van: 
a,u,o,i,e,ü,ö és használja ezek hosszú változatát is.(Wikipédia) 
A paruni ember befelé fordul, vallásos és békés nép. Velük el-
lentétbe az Askhun és Wai emberek harciasak. A Parun völgy 
fővárosa: Pashki (Pask?) A Parun völgyben élők érdekessége, 
hogy különleges kapcsolatuk van a felső világgal, Az iszlámi-
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zálás előtt a Parun völgyben (Dewa és Wama faluban) Imro 
istennek volt számos szentélye és temploma. Imro, a világ te-
remtőjének, kushteki temploma úgy volt megépítve, hogy a téli 
napfordulókor a napfény az Isten szobrot világította meg. Való-
színű naptemplom volt, ilyenek épültek a Kárpát medencében 
is. Mara/Mária istennőt tisztelték. A Mara templomról még azt 
is feljegyzték, hogy 7 ajtó volt rajta (7 boldog asszony) Békés 
és nagyon vallásos törzsek.(Robertson: Kafirs of Hindu Kush)

A Parun völgy a Pech folyó völgyben folytatódik. Ez köz-
ponti helyet foglal el Nurisztánban. Valószínű a Pech folyó régi 
időktől kezdve szülőföldje és névadója a Pecheneg törzsnek. A 
Pech folyó mellékfolyója, a Wai folyó. A Waigal -völgyi embe-
rek, olyan nyelven beszélnek, amely dialektusában eltér, a kör-
nyéken beszélt nyelvektől. Vay családi név Magyarországon. A 
Wai folyó a Pech folyóval egyesül, majdt Chaga Sarainal elérik 
a Kunár folyót. Találkozásuknál egy tó keletkezett a Dan-Duna. 
Waigal völgyi és az Askun férfiakra mondják, hogy Baturok. Az 
Askun, (Sanu, és Gramsana), dél-nurisztáni nyelvjáráshoz so-
rolták A Basgal völgy Alsó részén élnek a Kámok. Legnagyobb 
falujuk Kámdesh. A Kámok híres lótenyésztők voltak.( Max 
Klimberg) Basghal folyó a Kunár folyóhoz csatlakozik. Fafa-
ragások szalagdíszesek. Kamdesh környékén is találtak szen-
télyeket, oltárakat. Istennő szobrot, és a hősök tiszteletére állí-
tott szobrokat. (Max Klimberg) A Bashgal völgyben a nők tánc 
közben szarvas fejdíszt viseltek. R. Strands tanulmányában fel-
jegyzett Kámok eredettörténet, melyben az elbeszélő, őslakók-
nak a Jashik és Parun völgyieket Vasi-vari csoportot tartja. A 
Kátok elfoglalták a Piti völgyben, élő Jashik földjeit, falvait. Piti 
(Pici?) egy rövid völgy, és a Basgalhoz csatlakozik. R. Strands 
megerősíti, hogy a Jashi/Jász emberek nem macedón Sándor 
seregéből valók. A Kámok, Paulik fia Azor vezetésével Kanda-
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hárból érkeztek a Kabulhoz, majd Kapsiaba. azután Chagan Sa-
raihoz mentek. Chagan Sarai, ahol a Pech csatlakozik, a Kunár 
folyóhoz. Ott volt a Kom tó, amely vize a Dandunán folyt le 
– emlékszik vissza az adatközlő Strandsnak. Sarai, történetük 
szempontjából, azért is érdekes, mert Choreni Mózes az Ör-
mények históriájában írja „Chusár, ki Sarai ivadék vala öröklé 
a setét hegységet, mely Cangarnak mondatik:” (forrás: Luká-
csy Kristóf: Magyarok őselei. Hajdankori nevei) A kangarok-
ról, pedig szintén források alapján állíthatjuk, hogy a besenyők 
egy részét nevezték így. Továbbá Chorezm neve a kínai forrá-
sokban Kang-kü volt. Vagyis az emlékező alátámasztja, hogy a 
Kámok a Kaukázusból származtak el, és egyben a Csallóköz-
ben fennmaradt Kova Áron rovás krónika igazságát. Hogy a 
Csallóközbe mikor, melyik magyar nyelvű csoport hozhatta, 
Kám fia Kush eredet mondát nem tudni. A Bashgal/Vasgal me-
dence középső részén honos a Mumo törzs. Nyelvük:Madugal 
nyelv. Bashgul folyó mellett élő Mumo törzsek központja Bagh 
falu. (Bag falu Magyarországon szintén létezik.) A Parun/Pra-
suz völgyiek rokonságban álltak a Mumó/Mad törzsbeliekkel 
(banda). A Bashgal folyó északi részét a Káták foglalták el. A 
kámok eredt történetében olvashattuk, hogy elfoglalták a Jasik/
Jászok településit. Következtetés képen később érkeztek, mint 
a Kámok vagy Jasik. A nyugati Kátok a Panjhir völgyben élnek 
valószínű onnan jöhettek. Nemcsak a Basgal völgyben, de a 
szomszédos országban Pakisztánban Khovar körzetben is meg-
találhatók a Káták ,Chitrál folyó völgyeiben. Moldvába érkező 
kun, jász, besenyő törzsek a Dnyepper mentén kővárakat (Ko-
var), őrhelyeket építettek, melyeknek nevei -káta végződésűek 
:Szalmakáta, Sakakáta stb. Tolsztov könyvében említi, hogy 
Khovar, a Khorezmiek saját neve. Feltételezem, hogy a Kátak, 
akik elfoglalták a Jasi földeket (lásd fent) Khorezmből érkeztek 
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a Panjhir völgybe, és egy részük költözött a Bashgal folyóhoz. A 
Chitrál völgyben élő Káták, megtartották az iszlám előtti hitü-
ket és szokásaikat. Ünnepségeik, mint a decemberi napforduló 
alkalmából, sámánjaik áldozatot mutatnak be (kecske áldozat) 
és kör alakú dobjaik kíséretében rituálékat énekelnek. Kuar, a 
tűz isten neve. A mi őseink Nap (égi tűz) teremtőjét, az egy 
Istent imádták. Egy székely ima, amelyet fiú gyermekek felava-
tásánál mondtak, így szól:

„A Tűz Isten oltalmazzon.
Isten nyila meg ne sújtson,
mint ez a tűz, oly igaz légy.”

Chitrál völgyhöz kapcsolódik a Garam Chasma völgy, ahol 
meleg források találhatók. Völgyben egy falu neve Gabur/Gör-
be, az őslakó kámok Gabur völgynek ismerték. Egy másik hegyi 
falu Darabant, visszavezethető a mi Darabont szavunkra, őrt 
álló katonára. Dar/Dara=kapu, band/bant=katona. Fegyveres 
csoportokra a banda szót használták, akikre valószínű az álla-
tok terelésénél, őrzésénél szükség is volt. Több Darabant hely-
ség is létezik a térségben, érdekessége, hogy a közelében min-
dig akad egy hegyi átjáró, „Vaskapu“. Khovár régióból, a Darah/
Dorah hegyi hágón, szintén átjutunk Badakshan tartományba. 
Pontosabban Munjan völgybe érünk, ez pedig a Kokcha folyó 
mellékága, ahol a híres kék követ a Lapus lazulit bányásszák. 
Magyarországon is számos Káta település található. Nem csak 
nyelvük szerint csoportosíthatók, hanem jellegzetes viseletük, 
a köpenyük színe szerint is. A Basgal(Vas-) völgyi Kámok fe-
kete köpenyt viseltek. A görög történetírók már a perzsa- szkí-
ta háborúk idején említést tesznek Melánklánokról, a fekete 
köpenyesekről. A Don és a Donyec vidékén éltek. (Kr. e. 5.sz) 
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Minden fekete ruhát viseltek és szkíta szokással éltek.(Herodo-
tosz) Lehetséges, hogy ők voltak az első kiköltőzök Baktriából 
mert később a szarmaták közt is megjelentek, a Szaudaraták, 
a fekete köpenyesek a Don és a Szula folyóknál. Nurisztániak, 
fehér köpenyt viselők csoportjai Vas-vári és a Mumok törzsei. 
Hasonlóan a magyar fekete/szürke és fehér szűrhöz törzsi meg-
különböztetés volt. A férfiak sapkáikhoz „daru“tollat tűznek. 
A nők fejdísze, főleg hosszan lenyúló hímzett szalagok hason-
lítanak a matyó és palóc pártához. A Katákat mondják „piros 
talárosoknak”. A magyar nép költészetben fenn maradt mind a 
három színek a jelentősége íme:

„Nem megyek, nem megyek idegen országba,
Inkább meggyászolom, három féle gyászba,
Pénteken fehérbe, szombaton veresbe,
Vasárnap délután tiszta feketébe.”

Az Ormánság területén, a Sárközben és Torockón is fenn ma-
radt az asszonyok fehér gyásza a XX. századig. Úgy gondolom 
az itt élők, jász, besenyő, kabar, avar és kun népek töredékei, és 
Pech/Pécs völgy volt a kulturális és vallási központjuk. A nu-
risztániak magukat a Kurusok, azaz a már a fentiekben említett 
Kaurovák (kavar, kabar) leszármazottainak tartják. A Kurus 
szövetséghez tartoztak Yayati fiai: Yadu, Turvasu, Druhyu, Anu 
és Puru. Rig-Védából ismerhetjük meg ezeket a törzseket. Az 
Anu törzshöz tartoztak a már említett Kekaya, Kék kendék 
törzse, akik szintén elérték a Kárpát medencét. A magyar ok-
levelekben Kovar, Kuari alakban is szerepel. A Moldva terüle-
tére érkező kabar-besenyő törzsek egyike is Kuartzi-Tsur volt. 
A Kavar/Kabar törzsek a Kazár birodalom alattvalói lesznek, 
három törzsük, azonban csatlakozott a Levédiában élő magya-
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rokhoz. A Kazár birodalomba, pedig Khorezm felől érkeztek a 
törzsek Asi, Pasiani és Aparn. G.Scott Robertson szintén azon 
a véleményen volt, mint Strands a Kata, Kam, Was-vari, Jasi 
klánok ősi populációk, eredeti lakosság maradványai. 
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Összefoglaló

A szkíták és mivel a Bastarnákat szkítákhoz sorolta több 
történetíró úgy gondolom történelmüket is erősen befolyásol-
ta ez a tény. A szkíták több hullámban érkeztek Kis-Ázsiába, 
majd innen Kelet- Európába. Időpontokhoz is tudjuk kötni a 
nagyobb népmozgásokat ezek a következők: Kr. e.1500-1100 
között szárazra vált az időjárás elkezdődött a sivatagosodás, 
komoly változásokat hozott a bronzkori világban. Pásztor né-
pek állataiknak újabb és újabb legelőket keresve indultak délre 
és nyugatra. Ennek köszönheti Mitanni és majd Madai állama 
létrejöttét. Mitanni/Ma-i-tanival egy hurri állam jött létre. A 
hurri nyelvet és népet a szabírral azonosították. Suttarna és Pa-
rattarna uralkodók, tehát hurri/szabir nevet viseltek. Parat, az 
összetett szó első része utalhat a baktriai Paratakenoi országra, 
második rész Tarna, ez esetben királyi házat vagy népet jelöl-
hetett. Gondolok itt József kazár király levelére, amelyben fel-
sorolta testvér népek között a Tarnát. Más forrásokban (Joszef 
Ben-Gorion héber és arab feljegyzésében) Tarna helyett Paci-
nak, Badsanag/Basanak mindegyik besenyőket jelenti és mivel 
a felsorolásban ott szerepel a szabir illetve az ungari, tehát test-
vérnépek. Az arab Maszúdi állítja, a yasni (jász-alán), a bas-
gird (magyarok), basanak(besenyő) és a nukarda népek testvér 
voltát. Ez utóbbi népet szabirnak gondolom. G.Rolles Driver 
közlése alapján földrajzilag Kelet -Anatóliában a Van tótól dél-
re, feküdt Karda -föld szomszédos volt Subartuval. A karda ki-
fejezés jelentése: hősies, bátor emberek.

A második hullámot a perzsák hatalomra jutása okozta Kr. 
e. 550 körül. A Perzsák között egyre jobban terjedt a Zarathu-
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stra tanítás, a mazda hit. A Magi törzsből való, Gaumata mágus 
vezetésével vallás háború tört ki. Kr. e. 522ben Dárius leverte 
a lázadást. A mágusok visszamenekültek rokonaikhoz a Turá-
ni Alföldre, Szamarkandba. A perzsák szüntelenül háborúztak, 
Kr. e. 508-ban Dárius seregével átkelt a Boszporuszon, majd a 
Dunán. Megtámadták a szkítákat mint azt ismerjük a perzsák 
csúfos vereségét szenvedtek. Ebben az időszakban már szkíták 
mellett több nomád törzs pl..a Melanchlánok (Fekete köpenye-
sek) szarmata törzse is megjelent a Don és a Volga között. A 
harmadik nagy nép mozgás, amely a szkíták és a makedónok 
elleni harcok idején keletkezett. Nagyon sok szarmata törzs 
menekült Kelet-Európába. A macedónok által létrehozott hel-
lén királyságot Kr. e. 140 körül sikerült végleg megdönteni a 
Kusánoknak. Kr. e. II. században a Bastarna/ pecheneg törzsek 
megjelentek a Don és a Dnyeszter között. A görögök szeret-
ték valamilyen külső tulajdonságaik alapján elnevezni az őket 
körülvevő népeket. Így kapták a Bastarnák paczinata nevet, 
ami szekeres szkítát jelentett. A rómaiak jegyezték fel a histó-
riákban, hogy Paczinaták a Pártusok seregeiben is szolgáltak. 
Ptolemaios emlékezik meg egy Pasinoi törzsről sogdiai határ-
vidéken.

Strabon Kr. e. II. században az Aral- tó környékén egymás 
mellett élő pasiani, asik és aparnokról számol be, akik azono-
sak lehetnek a besenyő, jász, alán, és pártus népekkel. A Pasiani 
törzs nevét átvették a görögök és hívták őket Paczinatáknak. 
Besenyőket más neveken is említették, ilyen nevük volt a Pe-
cseneg. A kínaiak is, ismerték a pecsenegeket, ez a Tunhuangi 
tekercsekből derült ki. A Duna deltában volt egy sziget, ahol 
Tarnák egy része élt, és ők adták Peuche nevet a szigetnek. 
Ázsiában Kangár néven is ismertek őket. „Cangar, Gogarene 
tartomány kerülete, Nagy Örményországban hasonnevű vá-
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rossal és hegységgel”.(Mechitar: Névszótár) Köthető a cangar, 
csangar alak a Csángóhoz is. A „Nagy Khoraszáni” út mentén 
állt Kangavar, ez a kereskedelmi út keletre vezetett ,a Selyem 
út elődje volt. Érintette Közép-ázsiai országokat Khorezmet, 
Kang-küt. A régi időkben, Kőkortól kezdve a népek vándorlása 
nyugatról keletre történt elképzelhető, hogy a besenyők ősha-
zája a dél kaukázusi és dél -kászpi térségre tehető. Tarna, Jafet 
fia ebben a térségben születhetett. A Bastarna törzs neve össze-
tett szó a Bas /Vas, mint erős nép jelzőt használta. Görögök a 
vasat, basnak mondták, mert nincs V hangjuk, illetve betűjük. 
Az arabok használták a basgirt/baggird alakot még Árpád ma-
gyarjaira is. A besenyőkre, pedig baganak. Akár a Bas/Vas akár 
a Bag falu névre vezetem vissza mind két esetben Nurisztán 
az eredet, ahol Basgal völgy és Bag település létezik, úgy mint 
Magyarországon. Gömör vármegyében letelepedett palóc tör-
zsek nevei közt van egy barko/barka nevezetű, amely azonos 
gyökerű Barkanosszal. III. Dariusz seregében Barkanosz kato-
nák harcoltak a makedónok ellen. Később Gaugamélai vesztes 
csata után Baktriába vonultak vissza Bessus vezetésével. A be-
senyő nevüket vezérük tiszteletére vették fel. A Bastarna törzs 
szempontjából, érdekesnek találtam a Sidon rokon törzs nevét, 
melyet nem tudok mással beazonosítani, mint egy kusán törzs-
zsel. Az Oxus folyótól délre Balk városhoz közel Tillya-tepénél 
a Kusánok, Xidun/Szidun törzse telepedett le, Kr. e. 130 körül. 
A Sidon törzset, a források Bastarnák rokon törzsének tekin-
tik, ezért ez egy újabb bizonyíték a Közép-ázsiai származásuk-
ra. A rábapatonaiak emlékezetében a Bastarnák, mint „Besz-
terin” ősmagyarok maradtak fenn. (Bonfininél :Basternák) A 
Felvidékre már legkésőbb Kr. e. 1.században ,a dák háborúk 
idején törzseik beköltöztek. A mai nurisztáni törzsnevek Kám, 
Káta, Vas, mind település nevek a Kárpát medencében meg-
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találhatók. Bővebben a „Bastarnák népek nyomai” fejezetben 
írtam. Majd Kr.u. 568 és 670 között a Kárpát medencébe érkez-
tek, több hullámban az avarok vár és chunni törzsei, hozzájuk 
csatlakozottak Kotzager,Tarniach és Zabender törzsek. (Czeg-
lédy Károly) Még az Avarok/Várchunok szkítáknak vallották 
magukat. Simocetta feljegyzése, hogy „az avarok (Vár és Kun) 
törzse, ugyanis mint maguk mondják a legvitézebb a szkíta né-
pek sorában“. Baján kagán államot hozott létre 590ben , miután 
a longobárdok elhagyták Pannóniát. Innentől kezdve Ungari 
Pannóniáról szólnak a Meroving kori és Germán históriák. A 
többágú, magyar nyelven beszélő etnikum létezését már töb-
ben felvetették. A legismertebb dr. László Gyula „kettős hon-
foglalás“ elmélete kapcsán merült fel, hogy az avarok népe már 
jelentős számú magyar népet hozott a Kárpát medencébe. A 
méltatlanul rágalmazott Horváth István, aki 300ezer oklevelet 
tanulmányozott át, több magyar nyelvet beszélő népet sorol fel 
úgy mint: Magyar, Kun, Jász, Palóc, Pacinacita, Valus, és Avar. 
A „Rajzolatok a Magyar nemzet legrégibb történeteiből“ című 
könyvét Szőcs István következő szavakkal méltatta: „A magyar 
őstörténettel kapcsolatban a leglényegesebb megállapítása az, 
hogy nemcsak egyetlen, hanem legalább hét magyar nyelven 
beszélő „etnikum“ létezett,“. Ebből egynek a Tarnák, Pacinacita 
népének múltját , és betelepedését a Kárpát medencébe igye-
keztem bemutatni, mert velük érkeztek a mi családunk ősei.
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