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ELŐSZÓ 

 

„Minthogy némely halandók elméjükben többnyire elgyöngülve akár lustaság folytán, akár vétkes 

hanyagságból, s igen gyakran a világi dolgoknak hamarosan múló gondjai miatt is tudatlanul, mert 

nem emlékeztek rá, könnyelműen a feledésnek adták át, amit láttak és hallottak. Ezért a tudósok, 

bölcselők s atyáink igen sokan tanácskozással, okossággal és iparkodásukkal rájöttek, hogy amit az 

emberi nem fiai helyesen elhatároztak, azt a mindig szorgalmas írnokok keze által betűk 

emlékezetére bízzák, nehogy annak avultsága folytán nyoma se maradjon a későbbi kor utódaiban.” 

Ezeket a szavakat 1055-ben I. András király Tihanyi alapító 

levelében írta le egy ismeretlen jegyző az írás dicsőítésére. Az 

idézet arra világít rá, hogy milyen fontos leírni, amire még 

emlékeszünk, tudunk emlékezni, hiszen ily módon adhatjuk át 

ezeket az ismereteket az utókornak, és akadályozhatjuk meg, 

hogy mindez feledésbe merüljön. 

Az írásom alapját képező adatokat Botos Péter református 

lelkész gyűjtötte. 

A fordító és író Botos Péter református lelkipásztor 1913. június 

6-án született Poroszlón. Sárospatakon érettségizett, és itt 

végezte el a teológiai akadémiát is. Segédlelkész volt több 

gyülekezetben, közben 1944-45-ben tábori-kórházi lelkész, majd 1950-ben az anyaegyházzá lett 

Tibolddaróc lelkipásztorává választották, itt szolgált 1982. július 1-jén bekövetkezett haláláig. Botos 

Péter nem szaktudós volt, hanem tudós lelkipásztor, aki a gyülekezeti élet mindennapos terhei 

között, egyháza iránti szeretetből végezte el a fordítás kiemelkedő, de nehéz és fáradságos feladatát. 

Debreceni Ember Pál egyháztörténete mellett fordította Bod Péter és Szirmay Antal műveit is latin 

nyelvről magyarra, valamint a még meg nem jelent Tibolddarócról szóló jelen mű részleteit. 

Botos Péter munkája kéziratos formában két változatban is fennmaradt szülőfalumban, 

Tibolddarócon. Engem az a cél vezérelt munkám során, hogy folytassam, ill. befejezzem egykori 

tanítóm munkáját. A két hiányos változatból próbáltam egy új, a mai ismereteket is tartalmazó 

összeállítást készíteni, és tovább írtam a falu történetét a török időktől, valamint a mai technikának 

köszönhetően képekkel, ábrákkal láttam el. Ezen felül, saját kutatásom alapján új, általam 

érdekesnek vélt, Tibolddaróchoz és környékéhez valamilyen módon kapcsolódó témák 

feldolgozásával egészítettem ki Botos Péter írását (pl. a barlanglakások története, a kaptárkövek 

rejtélye, az utolsó boszorkányper). 

Bízom benne, hogy ha élne, nem csalódna egykori tanítványában. 

 

Karuczka Attila, 2014 

 



5 

1. Őskor 
 

    A Bükk-hegység lábánál a Kácsi patak völgyében fekvő Tibolddaróc község ősrégi település.  

Történetének megismeréséhez szorosan kapcsolódik a szomszédos települések történetének 

ismerete.  Azonos földesuraik révén Kács és Sály története összefonódik, vagy azonos a 

nevezett falu történetével, így a cím akár mind három falut joggal tartalmazhatná. 

Egy rövid áttekintés segíthet a saját helyünk megállapításában az adott időben. 

Az összehasonlításokat térben, sok esetben a teljes országra vagy akár a térségre kell 

elvégeznünk. 

Nem törekedtem, és nem is vállalható föl a teljes történelem ismertetésére. A leírt részletek 

csak az időrendi áttekintést segítő (szubjektív) kiragadott példák. 

 

1.1. Kőkorszak 
 

      A biblia személyeinek átlagos életkor alapján az emberiség feltehetően 6000 éves. 

Összevetve a ma ismert leletekkel az eltérés nagyon szembetűnő, de min egyik legrégebbi 

írásos történelmi anyagunk fontos és nem lebecsülendő ismeretanyag.  

 A tudósok az emberi lét kezdetét 10-15 millió évre vezetik vissza. Az európai emberszabású 

leletek közül a rudabányai ( Rudi) tartozik ide. A vértesszőlősi lelet 350 ezer éves, már 

tartalmaz kő eszközöket. A neandervölgyi ősember 70 ezer éve a Bükkben már lakta 

barlangokat, pattintott kőeszközöket használt, rénszarvasra, vadlóra, barlangi-medvére, 

mamutra vadászott. 1 

       A környék kőkorszaki lakottságát bizonyítja a közeli  Cserépfalu  és Bükkzsérc közötti 

Suba-lyuk barlang, melyben neandervölgyi embernek maradványait azonosították. 

( Egy 35-év körüli nő és egy 3 év körüli gyermek) 

 A neandervölgyi ősember típus 2000 cm3 agy térfogattal rendelkezett, nagytermetű 

(200 cm) volt. Genetikai kutatások kimutatták, hogy kihalt és helyét a ma élő ember őse 

(Homo erectus) foglalta el. Az utolsó jégkor végén, 12 ezer éve bekövetkezett változás oka  

egyenlőre nem ismert. 

A 8-16 ezer éves leletekben már csiszolt kőeszközök, a letelepedés, házépítés is megjelenik. 

A későbbi korokban már az embercsoportokra jellemző temetkezési szokásokat, eszközöket 

találunk a leletekben. Ezeket az embercsoportokat már a nemzetek elődjének kell tekin-

tenünk, bár nevűket az írás hiányába nem jegyezte föl senki, így az azonosításuk valamely 

jellegzetes leletanyaguk alapján történik. 

 

                                                           

1
 Wikipédia 2014 szócikke Suba-lyuk barlangról 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Neanderv%C3%B6lgyi_ember
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1. ábra Történelmi korszakok 

 

 

Darócon 1964-ben az iskolában alakult helytörténeti szakkör gyerekei két csiszolt kőbaltát is 

behoztak az iskolába. ( A gyűjtemény elveszett ) 

Az i.e. 4500-ban megjelenő körösi kultúra, mely már ismerte és tenyésztette a kecskét, juhot, 

szarvasmarhát, kutyát, termelt búzát, árpát, kölest, és fából építet házban lakott már népnek 

tekinthető. Az őskor szakaszait az 1. ábra szemlélteti. Magyarországon szinte kimaradt az 

ókor. 
 

 

2. ábra Őskori népek 

A 2. ábra az időszámításunk előtti 1000 körüli viszonyokat ábrázolja. A népcsoportok 

temetkezési szokásai eltérők voltak a Dunántúlon az urnás, Északon a germánok halomsírjai 

Keleten a csontvázas füzesabonyi kultúra terjedt el. Észak-Magyarországon  előfordult egy 

kisebb urnamezős kultúra is Kyjaticei . 

 

 

Kökor 

 

•i.e. 2,4millió-4500 

•Szeleta,  bükki, körösi kultura 

Bronzkor 

• i.e.4500-800-ig 

• Mészbetétes, halstatti, füzeseabonyi 
kultúra 

Vaskor 

•i.e 800-476 

• szkíták, kelták, szlávok, Jazigok, 
hunok, avarok,  

Mészbetét

es 

urnás 

Füzesabonyi 

csontvázas 

Halomsíros 

 

Kyjaticei 

Urnás 



7 

1.2.Bronz korszak  

 

A község neves szülöttje Balázs Béla 1904. és 

1906. években Tibolddaróc határában az Irma  

tanya a Réti malom és Bérci út között elterülő 

egyházi földeken ásatásokat végeztetett. 

Az ásatások alapján megállapította, hogy ez a 
terület egyike a leggazdagabb hazai 
őstelepeknek. Fennállásának ideje Kr.e. II. 
évezred végétől az I. évezred közepéig tartott. 
762 tárgyat találtak itt a kutatók, melyeket a 
Miskolci Herman Ottó Múzeumba szállították. 
Ezekből bronz tárgy csak négy volt, amely azzal 
magyarázható, hogy az ilyen tárgyak akár 
szántás vagy egyéb földmunkák során kerültek 
elő, akár kimondottan kincskeresés közben, 

hamar gazdára találtak. 

A telephely nem volt megerősített, mint a közeli 

latorúti  sályi, tardi ás szihalmi. A fennsík alkalmas volt 

földművelésre, állattenyésztésre, különböző iparágak 

űzésére. Lehet, hogy háborús időkben a szomszédos 

megerősített telepekre vonultak, de az is lehet, hogy 

csak ideiglenes nyári tartózkodási helyük volt itt. 

   A leletek egyformasága egyidejűnek mutatja a 

tardival, vattaival, szihalmival. Kunyhóikat, melyekben 

kör, vagy négyzet alakú tüzelő padokat találunk, földbe 

levert karókból készítették, amiket vesszőfonásokkal 

kötöttek össze és szilárdítottak s az egészet sárral 

tapasztották be.  A bronzöntés mellett, melyet a négy 

megtalált öntőminta bizonyít, agyagművességgel, 

szövés-fonással is foglalkoztak, utóbbiakat szintén 

hitelesítenek a tárgyi leletek. Temetőjük a telephelytől 

távolabb volt. Halottaikat elégették és hamvaikat 

urnába zárták.2  (3-4. ábra)  

                                                           

2 Balázs Béla: A Tibolddaróci bércúti bronzkori őstelep. Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeumi 

Egyesület 1906-1907. évkönyvéből. Archeológiai értesítő 1905-1906 és1907 évi XXXV, XXXVI, XXXVII. 

Kötetei. E szerző sajátkezű levele jelen sorok írójához 1959 II. hó 8.-án. Ebben a levélben írja többek 

között: hogy az Irma tanya közelében lévő Teknő völgyben lévő természetes dombból is kerültek ki 

bronz és vas tárgyak csontvázak mellől. 

 

3-4 ábra Bronzkori leletek Tibolddarócról 

4. ábra 
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Tibolddaróc ősrégi múltjára nem közvetlen, hanem 

csak közvetett bizonyítékok nyújthatnak az itteni 

földben talált, azaz ide elrejtett leletek. 

  Nees Mechtildie: „ A Tibolddaróci kincslelet” című  

tanulmányban többek között ezeket írja:  

1911-ben egy két- háromszáz éves tölgyes helyén 

létesítendő szőlő földmunkálatai alkalmával   

Odescalchi herceg birtokán találták a munkások e 

leletet, mely körülbelül három ásócsapás mélységben 

együtt feküdt, és így elrejtett leletnek tekinthető. 

Időbelileg két csoportra osztható. Egyik a hallstarti 

korba tartozó leleten erős, kékszínű patinát találtunk, 

míg a másik keresztyén korba tartozó darabjain ilyen 

patinát nem találtunk. Leletünk időbelileg két részre 

szakad és egészen a bronzkorig vezet vissza. A Krisztus utáni időben tartozó példányok eltérő 

kora arra enged következtetni, hogy nem egységes, hanem gyűjtött, összehordott lelettel 

állunk szemben. A díszek és ékszerek nagy száma is, mely különben sírleletre vallana, 

lehetővé teszi azt a feltevést, hogy a kereskedő, vagy bronzöntő raktára helyett egy sírrabló 

elrejtett zsákmányát lássuk a leletben.”3 (5,6. ábrák ) 

Több lelet is előkerült melyeknek feltalálási helyét nem 

jegyezték föl. 

 Ezt olvashatjuk a Nemzeti Múzeum 2002 évi 

kiadványában: Kund Elemérnek sikerült megszereznie 

azokat az ékszerekből, eszközökből, fegyverekből álló 

őskori bronzkincseket is, amelyek Borsod-harsányon, 

Miskolc-óhután, Pétervásárán és Tibolddarócon 

kerültek elő. 1951-ben ajánlotta föl a Nemzeti Múzeum 

gyűjteményének.4 

    Bükk-alján és a Budai-hegységben érdekes nyomai 

vannak az emberi kéz alkotásainak. Ezek a Kaptárkövek. 

 Ilyen kaptárköveket találhatunk Tibolddaróc határában 

az Ablakoskő-völgyben Bogácson, a Hintó-völgyben, Kácson a Kecskekő völgyben, 

Cserépváralján, Szomolyán stb.  

                                                           

3
 Archeológiai  Ért. 1932/33 évf. XLVI. k. 164-172 

4 201 éves a Nemzeti Múzeum -2002/3 kiadvány ( Kund Elemér) 

5. ábra Korai bronzkori tárgyak 

6. ábra Késő bronzkori darabok 
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    De mik ezek a kaptárkövek? Felfelé keskenyedő szikla 

hasábok, kőszállak, melyeken a természetes képződmény 

mellett emberi kéz nyomai is láthatók. A fülkés sziklákat 

eredetileg a szomolyai lakosok nevezték „kaptárkövek”-nek. 

Eger környékén a „vakablakos kövek” kifejezést használták, 

máshol a „köpüskövek”, „bálványkövek”, „püspöksüveg” 

elnevezés is ismert. Egyes sziklák elnevezése is igen beszédes: 

Ördögtorony, Ördög-kő, Bábaszék, Nyerges, Királyszéke, 

Kősárkány. A fülkés sziklák első alapos kutatója, ismerője 

Bartalos Gyula (1886-1900) legkövetkezetesebben az 

„emlékszikla”, „emlékkő” kifejezéseket használta, de 

találkozunk nála a „sziklalobor”, „faragott sziklacsoport”, 

„vakablakos emlékszikla”, „megalith kövek” és „köpüskő” 

elnevezésekkel is. Később Saád Andor kutatásainak és 

tanulmányainak köszönhetően – vált a legelterjedtebbé, 

közismertté a „kaptárkő” kifejezés. Később ezen a néven említik tanulmányaikban  a 

kaptárkövek rejtélyének megoldásán fáradozó kutatók.  

    Bartalos Gyula egri római katolikus lelkész említi,  hogy ha a cserépi ember földhöz nem 

vágja az üregből kivett s nem aranyat, csak valami humusz földet tartalmazó csuprot, a 

rejtvény valószínűleg meg volna fejtve. Így még mindig kétséges, hogy valóban kaptár, vagy 

elégetett ember hamvát tartalmazó fülke volt-e?5 

A kutatás mai állása szerint  a kaptárkövek 500-1500-között keletkeztek. A méhészet ellen 

szólnak az északi és nedves helyeken is fekvő üregek. Az ellen, hogy kultikus áldozati helyek 

lettek volna, még ellenérv nincs.6 

 Találhatók-e hasonló leletek máshol?  A kaptárkövekkel hasonló sziklavésetek a bulgáriai 

Rodope-hegységben fordulnak elő nagyszámban. Ezek urnás trák sírhelyek. 

    1581.-ben Bonfini Eger alapítóit a Rodope- hegység mellől i.e. 730-ban elűzött, Agrianes 

nevű trák-illír népben nevezi meg. Másik állítása, hogy kr.e. 100-ba a jazigok kiűzték Eger 

mellől a trák–illír földműveseket. 

    Adatai egybeesnek a Fekete-tenger északi részéből bevándorló szkíta invázióval, ekkor 

épült az egri kyjaticei kultúra telepének erődítése.  

A felsőtárkányi, mezőcsáti leletekben megjelennek a besszarábiai-bulgáriai eredetű kerámiák 

és a vas fegyverek. Még egy lehetőség: I. Darios perzsa király kr.e. 513-ba átkelt az Al-Dunán 

                                                           

5 Arch. Ért. 1891. évf. 137-139.1. Kolacskovszky Lajos: A Bükk kaptárkövei c. cikke.    Turisták lapja 1934 évf. 

219-222.1  Ugyanő A budakeszi kaptárkő. cikke Turisták lapja 1930. évf. 129.1. 
6
 Baráz Csaba: Kaptárkövek, Wikipédiás cikke alapján 2014 

7. ábra Ablakoskő Tibolddaróc 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szomolya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
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és behatolt a szkíták földjére, vereséget szenvedett. Előtte trák népek menekültjei 

érkezhetek a Kárpát-medencébe. Talán ebben az időben érkeztek az agriánok.7 

A rómaiak 72-ben megszállták a Dunántúlt, majd 106-ban Erdély déli részét. A Duna-Tisza 

közét nem sikerült meghódítaniuk. A rómaiakkal megjelent az írásbeliség így a térségről már 

írásos emlékeink is vannak. Az első ismert térképet is nekik köszönhetjük. 

Ptolemaiosz világtérképe az ókorban ismert világ térképe, melyet a Ptolemaiosz Klaudiosz 

fennmaradt könyve, a Geographia alapján állítottak össze. A könyv valamikor 150 körül 

keletkezett. Bár az eredeti térkép soha nem került elő, a Geographia részletes leírást 

tartalmaz az addig feltérképezett területekről, az „Óvilágról”, így a könyv leírásait követve 

újra lehetett a térképet szerkeszteni.8 ( 8. ábra Térkép részlet ) 

A térkép részleten látható, hogy a Duna-Tisza közén a szarmata jazigok éltek. 

  E nagy, két évezredet is magába foglaló korszakra nézve próbál eligazítást adni az 

érdeklődőnek Mezőkövesd város monográfiájának őstörténettel foglalkozó része is, 

Mezőkövesd és környékére vonatkozóan jeles szakemberek kollektív közreműködésével és 

fáradozásával megírt munka 1975-ben jelent meg.9 

 

 

8. ábra Ptolemaiosz világtérképe alapján készült részlet kb. 150-böl 

                                                           

7
Baráz Csaba, Dr. Kiss Gábor,Holló Sándor: Szakrális kőemlékeink Kaptárkövek Magyarországon /2011 ( 

www.természetvédelem.hu )/ 
8
 Ptolemajosz világtérképe Wikipéda szócike 2014 

9
Vinkovits Sándor: Mezőkövesd város monográfiája.. Bükk alja vidéke a honfoglalás előtt.  

írása 36-38.1. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ptolemaiosz_Klaudiosz
http://hu.wikipedia.org/wiki/150
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    Ebben Vinkovits Sándor megállapítja, hogy a Kr.e.19.századtól kezdődőleg a Közép-Duna 

medencében önálló bronzkor alakult ki, melynek egyik körzete volt a Felső-Tisza vidékére 

hatást gyakorló füzesabonyi csoport. Az öntőműhely a mai Füzesabony helyén lévő 

településen működött. De az előbbiekben láttuk, hogy Tibolddaróc előbb megnevezett határ 

részén is volt ilyen műhely. Az itt talált leletek közt nagy számban vannak sarlók, melyek 

kulturált földművelésre, kalászosok termesztésére utalnak. A leletek tanúsítják, hogy ezen a 

területen már folyt földművelés. 

    E békés mezőgazdasági kultúrát a harcias illírek 10  romba döntötték ugyan, de 

kivirágoztatták helyette a temetkezési módjukról elnevezett halomsíros kultúrát, melyet új 

közép-duna medencei kultúrának nevezhetünk. Ez a kultúra maga technikai szintjen 

előállított bronzeszközök mellett kerámiai készítményeket is hagyott maga után. Az illírek 

után jönnek az illír-trák keveredésből származó pannonok, majd a szkíták. Kr. e. 350-ben 

megjelennek a kelták,11 ezek után a dákok12, jazigok. 13Ez időre esik a pannóniai római 

hódítás. Ekkor a Kisalföldtől keletre fekvő hegyvidékeket a bójok14 töredék népe, a kvádok 

szállták meg, így a Bükk-hegységet is. 

 A jazzig és kvád területeket az úgynevezett Csörsz árka választotta el egymástól két ágba. 

 A felső ág Vác irányában kezdődött és Árokszállás, Erdőtelek, Dormánd, Mezőtárkány, 

Egerfarmos határain keresztülhúzódva Ároktőnél ért véget. A jazigokat a Bükk hegység 

területéről kiinduló kvád támadások ellen az árok másik ága védte, amely Füzesabonytól 

kiindulva elhaladt Szihalom, Mezőkövesd irányában egészen Sajószentpéterig. Ebből 

megállapítható, hogy Tibolddarócot és környékét a kvádok uralták, birtokolták ez időben.    

A Kr. u. a 250. év körül kezdődő nagy népvándorlásban újabb népek hömpölyögtek át 

vidékünkön. A gótok, gepidák, alánok, szlávok, hunok, újra gepidák, jazigok s végül az avarok, 

kiknek hatalmát és uralmát Nagy Károly frank király, majd német-római császár döntött meg 

a 800-as évek elején.15  

    A hunok jelenlétére csak a nem rég feltárt kistokaji és szentistváni sírokból lehet 

következtetni. 

Darócon találtak a hunok korából származó III. Valentinian által kiadott római arany solidust, 

sajnos a lelet pontos helye nem meghatározható.16 ( 9.ábra) 

 

                                                           

10
 Germán néptörzs a mai Horvátország, Szerbia,  Dunántúl területén élő nép. 

11
 Kelták Idoeurópai nyelvet beszélő talán legrégebbi európai nép ( galok, bojok, irek) 

12
 A mai Románia területén i.e. 1000-től élő  trák nép. 

13
 A  Jazigok Szarmaták egyik törzse, iráni nyelvet beszéltek közeli rokonai a Szkítáknak.  

14
 Germán törzsek: Gepidák, Gótok, Kvádok, Vikingek, Frankok 

15 Mezőkövesd város monográfiája. Vinkovits Sándor: Bükk alja vidéke a honfoglalás előtt.  

írása 36-38.1. 
16 -III Valentin  császár- Attila római ellenfele 
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9. ábra Római solidus elő és hátlapja 

 Az volt eddig a tudomány álláspontja, hogy Nagy Károly vetett véget az avarok uralmának 

hazánkban, de ezt újabban a magyarság eredetét kutatói megkérdőjelezték, elsősorban 

László Gyula a kettős honfoglalás elméletével 17 

    Szerinte az avarok, az úgy nevezett onugorok, az első honfoglaló magyarok voltak, akik 

670-680 közt telepedtek meg a Kárpát-medencében. A második honfoglaláskor, a 9. század 

legvégén Árpád vezetésével a turk( török) magyarok jöttek be, kik rokonaikat találták e 

helyen. 

Az avarokról ugyanezt írja török Mahmud Tedzsumán, miszerint az avarok saját nyelvüket 

beszélő népeket találtak a Kárpát-medencébe18.  Ugyanezt támasztja alá Ptolemajosz 

térképének népnevei:„a magyarok és szavárdok már a Kr. u. 2. század közepe táján Európai 

Szármácia területén éltek”.19 

-Egyes tudósok a jászok őseit már a régebbi korokban is a jazigokban keresték, és innen ered a 
Jászság latin elnevezése Jazygia. 

 Lehet, hogy ki kell egészíteni a kettős honfoglalás elméletétét hármasra vagy négyesre? 

2 A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 

    Rátérve azokra az időkre, melyek már korunkhoz közelebb vannak, melyekben már írásos 

emlékeket is találunk községünkre nézve, először is be kell tájolnunk e települést az Árpád-házi 

királyok idejében, vagyis azt kell megállapítanunk, hogy milyen községeket találunk Tibolddaróc 

közelében. Ebben nagy segítséget nyújt az újabb történelmi kutatás, valamint az a térkép, mely 

Borsod vármegyét tünteti fel az Árpádok korában. 20 

 

                                                           

17 História IV. évf. László Gyula: A kettős honfoglalásról  3-4 1. 
18

 A Tarih-i Üngürüsz (, „A magyarok története”) eredetileg latin nyelvű krónika, amelyet Terdzsüman Mahmud 
(Mahmud Tercüman) (1510-1575), I. Szulejmán szultán bajor származású tolmácsa, diplomatája 1543-ban, 
Székesfehérvár királyi könyvtárának elégetésekor mentett meg és fordított le török nyelvre. Wikipédia 2014 
19 Wikipédia, Ptolemaiosz világtérképe cikk,  Népek nevei a térképen 
20 Györffy György : Az Árpád-kori Magyarország történelmi földrajza 1966 .1. kötet 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Terdzs%C3%BCman_Mahmud&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szulejm%C3%A1n_oszm%C3%A1n_szult%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tolm%C3%A1cs_(foglalkoz%C3%A1s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/1543
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_nyelv
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A térképen Örsúr vára alatt van Váralja község, más néven 

Középkács, vagy Mészalja.  

    A múlt század végén így képzelte el e vidéket bejáró Kandra 

Kabos. 

    Az úgynevezett Latori, vagy Török út felett egy pompás 

fekvésű vár állott, ez volt Kács vára. A várhegy alatt lévő völgy 

ma néma pusztaság, hajdan népes hely volt. Okmányok 

bizonyítják hogy ez volt Középkács, Kácsváralja. Kivehető helyét 

is a hagyomány máiglan Tibold falujának nevezi.  

   A másik helyen ellenben ezt írja:   

Az Égett malomtól ( ma a Tibolddaróchoz közeli Budai-Nagy  
10. ábra részlet az Árpád kori térképből 

malom néven ismert) a völgy közepe táján innét jobbra  

(T. darócfelől menve) esik a Sályi határban Középkács,  Kácsváralja romvár és az elpusztult falu. 21 

 

    Balázs Béla a kérdésre válaszolva idézett levélben a következőket írta: 

 Diák koromban többször voltam a Várhegyen, és láttam a csúcson az erődítmény alapfalait, négyzet 

alakú volt. Legalább is jókora őrtorony lehetett, nemcsak omladék, de kőfal volt körül, négyzet alakú 

szintén. Osztom az ön véleményét, hogy inkább ez lehetett a Tibold vára, mint a fürdő melletti. De 

diákkoromban még egy másik őrtorony alapfalait is láttam az Égetett malom közelében. Ha 

felmegyünk, az erdőbe a malomtól a patak irányába keresztbe egy teraszszerű lapályos részt találunk. 

Azon volt 2-3 m átmérőjű kör alakú alapfal. Helyenként fél méter magas volt a kőfal, de az akkori 

legelőt föltörték, szántóföldnek használták s évek múlva eltűnt. Nem merem állítani, hogy hadi célra 

használták, de lehetett vár is.  

 Az Égetett malom és a Gödör malom között valami földmunkát végeztek itt ugyancsak diákkoromba 

is több ház alapfalait ásták ki ott.  Állítólag Középkács volt ott22 ( 2012-ben szántáskor még a falak 

előkerültek) 

Kandra Kabos és Balázs Béla által írt mondatok alapján az új történelmi térképet figyelembe véve így 

állíthatjuk össze Tibolddaróc és a körülötte lévő falvak térképét. 

    Felkácson volt  a kolostor, melyet a mai templomtól a fürdőig terjedhetett a hegygerincen, vagy a 

völgyben közbeeső melléképületekkel, a zárda veteményes, gyümölcsös kertjével, ispotállyal, 

fürdővel, menedékhellyel. A kolostor az 1100-as évek végén, vagy az ezerkétszázas évek elején 

keletkezhetett. Így a mongol támadáskor 1241-ben már fennállott. Ez azonban nem biztos. 1549-ben 

pusztult el. Hogy vár volt-e a fürdő mellett, adatok hiányában sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet.  

    A mai közúton Kácstól Tibolddaróc felé jöve,  az itt folyó Kácsi-patakon túl az összeszűkülő 

völgyben, a Bodnár malomtól nyugatra a Várhegy kiemelkedő szikláján, a völgyet észak és dél felé 

elzáró stratégiai ponton romtöredékeiben ma is szemlélhető lovagvárat a Tibold várat találjuk. 

   Egy azóta elhunyt adatközlő szerint ez rablóvár volt. Urai innét tartották rettegésben és 

fosztogatták a környéket.23 

                                                           

21 Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez II. Eger 1885 

( Az Örs ( Eurs úr ) nemzetség és a Kácsi apátság.) 
22 Balázs Béla leveléből.  (Kézirat a szerzőnél. ) 
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   E várhoz tartozott a hagyomány által emlegetett Tibold falva 

az Égetett és a Gödörmalom közt, Középkács Váralja volt 

Örsúr vára alatt a völgyben. Bár logikailag helyeselhető Balázs 

Béla következtetése Felkács és Alkács között kellett lennie 

Középkácsnak ezt vélte ő feltalálni az Égetett malom és a 

Gödör malom között. 

   Kandra Kabos  az Égettet malomtól nem északra, hanem 

kelet- északkeletre a Kelemenesei tölgyesen, majd később 

1911-ben telepített szőlőkön az úgynevezett Telepen túl a 

Sályi határba képzeli el Középkácsot. 

   A Kelemenest régebben Kelemen falvának is nevezték. Így 

nem kizárt. hogy létezett egy Kelemen falva nevű község is, 

mely  a hazánk földjén átzúgó harcok, viharában valamikor 

elpusztult, pusztává,-határrésszé lett Daróc és Sály között. 

   Sály és Ábrány között, Felső-Ábrányhoz egészen közel, még egy Leány vagy Leányfalu község terült 

el, (ma is mint határrész) Tibolddaróc határában.  Ezt a falut a család leányági örökösei birtokolták, 

ezért nevezték Leánynak. Plébánosai pápai tizedet fizették az 1330-as években. Úgy gondoljuk, hogy 

a halastó mellet lévő halom, mely nem csak templom, de erőd romjait is rejtheti magában, fekvése 

alapján inkább Leányhoz tartozhatott, mintsem a messzebb lévő Sályhoz. 

 

   Örsúr nemzetség várát, központját a Krónikák általában Sajóörös faluban jelölik meg, míg 

Anonymus, Béla király névtelen jegyzője a Bükk-hegység déli lejtőjén. 

Örsúr nemzetsége kétségkívül a Borsod vármegyét megszálló két ősi nemzetség egyike. A másik  

nemzetség a Bors kitől a megye nevét is vette.24 

   Ám akármennyire is hatalmas volt Örsúr nemzetsége, mely nemzetség az eddigi állításokkal 

szemben,25sem kabar, sem kun nem volt, hanem magyar.26 A Szent István király idejében végbement 

megye és közigazgatási reform következtében nem Őrsúr vára lett a megye székhelye, hanem mint az 

a határvármegyék esetében megfigyelhető, az országból kivezető főútvonal mentén  jelölték ki27 

2.1. Tibolddaróc  

Község korai oklevelekben Darócz, Darowch vagy Alkach néven szerepel.  A következő kérdés a 

község mai nevének a Tibolddaróc szóeredetének megfejtése.  

A Tibold szó világosan utal az Örsúr nemzetségből származó Tibold családra, mint a község több száz 

éven át volt birtokosaira. 

 

                                                                                                                                                                                     

23 Néhai id. Gr Zichy György szíves közlése 
24 Györffy György idézett művéből. 737. lap 
25 Anonymust így ír ezen családról: Örsúr atyja Ócsád, azon két kun vezető egyike, kiket a kijevi 

fejedelem a magyarok ellen segítségre szólított s kik később látva Álmos vezér kegyességét, mondván , 

e mai naptól fogva urunkká és parancsolónkká választjuk utolsó íziglen és ahová szerencséd vezetne, 

oda követünk. (8 és 10. fej.II. kiadás 13-16.1.  u. o. 32 fej. 42-43.1.  Szabó Károly fordítása ) 
26 Györffy György idézett művéből.737.lap  
27 Lásd tovább ugyanott 

11. ábra Őrs vezér címere
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     S mit jelent a daróc szó? Több községet neveznek 

hazánkban Darócnak, megyénkben ilyen például 

Lénárddaróc.  Más megyékben is  vannak ilyen végződésű 

települések,mint például Fülöpösdaróc, Királydaróc, Daróc. 

( A Kárpát-medencében 16  daróc nevű település van) 

    Az Árpád kori Magyarország történelmi földrajza című 

mű szerzője szerint minden ilyen nevű községben királyi 

darócok laktak.  

    A daróc szó alaposabb jelentését megtudhatjuk Szirmay 

Antal: Hungariain Parabolic.. etc Budán 1887-ben kiadott 

latin nyelvű munkájából. Itt azt olvashatjuk, hogy „ IV. Béla 

alatt királyi darucariusok voltak azok, akik a sólymokat 

idomították. Oklevél bizonyítja, hogy ezek az 1273. évben a 

Szepes megyei Drauch faluban laktak, melyet a németek 

ma is die Autznak, a szlávok pedig Dravetznek neveznek. 

Ezek egyébként csak vadászattal foglalkoztak, 

elhanyagolták falusi gazdaságukat, mezítláb, derekukat 

kender kötéllel körülkötve jártak. Ezt bizonyítja III: Endre oklevele is az 1293. évből, mely szerint a 

magyaroknál az igen megvettet hitszegők számára ír elő ilyen öltözetet a törvény, és aucariusoknak 

nevezi őket  

    A sólyom idomítóknak, ( mert királyok és főurak is kedvtelésből szívesen foglalkoztak 

sólyomidomítással és nem csak vadásztak velük), szegényes, az előkelők által megvetett öltözékről 

mehetett át a daróc szó a kender, főleg azonban a durvább  anyagból készült öltökre. 

     Borovszky a szláv dravetz szó alapján szláv eredetűnek tartja a községet. 28  

Dr. Sárközi Zoltán Mezőkövesd város történetének megírója is ere a véleményre hajlik, hogy a 

honfoglaló magyarok itt szláv eredetű lakosságot találtak.29 Ha azonban elfogadjuk László Gyula 

elméletét a kettős honfoglalásról, akkor itt is meg lehet kérdőjelezni a szláv eredetű lakosságot. 

    Mivel a községet korábban Alkácsnak nevezék, jó lenne tudni, hogy a Kács szó mit jelent. 

Oklevelekben Cach, Kaach. 

Borovszky szerint a szláv kacu(= meleg) szóból ered. A kácsi melegvízű forrás és patakra utalhat 

 László Gyula szerint a kacs (=szőlőkacs) szóból származik, vagy jelenthet nyúlványt végződést. 

 De lehet személynév is, előfordul a XIV században. Szóba jöhet káta (=gát,erőd) besenyő szó is. 

hasonlóan az Újvidéki településhez melyet Chacz, Chaz-formában írtak. 

Lehoczy az ótörök casu  (=bolyongó )névben jelöli meg eredetét. 

A török kac (=kevés, kevesen) szintén jelentheti egy kis település neve ként, hiszen a magyarban a 

török szavak gyakorik, valamint a magyarok előtt itt lakó avarok is valamilyen török nyelvet beszéltek. 

A grúz khach  ( =kereszt) szó, mint kazár hagyaték is szóba jöhet.   

                                                           

28 Györffy György idézett művéből 1. kötet, 740-741 . o. 
29 Dr. Sárközi Zoltán : Mezőkövesd város monográfiája 1975 (Mezőkövesd  (1275-1918) tört. 40. l.) 

12. ábra Őrs vezér szobra Kácson 
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A község őslakosságát a legkorábbi ismert nevek alapján magyarok alkotják.A Nagy, Kádas, Pásztor, 

Szabó,Tót, Abocs, Durik, Mocskos, Hegedüs, Csizmadia, Dósa nevek  döntően magyar eredetre 

vallanak. Kivétel a Durik és a Tót melyek szláv eredetűek. 

( A mocskos szó az idők folyamán jelentésváltozáson ment át. egykor sötétet, barnát jelentett ma 

azonban kifejezetten negatív jelentéssel bír.) 

 Az 1570-es török összeírás,30 valamint két korai egyházlátogatási jegyzőkönyv van a Tibolddaróci 

Református Egyházról az 1640 és 1655. évekről a Sárospataki Református. Egyház levéltárában31 

   A közlést tevők közt ezek a nevek  szerepelnek: Váradi, Szabó, Dósa, Németh, Pinczés, Szücs, 

Mocskos, Horváth, Káta, Szarka, Panyiti, ezek is magyar lakosságra utalnak.  

 Az 1700 években telepítettek be lakosokat ezek egy része szlovák volt. 

Az újra éledő katolikus egyház megerősítésére szolgált az a 106 szlovák család is, kiket a Sáros megyei 

Abos (ma Obisovce ) községből telepítet ide egyik Péchy gróf munkásnak az 1750-körül. 32 

 3. ÖRS VEZÉR ÖRS UR  

   Különböző forrásokban Eurs, Örös úr, Örs úr, Őrs vezér, Őrsur, Ursur, Ursuur, Ürs, Werusur. 

Az Őrs név ótörök eredetű, jelentése férfi, az úr utótag, vezér, törzsfő jelentéssel bír.     Örs vezér 

pedig, ha másért nem, a róla elnevezett budapesti tér miatt ismerős. Nem sokat tudunk róla, azt is 

egy kétes hitelű osztrák krónikás, Ortilo de Lilienfeld feljegyzéséből. A krónikás szerint  Örs vezér az 

augsburgi csatát követően, 955 után kemény kézzel bánt a mai Ausztria területének lakóival. Utána 

már a békés hajlamú Géza nagyfejedelem következett. Vagyis Örs Taksony nagyfejedelem országlása 

alatt volt befolyásos vezető. 33A Kárpát-medencébe 29 település Őrzi emlékét. Az Örs címerének rajza 

Bükk alja és Dél Borsod a honfoglalás idején és a középkorban  című műben látható34  

Mindenki tudja a hét vezér nevét: 

Árpád, Előd, Ond, Kun, Tas, Huba, Töhötöm. 

Nézzük a forrásokat: 

Árpád, Szabolcs, Gyula, Örs, Kund, Lél, Bulcsú  - Kézai Simon (1283) 

Árpád, Szabolcs, Kurszán, Ete, Lél, Huba, Harka. (Őrsur kunok vezére.) - Anonymus  (1300 ) 

Árpád , Szabolcs, Gyula, Kund, Lél, Vérbulcsú, Örs.-Képes krónika (1360) 

Árpád, Szabolcs, Gyula, Ürs, Lejl, Kend, Bulcsú - Mahmud Tedzsümán (1550) 

                                                           

30 Bayerle Gusztáv:  Hatvani szandzsák adó összeírása 1998. 171. lap 
31 Az alsó-borsodi egyházmegye protokolluma a megyebéli lelkészek rektorok, templomok 

jövedelmeiről 1640 és 1665 évektől kezdődően. Ref.tudományos gyűjtemények levéltára, Sárospatak. 
32 Néhai özv. Kerekes Ferencné szíves közlése 
33 Födes Péter: Anonymus titkos közlései 1994.(www./karuna.hu) 
34 Lehoczky Alfréd: Bükk alja és Dél Borsod a honfoglalás idején és a középkorban 1997. 29,36.lap 
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Jókai Mór, aki jártas volt a magyar történelemben ( írt egy  A magyar nemzet története regényes 

rajzokban  című könyvet is). 

Megemlékezik a Tiboldokról egy művében, úgy gondolom,e családról ír, hiszen honfoglaló őse csak 

ennek a Tibold családnak volt. 

 

„Itt a legelső ős, kezében a dárda, 

Mely az ellen-vezér szivét általjárta. 

Ő vala az első, ki honfoglaláskor 

Zászlóját kitűzé a Zoborra; ezért 

Eredetére még előkelőbb százszor, 

Miként Álmos vezér.” 

Jókai Mór: „A tiboldi vár” 1862 

Egy másik költőnk, hasonló művének, ihletője szintén Tibold lehet, de a műből nem azonosítható 
egyértelműen a család. Madách anyja, Majthényi Anna halotti anyakönyve szerint Darócon született, 
s benne is a Tiboldok vére csörgedezett , így ismerhetett ősei legendáit. 

"Esküdjél nő, esküdjél Istenre, 

hogy hiven megőrzöd szívedet, 

Nyerjek bár a harcdúló Tiboldon, 

Essék bár, hogy a sír eltemet.  

Madách Imre: A vámpír 

    Az Örsúr központja, vára a megye Déli részén feküdt. A Kézei szerint: A negyedik kapitányt Örsnek 

hivták. Ez, mint mondják, a Sajó vize mellékén ütötte föl sátrait.
35

 Anonymus pedig a Bükk déli 

lejtőjén fekvő Örsúr várában jelöli meg székhelyét
36 

A Kácsi templom egyik kövébe  ez volt olvasható: „ Dux Eurs Deo suo 900” ( Eurs vezér az ő istenének 

900).37 

    Anonymus, Béla király névtelen jegyzője e vidék honfoglalását a következőképpen írja le:  

Azután Árpád vezér és nemesei innét (t.i. Emőd mellől) elidulván a Nyárád vizéig menve, tábort 

ütöttek a patakok mellett, azon helytől fogva, melyet most Kácsnak neveznek, hol is Acsádnak, Örsúr  

Atyjának nagy földet adott és ott azután annak a folyónak fejénél várat épített, melyet most Örsúr 

várának neveznek. Innen azután Árpád vezér és övéi elindulván az Eger vízéig menvén és ott 

kunyhókat készítvén, több napig maradának és azon halmot, melyen a vezérnek leveles szint 

emelének, Színhalomnak nevezték és táboruk az Ostoros vízétől a Poroszló váráig terjedt 38 

                                                           

35
 Kézai Simon:  Magyar krónikája Második könyv  I. fej. 8§ 

36 Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez II. Eger 1885 
37 Felső magyarországi Minerva: Nemzeti folyó-írás 3 kötet ( 1827) 
38 Anonymus: Gesta Hungarorum  32 fejezet (XII. század vége) 
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       A nemzetség szállásterületének kijelölését a Tibolddaróci néphagyomány így beszéli el: Az Örs 

vezér felment a hegyre a szakállát Keletnek a Tisza felé fordította, s azt kétfelé osztotta Északi és Déli 

irányba. Így jelölte meg az elfoglalandó birtoka területét.39 

   A honfoglaláskor Örsúr elnyerte a Sajótól az Eger patakig terjedő Bükk-alját, s a mögöttes 

hegyvidéket. Örsúr nem szállásterületének kisajátítása a X. század második felére vagy István király 

uralkodása elejére tehető. A XIII-XIV. században az Örsúr-nemzetségből levezethető családok kezén 

mintegy 20 falut találunk:  

Ábrány, Bükk, Damak, Daróc, Filtó-Nyék része, Oszlár, Őrös, Örsúr vára, Sály, Szalonna, Váralja, Zsiros. 

Ezek közül Oszlár és Nyék része nevéből következtethetően későbbi szerzemény.40 

Az internetes helytörténeti adatokkal alapján, az oklevelekben előforduló helységneveket, saját 

kutatásommal kiegészítve, készítettem egy térképet melyen 34 település szerepel. A következő 

térképen feltüntetett településeken kívül, bizonyíthatóan Tibold birtok volt Tiszaörs, az erdélyi 

Királydaróc, valamint a székelyföldi Tibot.  (14. ábra ). 

Egyes falvak ma már nem találhatóak meg, vagy nevük megváltozott. 

A Fejéregyházi puszta, Pélyi puszta, s Montaj tanya azonban őrzik ma is a volt falvak neveit. 41  

Több település viseli az Örs nevét a Balaton környékén: Alsóörs, Felsőörs, Kővágóörs, Pesten és 

környékén: Budaörs, Örs-vezér-tere. A helynevekbe megjelenő név eredetét Györfi György úgy 

magyarázza, hogy az Őrsök bizonyára támogatták a korai Árpádházi királyokat erre utalnak a 

birtoknevek Székesfehérvár- Buda körzetébe.  Ma a fenti települések története Örs vezérrel 

kezdődik42 

 

  A 13. században  a Cserépváralja és Eger közötti  térségben 

már nem ismerünk Örs birtokot . 

Valószínű, hogy az egri érsekség megalakulása idején, már 

nem voltak kegyeltek, és elvesztették birtokaik egy részét. 

Mindenesetre tudjuk, hogy 1292-be a kácsi György apát 

hevesi birtokot adott el, kegyurai a Tiboldok jóváhagyásával.43 

Itt is találunk két Örs nevű települést Tarnaörs  és Tiszaörs. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

39
 Kandra Kabos följegyzése 

40 Györffy György idézett munkája 740-741. l. 
41 Csorba László lelkipásztor: Mezőnagymihály története 1975 
42

 Lehoczky Alfréd: Bükk alja és Dél Borsod a honfoglalás idején és a középkorban 1997 
43

 Magyar Katolikus lexikon 

13. ábra Örsvezér ábrázolás a Képes 
krónikában 1360
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3.1. A nemzetség birtokai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra A Tiboldok birtokai 
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Damak 

Kács 
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Tard 
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Leányfalu 
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Boldva 
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ÖRS-TIBOLD-NEMZETSÉG BIRTOKAI XI-XV. sz. 
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( Tiszacsege) 

 

Sáta 

Németi 

 

Oszlár 

Martonyi 

Szalonna 

Tiszaőrs 

Vatta 

Sály 
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3.2. A Tiboldok 

A Tibold név a Teobald  germán Dietbald név görögösített alakjából származik, jelentése (nép) + 

(merész).. 

Két jelentős család viselte a Tibold nevet. Az eggyik Őrsúr leszármazottai ( de genere ursur előnévvel), 

Ez a család Észak-Magyarországhoz köthetők. Később Tibold vagy Daróci Tibold előnévvel szerepelt,  

az okiratokban. A név Thibol, Tibold, Thybolth, Tibolt,Tibot alakban fordul elő. 

A másik Tibold nemzetség (Tibolch, Tybold, Tibold bani, Thiboldi) történeti hagyományai Kézai 

szerint még Géza fejedelem idejébe nyúlnak vissza. Ekkor költözött Magyarországra a nemzetség őse 

Tibold ispán Németország Fanberg vagy Samberg nevű városából. Babocsa és a dél-dunántulhoz 

köthetők, később Gráf vagy Babocsai előnévvel. 

 

De lássuk a község nevét adó Tibold család genealógiáját nagy vonásokban 

    Az előzőekből tudjuk, hogy Acsád fia Örs úr volt. A Tibold nemzetség tőle veszi de genere Örsúr 

nemesi előnevet. ( Örs úr utóda ) 

     Tibold ispánt (1060. év körül) szintén nemzetségbelinek tartják,  Azon hűséges vitéz volt, aki 

 I. Endre király fiát, Salamont és kincseit „ oly meghagyással bírá, hogy azokat Molk várába szállítsa.”44  

( korábban Ausztria fővárosa ) 

 

1129-Történt pedig, hogy a király ( II. István ) Egerben nehéz betegségbe esett, már mindenki azt 

hitte, hogy halálán van. Hiú reménységtől vezettetve, Bors ispánt és Ivánt az árulók királlyá 

választották. Mikor pedig a király Isten akaratából jobban lett, Ivánnak fejét vétette, Bors ispánt pedig 

csúfosan kivetette az udvarból Görögországba, és azt határozták, hogy atyafiságából ezután senki se 

legyen méltó arra, hogy belépjen a királyi udvarba. 45Bors volt az Borsod megyei ispán, kit száműztek, 

A szövetséges földesúr Iván valószínűleg a Tibold család feje, míg el nem vesztette. 

… Egy 1155. évben íródott  egy okiratban olvashatjuk: „Belus comes, filius Ugra, filii Buhna de genere 

Ürs oneribus Miksa fily sui in se levatis ete”.46    

   Ebből a következő nemzetségfa állítható össze. 

Buhna 

Ugra 

Belus c.     Suinmur 

Miska 

   1230.év körül IV. Béla király a borsodi várföldek visszafoglalására egy négytagú bizottságot küldött 

ki, ezek egyike Lörincfi Miklós vala „ de genere Vrs”47 

                                                           

44
 Budai Polgári lexikon III. k. 340.1 Kandra Kabos id. m.-ben 

45
 Képes krónika:Kálmán fiát Istvánt királlyá koronázzák című fejezet 

46
Fejér György: Codex Diplomaticus Hungariae 1938. VII.148-149 

47
 MNL OL. VII.18.1 
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   Az is feltételezhető, hogy a IV ( Kun) László alatti összeesküvésben is részt vettek a hevesi és borsodi 

urak között. 

   1291. Geszti László. Ivánkának fia lovag /comes48/, a kácsi apátság fő kegyura és protectora. 

   1292. Örs Imre úr /comes/, ivadék nélkül halt meg.  Azt, hogy Örs nemzetségbeli volt, nevén kívül 

bizonyítja az a körülmény is, hogy a halálos ágyánál ott látjuk a kácsi apáturat is.49 

   1323. Csanád, egri püspök előtt Csépán fia, János, Veckelin fia, János és Tibold fia Tibold, de genere 

Örsúr, fiok fia István fia Pál ellen folytatott perben egységre léptek.50  

1339-be újból egyezkednek a Tibold család szétágazott tagjai. Ebben az egyezkedési okiratban már 

említve van Kácson a szent Kereszt tiszteletére emelt kőtemplom, valamint Kelemenes 

(Kelemenlesnek is olvasható) mint a kácsi birtokból levágott földdarab.51 

 Az 1339-ik évi egyezkedésen a birtokfelosztásban a következő nemzetségi ágak vette részt: 

 

                  Csepán,    Tibold,     Pál,     István, 

János Mese,           Tibold,         Imre Miklós-János,l    Péter. 

Ezen összejövetel Lorán (Leányfalván) történt. Különben csupán Tibold fia és az István-fiak 

egyezkedtek Fel és Alkács (Daróc) tekintetében. A többiek inkább tanuk.( Leányfalu, Sály, 

Tibolddaróc, Bükkábrány közötti település volt.) Az 1339.év előtt Jákó, s később ennek Lőrinc fia 

bírja.52 

1347.évben a nemzetség élén a következők álltak: 

     Tibold                                            Pál                          Veckelin 

     Tibold                                            Imre                            János 

László, János, Mihály          Miklós, Antal, Mihály          Lőrincz, Miklós 

   Akik az egri káptalan előtt bevallják, hogy a pörpatvar elkerülése végett megosztoznak a két Kács, 

Geszt, Leány, Nádasd, Oszlár, Dorogma, Bikk, Mészalja, Váralja még osztatlan birtokain, s 

elhatározzák, hogy akik közülük, vagy ivadékaik közül annak megmásításán mesterkednék, nyíltan 

vagy alattomosan, a pör előtt a másik javára száz márkát legyen köteles letenni.53 

   1347. Alkács alic Nomire Daroch, melyben most Tibold és fiai laknak, más faluval, Káccsal, mely 

Lőrinc fia Jakab és Felkáchhal, mely Veckelin fia, Jánosé volt, Feketehesér(Fekecsér) földrésszel együtt 

jutott Tiboldnak és fiainak. Ezen Felsőkács falut a Fekecsér földrésszel együtt János elzálogosította 

volt, de Tibold kiváltotta. Tibold és János fiaié lett circa ecclesiam (az egyház földje, vagy templom 

környékén lévő) rész. Egy rész a plébánosnak is jutott.54  

                                                           

48
 Comes, lovag, vagy ispán. A cím nem jelentett autonómiát, csupán a vármegye közigazgatási, katonai 

és bírói irányító hivatalát.  Későbbi jelentése gróf adományozható főnemesi cím. 
49

 Ágfai Antal: Tiszaörs  Egyházának története 7-12 lap 
50

 MNL BAZMLT Borovszky jegyzetek:  Darócz, Proc. Tab. 228 
51

 Fejér György: Codex Diplomaticus Hungariae 1938.VIII. 4.398 /Hosszabb kieg. a jegyzet végén !/ 
52 Sztáray Oklevél I. 35. (Serényi család zábláthi levéltárából ) 
53 Fejér: Cod. Dipl H. IX.527 ( 50-52 lap) 
54 Egri káptalan előtt megegyező levél 1347 év  Dl 3847 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Isp%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye
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( Fekecsér az első ismer Tibold szőlő 1334-ből ) 
    1347 év körül „magister” Tiboldnak hasonnevű fiáról 

olvashatunk.55 

   1348 a de genere Örs úr Sályi Aba fia Péter megölte 

rokonát Leányfalusi Miklóst56  

   1381: Péter a Jánfalvi István fia tiltakozik Tiboldfi Tibold, 

Imre és a Vetkelin unokák ellen, hogy a leány nemes, 

néhai Csépánynak visszaváltott Dorogmai, Mészaljai és 

Leányi birtokaiból az őtet megillető 70 márkára becsült 

részt meg nem adták. 57 

1381: A daróci és a többi Örs nemzetségbéliek Szent 

Margit ünnep előtti kedden (július 12-én) a Sajókazán 

tartott nádori gyűlésen bizonyság levelet kértek, hogy 

miként elődeik, úgy ők is szakadatlan és békességes birtokában valának a kácsi monostornak,  

valamint Darócz, Váralja, Geszt, Sály, Leányfalva, Dorogma, Bikk és Oszlár helységeknek. A szokásos 

vizsgálat után a nádori bizonyság nekik megadatik.  Az Örs nemzetségbeli nemesek ősiségi 

bizonyítványt kértek –és nyertek. Ekkor vettet utolsó lobot a nemzetség ősi, dicső fénye, midőn őket 

a vármegye urai „ de genere”származásúnak, honfoglaló fejedelmek utolsó ivadékainak vallják 

egyenlő akarattal.58 

  1409-ből Daróci Tibold fiának, Istvánnak felesége nevét ismerhetjük meg, Petry Zsuzsannának 

nevezték. 

  1424 novemberében Zsigmond király parancsot intéz a leleszi konventhez Daróci Tibold fia, László és 

ugyanezen Tiboldok néhai fiának, Miklósnak özvegye és fia Mihály, István és Tibold panaszára, a  

vizsgálatra. Sályi Tamás fia, László ugyanis egy daróci jobbágyuk feleségét bántalmazta, kegyetlenül 

megverte, őt továbbá Nádasd faluban néhai jobbágyukat kínos fogságban tartotta. Királyi emberek ez 

ügyben: Négyesi Béres János, Gelei Pál fia, Gergely, Vathai András fia, György és Fábián fia, Kilián. A 

vádat a vizsgálat igazolta, tovább menve megállapítja, hogy a vádlott ezen túl Darócon két jobbágyot 

kegyetlenül elvert és szénájukat is lekaszáltatta Nádasd faluban. 59 

  1429-Daróci Tibold fia, László országbírói bírságszedő.( 15 ábra a pecsétje)60  

   1453-ban László király előtt panaszt emelnek Daróczi Tibold fia, János és testvéreik, István, János és 

Tibold amiatt, hogy Daróc Váralja és Kács falvaikból nagydarab földeket és erdőt foglaltak a Diósgyőri 

várnagyok… 

A király megparancsolja Garai László nádornak, hogy vizsgálja meg ezt az ügyet, s a jogtalanul 

elfoglalt földeket adassa vissza. 

                                                           

55 Fejér: Cod. Dipl. H. IX.527 ( 50-52 lap) 
56 MNL OL DL 3994 / www.mnl.gov.hu/ 
57 Fejér: Cod.Dipl. H. IX. 6.271.1 
58 Fejér: Cod.Dipl.H IX. 5.527 (52-53 lap)  
59 Leleszi conv. It . Act anno 1424. 39-43. 
60 Pecsét:  MNL OL DL 12095 

15. ábra Tibold László pecsétje 1429-ből 
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        Ugyanebben az évben László király ugyancsak parancsot intéz a cserépi várba időző Berzeviczy 

Pohárnok Istvánnak  a saját diósgyőri vára várnagyának, hogy vizsgálják meg Daróczi Tibold Jánosnak 

azt a panaszát, miszerint vagy ők, vagy elődeik a Borsod vármegyében lévő Daróc, Geszt, Váralja és 

Kács helységekben lévő szántóföldjeiből, rétjeiből, erdőiből a nevezettnek a diósgyőri és cserépi 

várakhoz foglaltak le részeket. 

János pedig azt állítja, hogy neki a határokat igazoló oklevelei vannak.  

Hívják össze a nevezett falvak szomszédait és a Borsod vármegye törvényszékétől kiküldött nemesek 

jelenlétében az egri Káptalan hites bizonyságával állapítsák meg a lefoglalt földrészeket, és ha 

igazságtalanság történt, az elvett földeket adják vissza. 

   László király még egy levelet küld Berzewiczi Pohárnok Istvánhoz és diósgyőri királyi vára 

várnagyához, hogy azokat a határrészeket, szántóföldeket, réteket, erdőket melyekről János azt állítja 

az övéi és neki erről levelei vannak, vissza kell adni az esetben, ha a vármegye székhelyére 

összehívott nemesek igazolják a panasz jogosságát. 61 

   1459-ben újabb panaszt olvashatunk jobbágysanyargatásról. 

Özv. Nyomási Lászlóné, Margit asszony tisztjét, Pirkay Benedeket megidézik a királyi törvényszékre, 

mivel Daróczi Tibót János egy jobbágyával Sály faluban kegyetlenkedett. Az 1459. évében, tehát 

Mátyás király uralkodása alatt ( Itt is alapját látjuk a „Mátyás az igazságos” jelzőnek .).”62 

3.3. Daróci Tiboldok 

A Tibold család fő ágát a Daróczi Tiboldok vitték tovább. Ennek családfája így következik. 

Tibold  de genere Örs úr fiai: 

Tibold 1292, Kristóf 

Tibold 1323 lovag fiai:  

Mihály 1343, János , László 1347 

Mihály fiai: Miklós 1419 és János 

  Miklós fiai 1414: Mihály, István és IV. Tibold 

 IV. Tibold fiai: Miklós, és D. János  

D . János 1459. felesége: Ilona azelőtt Dobó Lászlóné. 

Az ő gyermekeik:Zsófia 1500, Zsigmond 1506. Katalin, 

( Abádiné),Margit ( Szentgyörgyiné) 

Zsigmond leszármazottjai: Luca 1538, István 1549  

István leszármazottai: II Zsigmond , Gáspár és Zsófia 

 Gáspár felesége: Vidri Judit. Leányuk Zsófia (Baratnakiy Istvánné) 

Apjának, Istvánnak a leánya Szepessy Lászlóhoz megy feleségül. 

II. Zsigmondnak már nincs utódja feltüntetve pedig ő lehetett az a Tibold Zsigmond, aki 1640-ben 

Vadnán született Kakasfalvi Csuda Zsuzsannát vette feleségül. Egy Zsigmond nevű fiacskájuk 

született, aki azonban meghalt és az avasi református templomba temették el. Fia halála után 

nemsokára férje is meghalt, s ő másodszor Négyesy Szepessy Pálhoz ment feleségül. Miskolcon is 
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  MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Darócz.  
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. MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Daróc. Proc. Tab. 228   
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részbirtokosok voltak a Tiboldok és egy utcát róluk neveztek el Tibotszernek neveztek el. ( ma 

Papszer utca) Buzgó református voltukat bizonyítja, hogy az avasi református templomba egy kórust 

azaz karzatot készítetett a diákok részére.63 Csuda Zsuzsanna emlékét ma is őrzik azok az ezüst 

úrvacsora kelyhek Tibolddarócon és Sályban melyet ő készíttetett. 

III: Tibold ( 1323 )lovag János nevű fiának utóda László 1412. Az ő fiai: István,és Imre. 

 Imre  felesége Bekédi Zsuzsanna,  lányuk Erzsébet  Bikki Sasvári Sebestyénné lett. 

III: Tibold harmadik László nevű fiának 1347 gyermekei: György, István és Imre, János és 

Tamás. 

 Közülük Istvánnak a fiai : György , László és Imre 

Jánosnak a gyermekei: Anasztázia és László 

A Tibold családnak ez a Daróczi főága a Garai nádortól az 1381. évben részükre kiadott birtokukban 

megerősítő bizonyság levél óta nevezi magát Daróczi Tiboldnak. 

   Mivel ugyanazon földesúri család birtoklása alá tartozó községek élete sok tekintetben összefügg 

egymással, elsősorban a szomszédokéval, fel kell tüntetni a Daróczi fő ág mellett a többi ágat is. 

Magyarországon egyedülálló, hogy egy honfoglalás kori vezér családjának birtoklását egészen a XVII. 

század második feléig végigkísérhessük.(Barsi Ernő)64 

    A család utolsó száz évét megpróbáltam rekonstruálni. A jogi ügyek sok esetben feltüntetik az 

érintett személyek rokoni kapcsolatait ezt vettem alapul. Az adott időszakra (1550-1720) a vármegyei 

jegyzőkönyvek adatai alapján a 14.1. mellékleten látható családfát sikerült összeállítani. 

   Az utolsó Tibold Zsigmondról 1653-ban van említés Sályi előnévvel. A  Miskolc város 

Jegyzőkönyvéből tudunk fia 1622-évi haláláról és temetéséről.  Kérte, hogy fiát az avasi református 

templomba temethessék el. Kiderül  az írásból, hogy csak sok éves miskolci lakosnak engedték meg.65 

     A Sályi vagy daróci előnév az adott időszakba csak a lakóhelyet jelölhette mivel mindkét ágnak 

voltak birtokai Darócon és Sályba egyaránt. A miskolci birtok 1549-ben jelenik meg először a Daróci 

Tibold Istvánnál.  

    Tibold Gáspár szintén élt 1653-ban, tehát nagyon hasonló korúak lehettek. Borsi Mihály birtok-

szerzési ügyében 1716-ban Gáspár és Zsigmond birtokairól van szó, mintha testvérek lettek volna.  

    A jelenlegi ismeretek alapján pontos rokoni kapcsolatuk nem állapítható meg.  A mezőkeresztesi 

csata után jelentős veszteséget szenvedett el a térség. A Szepesiek családi irataiból tudjuk több fiatal 

családtagjuk esett el Egernél, a Batta család négy fiú tagját hurcolták el a törökökkel szövetséges 

tatárok. A Tibold családról nincs adat, de a család 12 ismert férfi tagja jelentősen lecsökkent.   

  A hódoltság kezdete után már csak Gáspár, Pál és Bálint nevei merülnek föl. így az utolsó két 

Tiboldnak a szülei csak hármuk közül kerülhetett ki. 

     A kutatás eredményeit bővíti az a tény, hogy a hölgyek férjeit és utódait is sikerült föllelni, ezért a 

korabeli dokumentumokban a korábbi családi birtokkal kapcsolatos nevek értelmet nyernek.  

                                                           

63 Szendrey János: Miskolc története 1886. III. k 206./ Hosszabb kiegészítés a jegyzet végén !/ 
64

 Barsi Ernő:  Sály 1987 
65

  MNL BAZMLT Miskolc város jegyzőkönyve 1501/A  I. k 295 lap 
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 3.4. Örs úr családfája 

A következő 16.-os ábrán megpróbáltam rekonstruálni a családfát mely kb. 830-tól1659-ig terjed. 
Az ábrán az évszámok nem a tényleges születési dátumok, a név előfordulási idejéből becsült érték. 

 3.5.  Kácsi Tiboldok 

A közép kácsi, vagy kácsváraljai családokat semmiképpen ne azonosítsuk a cserépváraljaival, mert a 

településnek urai és birtokosai mások voltak. A közép kácsi családból nőtte ki magát később a Váraljai 

család. Urai közt találjuk 1347-ben Jákó lovagot, kinek fiával, Lőrinccel családjának magva szakadván, 

ismét visszakerült birtokuk a Daróci Tiboldok birtokába. Ugyanakkor más birtokok révén már az 1359. 

évben felvették a Daróczi előnevet. 

1415-ben az egri káptalan előtt egyezséget kötnek a Váraljai és a Daróci Tiboldok. Ismeretesek még 

Váraljai Péter fia Imre, ennek fia Antal, és ennek fiai Miklós és Péter. 

3.6  Sályi Tiboldok 
A Sályi ág első ősei:  Alno, ennek fia Miklós, ennek fia Tamás, Tamás fia László. 

   1348-Sály első említése. Leányi István meggyilkolása miatt Sályi Miklós ( a Sályi Aba fia Péter, fia 

Miklós )átengedi leányfalusiaknak Mézalja és Dorogma nevű, rokonától Chepán fia, Jánostól örökölt 

Kach nevű birtokát. 66  

  1418-ban Daróci Tamás és a Sályi Tibold Lászlóval és ennek nejével, Anasztáziával, valamint fiával, 

Lászlóval egyezséget köt, hogy két egyenlő részre osztassék közöttük e birtok, vagy vessék be, azért 

amelyik félnek magva szakadna, annak birtoka a másik félre, elsősorban a Sályiakra, szálljon teljes 

egészében67 

  1424-ben Sályi László a Daróciak némedi birtokán erőszakot követt el.68 

1429: Geszt adományozása ellen tiltakoznak a Daróci és Sály Tiboldok egyaránt. Okmányt jutatnak fel 

az dogmatio érvénytelenítése végett. 54 

  1447: Sályi László örökös nélküli halálával birtokai a Daróci Tiboldokra szálltak.55 

Sálynál még a következő nevek fordulnak elő:  

1534- Sályi Tibold Ambrus 

1541- Sályi Tibold János 

1541- Sályi Tibold Pál és fiai 

1571- Sályi Tibold Gáspár 

1589- Sályi Tibold Zsigmond és Erzsébet 

 

                                                           

66 MNL OL. DL 3994  
67

 Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez II  
68 MNL OL.DL 24826 
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   Azt a feltevést, miszerint nem a Tibolddaróci Tibold Zsigmond. hanem a Sályi Tibold Zsigmond 

lehetett az első férje Kakasfalvi Csuda Zsuzsannának, alátámaszthatja az a tény, hogy a Tiboldok sályi 

birtoka a Négyesi Szepessy család kezére került. A Szepessiek Sályban és Miskolcon telepedtek le, és 

családjuk fontos személyiségének tartották Csuda Zsuzsannát. 

 Kácsváralját is átveszik Szirmai Pétertől, a Sályi Tibold István utódjától. 69 

   1727-ben a Klobusiczy, Vicamándy és Koczka családok, a Sályi Tiboldok vérrokonai  360 Ft. 

ellenében mondanak le birtokukról a Szepessiek részére. Sályban a falu közepén bástyás várszerű 

kastélyt emelnek.56  

Sályra vonatkozóan még  ide kívánkozik a következő adat: az 1576-os évben Sályban 27 gabona 

tizedet fizető lakos mellet találunk 37 bortizedet fizetőt. A bortizedből befolyt 33 és fél köböl és öt 

icce.  

(  1 köböl = 62, 94 vagy 125 liter   ,magyar icce 0,848 liter )  

Ebből az akkori lakosok számára a termelés szerkezetére következtethetünk. 

3.7.Leányfalvi Tiboldok 

 Egy 1731. évi irat szerint Leányfalu szomszédai :  Harsány  ( Bükk-harsány )  és Bükkábrány. 

( Régebben Alsó- és Felső-Ábrány.), Váralja, Sály,Tibolddaróc, Borsodgeszt. 

  Kandra Kabos szerint Sálytól ÉNY-ra vannak Leányvár romjai. De Leányfalu ma Bükkábrányhoz 

egészen közeli Tibolddaróc és Sály, között az újabb időben létesített halastó mellett lévő dombon 

lehetett. Lehetett vár is esetleg a templom is.  Ásatások deríthetnének erre fényt így nem lehet a 

lator vár a szomszédja, mint Kandra Kabos ezt a múltszázadban feltételezte.56 

 

  Ez azt mutatja, hogy Örsúr nemzetségből származó leányok is bírtak az önállóság és előkelőség 

kifejezésével, lovagvárral. Itt Leányon, saját birtokukon, a Tiboldokkal családi összejövetelt tartanak 

István és fiai Miklós, János és Péter.   Jászfalvi István fia, Péter tiltakozik az egri kapitány előtt, hogy 

atyafiai, Csépán néhai leányai dorogmai, mészaljai és leányi birtokából nem adták ki az őket megillető 

részüket. Az 1339. évben január 20.-án az egri káptalan előtt osztozkodás történik e birtokra nézve. 

Csepán fia János, Tibold fia Tibold, Pál fia Imre egyrészről, István fia Miklós, János és Pál részéről 

másfelől, mint akik Örsúr nemzetségből származnak mindannyian. 

Ezen egyezségben az Örsúr nemzetségbeli Csepán fia, János, minthogy fiai nincsenek és öreg kora 

következtében nem remélhet fiú örökösöket, Károly király belegyezésével felerészben adományozza 

az ő két leányának a Mészaljának nevezett községet és Dorogma községben lévőbirtokát, melyek a 

nemzetség osztozkodásakor neki jutottak. Az ő két nemes saját leányának, kiket Annának és Klárának 

neveztek de velük részes Kemey ( Kemény?) Miklósnak, ki Lőrincnek volt a fia, ő pedig Mártonnak, 

Márton pedig Istvánnak fia.70  

1556-ban már pusztult falu  volt Leányfalu.71 

                                                           

69 Kandra Kabos: id. m-ben hivatkozva: Egri káptalan Osz 1t. Ce elenchus 1872, 1393 Golopy féle 

bevallás DD 1619-I. 236 
70 MNL OL. Dl 89293 
71 MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Darócz .1556 
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3.8. Geszti Tiboldok 

A Geszti ág ( ma Borsodgeszt) külön három ágra oszlik szét: 

Az első ágazat Veckelin de Geszttől veszi eredetét. Ennek fia János, fia Lőrinc és Miklós. Lőrinc fia 

János annak fia Péter, aki 1410-ben maradék nélkül halt el. 1412-ben Geszti Tamás és fiát Lászlót 

említtetik. 

1447-ben Geszti Péter fiának, Miklósnak szolgálatait megdicséri Hunyadi János kormányzó. 

   A második ág Geszti Jákótól származik. Ennek fia János. János leánya  Anasztázia, ki Daróczi Lászlóné 

lett. 

   A harmadik ágazat, Geszti Mátyásé a legnépesebb.  Feleségek vagy leányági leszármazottak révén 

ilyen nevű családokkal kerül összeköttetésbe: Géczi, Keresztyén, Borsodi, Szentmiklósi, Jánosi, 

Forgács, Lengyel, Ujszászi, Uza.72 

1337-ben az egri káptalan Sályi Péter fiát, Jánost, Miklós fiát Tamást és Geszti Jakab fiát Jánost 

minden ellentmondás nélkül, új adomány címén beiktatják a Borsod-vármegyében lévő Leányfalu, 

Zege nevű halastó birtokába és más javakba.73 ( Zege= Chege , Tiszacsege)74 

 

   A már szétágazott Tibold család közös eredetét mutatja  az 1429-ből származó okirat is mely szerint 

Tibold fia Mihály fia László és Daróczi Tibold fia László fia István, fia: László, Imre és György, valamint 

Alba ( Aba) fia Péter, fia Miklós, Miklós fia Tamás, fia László mindannyian Örsúr nemzetségbeliek, 

bebizonyítják, hogy ők Lőrinc fia Jánossal, kinek magtalan elhunyta után Zsigmond király Geszt 

Dorogma, Leányfalu, Oszlár Váralja és Bikk falvait Sós Miklósnak adományozta, rokonok és osztályos 

atyafiak, minél fogva Felsőczi Mihály országbíró a falvakat a fenti Örsúr nemzetségbelieknek ítéli. 75 

3.9. Gőmőri Tiboldok 

Az anyagban nem esik szó a Gömöri Tiboldokról tudni lehet azonban, hogy Gömör (Sajógömör) 
Arló, Upony, Kondó, Boldva, Damak, Szalonna, Martonyi szintén az Örs úr nem-béliek birtoka volt, A 
birtokok még az 1100-1200-as években  megszűntek, és csak később, Tibold  László idején lettek újra 
birtokosok . 
1249-ben Tekus és két fivére , Bot és Bács megvásárolták 100 ezüst márkáért az Örsúr nem-béliek 
szalonnai uradalmának egy részét. 76 
1265: Tibold várispán Gömörön. ( Pest Frigyes ) 
1408-ban Daróczi Tibold  Mihály megvásárolta  Kondót,  majd később 1459-ben  Ongát is. 
 
 
 

                                                           

72 Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez II  . 
73 MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Darócz Dl. 14022 
74 Herman Ottó: A magyar halászat könyve 
75 MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Darócz  1429 . 
76 MNL OL. DL 64001 
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3.10. A nemzetség egyéb tagjai 

Három település kilóg a sorból, de a családhoz kötik.  

Tiszaörs –mely a Tiszántúlon található.  

Királydaróc Erdélyben.A Pallasz lexikon szerint egyik ura Tibold volt, aki a Daróci előnevet is viselte. 
1385-ben a falut eladták.  

Szintén 1332-évből van adat a Székelyudvarhely mellet máig fönnmaradt Tibód településről.  

A település lakói nevüket Őrsúr Tibold nevű fiától származtatják. 

3.11. Leányág 

 A Daróczi Tiboldok leányági leszármazottai:  a Baratnaky, Semsey, Nelcha, Fáy, Majtényi, Almási, 

Szepessy, Borsy, Péchy  családok. 

Tibold vér is csörgedezik még a Zichy, Ebeczky, Blaskovich, Gencsy,Szalay,Sztárai, Szeghy, Csengery, 

Jalkóczy, Klobosuczky, Rétey, Sebeházy, Tallián, Deák, Roskoványi, Tövisházy, Orosz, Láczay családok 

ereiben.77 

      A Zichy család  a Fáyiak révén került a rokonságba. Ifj. Zichy György szép ( ük) 

Anyja Fáy Karola volt. Tőlük örökölték azt a kastélyt, mely ma átalakítva az állami általános iskola 

főépülete a községben.78 

Oklevelek szerint még régebbi időkben kerültek a Tiboldokkal rokonságba leányágon: a Kenderesy, 

Gálóczy, Galophy, Batta, Korpás, Vidry, Bodó, Mocsári, Kulin, Koczka, Szuhay, Dacsó, Bánóczi, 

Ludányi, Vetési, Baranyai, Korláth, Lónyay, Csanády családok.79 

  Sőt, házasságkötés révén a Tibold családdal kapcsolatba került a Kácsi kolostor feldúlója, felégetője 

Kunovics Miklós is. Nőül vette ugyanis Kenderesy Zsófiát, kivel együtt igyekezett a birtokába jutott 

Tibold javaknak nyakára hágni. Kenderesi Zsófia azelőtt az elhunyt Tibold Zsigmondnak volt a 

felesége.80   Fiuk, Tibold István egy másik rablásra szintén kész embernek, Gyarmati Balassa 

Zsigmondnak, Borsod vármegye alispánjának gyámsága alá került81 

(Balassa Zsigmond, elfoglalta a tapolcai apátság és az egri püspökség birtokait )
82 

   Összeköttetésben voltak a fent nevezett családokkal bizonyos tekintetben még ( elzálogosítás, 

kölcsönadás) a Putnoki, Jászi, Simon, Sütő, Négyesi, Szepessy, Bajusz, Kecskeméti, Szentpéteri 

családok is.  

    Az előbbiekben felsorolt, megnevezett családok sokszor hajba kaptak, pereskedtek egymással a 

Tibold-javak felett. 

                                                           

77
 Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez II  

78 Ifj. Gróf Zichy György szíves közlése 
79

MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Darócz J. jegyzetekben íratok, egyezkedő és tilalmazó 

levelek a Tibold család leány ági leszármazottjai részéről 1506-1845-ig terjedően azok évére, 

tartalmára vonatkozóan,  
80 Szendrei János: Miskolc  története III. k. 206 
81 Ferdinánd király leirata 1549 dec 11. Gyarmati Balassa Zsigmond Pro. T. 228 
82

 Wikipédia: Balassa család szócikk 2014  
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A  14./1-11. mellékletek tartalmazzák a fontosabb családok családfáját. A családfák nem teljesek 

 a daróci birtokosokat kívántam bemutatni általuk.( A faluban lakó, vagy születő emberek kerete 

vastag ) 

4. A KÖZSÉG A  XIII.-XV. SZÁZADBAN 

   A tatárjárás (  pontosabban mongoljárás) előestéjén, a megye területén öt monostor állott. 

 Egy közülük a kácsi, amely az Örs úr nemzetségéé volt. 

    Minden bizonnyal az apátságot a Daróczi Tiboldok alapították és pártfogolták. 

 A monostorról először az 1248. évben tesznek említést. 83   

Kolostor létezése nagy hatást volt  Tibolddaróc és a környező községek vallási, és szellemi és 

gazdasági életére. 

   Az apátság 1549-ig működött, amikor is Serédi Gáspár és Blassa Zsigmond felkelésekor, melyben 

részt vett Pelsőczi Ferenc is, Kunovics Miklós is felkelt,( ki házasságkötés révén már 1544-ben 

bizonyos Tibold javak birtokába jutott) az apátságot megrohanta, felégette és az apátság 

gondnokának, Geszti Péternek Sályi kúriáját is felégette, őt magát pedig fogságba vettette.84 

Azt hogy a kácsi apátság pusztulásakor a tűz martalékává lett, bizonyítja, hogy a múlt század végén a 

kiásott romokon égés jeleit tapasztalták. 

     Fél évszázad alatt a királyi várbirtok nagy része átkerült az új nagybirtokosok kezére,  enek 

következtében a régi birtokos réteg elszegényedett. Örsúr és Miskolc nemzetségbeli családok a 

középbirtokosok szintjére süllyedtek. 

   A mezőgazdasági termelés tekintetében megyeszerte a földművelés az uralkodó, s a termelt 

gabonát a Sajó, Bódva, Hejő, Nyárád, Kácsi patak és Eger patak vizével hajtott vízimalmokban őrölték 

meg. 

   1493. és 1494. évben már szőlőtermesztéssel is foglalkoztak az itteni jobbágyok. Ezt bizonyítja, hogy 

az egri érsek összes bortizedét kibérelte nemes Recski István Tibolddarócon és Mezőkövesden az 

1493. évben. 1494-ben pedig Széki Márton és Szent Erzsébeti Sebestyén.85 

4.1. Lakosok száma 

 A pápai tizedjegyzékből következtethetünk, hogy körülbelül, mennyi lehetett a lakost száma 

Tibolddarócon.( Pápai tizedet és egyházi tizedet is beszedték 1199-1410-között. A pápai tized fedezte 

a keresztes háborúkat) 

 

                                                           

83 Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez II. Eger 1885 Ebben a tárgyunkra tartozó 

tanulmány, íme: Az Örs ( Eurs úr ) nemzetség és a Kácsi apátság. 
84 Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történetéhez II. 
85 Kandra Kabos: Adatok az egri egyház történetéhez .II. /.Hosszabb kiegészítés a jegyzet végén !/ 

 



31 

 E befizetése az 1333.,1334.,1336., években Darócon a következő: 

                       Tibolddaróc papja pápai tizedben fizetett  

1333. évben: 3 garast 
1334 évben: I. félévben 2 garast II. félévben 5 garast. 
1336. évben: I. félévben 2 garast II. félévben 3 garast. 
Viszont Leányfalu papja már az 1332. évben is fizetett 
16 garast, de Tibolddarócon. 
1334 évben: I. félévben nem fizetett, II. félévben 4 garast. 
1336. évben: I. félévben semmit II. félévben 4 garast. 
 

Abból az adatból, hogy (az 1332. évre) Leányfalu papja Tibolddarócon fizette ki a 6 garast számláló 

pápai tizedet, arra következtethetünk, hogy egyházilag e két helyiség alkotott egy plébániát. 

      Győrfi György kutatásai alapján Borsod vármegyében Róbert Károly, majd későbbi fia, Nagy Lajos 

idejében 91 plébániát tartottak számon. E plébániák, illetve egyházi közösségek által befizetett tized 

átlag 10 garas volt, ami országos viszonylatban magasnak számított. Ezzel szemben Tibolddarócon 

Leányfaluval együtt is alig éri el a borsod megyei 10 garasos átlagot. Ebből az következik, hogy a 

kisebb plébániák közé tartozott. (A két helység egyházilag egymáshoz való tartozására mutat, hogy a 

Bükkábrányhoz egész közel fekvő Leányfalunak nevezett szántóföld, dűlő, Tibolddaróc határához 

tartozik ma is) 

   A fenti adatok a község lélekszámával a következőképpen függnek össze.  

1 garas pápai tizedet fizettek az egyik helyen hat jobbágytelek után, a másik helyen már csak 2,5-2,6 

jobbágytelek után. Eszerint Darócon és a vele egyházilag összefüggő Leányfalun a középarányos négy 

jobbágytelket figyelembe véve, átlag 9 garast számolva, a két helységben kilencszer négy, vagyis 36 

család élhetett. 

Ha tekintetbe vesszük az akkori nagymérvű halálozási arányszámot, elsősorban az adott  században is 

dúló járványokat, egy családba öt hat személyt számolva a 36 jobbágy család létszáma, mintegy 180-

200 főt tehetett ki összesen. 

  A jobbágy családok mellé hozzávehetjük a földesúri, nemesi, kézműves, deák (nótárius, tiszttartó, 

gazdasági irányító) családokat is, ami lehet 10 család is, akik akkor is jobb szociális, anyagi és 

egészségügyi körülmények között éltek, így családonkénti létszámuk lehetett nyolc fő is. Így summa- 

summarum  a közösség létszáma 260-290 fő lehetett.86 

   A közösség akkori létszámát kikövetkeztethető adatot találunk az adóösszeírások, az un. dikális 

jegyzék alapján.87 

   Az 1544. évet megnézve Tibolddócon van: 

Kunovics Miklósnak  6 portája, fizet utána 1 Ft 20 dénár. 

Tibold Györgynek      2 portája, fizet utána      40 dénár. 

Darócz Benedeknek   1 porta                          .  20 dénár. 

Jobbágyoké                 1                                    30 dénár 

Molnár                        ½ porta                        

Elhagyott(deserta) porta 10 

                                                           

86 Györffy György id. munkája 589. l. 
87

 MNL OL Dikális összeírás E-158 
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Az összes porta száma : 20 és fél, ami után fizetik az adót. Ha egy portára, az akkori számvetés szerint 

négy jobbágycsaládot számítunk, a lakott portákon összesen 42 jobbágy család, ezt az előbb 

mondottak alapján 6-el megszorozzuk, a közösség jobbágylakosainak száma: 252 fő. 

Hozzávéve az előbbi említett kb. 10 földesúri, nemesi, szolgai, kézműves, értelmiségi családokat is, 

akik kb. 60-80 főt tettek ki, legkevesebb 310-320 lehetett ez időben a közösség lakossága. Ha az 

elhagyott porták is lakottak lettek volna akkor ennek a duplája.  Tehát  600-700 fő. 

4.2. Lator vár 

A Sálytól 4 km-re-északnyugatra fekvő Latorvár-tetőn három egymás közvetlen közelébe épült 
erősség található. Az első egy vaskori földvár, a második egy honfoglalás-kori földvár (Örsúr vára), a 
harmadik pedig egy Árpád-kori kővár (Latorvár). Ez nem a hegy tetején, hanem annak déli, 
meredeken kiugró padkáján található.  

Latorvárat Holl István és Parádi Nándor ásatásai tárták fel. A torony alapjait, valamint körülötte 
Árpád-kori kerámiatöredékeket találtak itt (pl. halvány vöröses színű palacknyak- és palackváll-
töredék). 1979-ben Parádi Nándor és Gádor Judit járta be a területet, újabb cseréptöredékeket 
találva. 

4.3. Kőhodály 

A községhez tartozó kőhodály belső faragása inkább enged következtetni egy 10. századi templomra, 

mint birkák lakhelyének szánt ólra. A templom szerű helyiség 23,8 m. hosszú, 4,16 méter széles, 

középen négy 1,4*1,4 m alapterületű tartóoszloppal . Belmagassága 2,2 m. A bejárat egy 2*2 

méteres nyílás, tőle jobbra és balra két-két 110*80 centiméteres ablakkal. A bejárattal szembe két 

kisebb 2,5*2,5 m-es helyiséget is faragtak. 

A fenti terem mellet egy kevésbé igényesen bizonyára később faragott hatalmas „T” alakú terem van. 

a 250 m2-alapterületű termet szintén kőoszlopok tartják, de egyszerű nényzet-alakuak. A hozzá 

kapcsolódó 15 kisebb terem biztosította személyzet igényeit. 

Az 1800-évek végén Zichy gróf 1000 darab juhot tartott itt a hozzátartozó két barlanglakásba lakott a 

bacsó és a juhászok. 88( 17. ábra ) 

4.4. Léleklyuk barlang 

A Latori várak mellett található egy mesterséges 
barlang, melyben a következő fölirat található. 

 (18. ábra). A mesterséges barlang és felírat 
kérdéseket vet föl. A barlang belső felirata 
ismeretlen régi írásjeleket tartalmaz így 
honfoglalás előtti. Lehet, hogy az első 
barlanglakásokat is ezek a népek faragták?   
 

                                                           

88
 Hajdú István: Kőhodályok a Bükkalján Miskolci egyetem diplomamunkája 2010 

17. ábra  Kőhodály 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96rs%C3%BAr_v%C3%A1ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
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Szendrei János, aki Bartalos és Kandra 
társaságában 1892-ben járt a helyszínen azt 
írja: „A ciceró betűkön kívül előforduló két 
betű a hun szkíta abc betűihez hasonlít,  de 
van analógia az etruszk betűkhöz is”.  Fehér 
Géza szerint hasonló föliratokat Mandarába 
találunk, ahol a görög betűk közé bolgár 
török rovásjeleket véstek.  Hol van hasonló 
építmény: Pomázon és Bulgáriába a 
provadijai platón. 89 (Mandara Bulgáriában 
van Várnátol nyugatra 90 km-re.  Provadija a 
kettő között.) 
A kaptárköveknél szintén bolgár analógiát találunk. 

Ha összevonjuk a két kérdést szinte bizonyos a kőfaragó népek kiléte, és a sziklamélyedések 

faragásának oka. Tudom ez nem régészeti bizonyíték! Azt még meg kellene találni, de így 

már tudható, hogy merre keressük. 

4.5. Kácsi vár (Tibold vár) 
 

Parádi Nándor 1967-68-ban történő feltáró munkája alapján megállapítható hogy a Latorihoz 

hasonló, inkább csak megerősítet lakótorony, mintsem vár.A 11. században épült és a 13. század 

végéig lakták, de teljesen csak a 18. században pusztult el. Az ilyen 10*10  m-es alapterületű 2,5 m 

falvastagságú sánccal és árokkal körülvéve torony építése ritka, mivel a várak építését csak a 

tatárjárás után engedélyezte a király. Árpád kori nemzetségfők megerősített  székhelyei voltak, 

amelyhez a lakótornyon kívül más épületek is tartoztak.90
 

4.6. Tiboldvár II 

A Kácsi vártól pár száz méterre,-délre eső, kör alakú bástyákkal ellátott, vékony falú épület romja 
lehetett a Tiboldok lakóhelye. Ennek a feltárása még nem történt meg. 

Az irodalom két helyen tesz említést az építményről: 
    Vajon ilyen nyomok volnának-e még az egy pár felületes vizsgálat előhozott emlékeiben, is 

mint Bárány ( 827 Minerva 145 ) által említett Borsod-vármegyében Tibold, Daróc és Kács 

Helységek közt állítólagosan létezett  Árpád váráról, melynek,  un. Máig még sáncai láthatók, 

ami később Eurs birtokához tartozott volna, kitől a Kácsi templom építtetvén az egyik falába 

berakott kövén volna olvasható „ Dux Eurs Deo suo 900”91
 

 

     1864-be Pesti Frigyes is a lejegyzi ezeket a sorokat, de évszám nélkül. 

A két helység közötti várról azt írja:  

                                                           

89
 Baráz Csaba: Léleklyuk-barlang  felirata és régészeti környezete 

90
 Parádi Nándor: A Hermann Ottó múzeum évkönyve XXI. Miskolc 1983 IV.06.31 

91 Felső magyarországi Minerva: Nemzeti folyó-írás 3 kötet ( 1827) 

18. ábra Ősi fölírat. 

http://jupiter.elte.hu/viewkiadvany.php?id=259
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„ Az égetett malom fölött, a bércen maradványai láthatók mai napokig Tibold Várának, 

melyet a lakosok a földet haszonvehetővé tenni kívánván, a földszín felett már lerombolták 

és köveit elhordták épületeknek”.92 

A vár falmaradványai ma is megtalálhatók. 

A hagyomány szerint a vár köveinek felhasználásával építették a katolikus templomot. 

4.7. Kácsi apátság 

Egyes adatok szerint már 900-ba létezett itt Templom. 

Bemutatására a katolikus lexikont idézném: 

Kácsi Szent Péter és Pál apostolokról nevezett apátság: 

Egykori bencés monostor. - Az Örösúr nemzetség birtokán állott. Alapítási körülményei 

ismeretlenek. Okl. 1248: említi, mint az Örösúr nemzetség és a monostor közös birtokát. 

1268: a monostor. és Örösúr nembeli kegyurai együtt eladták Szederkénynél, a Tisza mellett 

lévő Filtó nevű halastavukat. 1292: György apát a kegyurak beleegyezésével szükségből 

eladta egyik birtokát Heves vármegyében. 1317 k. talán pálosok is laktak Kácson. 1332-35: az 

apáton kívül a Szent Miklósról nevezett templom plébánosa is fizetett pápai tizedet. 1339: 

Szent Keresztről nevezet. kőtemplomát említik. 1347: a monostor. kegyurai megosztották 

közös birtokaikat: az apátság a nemzetség daróci Tibold ágának birtokába került, mely a 18. 

századig birtokos volt Kácson. 1518: György apát mint szavazatszedő vett részt a bencések 

pannonhalmi káptalanján. 1549: Serédi Gáspár és Balassa Zsigmond katonái feldúlták a 

monostort, majd a falut a török pusztította el. 1568: Szegedy Gergely egri kanonok. 

megegyezett Tibold István kegyúrral, hogy járadék fejében életfogytáig birtokolhatja az 

apátságot. Pontos helye még nem tisztázott, valószínű a helyi bővizű forrás mellett állt. - 

Címét viselte: 1719: Nagy György szepesi, 1727: Antal Mátyás egri kanonok., 1734: Pósfay 

Ferenc kassai, 1743: Molnár András tokaji plébános, 1749: Kerczelics Ádám zágrábi, 1778: 

Apfalter József győri kanonok., 1797: Höck Ferenc, 1836: Deáky Zsigmond, 1873: Labancz 

Sándor munkácsi, 1877: Kunk János váradi g.k. kanonok., 1888: Velamay Pál, 1909: Kutvaszer 

István nyitrai kanponok. A 2000: is adományozzák az egri főegyházmegyében. H.F.L.93 

     Az Egri Szent János könyv szerint Szegedi Gergely 1561 táján lett Egri kanonok 68 éves 

korába iktatták be a Kácsi apátságba, mely kegyúri jogon Thiboth Istvánhoz tartozott. 

Megállapodtak abban,hogy Thiboth István  évente ad néki  50 Ft. készpénzt, 50 köböl bort. 

 ( ez ma 15 hl.) 50 kőből búzát 50 köböl más terményt. Ezeket meg is adta amíg Szegedi élt.94 

 

5.TÖRÖK IDŐK 

  1442-ben a törökök támadást indítottak Erdély ellen. Hunyadi vereséget szenvedett, majd nagyobb 

sereget szervezett, és még ebben az évben Szentimrén a magyarok győzelmet arattak a törökök felet.  

                                                           

92 Pesti Frigyes: Helynevek Borsod megyéből 342 o(1864) 
93 Magyar Katolikus lexikon. /www.lexikon.katolikus.hu/ 
94 Kandra Kabos id. művéből 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1442
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k%C3%B6k
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   1447.évben Hunyadi János kormányzó dicséri Geszti Miklóst, Daróci Istvánt és a Tibold testvéreket 

(Miklós fiait) és több más megnevezett Darócziakat a szent koronának különféle helyeken és időben 

tett hűséges és hívságos szolgálataik sokasága miatt. 95 

   1447: Hunyadi János budai országgyűlésén Borsod-megye követe Thiboldth János 96    

E nemesi családból az idők folyamán főispánok, vicispánok,( mint pl. Tiboldth fia László Daróczról  

1409 Gömör megyében alispán ),97 királyi birtokosok (homo regium), lovagok, magiszterek 

származtak. 

 

   Egy példa  arra, hogy milyen ügyekben jártak el a király nevében a Tiboldok: 

   1466. Országh Mihály nádor az egri káptalanhoz..…õ mint a fenti vétek szerzőjét az ország 

ellenségét és a béke megbontóját a fenti hatalmaskodás miatt hatalombajban és hűtlenségben 

bűnösnek találván fej- és jószágvesztésre ítéli és meghagyja, hogy Daróczi János, Czerne-i Pál és 

Tamás, Ewrdegfalwa-i Pál, Oman-i Miklós, Péter és Máté, Jardanhaza-i Bálint és János a királyi 

kúriából kiküldött királyi emberek valamelyike foglalja le.98 

 

   1526 A török sok évi várakozás után indított újra támadást Magyarország ellen. 

 A mohácsi csatavesztés után az ország középső részét lassan elfoglalták a törökök. 

     1544-ben a török Miskolc ellen vonult egy nyolcezer fős sereggel. 

Nagy pusztítást végeztek a megyében több falut fölégetek. Nyárádot, Alsó-Ábrányt, Leányfalut, 

Gesztet Emődöt, Nyéket, Muhit, Ónodot, Miskolcot..  Az adózási összeírásokban már Darócon is 

megjelent a 10 elhagyott (deserta ) porta, tehát a falu lakosainak a fele már odaveszett.99 

     1549: Serédi Gáspár zsoldosai felégetik a Kácsi apátságot.100 

    1554: Elesett Fülek innen újabb hadjárat vette kezdetét, mely után már Kács és Tard-is török kézre 

került.101 

   A  kolostor pusztulása után tíz évvel, tehát 1559. jan. 12-én Gyarmati Balázs Zsigmond ilyen levelet 

ír a nádorhoz:  

 

Thibolth Istvánt  gyermeksége óta ő nevelte s mivel, hogy néki mostanáig a legnagyobb hűséggel 

szolgált, kötelessége néki is súlyos és komoly dolgaiban közben járnia. Van  itt a mi végeinken egy 

Kácsinak nevezett apátság, melyet ezen Thiboldth ősei bírtak, ezek útján szállott rá. Az utóbbi 

években Büdi György kérte és kapta meg a királytól, minthogy Thibolth Istvánnak rokona volt. 

Minthogy pedig most meghalt, az egriek a maguk számára erőszakkal foglalták le az ő nagy kárára. 

Ezt én megtudván, ez ügyét igazságosnak ítélvén, minden levelet, melyek erről szólnak, 

nagyságtoknak felküldtem. Kérném ezért, ennélfogva, hogy ezt az igazságos ügyet megvizsgálni s azt 

az idegenek kezéből kivenni, saját urainak visszaadni méltóztassék.102 

 

                                                           

95
 MNL OL DL 25965 

96
 MNL OL DL 14115 

97
 Putnoky család levéltára  fasc. 15. nro.30. 

98
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-1564: A falu nincs török kézen. Földesura Tibold István   

         11 egész porta, 8 negyed. 4 új család, 4 malom , 2 lakatlan porta után adóznak103 

- 1566: A falu nincs török kézen. Földesura Tibold István, de csak  1 porta és 3 malom után adóztak. 

  1568: Szegedy Gergely egri kanonok megegyezett Tibold István kegyúrral, hogy járadék fejében 

életfogytáig birtokolhatja az apátságot. 104 

  1570-ben a török tíz családot adóztatott, Tipoti Isvánnak malma a nevezett falu határában.  

  A nevezett gyaur királysági, ezért az említett malom árverésre lett bocsájtva. Ajász szpáhi 400 értékű 

ajánlata javára döntöttek, mivel többet vállaló nem akadt. Az említett összegnek a kincstárba való 

befizetésével a malom az új szultáni defterben ráíratott. Kétkerekű, adó 100 akcse.  A bírságpénz fele 

35 akcse.105  

A Hatvani szadzsák, Egri náhije, Tipoti Darócsa és Sál települése adója. 1570-ben 

 Daróc     Sály       

  Őssz term. Adó   Őssz 
term. 

Adó   2014 

 q,h,db Mennyiség akcsa q,h,db Me. akcsa ár 

kapu adó(családonként )   10 500   5 250 66.250 Ft 

búza adó ( kila, kile ) 90 35 420 208 81 972 257.580 Ft 

kevert gabona ( kile ) 64 25 150 160 62 372 98.580 Ft 

must tized ( pint) 8,5   150 12,7 75 225 59.625 Ft 

putony adó     0     20 5.300 Ft 

bárány tized 
 ( szaporulat tizede ) 

  10 150   10 150 39.750 Ft 

lencse tized     10     30 7.950 Ft 

borsó és bab tized     8     20 5.300 Ft 

káposzta és répatized     10     22 5.830 Ft 

fokhagyma és vereshagyma     7     18 4.770 Ft 

méhkas tized     108     120 31.800 Ft 

gyümölcs tized     0     20 5.300 Ft 

len és kender tized     20     35 9.275 Ft 

tűzifa és széna adó     250     125 33.125 Ft 

menyasszony adó     32     16 4.240 Ft 

csősztartási adó     20     10 2.650 Ft 

sertés adó (2 akcsa 1 db) 31   65 15   30 7.950 Ft 

malom adó*     0     50 13.250 Ft 

bírságpénzek     0     15 3.975 Ft 

birtoklási adó     5     0 0 Ft 

Összes     1905     2500 662.500 Ft 

* Tipot Gáspár malma a nevezett falu határában, 1 kövű  

 Ebben az időben 1 Arany forint =46,9 török akcse , a  termés és a mai ár szemléltetésként szerepel. 
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  MNL OL Dikális összeírás E-158, 446. lap 
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   Tudjuk, hogy 1544-ben elérte a török a térséget, 1596-tól biztosan török kézen volt a Bükk aljai 

térség, a köztes  időszak számomra nem követhető.  Cserépvár elfoglalása Egerrel egy időben történt, 

gondolhatjuk, hogy Darócé is. Itt van a fenti törökök által feljegyzett adóösszeírás, amely a maga 

nevében páratlan, ugyanis pontosabb bármely korábbi magyar összeírásnál. Az adót attól függően 

határozták meg, hogy a faluban mit termeltek. 

    Az adó mértékét a háromévi átlagtermés alapján határozták meg. Ebből következtethetünk a 

korabeli termelési viszonyokra. Az első névszerinti összeírást hagyták ránk. 

  A 51. lapon található táblázatból látható hogy a lakosság az adott időszakban nőtt 1570-ben 

 kb. 30 családnak kellet laknia a faluban, a fenti összeírás csak 10 családot tartalmaz ( nevek a 51. 

lapon) szóval vagy rövid idő alatt változott a lakosság vagy csak az egyharmada adózott a töröknek. ? 

 

 A malmok kérdése is érdekes, név szerint említik a két Tibold testvért. Az egyik malma árverésre 

kerül, a másikéra adót kellet fizetni?  Az 1596-os visszaemlékezésből tudjuk, Tibold István Kácsi 

malma után szintén adót fizettek. 

   1570-96 között kb. 70 birtokvitát, jobbágy költözést, találunk a vármegye jegyzőkönyvébe. 

 A jegyzőkönyvek tartalma a jobbágyok költözéséről, bírtokvitákról szól, mint ha nem is láttak volna 

törököt. 

 -A törökkel folytatott harcokban, sok jó és tehetős magyar vitéz esett el, vagy került fogságba. A 

török fogságból váltságdíj lefizetése után is ki lehetett szabadulni. Tibold Zsigmond Nagymihály falu 

akkori földesura is török fogságba jutott. 1582-ben Daróczi Tibót Zsigmond családja Nagymihály és 

Pély falvakat és a Fejéregyházi pusztán lévő birtokrészét elzálogosítja 600 forintért, hogy a földesurat 

kiválthassák. Így a falu ezekben az években elzálogosított falu volt. De a 600 forintos zálogösszeg is 

mond valamit. Nagy összeg ez, de egyben a falvak értékét is bizonyítja, hiszen az azonos időkben egy 

főszolgabíró egész évi fizetése 12 forint volt. Az elzálogosítás ténye azt is bizonyítja, hogy a 16.-század 

vége felé Pély falu még megvolt, Fejéregyháza pedig már csak, mint puszta szerepel. 106
 

    Közben megérkezett a Reformáció, sorra alakultak a Református egyházak, a Tiboldok is a 

reformációt támogatták, és 1583-ban alapították a Daróc eklézsiát. 

    1588-ban a Dikális összeírás Darócon 1, Kácson 3 nemes családot tart nyilván107 

    1589-ben  Daróci Tibót Gáspár panaszt tett a vármegye széke előtt a diósgyőri várnagy ellen a Kácsi 

erdőkben való disznólegeltetés ellen.108 

    A Daróczi Tibold családi ágára vonatkozóan megemlíthetünk még egy érdekes adatott a miskolci 

állami levéltárból a vármegyei jegyzőkönyv alapján az 1590. évből. Eszerint: Daróczi Thibold Gáspár 

egregius ( kiváló nagyságos) úr megrágalmazta volt Keresztes mezővár tisztelendő ref. lelkészét: 

Szegedi Istvánt az egri kapitány előtt, hogy ő a törökök javára kémkedett.  A későbbi Tibold 

bocsánatot kért és Szegedi megbocsátott néki. Szegedi István 1594. évben már Tardi ref. lelkipásztor., 

itt veszi fel a dézsmából a helybeli lelkészeket megillető dézsmarészesedést. ( Negyed-, ötöd-, 

nyolcad-, tizenhatod részt már a község lakottságához, nagyságához képest és megfizetik a 

                                                           

106 Csorba László lelkipásztor: Mezőnagymihály története  (1975) 
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  MNL OL  Dikális összeírás 1588 E-158 756,752 
108 Borovszky: Borsod Vármegye, Története 98, 156 o. 
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katodhretikumot, vagyis az egri püspöknek járó adót, illetve illetéket, mert mindkettőről nyugtát 

kérnek, illetve elismervényt adnak a decimátorok a tizedeléssel megbízott királyi tisztviselők, mivel  

ezidőben a dézsma az egri vár fenntartási költségeire szolgált, hiszen az egri római katolikus egyházi 

fennhatóság Kassára költözött át )109 

1596. október 25-26 Mezőkeresztesi csata, amelyet a Miksa főherceg vezetése alatt álló császári, 

magyarországi, birodalmi, cseh, szász, spanyol és a Báthory Zsigmond vezette erdélyi hadak (50–

60 000 ember) vívtak III: Mehmed szultán hadseregével (130–150 000 ember). A kezdeti sikerek 

ellenére magyar vereséggel végződött, még ezévben elesett Cserépváralja és Eger. Itt kell 

megjegyeznem, hogy a csata a középkori Magyarország legnagyobb létszámú ütközete volt.110 

 

 

19. ábra Mezőkeresztesi csata, török metszet  

1596: Daróc lakosait a török elhurcolta,  egy másik jegyzék szerint nem.111 

1598-ban adómenetességet kap a falu. (megégett bejegyzés van az Urbáriumban) 

     Borsod nyugati és déli területei török kézre kerültek.  

A megszállott területek életéről kevés információval rendelkezünk. A magyar földesurak többnyire a 

helyükön maradtak. Az adózást a török a korábbihoz hasonlóan állapította meg vagy még fokozta is. 

Továbbra is beszedték a tizedet és az egyházi tizedet is, természetesen mindkettő a törököket 

boldogította. 

  1596-ból származó adózási adatokból látható Kács és Sály a Thibolt-oké, Daróc Thibolt Gáspáré 

 

 

                                                           

109  MNL BAZMLT Borsod vm. jk. II. 497.  A dézsmából felvett részesedésükről elismervényt adtak a 

decimátoroknak a ref. Lelkészek is. Lásd: szederkényi Nándor: Heves vármegye története Borovszky 

Samu id. művei, valamint Zoványi Jenő: M. Protestáns Egyház története Adattár Bp. 1929 XIII.évf.-

ában: Prot. Lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. 1-141 1. 
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 Wikipédia azonos nevű cikke alapján, a korabeli török miniatúrával 2014  
111 Bayerle Gusztáv : Hatvani szandzsák adó összeírása 1998. 171 -176 
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 Darócz: Szabó Pál bíró és Gedeczy Péter esküdt jelentik 

 Hatvanba adóztak. Első alkalommal fizettek 100 forintot, azután ez megint 156 forintot, később 190 

forintot. Legutoljára azonban lecsökkent csupán 100 forintra.  

Császár adóját esztendőnként 18 és 20 forintot, végül a kaszálási adóval egybeszámolva 23 forintot 

fizettek. Szablyapénzt 12 forintot és 50 dénárt fizettek, nem minden esztendőben. Épületre való fát 

olykor ténylegesen adtak, máskor 3 forintot fizettek érte. Parochialis pénzt, korcsmapénzt és 

hasonlókat nem adtak. Vajat és mézet vegyesen 80 pintet adtak. Szolgáltak is. Fülek várának 

elfoglalása után nem adóztak, de most már egy hónap óta félelemből megállapodtak újabban 30 

forintban és egy rőf karasia posztóban. A császár adóját 8 forintban határoztak meg, egyebekrűl még 

nincs egyezség. A földesúrnak adót nem adnak. A gabonából es a borból kilencedet adnak.  

Szolgálnak is minden szükséges dologban. 

 

Sály: a Thibolt nemeseké, nemesek lakják parasztokkal vegyesen. 
Chepán Gergely bíró es Nagy Péter esküdt jelentik. Első alkalommal Hatvanba adóztak, azután 
Budára, s első alkalommal egyezség alapján 30 forintot fizettek. A Füleki hadjárat ideje táján fizettek 
100 forintot. Császár adóját öt porta után fizettek 7 forintot és 50 dénárt. Szablyapénzt amikor 
szedtek, minden egyes porta után 64 dénárt, fáért pedig 24 dénárt fizettek. Vajat és mézet 
különbségtétel nélkül 20 pintet adtak. Most az 1596. esztendőben a félelem miatt ismét 
megállapodtak 24 forintban, a császár adójáról és egyebekről meg nem határoztak. 
A földesúrnak nem adnak adót, hanem a szőlők művelésével teljesítik azt. Kilencedet adnak a borból 
es a vetésekből és szolgálnak is a szükséges dolgokban. 

 

20. ábra: Török adózás 
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1582-ig az adózás alapján Fülekről kiindulva a Sajó-völgy , Szendrő kerül török kézre. 

 A törökök Kisgyőrig jutottak el .112 

1596-után a Bükk déli része Eger, Cserépváralja, Ónod.113 

 Kács: A Thibold nemeseké, valaha apátság volt. Mozogh János bíró es Szabó János esküdt jelentik: 
Hatvanba adóztak az első alkalommal fejadó gyanánt 3 forintot fizettek, azután ez megint 12 és 16 
forintra emelkedett. A legutolsó alkalommal 17 forintot fizettek. Császár adóját esztendőnként 
fizették 5 forintot. Tűzre való fáért és kaszálásért fizettek 1 forintot. A malom után minden 
esztendőben külön-külön fizettek 3 forintot és két lisztes zsákot. Szablyapénzt, korcsma-pénzt, 
szakállpénzt és más hasonlókat nem fizettek és nem is szolgáltak, épületre való fát sem adtak.91 

1655-ben meghal Tibold Zsigmond fiacskája, kéri Miskolc város tanácsát, hogy fiát a  

református templomba temethessék el.114 

 

A  Daróci Tibold- család fiú ágon 1659-ben halt ki.115 

 

1659:  A  leleszi konvent előtt Virginás János és felesége, Gálóczi Ilona  Gálóczi Györgynek  néhai Tibót 

családtól örökölt őket illető birtokrészüket  (Daróc, Sály, Nagymihály, Geszt, Dorogma, Fejéregyháza, 

Pély, Bikk, Oszlár, Leányfalu, Váralja)  tartozékaikkal együtt eladják Négyesi Szepesi Pálnak és 

feleségének Csuda Zsuzsannának.116 

 1660-as években adományozott 2 db ezüst áldozó kelyhet Tibold Zsigmond felesége, Kakasfalvi 

Csuda Zsuzsanna a református egyháznak. ( Ma is megvan, a véset a nevet és az évet tartalmazza) 

 Ez az  egyház legrégebbi emléke. 117 

 

….1663: Baratnaky Zsigmond, indít pert végrehajtó parancs mellett, Tolvaj György, Csanády János és 

egyebek ellen, Darócz, Doroghma, Nagy-Mihály, Geszth, Pél helységekben, továbbá Fejéregyháza, 

Bikk, Oszlár, Váralja, és Leányfalva, Borsod megyei pusztákban fekvő árva jószágai kibocsátására.118 

     A török korból származó helyi szájhagyományt sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

A település barlanglakásai egy magas hegyen találhatóak, melyről jó időben 30-60 km távolságra is 

ellátni. A lakásokhoz készített úgynevezett vermekben a termény és a ruházat jól elrejthető volt, ha 

közeledő seregeket láttak elpakoltak és az erdőkbe kerestek menedéket. A veszély elmúltával az élet 

folytatódott. 

 A barlanglakásokat nem lehettet fölégetni és lerombolni sem. 

 Andornaktálya, Sály történeténél följegyezték, hogy a lakosok a riolittufába vájt barlangokba 

költöztek, miután a török a falut fölégette. 

                                                           

112 Borbély Maczky Emil: Borsod-Vármegye 1939. 35. lap 
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 Bodnár Tamás, Tóth Péter: Borsod Vármegye adózása a török korban Miskolc 2005, Levéltári 
füzetek 44. 
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 Néhai Ifj. Zichy György közlése ( valószínűbb az 1658, mivel 59-ben a neje már újra férjezett.) 
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 MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Darócz 1659  
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 Daróci Református anyakönyv belső borítója 1888-ból 
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 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára 1851 
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 A település a térségben egyedülálló adottságokkal rendelkezett. Vízimalmai biztosították a térség 

gabonájának őrlését, kőbányái a nagyobb építkezésekhez a követ. A törököknek is bizonyára fontos 

volt a működőképesség fönntartása a teljes megszállás alatt is. 

A malmok fontosságára  még egy példa: 1649-ben Eger Iszpája Ahmed írja a tapolcai papoknak, hogy 

ha 3 napon belül Izsó Márton molnárt nem helyezik, vissza a malomba, a malmot fölégeti119 

1685-összeirás szerint Darócon 10 lakott és 10 lakatlan ház állott.120 

1685. augusztusában Esztergom mellett a 100 ezer fős török sereget megverik, 1686 áprilisában 

felszabadul Szeged, Pécs, júniusban Buda, októberben fölajánlják a törökök Egert Szolnokért.  

1687: visszafoglalják Egert. A császári csapatok ostrommal foglalják vissza Cserépváralját.(1687 okt. 

30.)  A sorrendből látszik menyire ellentmondásos volt a területek hovatartozása. 

 A kivonulás során sok falut fölégettek. Nincs írásos anyag, de valószínű, hogy a felszabadítás a 

cserépi időponttal esik egybe.  

A török kivonulása után összeírások készültek a veszteségekről. 

Malmok összeírása: 1693. június: 

Nyárád praediumban a Darócz folyón 2 malom van, 1–1 kövű, a Jézus társasági atyáké. Hozadékuk 28 

kila. Darócz birtokon 3 malom van 1–1 kövű; az egyiknek a tulajdonosa Batyk Gergely. Hozadékuk 42 

kila. 121  

       1701: E helységben, bizonyos részbirtokban, mint Pély pusztánál látható, a Szepessy család 

iktatást nyer. (  Birtokot szerzett Darócon)122 

    Kik voltak postamesterek, és hogyan éltek a XVIII. század derekán? Tibolddarócon Csányi László volt 

a segédpostamester, kinek vitás ügye támadt Szepessy Márton urasággal, (Szepessy János testvére, 

aki 1704-ig a tokaji vár parancsnoka volt) a posta bérletével kapcsolatban. Ügyükben a vármegye a 

generális postamesterhez fordul.123 

    A Sályi Tiboldok kétségtelenül kihaltak 1447-ben, száz évvel később viszont már újra találkozunk 

Sályi Tiboldok nevével. A háromgenerációnyi idő alatt kialakulhatott újabb elkülönülés, de ezek még 

unokatestvérek lehettek igen közeli rokoni kapcsolattal. Szóval az utolsó Tibold unokája vagy ük-

unokája lehetett a Daróczi I. Zsigmondnak függetlenül attól, hogy Darócon vagy Sályban lakott 

utoljára. Legvalószínűbb hogy egyik helyen sem. 

    A török idők végén, elhagyták a Daróci otthont ( amely esetleg meg is semmisült), helyette, a 

biztonságosabb Miskolcra költöztek, és építettek házat. Ezt örökölték a Szepessyek.  

   A 14.1. melléklet  a Tiboldok utolsó száz évét mutatja be. Az adott kor vármegyei jegyzőkönyveiben 

250 a Tiboldokat érintő bejegyzés található ebből próbáltam rekonstruálni a családfa utolsó ágait. A 

hölgyek férjeinek feltüntetése lehetővé teszi a birtokok további öröklésének követhetőségét.  

                                                           

119 Acta eccl Paulini Diós-Győr fasc. 2.nr 28 
120 Borovszky: Borsod Vármegye Története, 35.3 o. 
121 MNL OL UC 69 : 4 
122 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára 1851 
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 Kamody Miklós: Észak Magyarország Hírközlésének története.(1985) 
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   A vezetéknevek használata még az 1600-években sem válik általánossá. Az adott családot 

azonosíthatjuk a Tibold, Daróci Tibold, Daróci előnevekkel egyaránt. 

Egyetlen dokumentumban szerepel Tibold István Erzsébet nevű leánya, Tibold Erzsébet, majd Daróci 

Erzsébet, majd Gálóciné néven, nem beszélve a Tibold név számtalan írásmódjáról. 

   A név és a birtok egyezése jelentheti csak a biztos személy vagy család azonosítást. 

6. A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC  
 

Rákóczi Ferenc kétszer táborozott Darócon, a tábor helyét ma is őrzi a Táboroldal nevű dűlő. 

1704 október 16.-án  Rabutint, aki Károlyit Tokaj alól visszaszorította, a fejedelem nem háborgatta a 

tokaji szüretelésben; mert úgy hitte, hogy az újbor, az édes szőlő, a hideg éjjelek és a Tisza vize 

jobban megviselik hadait, mint az ő portyázásai. A tábornok tehát 23.-án baj nélkül kelhetett át a 

Tiszán, de Károlyi kuruczainak kapdosásai következtében csak lassan haladhatott előre. A fejedelem, 

Méra alól 24.-ikén megindulván, az abaúji Halmajon, a zempléni Sajókörömön, s a borsodi Tibold-

Daróczon át november 1.-jén a szintén borsodi Szíhalom alá szállt táborával. 

1706.  október 30.-án a fejedelem a borsodi Tibold-Daróczon táborozott, mikor az erdélyi megyék 

«a fejedelem rájok való gondviselése után, újólag kiszabadulván és mintegy halálos betegségből 

felgyógyulván, „valóban nagy örömmel, eltökéllett  jó lelkiösmerettel futottak kegyesen oltalmazó 

szárnyai alá.” 

 A vármegyék szónoka tiszta szívvel és lélekkel kívánta, hogy az Úristen őt édes nemzetünknek az 

egyiptomi igából való kiszabadításra csodálatosan kimutatván, édes hazájokba hamarosan behozza, 

békességesen és nagy örömmel méltóságos fejedelmi székébe ültesse és hosszas esztendőkre.  

A fejedelem még aznap válaszolt és elfogadta az Erdélyi fejedelmi címet.124 

Harci eseményekről nincs adat, de a szomszéd falu Tard elpusztult és 1706-ban, Rabutin osztrák 

generális fölégette Miskolcot. 

 

6.1. A Szepessyekről néhány szót 

 

A Szepessy család évszázadok óta fontos szerepet töltött be az ország életében. Gyakran találjuk 

nevüket országgyűlések jegyzőkönyveiben.
 

Kitüntetik magukat a török elleni harcokban. Szepessy Pál 

Borsod megye alispánja, a megye országgyűlési követe. Később a korai kurucmozgalmak jelentős 

alakja. Még csatát is nyer. Enyickénél  megveri Spankau császári tábornok seregét. Thököly Imrének 

egyik főembere. 1687-halála után vagyonát a császár elkobozta. 

                                                           

124
 Dr Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc  ( 1676-1735) IV. kötet XV, XVII. fejezet. ( 1907.) 
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Öreg Szepessy Pál felesége, majd özvegye, Csuda Zsuzsanna óriási erőfeszítéseket tett, hogy a 

kamara által elfoglalt javakat visszaszerezze családjának, négy gyermekének: Mártonnak, ifjú (II.) 

Pálnak, Jánosnak, Katalinnak. Az írat egy 1710 körül keletkezett családi feljegyzésben, mely a 

Szepessy család berentei levéltárában maradt meg. 

A Szepessy Pál gyermekei közötti 1711-ben kelt osztálylevél szerint Jánosnak értékes birtokrészek 

jutottak a családi vagyonból:  

Nékem Szepesi Jánosnak jutott a sályi jószág, minden hozzá tartozó appertinentiáival és praediumbéli 

részekkel, oda való két malmokkal és egy törővel, az geszti portio az oda való minden szőlőkkel, a 

Nagy Mihálli portio, az négyesi portio és az ott való malom. Miskolc városában az Forgács és Tiboth 

szőllőkkel az hosszú pince és az Avas völgyön az Kecskeméthi és az Ötvös házhelyeken két házhely és 

félhely. A Thikére egészben és a Meggyeskertnek fele... Az diósgyőri jószág és az szendrei cúria 

fennmarad négy részre közöttünk, úgy, hogy ezen jószág gondviselésére egy szolgát fogadunk, ki is 

ezen jószágnak minden jövedelmét bészedvén, azzal fogunk osztozni közönségesen. János Sályba 

helyezi székhelyét itt épít kúriát,segíti a templom építést.125 

A Szepessy család Darócot érintő családfája a 5. mellékleten látható Pál családjában nincs Róza nevű 

leszármazott, aki Szalay Elek felesége ként lesz birtokos a faluba, így a II. Mátyás leszármazottai 

között születhetett Négyesi Sz. Zsófia 1840.-ben. Darócon lett eltemetve. 

 

1714: Négyesi Szepessy János, Felsõ-Bükki Nagy István részére kiadott végrehajtó parancs mellett 

folytat pert Kovács János és György, Fazekas János, és Bódis István ellen, Darócz, Sály, Pély, Nagy-

Mihály, Bikk, Eszlár, Doroghma, Geszt helységekben fekvő s Tibold Zsigmond kihalása címe alatt tiszta 

iktatással nyert részbirtokok kibocsátása iránt.126 

6.2. Az utolsó daróci boszorkány 

 
                1722. február,  Miskolcz : Borsod-vármegye kontra Balog Éva, daróczi boszorkány pere.127 

(Rövid összefoglalása a periratnak) 

1. Tanúvallomás szerint: Dósa György szolgálója három napig odavolt. Azt állította, hogy a vádlott 

lovagolt rajta.  (Hogy valójában hol volt? Kérdéses.) 

2. Tanúvallomás szerint: Papp Andás fiát farkas képében megkergette, a fiú mezítláb szaladt be 

Dósa Györgyékhez. 

3. Tanúvallomás szerint: Molnár Péter apjának nagyon megdagadt a lába, és a vádlott pénzért 

gyógyfüvekkel meggyógyította. 

                                                           

125 Gyulay Éva: Négyessy Szepessy János és Zsigmond Halotti Zászlaja. A Herman Ottó Múzeum 

Történeti Gyűjteményében. 
126 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára 1851 
127 MNL BAZMLT  Borsod vármegyei jegyzőkönyvek 501/a  19. kötet 519-525-ig 
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4. Tanúvallomás szerint: Vágó József ( Pap András veje) elment a vádlott háza előtt és megfájdult a 

lába. A fájdítás végett a vádlottat okolták, ő azt mondta, hogy meg fog gyógyulni a lába, és az 

meg is gyógyult. 

5. Tanúvallomás szerint: Csizmadia Mihály tizenéves lányának a fejét a vádlott megsimogatta, 

mondván: Ettől szebb lány nincs is. A lány megbetegedett, az apa megüzente a vádlottnak, hogy 

rá gyanakszik, erre a lány meggyógyult. 

6. Tanúvallomás szerint: Sáfár János szóváltásba keveredett a vádlottal, azután harmad vagy 

negyed napra a tanú tinójának a nyakát, a tehenének a tőgyét összetörték, a vadász kutyája 

elveszett. Gyanúsága Balog Évára esett. 

7. Tanúvallomás szerint: Bóka András fiát a vádlott este nem engedte be a házukba, a fiú mezítláb 

menekült a szomszédba, a tanú emberekkel megfogatta a vádlottat, és bele próbálták a lábát 

egy lábnyomba, megállapították, hogy a vádlott lábnyoma, tehát ö kergette a fiút. 

A vádlott a tanút megfenyegette: Várj csak, rosszul jársz még. 

Ezután a fia az iskolából hazajött, és rögtön megbetegedet. A tanú éjjel kiment az udvarra, és őt 

is megkergette a farkas, és ő is Dósa Györgyékhez menekült be. 

 

A törvényszék az elhangzott tanúvallomásokat, elegendőnek ítélte a vádlott boszorkányságának 

bizonyításához.  

 

„Mint hogy a felülemlített Balog Évának boszorkánysága és ördöngős bübájossága, 

az tanúk bizonyságábul nyilván kiteczik; Azért elsőben is több allyas, maga 

társainak kivallására, elsőben hóhér által megkinoztatik, és azután megégettetik.”  

 

Balog Éva a „ boszorkány” külső kinézete alapján  tökéletesen megtestesítette a mai mesevilág 

boszorkány képét. Sánta volt, értett a gyógyfüvekhez, ezekkel gyógyított is. Rossz emberekkel 

veszett össze, hisz a tanúk padján mint sértett ott ült Dósa György a bíró, a molnár (bizonyára 

befolyásos személy),Bóka András és Sáfár János korábbi bírók. A vádak (megbetegítés, gyógyítás, 

állatképébe való ijesztgetés) a mai bíróságon inkább nevetséges lennének, akkor azonban elég 

volt a legkegyetlenebb halálos ítélethez. 

Megtudhatjuk még az írásból, hogy a farkas jelenléte nem volt ritka a környéken. 

A mostani tudásunkkal megállapíthatjuk, ha a megyei elöljáróság is helyt adott a fenti 

butaságoknak, a köznép bizony nagyon műveletlen lehetett. Az egyik félmondatba azt 

olvashatjuk, hogy: „Bóka András fi hazajött az iskolából..” Ma ez természetes, de a falusi 

alapszíntű oktatás bevezetéséről csak 1777-ben, Mária Terézi rendelkezett először. Bevezetése 

nem volt kötelező és nem is nagyon terjedt el. 1848-ban Eötvös József kulturális miniszter ugyan 

javasolta a kötelező oktatás bevezetését, de a rendeletet csak 1868-fogadták el.  

( A szomszéd faluból,-Sályból származó miniszter, is egyik utóda volt a Tiboldoknak) 

Az igen korán működő iskolát valószínű a reformátusok hozták létre, mivel a község teljesen 

református volt. Az iskola 1749 június. 2.-án szűnt meg, annak következtében, hogy a 

reformátusoktól elvették a templomot és a lelkészi lakot, ahol az iskola rektora, Újfalusi Mihály 

lakott.128 

                                                           

128
  Botos Péter: Adatok a tibolddaróci reformátusok történetéhez 14 lap. 2013 
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Az utolsó boszorkányégetés 1756-ban volt Magyarországon.  Mária Terézia betiltotta ezeket az 

eljárásokat.129 Az Eötvöséknél lakó Gárdonyi Géza az 1800-as évek végén még írt az utolsó sályi 

boszorkányról Baksánéról.130 De hogy az már tényleg az utolsó volt-e? Kérdéses. Egy két hölggyel 

kapcsolatban még máig vannak szóbeszédek. 

6.3.  A lakosok száma és betelepülése. 
 

Túlvagyunk a török hódoltságon, a Rákóczi szabadságharcon. 

Több forrás is kihalt falunak jegyzi Tibolddarócot és Kácsot. 

Ezek a pápai tizedlajstrom 1715.-ös hiányosságából indulnak ki, és nem vették figyelembe az azonos 

évi népszámlálás adatait, valamint az 1704-ben virágzó postahivatalt.  Továbbá, több család pl. Dósa, 

Pincés, Szabó a Mocskos túlélte a török hódoltságot, és ma is a faluban élnek leszármazottaik. 

Kandra Kabos följegyzet egy szájhagyományt 1885-ben mely Örs vezér birtok meghatározásával 

kapcsolatos, a legenda csak a lakosság folytonossága mellett maradhatott fen. 

1715.-összeirás adatai országos levéltár Ónodi járás: 

           Adózók 

Martinus Mocskos; Michael Kos; Stephanus Mocskos; Joannes Molnár; Michael Dossa; Georgius 

Dossa; Georgius Gáal; Stephanus Szabo; Joannes Muranyi; Stephanus Csizmazia; Stephanus Kolari; 

Joannes Nagy; Joannes Domonkos; Gregorius Kolari;  

Oldalszám: 108, 109, ( 21. ábra részlet az összeírásból. )131 

            ( Kács, Leányfalu, Sály-nem szerepel ) 

    A törökidők elején a Tiboldok jelentős szerepet töltöttek be a királyi törvények 

betartásában. Más földesurak elfogásához bizonyára jelentős katonai kíséretre volt szükség. 

Ezt valószínűleg az armálisok adták. Az armálisok kisnemesek jelentős földbirtok nélkül.  

  10-20 fegyverest bizonyára a falu kisnemesei biztosították. Mind a népszámlálási mind az 

anyakönyvi adatok tanúsítják, hogy a faluban a Dósák, Bókák, Csizmadiák, Sáfárok volta ezek  

a családok. 

 

                                                           

129
 Wikipédia Boszorkány szócikke 2014 

130
 Gárdonyi Géz: Az utolsó boszorkány 

131
  MNL OL  N 78 Regnikoláris Levéltár, Archivum Regni, Országos összeírások, 1715 évi összeírás . Comitatius 

Borsidiensis, Lad BB, No 3.108,109.pp. 

http://193.224.149.7/adatbazisokol/documents/1715/Teka03/N78_03_108.jpg
http://193.224.149.7/adatbazisokol/documents/1715/Teka03/N78_03_109.jpg
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21. ábra 1715. népszámlálás 

1727: A leleszi konvent előtt Bereg vármegyében  Klobusichky Menyhért ……. 

Néhai Gálóczy György és felesége néhai Sályi Tibot Erzsébet leányainak kétségtelen és 

törvényes örökösei 960 forintért eladják jogigényüket Négyesi Szepesi Jánosnak a következő 

birtokokat: Darócz, Kács, Sály, Geszt, Nagymihály , Dorogma, Oszlár, Kondó Alsó és Felső 

Vatta, Váralja, Leányfalva, Fejéregyháza, Pély, Parasztbikk, Nagy és Kis Geleji pusztákat.132 

                                                           

132
 MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Darócz  poc.tab. 228 
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Családfők, házak, háztartások száma (1548-1720)
133

 

 
Helység neve  Gabonadézsma-jegyzékek'  Házak

2 

1685  Adóösszeírás
3 

 

Családfők  Háztartások  

1548  1576  1605  1647  1673  1700  Pusz-
tult  

Lakott  1715  1720  

Kövesd  167  105  65  - c  c  - - 41  69  

Zsércz  - - - - - - 12  8  8  22  

Szomolya  - - - - - - 22  8  11  19  

Bogács Pazsag  des.  —  —  —  —  —  11  9  13  17  

Cserép  33  43  45  12  4  5  10  6  12  28  

Tárd  80  93  47  13  32  des.  34  6  9  15  

Darócz  25  40  23  13  c  13  10  10  15* 15* 

Kacs  pr.  - - - - - - - - - 

Sály Leányfalu  18 8  27 pr.  22 pr.  3 pr.  8  
pr.  

c pr.  10  4  29  —  

Geszth  16  31  10  4  10  6  4  12  - 

Vatta  6  1  c.  c.  c.  c.  - - - —  

Alsó Abrány 
Felső Ábrány  

36  73  38  - - - 19  5  8 6  10  

Nyárád  3  68  - 14  14  4  - - 1  i  

Keresztes  91  81  68  - c.  c.  74  6  5  16  

Keresztes 
Püspöki  

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  

Nagymihály  26  34  45  11  4  c.  22  8  5  20  

Szentistván 
Tilaj  

des. 
pr.  

32 pr.  pr. pr.  pr. pr.  pr. pr.  pr. pr.  —  —  15  23  

Lövő  6  - - - 21  3  - - 

Iván(ka)  - pr.  pr.  pr.  pr.  pr.  - - 4  7  

Négyes  4  - - - - - - 

Valk  6  18  14  pr.  pr.  pr.  - - 8  - 

Bábolna 
Montaj  

8  25  9  c.  —  —  —  14  12  

      

 
Rövidítések: c. = curia; nemesi falu  

des. = deserta; lakatlan helység  

pr. = preadium; puszta falu Források: 1. Kovacsis József (szerk.): A történeti 

statisztika forrásai. 1957. 406-416.  

2. Borovszky Samu: Borsod vármegye története I. 1909. 353-354.  

3. Acsády Ignác: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában (1720-

1721), 1896.  

*Népszámlálási adat alapján 

 

 

                                                           

133
 Kápolnai Iván, Mezőkövesd város és környéke népességének alakulása a 20. század elejéig 
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 Az 1786. évi népszámlálás adatai 
 

Helység neve  Terület
1 

 Házak  Család  Jogi 
népesség  

Távolle
-vők  

 

Idegen-
ek  
(+)  

Tényleges
-népes-
ség  

kat. hold  keresztény  izraeli
-ta  

Tibold 
Darócz  

7 640  250 330  1 431  29  23  1425  1331  100  

Kács  65 80 380 7 7 380   

Geszt  131 151 716 14 3 705   

Sály  233 304 1336 23 19 1332   

 

A három korábbi Tibold birtokból az első háromnál a Tibold család örököse szerepel a földesúr 

rubrikában. Sálynál már a Szepessy család szerepel. 

A 1715-20 népszámlálás csak az adózó családokat vette lajstromba, így a valóságos létszám a 2*3 

szorosa is lehetett. 

A népesség az adott időszak alatt így is közel tízszeresére nőtt. 

 Fér-
fi 

Nö Gye-
rek 

Pap Nemes Polgár Pa-
raszt 

Zsellé
r 

Egyéb Szab. 
katona 

      
Daróc 

740 691 306 2 75 1 20 228 39 2 

        
Kács 

188 192 85 - - 3 15 59 9 - 

 

A táblázat csak a felnőtt férfiakat tartalmazza. 
Az adatok Kács-Daróc vonatkozásában fontosak ugyanis az anyakönyv 1720-1920 között 
azonos. 
 

Lakosok betelepítése 

A témával kapcsolatba legteljesebben. Veres László foglalkozott. 

Vármegyei engedéllyel telepített be 1696-be jobbágyokat Szepessy Pál Sályba. 

1712- Poroszlóra  Darócról és Egerlövőből  szöktek jobbágyok. 

1722-ben Felsőkácsra jobbágyokat telepítettek. ( Kihalt falu volt, szlovákok) 

Darócra k.b. 1720-ba telepíttetek jobbágyokat. 

 

 Az 1746-os egyházlátogatási jegyzőkönyvek adatai szerint, Daróc 600-fős lakosából, 268 szlovák, és 

52 ruszin. 
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A Szepessy féle betelepítésben nem szerepel Daróc.134 

Nagyobb szabású betelepítés 1720-1746 között volt. Egyes irodalmak a Borsiakhoz, más források a 

Péchyekhez kötik a betelepítést. 

1730-ban 1 zsidó család, 1744-ben 13 fő. A zsidó lakosság a lengyelországi borkereskedelem 

létrejöttével alakult ki. 

 

1739-ben  Borsy Mihály vezetésével itt is elkezdődik az ellenreformáció, elzavarják a Sályi református 

prédikátort. 

1748: Újabb sáskajárás miatt adócsökkentés. 

1753:Darócon ( Egri járás) 8 malom van, Leányfalun 1. 

1754: Adómérséklés jégverés miatt.135 

1750 táján a pápisták által elfoglalt református templom padlásáról eladott zsindely árát 42 forintot 

az akkori Sályi református lelkészre Kazinczy Gergelyre bízták megőrzésre és gyarapításra. 111 

 

 A korábbi Tibold birtokok  tulajdonosai, több rövid  változás után, stabilizálódtak.  

1767 Tibolddaróc Kács Geszt Sály Arány 

Birtokosok
136

 Hold Hold Hold Hold   

MAJTHÉNYI IMRE 89 12 0   3,32% 

MAJTHÉNYI KÁROLY 39 12 59   3,62% 

MAJTHÉNYI PÉTER 69 17 19   3,45% 

ALMÁSY JÁNOS ÖZVEGYE 207 46 39   9,61% 

BLASKOVICH JÓZSEFNÉ 59 6 39   3,42% 

FÁY LÁSZLÓNÉ 138 57 89   9,34% 

SZEPESSY LÁSZLÓ     474 1510 65,26% 

PÉCHY GÁBOR     59   1,94% 

Összes művelt terület 601 150 778 1510   

Művelő családok ( Jobbágy, zsellér, házatlan) 74 35 71 105   

 

1787-ben reformátusok  kérvényt  adtak be hogy, engedjék meg a földesurak  ( viceispán, Okolicsányi 

Antal, Pláhy András) hogy a református tanító ott lakhasson a faluban és a Sályi pap vasárnaponként 

átjárhasson misézni. 

   A református imaház és tanítólak 1788-ban megépült. 

A katolikusok 1815-ben a korábbi általuk használt református templomot lebontották és helyére újat 

építettek. A reformátusok új templomot 1838-ban tudtak építeni. Támogatók: Szalay Elek, Szalay 

Antal, Bottlik Lajos volt 137  1790-1914-ig a falu jelentős fejlődésen megy át, öt jelentősebb kúriát, 

kastélyt építenek a faluban.  A falu lakossága 250-300-ról közel megtízszereződik. 

                                                           

134
 Veres László: Borsod megye etnikai arculatának változása a 18. század első félévében.28-33 o. 

( 1950) 
135 Borovszky: Borsod Vármegye Története 1909 
136

 Arcanum adatbázis Mária Terézia Ubéri ősszeírása alapján 
137 Daróci Református anyakönyv belső borítója 1888-ból 
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A következő táblázat pótolni igyekszik a közemberekről szóló információk hiányát. 

      -Az itt élő családok nevei először az 1570 török összeírásban, majd az 1655.-ös református 

egyházlátogatási jegyzőkönyvben, majd 1715-20- as összeirásokban szerepel. 

Az anyakönyvek  1746( római.k )-1762 (református)-től álnak rendelkezésre.  Az anyakönyvi adatokat 

egy „Family shearc” nevű adatbázisban feldolgozva megtalálhatók, bár a szövegfelismerő szoftver 

láthatóan néha tévedet. Vagy a név leírása változott, vagy az eltérés két azonos nevű család 

megkülönböztetését szolgálta.( javítást szándékosan nem végeztem) Az adatokat úgy rendeztem, 

hogy a három különböző forrás lehetővé tegye a családok nyomonkövethetőségét. Természetesen 

maradhatott ki vezetéknév, hiszen az adatok feldolgozása nem minden évre csak időszakokra terjed 

ki. 

Ha azonos családnévvel több gyermek született, a név utáni szám jelenti a gyakoriságot. 

A 1570-es adatok az elsők. A betelepülések nyomonkövetése vége  egy-egy ismert adatsor a köztes 

időszakból. Az 1877-népszámlálási adatok  pedig egy köztes dátum, a múlt és az emlékezés között. 

A betelepítéseken kívül a község létszáma folyamatosan változott, a jobbágyok mozgására mégis csak 

volt mód.  

A Dózsa-féle parasztháborút megtorló 1514. évi törvények hatályba léptetésével következett be, a 

jobbágyok költözési szabadságának elvesztése, azaz az örökös röghözkötöttség. Az örökös röghöz- 

kötés a valóságban azonban csak tendenciaként érvényesült, már a XVI.század közepén 

hallgatólagosan föloldották. Az 1608. évi törvények a lebonyolítást – tilalom lehetőségével – a 

megyék hatáskörébe utalták. Ettől kezdve a jobbágyköltözésnek legális és illegális formája 

különböztethető meg. Az előbbit elsősorban a birtokokon uralkodó súlyos munkaerőhiány hozta 

létre.  

-A jobbágyköltözésnek ezt, a hivatalos formáját nevezik jobbágybúcsúztatásnak (lat. ablicencia). 

Lényege, hogy valamely földesúr kezdeményezhette, hogy más birtokán élő jobbágy a megyei 

hatóság közbenjárása mellett elköltözhessen onnan. Ha a jobbágyban is megvolt a költözési szándék, 

és végigjárták a hivatalos utat, a szolgabíró a jobbágyot „elbúcsúztatta”, a régi földesura alól 

szabadságolta, „ablicenciálta”. A jobbágyköltözésnek ez a módja végnélküli viszálykodást szült a 

földesurak között egymás jobbágyainak elcsábítása miatt, ezért a 17. sz. első felében minden 

megyében megszüntették a jobbágybúcsúztatást.  

-A jobbágyköltözés másik módja a szökés volt. Ilyenkor a jobbágy földesura és a hatósági szervek 

tudta és engedélye nélkül hagyta el lakhelyét. A szökött jobbágy visszaszerzésére, büntetésére a 

rendelkezések egész sora született. A szökés különösen nagy méreteket öltött a 17. sz. végétől a 18. 

sz. közepéig kibontakozott vándormozgalomban, amelynek során a hódoltság és a felszabadító 

háborúk idején elpusztult települések sora éledt újjá földesúri engedély nélkül költöző jobbágyok  

letelepülésével. A szabadmenetelű és az örökös jobbágyi réteg az 1767. évi urbariális rendelkezésig 

élt egymás mellett. A röghöz kötést végül III. József 1784-ben törölte el. 138 

Pl. 12 jobbágy búcsúztatását kértek a Tiboldok 1568-72 között139 

                                                           

138 Néprajzi lexikon. 
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1570 1762 1763 1764 1847 1847 1848 1877 

kb.30 család 48-fő 60-fő 43 102-fő   95-fő 71-fő 

  Balázs Bobnik Balázs Balázs 2 Koleszár Balázs 2 Aladi 

TÖRÖK ADÓ Béres Bodnár Balog Balázs  Majtenyi Balog 2 Árvai 

Durik Pétert Cresto Bók Bangs Balogh Kós Benes Balog 

Abocs Tamást Czizmadia 2 Bordás Belán Bander Koza Bók 2 Bencsik 

Abocs Jánost Dokros Butronsky Bodnár Begar Lengyel Bóka Csanádi 

Nagylászló Fazikas Császár Borza Bejuska Lovász Csató Dósa 3 

Benedeket Fekete Csatai Faraky Bencsik Medvetzki Cseri Ducza 

Kádas Jánost Fodor Cserepko Farkas Berdaczky Mocskos Csizmadia 2 Ecsegi 

Pásztor Antalt Gall Deker Freslu Beres Nádaskai 2 Dobó Fekete 3 

Tót Jakab Hack Dobos Gruts Blaskó Nagy Domonkos 2 Gyöngy 

Mihál Kelement Hegedüs György Gyuretti Bodnár Novák Dósa 5 Hazadi 3 

Filep Horvát Hasaki Hegymegi Bogyo Orosz 3 Etsegi Hegedüs 2 

Demetert Juba Hornyák Hehgedüs Bók Ostorházi Fekete 3 Hrusko 

Szabó János Kapás Joan Heligha Bóka 3 Pataki  Gál 2 Juhász 

  Kenigh Josvai 2 Juhász Brichhard Paulai 2 Gyipko Kardos 

  Kertes Juhász Katina Csabai Polik Haradi Kis 

  Király Károly Katona Csanádi Pribélyi Hegedüs 2 Kiszely 

1655 Kis Keresztesi Kerektek Csattos Regőczi Horvát 2 Kollári 

Dósa  Kolne Király Kirmus Cseri Romancsik Kis Koza 

Horvát Kondás Kiss Kiss Csizmadi 2 Sepsik Kontz Kulcsár 

Káta Lengyel Kolehar Kohecs Csvefko Soltész 2 Kós 3 Kun 

Mocskos Mignyoszky Kovács Kormos Deme Stephan Koza 3 Kurniszki 

Németh Mocokos Koza Kronik Demeter Surányi Lados Lakatos 

Panyiti Morvai Kubingi Lakatos Domonkos Szabó 2 Lázár Lengyel 2 

Pinczés Német Liptsaj Lengyel Domonkos 2 Szalai 2 Legradi Lonyai 2 

Szabó Nyitrai Lojkó Lévay Dósa 6 Szepessy Lengyel 2 Medveczki 

Szarka Oczela Lulán Liska Farkas Szűcs Lónyai2 Mészáros    3 

Szücs Ordinaczky Majtényi Loskó Fekete 3 Takács 2 Majhenyi Michnyotzki 2 

Váradi Ozepse Makó Matay Galambos Tarjányi Markó 5 Moczkos 

1715* Palatics Marinus Molnár Gyipkó Tepliczki Mészáros 2 Molnár 3 

14-család Pataky Markó Moyses Hadzus Tot 2 Mihnyoczki 3 Nádaskai 2 

Csizmadi Pirics Mészáros Olah Hajdu Turbezi Milinaresik Német 

Domonkos Potencsik Michnyozki Orosz 2 Hazadi 3 Turcsoghi Molnár 3 Oczella 

Dóosa 2 Rácz Nádaskai Petroszki Hegedüs 2 Varga Motskos Orosz 

Gáal Roro Nanaj Petruszky Hollár Vaszelovszki Nagy 2 Pummer 

Kolár 2 Sáfár Novák Polgári Horvát Viri Nidoka Roszkos 

Kós Seres Olaz Rerey János   Oczelya Seres 

Mocskos 2 Soltio Orosz Rostás Juhász   Orosz 5 Stampel 

Molnár Szakács Pécsi Sajva Kander   Ostorházi Svercsok 

Murányi Tekenős Rácz Toots Karuczka 2   Paszterisak Szabó 2 

Nagy Tót Repűlő Totts Klinkó   Rados 2 Szepsik 2 

Szabó Tótt 2 Soldos Virág Kolári 2   Roszkos Sztehlik 

1720* Tresl Soós       Ruskó 2 Tót 4 

15-család Turiska Sotész       Stefán Turtsaki 

Mocskos Urbán Szabó        Szabó 3 Varga 4 

Csizmadi 2 Veres Szallács       Szipala Veres 2 

Domonkos   Szállás       Takács ** 

Dósa 2   Takács       Tamás Braun 

Gál   Toth       Tepkizki 2 Briger 

Kós   Tott       Tot 4 Glóhner 

Murányi   Tótth       Varga 2 Grunbaum 

Nagy   Ubits       Virág Rosinger 

Pál   Uj       
 

Schwarcz 

Pál 2   Urbanovics         Schwarc 

Petrus   Vanosak         Steiner 

Pincés   Vetrik         Vavrik 

óth   Visnocsky         Weiszman 

   
A katolikus anyakönyv a kácsi adatokat is tartalmazza. !! 

 
        Adózó családok népszámlálási adat 

  
**A zsidó  családok 

 Református egyházlátogatási jegyzőkönyv 
1655 

      

                                                                                                                                                                                     

139
 MNL BAZMLT  Miskolc Borsod-vármegye jk. 501/A 
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6.4. Blaskovich Ferenc ( 1746-1802)140 
 

Tibold Zsófia leszármazottja Blaskovich Ferenc a Borsod megyei birtokot. Tibolddarócot 

választotta lakhelyének és uradalmi központjának.  1802-ben a birtokon a következő 

épületek álltak. 

Úrilak: nagy lakószoba, kandallós szoba, ebédlőszoba, pitvar, cselédház/cselédszoba, 

cselédház „komorája” a kamra, konyha, a cselédház kettős „komorája”. Ezen kívül kocsiszín, 

istálló, borház, alsópince, felső pince. 

 A szobák bútorzata átlagosnak mondható. A lakó helyiségben két diófa nyoszolya, egy diófa 

asztal, egy kis asztal, egy furnérozott komód, 12 bőrös karszék, egy falióra volt, ugyanitt két 

kocsiláda, két fogas is állt. Az egyik asztalon egy bádog tintatartót, kalamárist helyeztek el.  

Az összeírásban foglaltak szerin a kandallós szoba bútorzatát egy fogas, négy bőr karszék, egy 

szennyesláda alkotta. Az ebédlő szobában három keményfából készült nyoszolyát, egy 

asztalt, egy üveges pohárszéket, egy faliórát neveztek meg az apróbb ingóságokon kívül. 

 Amíg a lakószobák bútorai puritánnak mondhatók addig az udvaron és a gazdasági épület-

ekben igen sokféle szerszám és eszköz sorakozott. 

A földesúr közlekedését három lovas szán és egy bőrüléses fedeles kocsi biztosította. 
Régebben rendelkezhetett hintóval is, mert egy hintó szánkó aljat is összeírtak- Az 
inventárium ( leltár ) a ház körüli alkalmazottakról is információval szolgált. Blaskovich uraság 
közvetlen szolgálatában három kerülő, két kocsis és egy lovász volt. 
Blaskovich Ferenc eredményes gazdálkodására példa birtok központjajának, a tibolddaróci” 

jószágában tett mindenféle termett szemes élettyeinek béjövetele Tabellája 1792-ből. 

 

  tiszta búza rozs árpa zab tönköly 

   (kg)  (kg)  (kg)  (kg)  (kg) 

térf suly ( kg/m3 ) 740 710 630 440 710 

1791 áthozatal 1 480 23 600 7 913 3 319 1 568 

1792 malomból 30 966 323 0 0 

malomból vám 0 1 818 202 0 0 

malomból  július. 30 2 726 348 0 0 

malomból augusztus 160 4 305 2 233 0 0 

1792 évi  daróci termés 888 9 406 5 383 4 571 1 179 

cselédek 83 716 201 336 81 

Béjövedelmek summája 2 670 43 537 16 601 8 226 2 828 

Kimenetel:           

(vettet, eladott,cseléd szerződés. ) 592 10 940 1 996 2 847 1 830 

Az uraságnak van 2 060 32 594 14 591 5 294 922 

Az eredeti táblázat köböl és véka mértékegységeit, a mai mértékekre átszámítva adom meg. 

  
A térfogatról tömegre való átszámításnál a térfogattömeg értékeket a növénytermesztés adatait használtam 

                                                           

140
 A 9.6 fejezet Gócsáné Móró Csilla: A Blaskovichok világa / Egy köznemesi család története és életmódja a 18. 

század elejétől a 20. század közepéig/.  Doktori disszertációjának alapján készült. 
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Érdekes képet mutat a megoszlás miszerint a rozs, árpa, és zab termelése mellet, a búza termelés, a 

tönköly búzával együtt sem éri el a 10 %. Bizonyára nem a búza volt az elsőszámú kenyér alapanyag. 

Az török adózásból rákmaradt adatok a búza arányára nézve kedvezőbbek. 

Nem nősült meg, korán 56-éves korában, 1802-ben halt meg. Vagyonát testvérének Pálnak a fia  

József, és két lány unokája örökölték. A borsodi és tápjószentmártoni földjein és ingatlanjain kívül, 

jelentős készpénzt  16 354 Ft-ot is hagyott örököseire. Öröksége igen tetemes volt, mivel Blaskovich 

József fiai  ( Bertala, Pál és László 20-20 ezer pengő forintot örököltek.) 

1807-ben Pál unokái a Foglár Lányok daróci részüket sógoruknak, Józsefnek, valamint Brogyán Gábor 

és Pyber Sokolasztika házaspárnak 32 esztendőre 24 000 forintért elzálogosították. 

 A család daróci birtokosait a 14.10 mellélet tartalmazza. 

7.  XIX.-SZÁZAD 
 

     A betelepített szlovák lakosok asszimilálódnak és a szlovák nyelv használata már csak Kácson 

marad fenn a század végéig. 

---A korábbi teljesen református faluban az ellenreformáció hatására a reformátusok száma 40%-ra 

csökkent és a Sályi egyház papjai miséztek. 

     A kis létszámú zsidóközösség saját imaházzal és temetővel bírt. 

A Tibold család kihalásával a birtok  leányágon öröklődött tovább. A község birtokosai így lettek a 

Szepessiek és a Majthényiak.  A Szepessy család nem sokáig birtokolhatta a községet, mivel a kuruc 

vezér birtokait az osztrák császár elkobozta, a kamarára szállt. A Rákóczi-szabadságharc idején 

visszakapták, utána újra elvették. Az özvegy Szepessiné végül részben visszaszerezte. 

     Az 1730-ban Borsi főispán egy perben magáénak követelte a korábbi Tibold vagyon 25-faluját, 

köztük Darócot is, amit végül meg is nyert, így került a falu egy része lányához, Katalinhoz aki Melczer 

Györgyhöz az akkori megyei főjegyzőhöz ment feleségül. 

1792 évi  daróci termés 

888 

9 406 

5 383 
4 571 

1 179 

Blaskovich Ferenc gazdálkodása 

tiszta búza  (kg) rozs  (kg) árpa  (kg) zab  (kg) tönköly  (kg) 
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    Borsi Mihálynak fiúgyermeke nem volt, így neve nem folytatódik a birtokosok között. Halálát sem 

jegyezték föl, de hosszú életű lehettet. Születését 1675-re datálják. 1771-ben még  írt egy levelet a 

kamarának Tibold-darócz keltezéssel.141 

   A per annak idején nagy figyelmet kapott, ugyanis Borsi feleségének egyik ősének 1550-köröl volt 

szerencséje benősülnie a Tibold családba. Így az örökséget 1730-ban érvényesíteni  mindenképpen 

kétséges volt. 

   Borsi Katalinnak a második férje Fáy László volt. A két férjétől nyolc gyermeke születet. A faluban 

így jelentek meg a Fáyiak. 

Később ugyanezen az ágon Okolicsányi, Szalay Péchy, Zichy családok. 

A Bottlik család Székesfehérvárról került a faluba rokoni kapcsolatba kerültek a grófi családdal, ezért 

van Péchy Margit és második férje Sárközi István az ő családi sírboltjukba eltemetve. 

A fenti családok Tiboldokhoz kötődését a mellékletek tartalmazzák. 

Ha a 7. ábra kiegészítjük a mellétekkel, megkapjuk Magyarország leghosszabb családfáját. 

 

Ezek a családok is jelentősen hozzájárultak a falu hírnevének öregbítéséhez. 

Szepessy Pál Borsod vármegye alispánja kuruc vezér. 

Szepessy János alispán, Rákóczi postamestere. A tatárok elenni harc vezére. 

Borsi Mihály Borsod-vármegye  főispánja, ő  építette a miskolci Mindszenti templomot. 

Fáy Alajos Borsod-vármegye   helyettes főispánja országos hírű könyvtára volt, a 48 események 

jelentős alakja a megyében. 

Okolicsányi Antal alispán. 

Okolicsányi Ferenc Borsodi főszolgabíró. 

Majthényi Károly stempvir udvari tanácsos,( Országos főbíró, a héttagú testület tagja) Madách Imre 

dédapja. 

Bottlik Lajos 1870-ben a Keleti Vasút Társaság főigazgatója. 

A nevűkhöz fűződik a falu öt kastélyának felépítése. 

 

 

 

22. ábra Kastélyok a faluba 

 

 

                                                           

141 MNL OL. Kamarai misszilisek E 204 
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7.1. Az 1848-as szabadságharc 
 

1848-49.  A nagy változások és nagy ellentmondások éve volt. 

    Az elmúlt ezer évben kialakult rendszer összeomlott. A Magyarországon belül élő nemzetiségeket a 

magyar függetlenségi törekvése saját szabadságuk kivívására ösztönözte. 

Magyarországot megtámadták délről a szerbek, a horvátok, keletről a románok, északról a tótok az 

osztrákokkal karöltve.  

A hivatásos hadsereg kiegészítésére a jobbágyságból is szervezték a Nemzetőrséget. 

A hivatásosok a sereg ezen részét, sok esetben, használhatatlannak tekinteték.  Lelkesedés volt, de a 

puskát ha volt, akkor sem tudták még  elsütni sem. 

    Korábban a jobbágyok a földesúr és a király törvényeit tartották be és tőlük várták el, hogy 

megvédjék őket. A nemzetőr már nem engedelmeskedett csak a parancsnokának. 142 Szóval egy év 

alatt új hadseregre, új törvényekre, államigazgatásra volt szükség, s közben minden irányból folytak a 

harcok. 

     A falu is vegyesen reagált az eseményekre. 

Hányan álltak be Nemzetőrnek? Egy levél Daróci századról beszél egy század 120-200 fő, így daróci és 

kácsi nemzetőrök száma hasonló lehettet.143  

A borsodi zászlóalj Berecz Mihály vezetésével végül 1210 gyengén felfegyverzett katonával indult 

harcba Szeptember 11-én Székesfehérvárra, Pákozdra, a tíz hétre vállalt küldetésük novemberben 

járt le. A miskolci járásból 432 fő, a sajószentpéteri járásból 210 fő, az egri járásból 402 fő, a szendrői 

járásból 156 fő 144 

Cserépfalu 15 fő 

Bogács 13 fő 
Darócz 4 fő 
Nyárád 4 fö 
Sály 6 fő 
Kács 1 fő 
Felső Ábrány 1 fő 

                                                                                               145 

 Az alakulat ruhája fekete sapka,kék mente, vörös zsinórozással, szürke nadrág.113 
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MNL BAZMLT  3496/1848 
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 MNL BAZMLT 4055/1848 

144 Pásztor Zoltán: A borsodi nemzetőrség szervezése 1848-ban /Társadalom és Honvédelem 2002. 6. 
145
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1848 novemberében a Királyhágón túli harcokhoz próbáltak 250 önkéntest toborozni, a daróci 

nemzetőr századnál, nem vállalták, sőt egyenesen megtagadták. .111 

Meg kell jegyeznem, hogy ilyen alakulat nem jött létre. 

December végétől februárig még szerveztek egy 800 fős alakulatot, ők voltak a veres szalagosok, 

valamin egy gerilla századot mely szintén részt vett a harcokba.146 

A nemzetőrök közül szolgálati idejük lejártával többen beálltak katonának, arról hogy kik volta 

hivatásos katonák nincs adat. A népszámlálási adatokból 5-6 hivatásos katonára lehet következtetni, 

kiknek szolgálati ideje akkor 4 év volt. 

-A helyi földesurak közül Fáy Antal főszolgabíró helyettes rendíthetetlen szervezője az új rendnek, és 

a hadsereg szervezésének, részt vett a fegyveres harcokban is. 

-Zichy Konstantin Szilárd a hadsereg századosa. 

-Szalay Antal a 49-es márciusi, debreceni országgyűlésen Borsod megye követe. 

Harci események nem voltak a faluba. 147 

 Jelentős ütközetek a környéken  

 A Mezőkövesdi csata 1849 február 28- Március 3 között, Kmety-hadosztálya Bükkábrányban 

állomásozott a csata előtt kb 6000 fővel. 

   1849 januárjában a Gödörmalom molnárja szóváltásba keveredett egy nála őrlő bogácsi 

nemzetőrrel. A molnár szentségtörésnek titulálta a király elleni harcot. indulatos megjegyzéseiért 

följelentették. A lázítási per végül büntetés nélkül záródott. 

  1849 májusába a megye még  763 nemzetőrt küldött csatába. 

1849. július 25-én a felsőzsolcai csatában, a Világos felé visszavonuló Görgey csapott össze a cári 

hadsereggel.  A cári hadsereg Darócon is járt bizonyítja egy orosz sírkő. 

1849.ben kolera járvány pusztított a faluban, mely főleg a gyerekek és idősek halálát okozta.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

146 Pásztor Zoltán: A borsodi nemzetőrség szervezése 1848-ban /Társadalom és Honvédelem 2002. 6./ 
147 Hadtörténeti levéltár adatai alapján.  
148

 Az adott év Református anyakönyvének halálozási adatai alapján 
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 7.2.A kultúra jelenlétét bizonyítja a következő idézetek  

Szakmári Fabricius István. História: Niomtattot Colosvárat Heltaj Gaspárné műhellyében, 1577. 

Esztendőbe. 4r. A–C = 3 ív = 12 sztlan lev.. 

M. Akad. – Erd. Muz. – Fáy-ktár Tibold-Daróczon. 

 

 

A jelentős könyvtár anyagát Fay János, volt debreceni polgármester gyűjtötte. 

1850-évi halála után került Darócra, Fáy Alajoshoz, majd Szalay Zsigmondhoz, később Török János 

birtokába került. További sorsáról nincs adatom. 

Fényes Elek ezt Írja a faluról 1851-ben 

Tibold-Darócz, magyar falu, Borsod vármegyében, Miskolcztól 1 8/16, Egertől 1 5/16, u. p. Harsánytól 

10/16, Kácstól 4/16 állomásra, alacsonyabb hegyes vidéken, egy igen kies völgyben. Határkiterjedése 

8873 hold, ebből beltelek 220 hold, szántóföld 3861, rét 579, erdő 2762, szőlő 638, legelő 487, 

terméketlen hely 278, utak sat. 48 hold. Urbéri kéznél van 680, majorsági 3760 hold szántóföld és rét, 

a Jánfalu puszta birtokot is ide értve. A legelő közösen használtatik. A szőlő kilenczed dézsma alatt 

van. A föld hegyes völgyes, sok helyt köves, másutt vadvizes; a határ déli része azonban nagyon jó 

fekete föld, minden gabona-nemet gazdagon terem. De a lakosok a földmivelésre, még inkább a ló- 

és szarvasmarha tenyésztésre elegendő szorgalmat nem fordítanak. Lakosok összes száma 2173, kik 

közt 1258 r. kath., 810 ref., 14 ágostai, 91 zsidó. Férfi 1209, nőnemű 964. Mindnyájan magyarok. Van 

itt 29 telkes gazda, 65 házas zsellér, 92 lakó, 19 kézműves mester. A r. kath. anyaegyház 1750 

újitatott meg, anyakönyvei 1746-on kezdődnek, temploma Sz.-Erzsébet tiszteletére; hozzá tartozik a 

kácsi leányegyház is. A ref. leányegyház Sályhoz van kapcsolva. A zsidóknak is van helyben 

zsinagógájuk. A két keresztyén felekezet jól rendezett iskolái dicséretes említést érdemelnek. Van itt 

egy igen jeles magán iskola is. Épületei közt a Majthényiek, gróf Péchy, Szalay, Fáy urak csinos 

lakházaik kitünnek. Van két pálinkafőzőház is. A határon s a helységen is keresztülfolyik a kácsi meleg 

patak, mely 3 malmot hajt. Említésre méltó még egy kút, melynek vize a köszvény ellen a nép által 

már többízben csodás jótékonysággal használtatott, míg nem bizonytalan ok miatt a tulajdonos 

földesúr által behányatott. Az itteni kőbányában évenkint sok faragott kövek készítetnek. Birtokosai a 

helységnek: gr. Péchy Szilárd, báró Majthényi László, Majthényi György, Szalay Antal, Fáy 

Barnabásnő, Fáy Alajos, Fáy Antal, Gyurcsányi Gábor, Almásy József, Okolicsányi Ferencz, Egyed Imre, 

Csizik Károly 
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7.3.  Az 1890-es népszámlálás adatai  

Lakosok száma: 1889 

Lakóház: 381, lakás: 428-a különbözet bizonyára a barlanglakások száma. 

986 írástudatlan,  

Nyelvtudás: 94 beszélnek németül, 18 tótul 

Identitás: 1. német, 4 tót, 1 oláh. 4 cigány 

Vallás: 1248 katolikus, 520 református, 104 zsidó, 8 görög katolikus 

-A megye Csendőrsége öt egységre tagozódott.149 

4 sz. Szepesi Gábor százados 

Miskolc Matusz György őrm 18 fő 

Sajószentpéter Balog János örm. 10 fő 
Tibold-Darócz Sánta István őrs v. 11 fő 
Emőd Hatala Mihály cs őrm. 10 fő 
Mező-Csáth Gresinger Mihály cs. őrm. 11 fő 

 

 

23. ábra Látkép a falu közepe a régi híddal. 

 

24. ábra  Gencsy kert és a part 

8. A BARLANGLAKÁSOK ÉS LAKÓIK 

A barlanglakás nem egyedi jelenség a Bükkben. Több helyen is fellelhetőek olyan mesterséges, 

kőbevájt üregek, amelyeket elődeink otthonuknak tekintettek. Az 1938-es adatok szerint a következő 

településeken találhatóak barlanglakások.150 

                                                           

149
 Magyar Királyi Csendőrség  Zsebkönyve 10. évf. 1903 

150
 Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság  6.lap  1938 
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Község 

 

Házak 

száma Barlang 
lakás 

Barlang 

lakók 

Andornaktálya 172 2 3 

Bogács 512 3 12 

Cserépfalu 500 12 36 

Cserépváralja 213 58 226 

Kács 169 22 114 

Kistálya 295 76 366 

Noszvaj 406 70 249 

Ostoros 454 120 450 

Sály 403 55 270 

Szomolya 502 172 820 

TIBOLDDARÓC 
453 215 1459 

 

A Bükk déli peremét egy vulkánikus törésvonal zárja le, amely Egertől félkörívben húzódik Miskolcig. 

A vulkánikus tufa kőzetek változatos formában és jelentős mennyiségben fordulnak elő a törésvonal 

mentén. Ezek a kőzetek könnyen és jól megmunkálhatóak, ezáltal lehetővé tették a lakhelyül szolgáló 

mesterséges barlangok kialakítását. 

Az 1939-ben megjelent Borsod Vármegye a következőket írja a településről: 

    Szomorú nevezetessége a színmagyar községnek a falu feletti szőlőhegybe vájt sok száz 

barlanglakás, amelyek a népesség 60 százalékát fogadják magukba. A barlangokban 1459 lélek lakik, 

akik az egészségtelen odúkba betegségekre tesznek szert, és halálozási arányuk igen magas. Az odúk 

száma évről évre csökken, helyettük 1936 nyarán egészséges, új házakat kaptak a szegény 

barlanglakók, akiknek éppen Tibolddaróc mellet építették meg a mintafalut, a Mikszáth Kálmán 

műveit is kiadó Révai testvérek budapesti könyvkiadó vállalat adományából, amelyekhez magánosok 

nagy összegű adományai is járultak 151 

    A barlanglakásokat a fent említett nagymértékű kiköltöztetés nem szüntette meg. Nyolc-tíz család 

nem volt hajlandó elhagyni régi otthonát, így a lakók haláláig, az 1970-es évekig ezek a sziklaépületek 

eredeti állapotukban fönnmaradtak. 

    Az anekdota is bizonyítja, hogy a lakók a könyv szerzőjének véleményét nem teljesen osztották, 

amely Lengyel Gábortól, a helyi kovácstól ered. A kovács azt mesélte, hogy az első világháborús orosz 

fogsága során eljutott egy településre, ahol a helyi földesúr büszkén mutatta meg a házat, amelyet 

egy kőtömbből faragtak ki. 

No te magyar van ilyen nálatok ? 

Hát van, de ott egy egész falu. 

8.1. Gyökerek 

Mióta lakják a barlanglakásokat? Mióta az ember létezik. Tudjuk, hogy az ember első lakóhelyét a 

természetes üregek biztosították. Feltehetően a környék története is egészen a történelem előtti 

korra nyúlik vissza, vagy legalább is történetünk valamely igen korai szakászára. 

                                                           

151 Borbély Maczky Emil: Borsod Vármegye. 156. lap 1939 
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 A Tibolddaróci mesterséges üregek kora nem határozható meg, de a falu határában lévő Kőhodály 

(juhok téli szállása), és a 3-km-re lévő Léleklyuk „barlang” (mesterségesen kialakított barlang) 

felkeltette a régészek érdeklődését is. A Léleklyuk kürtőjébe vésett felirat korát honfoglalás előttinek 

ítélik.( 9.ábra) A pincék létrehozása valószínűleg a szőlőműveléssel együtt jelent meg, a honfoglalás 

korában, biztos adatunk csak 1300-as évekből van. 

A mesterséges barlangok lakáscélú hasznosításának kezdete a török időkre datálható. 

Tudomásom szerint a legkorábbi képek az 1920-as évekből származnak. Egyáltalán nem pejoratívak, 

inkább a népművészetet dicsérik. 

 

25. ábra Képek a barlanglakásokról 

A magyar filmhíradó fönnmaradt filmje, mely a kiköltözést dokumentálta (1936. Szeptember Magyar 

Világhíradó 658/3 .  Képek a barlanglakásokról)152
  

A rekonstrukciós rajzok a lakások jelenlegi állapota és a faluban élő idős emberek, köztük  

Tibolddaróc egyik legidősebb lakója, a nagymamám elmondása alapján készültek. A hegy délkeleti 

fekvésű, vízszintesen három-nyolc utca tagolja. A teraszosra vájt utcák, mint emeletek sorakoztak 

egymás fölött. Az 1. rajz egy tipikusnak mondható ház elölnézetét szemlélteti. Jellemző volt az igen 

kicsi, 10-20 m²-es udvar, a magas kőfal és a tornác, mely a falusi házaktól eltérően nem volt alul zárt 

korláttal ellátva. A faragott tornáckorlát ritkán fordult elő. A házak teteje vagy maga a kőzet, vagy 

különálló cseréptetős fedél volt. 

A 2. rajz a hegy egy részének metszetét mutatja. Az utca (7) egy lovas kocsi szélességét ritkán haladta 

meg. A meredek domboldalon vezető út peremére nem építettek korlátot, ezért a gyerekeket és a 

jókedvű felnőtteket gyakran érte emiatt baleset. A Parton (így nevezték a helyiek a hegyet, amelyben 

laktak) a „főutat” Víg útnak, vagy Vermekközének nevezték. A hombár (verem) (2), az udvarba 

mélyesztett, kőlappal zárható helység sok lakás tartozéka volt.  

                                                           

152 Malonyai Dezső : A magyar nép művészete V. kötet 1907-1921 
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A legrégebbi változatok alakja a görög kancsókéra emlékeztetett, később ezeket négyszögletűek 

váltották föl. Bejárata vagy az udvarból, vagy a pince valamelyik sarkából nyílott. Elsősorban 

terménytárolásra használták, de védelmi funkciót is betöltött. Magában hordozta azt a lehetőséget, 

hogy a háborúk során a lakók elrejthessék javaikat. A hegyről, a házak ablakából tiszta időben látható 

a 40 km-re fekvő Tisza és az Alföld egy széles sávja, így a közelgő hadakat időben észrevették. A 

temető-domb és Part közötti völgy a sok veremről a Vermek köze elnevezést kapta. 

A 3. rajz egy jellemző alaprajzot mutat be. Az udvar oldalfalába kisebb méretű üregeket (6) vájtak, 

ezeket használták „toalettként”. A WC-n kívül, a tűzifa tárolására, esetenként szárnyasok tartására is 

használták az így kialakított helységeket. A 4. ábrán látható épület lovak tartására alkalmas istállót is 

tartalmazott, melyben az állatok etetéséhez szükséges vályút is kőből faragták ki. 

 

 

 

1 kőfal 

2. hombár vagy verem 

3. tornác 

4. lakószobák 

5. borospince 

6. mellékhelység 

7. utca 

8. udvar 

9. szabad kémény 

10. kamra 

11. istálló 

 

A belső méretek és elrendezések között természetesen volt eltérés. Előfordultak egyetlen helységgel 

rendelkező lakóterek, de jelentősebb területű lakások is. 

A  rajz egy nagyobb méretű lakás elrendezését és méreteit ábrázolja. 
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A barlanglakások döntő többsége borospincével is 

rendelkezett, így a későbbiekben már csak ezeket 

használták. Napjainkra teljes épségében ilyen 

épület nem maradt fenn. Vannak azonban olyan 

törekvések, hogy legalább egy jó állapotban lévő 

lakást felújítsanak és megnyissák az érdeklődők 

számára. 

8.2. Belső elrendezés 

A lakások berendezése igen egyszerű volt, mivel a 

szegényebb rétegek képviselői lakták. 

 A gazdagabbak úgynevezett fennálló házat építettek a sík területen, amelyek szintén két-három 

helységből álló, hosszú tornácos kőházak voltak. A barlanglakások elmaradhatatlan tartozékai a 

kemence és a rakott tűzhely. A tűzhely részben az alapkőzetből kivájt, részben téglából rakott, a 

tetején fém lappal ellátott alkalmatosság volt. A füst elvezetését a sziklába vágott tágas kémény 

biztosította. A szabad kémény belső, kiöblösödő részében vasrudakon füstölték és tárolták a húst. A 

tűzhely nagy kőtömbje a mindennapi főzés során felmelegedett, és mint egy cserépkályha, 

biztosította a helységek fűtését. A kenyérsütő kemence, ahol volt, hasonlóan készült és funkcionált, 

többnyire széles kemencepadkával építették. A széles és meleg kemencepadkán gyakran aludtak a 

kisgyerekek. 

A barlanglakások téli fűtése nem okozott különösebb gondot, mivel a kőzettömb a kinti 

hőmérséklethez képest meleg, átlagosan +12ºC. Az akkori emberek számára ideálisnak számító 

hőmérséklethez hiányzó néhány fokot a közeli erdőből gyűjtött hulladék fával biztosították, melyet 

heti egy-két alkalommal, kötélbe kötve, háton hoztak a főzéshez. Elődeink életének e mozzanatát 

illusztrálja Munkácsy Mihály Rőzsehordó nő című képe. A barlanglakások fűtésének egyszerűsége 

olyannyira figyelemre méltó, hogy még a mai napig is akadnak, akik erre az ősi találmányra kívánják 

építeni újszerűnek ható terveiket. A modern építészet egy képviselője például Kanada északi 

területein a földbe süllyesztett, üvegtetővel ellátott házakat javasolt építeni, hogy ily módon 

csökkenthessék a fűtési költségeket. 

A további berendezési tárgyak közül a főzéshez és étkezéshez használt edényeket a tűzhely 

környékén, a falra akasztva tartották. A ruhák tárolása a sifony (kétajtós szekrény), a karosláda 

(tároló láda és egyben ülő alkalmatosság), a komód (három-öt fiókos kisméretű szekrény) szolgált. 

Étkezéshez az egyszerű asztal mellé, a karosládára vagy a lócára ültek. A szék nem volt gyakori, 

maximum egyet-kettőt tartottak belőle, hogy az asztal végéhez is ülhessen valaki. Fekvőhelyül főként 

deszkából összeácsolt, szalmazsák bélésű ágyakat használtak. Ezen kívül a barlanglakások 

elmaradhatatlan tartozéka volt a vízlóca (kis szekrény, az ivóvizes vödröt tárolták rajta). 

A házakban a víz biztosítása komoly gondot okozott, ugyanis kút csak a hegy lábánál volt, így a vizet a 
vállukra tett rúd két végén, kampós láncon lógó két vödörrel kellet télen-nyáron több száz méterről 
szállítani. 

 

 

26. ábra Vizet hordó gyerekek 1938 
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8.3. Az elfeledett alapító 

 Az 1941-es új lakótelep átadása alkalmából 
képeslap készült. A képeslap kapcsán, mely a 
régi és az új házakat állítja párhuzamba, 
felmerült egy érdekes momentum. A kép 
felirata szerint a Kozma-telep szerepel a 
képen, és feltűnik Kozma Miklós szobra is. A 
helyiek azonban semmit sem tudnak Kozma 
Miklósról, és ameddig csak a falu jelenlegi 
lakosságának emlékezete visszanyúlik, sem 
szobor, sem emléktábla nem jelezte 
kapcsolatát a faluval. Az egyetlen falurészt 
pedig, amelyben szerepel a „telep” szó 
Mikszáth-telepnek nevezik. 

Leveldi Kozma Miklós (1884-1941) államférfi volt, akihez bár nem fűződnek a nép ajkán élő 

romantikus történetek, semmiféleképpen nem nevezhető jelentéktelennek. 1919-ben a Károlyi-

kormány hadügyminisztere lett. 1920-ban megalapította az MTI-t. A Magyar Film, a Magyar Telefon 

Hírmondó és a Magyar Rádió Rt alapítójaként is őt tisztelhetjük. 1935 és 1937 között a Gömbös- és a 

Darányi-kormány belügyminisztere volt. Gróf Teleki Pál öngyilkossága 

után miniszterelnöknek jelölték, de nem fogadta el a tisztséget. Végül 

1940-41-ben a visszacsatolt Kárpátalja kormányzói biztosa volt.

Ebből a rövid életrajzi ismertetésből is sejthető, miért nem maradt fönn 

a szobra 1945-után. 153Szobra és neve a politika áldozatául esett annak 

ellenére, hogy mint akkori belügyminiszter, saját befolyását és pénzét 

felhasználva a nemesnek vélt ügy érdekében, ő indította el a gyűjtést és 

a lakásépítést, koordinálta a telep építését. A legnagyobb adományozó, 

a Révai Nyomda javaslatára nevezték el Mikszáth-telepnek az újonnan 

épített házcsoportot, de Kozma 1941-es halála után szobrot emeltek 

neki, és Kozma-telepnek keresztelték a falurészt. A szobrot a második 

világháború után eltávolították, a Kozma nevet pedig elfelejtették a 

helybéliek 

8.4. A hegylakók 

A falu matyó településekkel határos, melyek díszes népviselete közismert. Kács völgyének a környező 

településekkel ellentétben nem volt jellegzetes népviselete. 

A XIX. századból fönnmaradt képek és emlékek alapján a helyi férfiak az alföldi csikósokhoz hasonló 

fehér bő gatyát, inget, alig díszített fekete mellényt viseltek. Nyáron bocskor, télen bőrcsizma 

egészítette ki az öltözetet. Elengedhetetlen volt a bajusz, a hosszú haj, a pipa és a fokos. A nők 

viseletében a férfiakéhoz hasonlóan a fehér és a fekete szín, valamint az egyszerűség dominált. A 

                                                           

153 Révai Új Lexikon. 12 k. 542 l. 

 

28. ábra Kozma Miklós 

 szobra darócon 1938 

27. ábra Képeslap a Kozma telepről 
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fejükön kendőt hordtak, fiatalok világosat, öregek feketét. Télen ehhez társult a nagy rojtos 

vállkendő. Ez is egyszínű, mintázata alig észrevehető. Az ünnepi szín a fekete volt. A templomba 

feketében mentek, sőt a menyasszonyi ruha is sötét volt. A gyász színének a fehéret tartották. 

A korábbi viselet elhagyásában az első világháború döntő szerepet játszott. A háborúból megtért 

férfiak nem viseltek többé bő gatyát és hosszú hajat. Csak egy-két idős ember őrizte még néhány évig 

a népviseletet, majd halálukkal végleg kihalt a hagyomány.  

A falu lakói zárt közösséget alkottak, nem szívesen fogadtak be idegeneket. Csak Kács, Tibolddaróc, 

Bükkábrány községekből és egy-két alföldi településről házasodtak. A szomszédos völgybeli Sály, 

Tard, Cserépfalu lakosaival nem „keveredtek”. Szabó Pál meghökkentően ábrázolja a múlt századi 

matyók és palócok életét a Cifra nyomorúság című könyvében, de annak ellenére, hogy a daróciakról 

és a Kácsiakról is szó esik a műben, az övék más világ, talán csak a szegénység a közös bennük. A 

„keveredés” hiányát mutatja a következő eset is. Az 1950-es években Barsi Ernő „Egy sályi pásztor 

élete” címmel írt könyvet, azzal a céllal, hogy a környék lakóinak népdalaiból minél többet 

megőrizzen az utókor számára. Mint a cím is mutatja a gyűjtést alapvetően Sályban végezte. A 328 

lejegyzett dalból, egy daróci ember, aki hasonló számú dalt tudott 6-8-dalt ismert föl. 

A falu férfi lakosságára keménység, makacsság és harciasság volt jellemző. A borospincék és a 

kocsmák hétvégi látogatása során a vitás kérdéseket rendszerint fokos vagy kés segítségével 

döntötték el. Az 1950-60-as években sem volt ritka, hogy a viták utóhatásait az orvosnak kellet 

kezelnie. Még tekintélynek örvendő, szolgabíró dédnagyapám, aki már rég nem vett részt 

legénykedésben vagy tyúkpörökben sem indult el a faluba sárgaréz fokosa nélkül, melyen az alábbi 

két felirat állt. Az egyik oldalán: „Reszkess a kezemtől!”, a másikon meg az a közismert idézet volt 

olvasható, hogy: „Ne bántsd a magyart!”. 

    A helyi református pap azt írja híveiről, hogy a református lakosság 1730-1860 teljes terrorban 

viselte az ellenreformációt, de hitéről semmiképpen nem mondott le. Érdekesnek tartotta, hogy a 

helyi lakosok a többi környező településsel ellentétbe nem árulták termékeiket a piacokon, 

szégyellték volna, de vásárolni vásároltak. A völgy lakosai vagy megőrizték eredeti hagyományaikat 

vagy a később betelepült szláv lakosság módosította a helyi szokásokat. 

 

   Még egy rövid, 1927-ből származó történet van a tarsolyomban, mely véleményem szerint hűen 

jellemzi a korabeli helyi lakosságot, legalábbis annak domináns férfi részét. Az esküvő előtti este a 

menyasszony belemerülve a beszélgetésbe hazakísérte vőlegényét, aminek persze hamar híre kélt a 

faluban, sőt többen állították, hogy fogták egymás kezét. A lány apja miután megtudta, szörnyű 

haragra gerjedt, s mérgében arra az elhatározásra jutott, hogy megtiltja az esküvőt. Korán reggel 

kiállt a kapuba a fokosával, és senkit nem engedett be az udvarára, mondván, hogy ott bizony nem 

lesz lagzi. A család hölgy tagjai eközben elkezdtek főzni az udvaron, mint ha mi sem történt volna, aki 

meg hozott valamit, a nem túl magas kerítés tetején beadta. Mivel az apuka délig sem tágított, a nők 

az ételeket átadogatták a kerítésen, majd ők is átmásztak, és a vőlegényes háztól indultak a 

templomba. Miután visszajöttek a templomból el is kezdődött a lagzi, persze ismét csak a vőlegényes 

háznál. Az egyedül maradt apuka hallotta ugyan a zenét, ennek ellenére továbbra is őrizte a kaput, 

mert milyen ember lenne ő, ha megmásítaná a szavát. Egy idő után aztán mégiscsak mást gondolt, 
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most attól kezdett el tartani, hogy hátha azt fogják mondani, hogy sajnálja a borát, ettől nagyobb 

szégyen pedig nem érheti. Így fogta a fokosát, beállított a vőlegényes házhoz, és erőszakkal áthajtott 

mindenkit a saját házához, ahol még másnap is mulattak a vendégek. 

8.5. Szégyen, nem szégyen 

A Kácsi-völgy nem átlagos. Valamilyen módon mindenképpen rendkívüli, amit a kívülállók persze vagy 
észrevesznek, vagy nem. 

Szabó Zoltán az ottani lakosság életét azonosította a matyó községekével, sőt a nyomor legkitűnőbb 
illusztrációjának tekintette a barlanglakások kiugróan magas száma miatt. 

Pedig aki egy kicsit is elidőzik ebben a völgyben, hamar ráébred, hogy van valami különös benne, még 

akkor is, ha félretesszük a történelem ködképeit. Akármivel is címkézzük fel a barlanglakásokat, 

legyen az primitivitás vagy nyomor, kétségtelen, hogy látványuk még ma is magával ragadó. Hát, még 

ha megpróbáljuk képzeletben megalkotni, azt a képet, amely akkor fogadta az idegent, mikor még 

tele volt élettel… 

A templomtornyoknál is magasabb hegy oldalában sorakozó, fehérre meszelt kerítések és házak 

tömege a virágzó orgonabokrokkal övezett zöld völgyben. Ha szemügyre vesszük a jelentősebb 

építményeket, akkor egy várat, 5-kastélyt, 3 templomot, 12 vízimalmot kellene feljegyeznünk, na és a 

három kőbányát is célszerű megemlíteni. 

A falu földterülete közel azonos volt a min. 22.000 lakosú Mezőkövesdével, ami a földből élők 

számára központi kérdés. A kisebb számú nincstelen (földnélküli) réteg sem vándorolt el, és ritkán állt 

summásnak, mert helyben is kapott a nagyszámú uradalmaktól munkát. 

Később, a borsodi falvak közül itt valósult meg elsőnek az elektromos közvilágítás, melyet egy 

vízimalom által hajtott saját erőmű biztosított. A falu ma élő 1530 lakosa szép új házakban lakik, és a 

hegyoldal üregei számukra is már csak történelem, vagy az a hely, ahol szívesen látott vendégeikkel 

kóstolgatják a finom borokat. 

9. MEZŐGAZDASÁG 
 

A mezőgazdaság jelenlétére az első jelek i.e. 1500 körül készült  bronzkori  sarlók, melyek valamilyen 

gabonaféle betakarításához szolgáltak eszközül és ásatások során kerültek elő. 

Az írásos emlékek csak a kácsi apátság megjelenése után annak kapcsán lelhetők föl. 

A  XI. században az apátságok  már foglalkoztak szőlő és gyümölcstermesztéssel, de a halastavak 

megjelenése is köthető a barátokhoz.  

Az adózás kapcsán készültek följegyzések. A nemesek nem adóztak, így a termelés nagyobb része 

nem szerepel, de az adóösszeírás adatai a termelés mértékére, és szerkezetére már biztosítanak némi 

információt. 
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1698.  

               

családfő tehén disznó bor búza zab árpa méh 

      hordó* köböl** köböl köböl kas 

Kis Mihály 1     1,5       

Kós Márton   3 2 3     3 

Soltész Gergely 2 2 1,5 1 1     

Dósa István               

Jónás? Péter               

Össz. 3 5 3,5 5,5 1 0 3 

 

A török hódoltság után 14 ével már kedvezőbb a kép 

1712           

családfő ökör tehén tinó ló disznó bor búza köles árpa méh 

Ns.Bohona 
Mihály 

        2   2 2     

Ns. Dósa György 2 1     2   2 2     

Dejully? György 2 1     2   3 2 2   

Muráp? János         1           

Vágó József       2 1   2       

Mocskos Pál   1       1 1       

Ns Bóka András 2   1   1   3 1   1 

Pincés Mihály 2 1         1       

Ns Bók János             1       

Nagy János                     

Ns. Bóka Ferenc 2 1     1   1       

Rkós? Mihály                     

Kollár György                     

Domonkos János             1       

Pirlló? György                     

összesen 10 5 1 2 10 1 17 7 2 1 

(1hordó= 150 liter,1 köböl 64 liter ) 
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9.1. Földmérés 
Pontos képet csak az 1800-években megjelenő statisztikák biztosítanak 

1839 belső szántó rét erdő összes összes összes 

Birtokos n.öl n.öl n.öl n.öl n.öl hold Hektár 

Gr Péchyné 38 776 708 679 96 876 882 535 1 726 866 1 079 1 876 

Nagyságos Fay Alajos 22 234 541 556 85 935 293 066 942 791 589 1 024 

Br Maythényi László 28 579 488 817 64 820 813 837 1 396 053 873 1 516 

Nagyságos Majthényi 

Gáborné 51 860 500 681 77 237 191 592 821 370 513 892 

Méltóságos Almásy József 13 011 183 860 26 920 83 834 307 625 192 334 

Tekintetes Blaskovits 

Bertalan 8 388 160 400 31 300 60 705 260 793 163 283 

Méltóságos Gyurcsányi 

Gábor 9 054 159 383 22 760 65 312 256 509 160 279 

T. Pyber Antal 8 829 159 375 25 047 72 740 265 991 166 289 

T Szalay Antal 17 607 480 972 67 750 103 255 669 584 418 727 

T. Okolicsányi Ferenc 6 143 103 864 12 364 57 031 179 402 112 195 

T Hury Ferenc 3 712 123 171 17 493 54 981 199 357 125 217 

Szabó Ignác úr 1 875 48 222 6 243   56 340 35 61 

Luzseniszky őrőkősei 2 921 130 466 21 818 78 224 233 429 146 254 

Egyházi földek 17 785 104 495 49 627 0 171 907 107 187 

Összesen 230 774 3 893 941 606 190 2 757 112 7 488 017 4 680 

8134

. 

 

Más felosztás szerin: 399 hold szőlő, 288 hold legelő és 161 hold művelhetetlen terület került 

fölmérésre.154  

A korabeli földművelési viszonyokba jó betekintést nyerhetünk Majthényi Gábor halála kapcsán a 

birtoka leírásából. A leírás teljes terjedelmében közlöm tartalma bővebb a mezőgazdasági 

viszonyoknál, de az azonos időben történt első földméréssel együtt teljes képet kaphatunk a falu 

gazdálkodásáról. ( A számomra olvashatatlan részeket kipontoztam.) 

  Fönnmaradt egy az állatállományról szóló adatsor. 

 1895-ben 721 szarvasmarha, ebből 183 igás ökör és 270 ló volt a faluba. A későbbi adatok lassú 

csökkenést mutatnak.155 

                                                           

154  MNL OL  JK 15 kötet  Az első pontos fölmérés Komjáthy János mérnök munkája 
155 Viga Gyula:Tevékenységei formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában  
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9.2.  Tibolddarócz, néhai Keselőkei Majthényi Gábor birtokai 

Néhai Keselőkei Majthényi Gábor özvegye Irinyi Krisztina asszony maga és gyermekei Mihály György 

Mária  (Okolicsányi  Gusztáv hitvese), Petronella  (Budai Lázár neje), Krisztina  (Palóczy Tamás neje), 

és a tökéletes kort megért ( testvére )Jónás mint örökösök … birtokát Daróczon  politivo  

fundationális kaszából summát akartak fölvenni. Evégből a vármegyéhez kérvényt nyújtottak be 1739 

szept. 21 a van …. Leőczhy Ignácot vármegyei táblabírót, az albírót Pavlikovics László és Szabó György 

főesküdtet  akik a megbízatásnak ez év november 7.-én tesznek eleget. Először leírják Tibolddaróc és 

a hozzá tartozó Leányfalusi porta… keletről Sály Vatta. Leányfalu puszta, délről Ábrány, délről Nyárád, 

Északról Kács ..a határból a nevezettek a nyolcad részt bírják. Tehát nékik osztozás birtokát és 

jobbágyok pont ne ellenük fosztassék háttérbeli villongás nevében. 

   A gazdaság jól mehetne a helybéli elöljáróság véleménye szerint, ha a többi birtokoshoz hasonlóan 

maguk kezelnék a birtokot, de haszonbérbe van adva. 

Zsadányi és Törökszentmiklósi Almási Józsefnek évi 1400 Ft-ért. Erdő birtokuk 1/8-rész Tibolddaróc 

határában fekszik, 150 magyar holdat tesz ki, cser és tölgyes. Szőlőhegyei nagy kiterjedésűek, 

kaszálói, rétei jó minőségűek. 

A legelő az erdő és a leányfalusi portát hozzá számítva, sok a felesleges ugar, melyek alkalmasak 

nemesebb juhok, zsíros szarvasmarhák és lovak legeltetésére.   Szántóföldeit javítani kellene, de 

egyszeri trágyázással 9 esztendeig… különösen az emelkedettebb helyen lévők. Van kemény kőbánya 

1/8-rész az övéké. Van egy.. kocsma, pálinka ház, mészárszék. 

Tibolddaróc egyforma távolságra van Miskolctól és Egertől, így megvan a piaca. Az árakat nem 

állapították meg. Így értéket megállapítani nem lehet. A határ árvíztől nem szenved, szántóföldje sem 

nem szikes sem nem homokos. A következő táblázat az aktuális árakat tartalmazza. 

  pozsonyi 
m. 

liter forint krajcár 

tiszta búza 1 62,5 2   

kétszeres 1 62,5 1 30 

rozs 1 62,5 1 15 

árpa  1 62,5 1 48 

zab 1 62,5 1 36 

kukorica 1 62,5 1   

lencse 1 62,5 2   

borsó 1 62,5 2   

köles 1 62,5 1   

bor akó  ( akó*= 64 icce ) 1* 54,3 2   

1 szekér széna két marhára 1   3   

1 szekér sarjú két marhára 1   3   

1 öl kemény fa ( 1,89 *1,89*1,89) 1 6,75 m3 1 30 

1 száz .. Fő káposzta 1   1 30 
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9.2.1.Az uraság épűletjei, hasznot hajtók 

 

     Az egri országút mellet a falu közepén kocsmaház kőből, zsúpfedéllel.  Áll 3 szobából, egy 

hatszemélyes pitvarból, konyhából és egy istállóból. A szobák felül ki..   vannak, alul pedig földdel 

kiverve az első szobában 4 szögletes zöld kályha, alatta pice kétfelé nyíló ajtóval, hevederrel, zárokkal 

ellátva. 

     A kőből épült pálinkaház, körkéménye különös zsúpfedéllel. Elején van két szoba új padlásokkal, 

konyha, nagy pálinkatartó kamra, alatta négy öles boltíves pince. 

A mészárszék kőből leeresztő táblával és ajtóval.  A kút kikövezve faragott kővel…. udvar…… ellátva. 

A Grürbaum zsidó háza, mely szabott váltság tallérral.. és falusi bolt árenda fejében fizet az uraságnak 

20 pengő forintot. Lipman zsidó ..  16 Ft-vagy krajcárt ? fizet árendába. 

A pincék között borház zsindelyes tetővel, be van padolva, melyet hombárnak használnak, kétfelé 

nyíló ajtaja van. A borházban van 12 köbe vágott jó minőségű.. tartására igen alkalmas vermek. 1200 

köbölt lehet bennük tárolni. A borospince kőből van kivágva 6 sor hordóra kőoszlopos… 300 

hordóhoz való, két ajtó egyik dupla deszka, a másik rácsos megvasalt. 

9.2.2.A kastély lakóháza 

Az udvar 5 hold, kemény kőkerítéssel ellátva. A lakóház áll 13 szobából, előszobából kőboltozatos 

kifestet. Pesti kályhák vannak bennük. A dupla ajtókon rezes  vasalat van. 

A dupla ablakok vasrostélyosak és réz sarokvasak és fordítók és lemez zsalugáter van az ablakokon az 

új ízlés szerint. Az ablakok fája veresfenyő. 

Északi oldalához van ragasztva az épületnek egy hajazatos tágas éléskamra, 

alatta kővel  levegős? Fás pince, mellette a férficseléd ház, olasz konyha, fehércselédeknek.. .. 

cselédszoba, mosó konyha, a déli végében a másikkal átellenben az egész egy „E” betű alakot képez, 

egy tágas üvegben? mellet? kápolna? alak keresztül, mellette tejes pince, ezentúl kamra, tetején 

boltozatos kamra, ezek nem régi épületek, fenyőfa zsindely alatt jó állapotba vannak. 

Az udvarban a másik oldalon van két aprólék ól kőből, mellette sertés ól, szerszámos kamra, köves 

szín kétfelé nyíló ajtókkal, 20 tehénre istálló kőből, zsindelytetőse és deszkapadlós. Az udvar nyugati 

részén van a kétfelé nyíló lejáró kapu. 

3 lóistálló 16 lóra, ököról 36 db szarvasmarhának kőoszlopokon egészen beletolva ennek a végébe .. 

ztek való szoba és konyha az egész kőből új zsindely alatt. 

A nyugati és keleti irányba cselédház, avult. Az épületek fenntartására célszerű az 1400 Ft-ot  

fordítani. 

Ez a birtok elbírna legeltetésre és teleltetésre 1000 db juhot is. 1839. január kelt hozam: bérbe adtak 

a birtokkal 16 jármos ökröt, négy béres szekeret, ezeket a hozzávaló eszközökkel, a bérlet lejártával 

azokat visszakapják vagy azok értékét 1887 forint 37 krajcárt. 
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Majorsági föld: Három nyomásban 8 db 279 ½ hold 

Káposztás kert ¾ hold, de használható 6 hold 

Majorsági rét: 5 db 101 kaszásra való kétszer kaszálható. 

Majorsági szőlő: 8 db 112 kapásra való 

 Dézsma alatt lévő szőlők.  

Előhegyen 

Sorszám Dézsmás szőlősgazdák Kapás 

1 Malinkó Pál 4 
2  Kaptrán János 4 
3 Domonkos Mihály 4 
4 Farkas József 4 
5 Orosz József 4 
   

Déroldal hegy 

Sorszám Dézsmás szőlősgazdák Kapás 

1 Cseri János 4 
2  Febeni Imre 4 

Naplesi ? hegy 

Sorszám Dézsmás szőlősgazdák Kapás 

1 Paulik András 5 
2  Pauli József 5 

Gomb hegy 

Sorszám Dézsmás szőlősgazdák Kapás 

1 Mocskos Mihály 3 
2  Kongovár? János 3 

Száraztó hegy 

Sorszám Dézsmás szőlősgazdák Kapás 

1 Szabó András 3 
2  Hegedüs Sámuel 3 
3 Bubur Albert 6 
4  Özv. Vitányi Sándorné 6 
5 Berki György 6 
6 Gál István 4 
7 Toth József 4 
8 Csattos István 4 
9 Csik István 4 
10 Ns. Dósa István 10 
11 Ns. Csizmadia György 4 
12 Ns. Dósa György 4 
13  Turcsoki András 8 
14 Özv. Kis Mihályné 6 
15 Özv NS. Novák Jánosné  6 
16 Ns. Dósa András 6 
17 Ns. Dósa István 6 
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Vallomás alapján a kihallgatott bérlők szerint. 

 Bevetett földterület  

 Termény hold 
1 Tiszta búza 9 
2 Gabona 10 
3 Árpa 8 
4 Zab 10 

Egy ember, vágó rét után szénával és sarjúval két marhára való három szekeret kelletik számítani. 

Egy köbös földnek szalmája ként marhára véve 2 szekeret kelletik számítani. 

Egy köbös árpa és zabföld után két szarvasmarhára egy szekeret kelletik számítani. 

Minden ember kapás szőlő három akó bort terem.  

(összesen: 134*3=402 akó=218 hektóliter, saját bejegyzés) 

 

Telkes Jobbágyok 

Nemes Dósa György ½ hold 

Nemes Bóka István ½ hold 

Kis János 1/1 

 

Házas Zsellérek 

Kalina István  

Kelemen István 

Kós István 

Tóth János 

Varga János 

Pribéli György 

 No. Takács Pálné 

Orosz József 

Pataki János 

özv.  NS. Csató Jánosné 

Pataki Mihály 

Jantadrom Márton 

Mocskos Mihály 

Bogyó József 

Cseri Andrásné 

Viczincei István 

Kós János 

özv, NS: Dósa Mihályné 

őzv Tursoki Györgyné 

özv. Zarthartszki Gáspárné 

 

A pince lyukakban lakó házatlan zsellérek 

Varga Józsefné 

Hegedüs Sámuel 

Lónyai József 

Vaj ? József 

Német Andrásné 

Gumányi Józsefné 

Kakria Erzsébet 
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 A telkes jobbágyok és házas zsellérek az úri szolgálatjai betöltésében  1832/36 évi úrbéri rendelet 

szerint földjeik terményéből 1/9-edet adnak, a ház taksa fejében 1 ezüst forintot. A pincelyukakban 

lakó zsellérek évenként 12 hét napszámot, ezen túl nem adóznak semmivel. 

   Ezek alapján megállapítottuk az évi tiszta jövedelmet 1400 forint ( ezüstben) 

 kelt:     

  Tibolddarócon 1839. november 10.-én.156 

A kastély kiszolgáló személyzetéről az anyagban nem esik szó.  

Az 1900-évek elején Br. Bottlik Istvánnál 12-14 ember szolgált (1 kocsis, 2 kertész a parkba, 2 

veteményesbe, mosónők, szakácsnő, cselédek. ) 

9.3. Gyümölcstermesztés. 
A Bükkalja gyümölcsfa állománya 1895-(részlet)

157
 

 
        Alma Körte Cseresz-

nye 
Meggy Őszi-

barack 
Kajszi-
barac 

Szilva Dió Man
-dula 

Geszte- 
nye 

Eper 

Miskolc  7 577 4 126 1 801 3 991 4 354 2 063 20 659 1 282 195 85 1 239 

Bogács  917 48 4 158 14 46 559 23 4 17 166 

Bükkábrány  318 48 4 158 14 46 559 23 4 17 166 

Cserépfalu  2 190 899 2 787 667 540 237 14 724 223 10 10 366 

Kács  383 256 361 328 114 28 1 881 77 5 1 67 

Sály  1785 641 1759 760 821 99 13 119 344 41 2 541 

Tard  1 131 259 952 1255 423 141 2 906 79 2 14 4 790 

Tibold-daróc  1 866 1 125 1 110 763 539 211 6 536 187 152 7 2 720 

 

9.4. Szőlő- és bortermelés  
 

A szőlő vad változata i.e. 400 000 ével ezelőtt jelent meg a Kárpát-medencében.  

A klímaváltozástól függően elterjedése többször délebbre szorult.158 

A termesztését és a borkészítést a mezopotámiaiaktól származtathatjuk. Az őshazát a Kaszpi-tenger 

környékére helyezik a történészek. Az egyiptomi és mezopotámiai népek már készítettek bort. 

   Mezopotámiában fejlett borkultúra és borkereskedelem volt. Hamurabi i.e. 2100 körül törvényben 

bünteti a borhamisítókat.  159 

                                                           

156 MNL BAZMLT  764./1840 
157 Frisnyák Sándor: Borsod-Vármegye Földhasznosítása a 18-19. században 
158Főszerkeztő: Dr Komlódi Magda: Pannon enciklopédia Magyarország növényvilága (2007) 
159 www.kerepuka-fest.hu/szőlő termesztés_története (2009) 
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  A görögök borszeretetéről mi sem tanúskodik jobban, mint hogy a bornak saját istene volt: 

Dionüszosz.  

  A Bibliában többször előfordul a szőlő és a bor. Az utolsó vacsora emlékére fogyasztott bor az 

egyházi szertartások elengedhetetlen kellékévé vált. 

 A magyarországi első lelet  i.e. 1200 körüli kelta telep borszőlő magvai (Sopron).126 

A kelták a római korig uralták a Dunántúl és Észak-Magyarország területét 

( Leletek a térségben: Mezőkeresztes, Bodrogköz).  

 A bor istenének, Bacchusnak a rómaiak is gyakran áldoztak. Az első írásos emlék a római korból, 

 92-ből származik. A római szőlészek védelmében Domitianus kivágatja a pannóniai szőlő-

ültetvényeket.  200 évvel később, 280 körül Markus Aurelius Probus császár, aki pannóniai 

szőlőművelő családból származott, Baranyában erőltetett szőlőültetvény telepítésbe kezdett, ami 

halálával is kapcsolatba hozható. A sirmiumi, később szerémségi borászatnak, számos tárgyemléke is 

fönnmaradt.160 

  A keleti nomád, félnomád népek szőlőtermesztéséről nincs pontos kép, de a szkíták, hunok, avarok 

bizonyára szintén ismerték a bort, mivel a Kaszpi-tenger( a bor őshazáj) környékéről indultak a 

Kárpát-medencébe, és közeli kapcsolatban álltak a borivó görögökkel. Attila halálának leírásában, ok 

ként tüntetik föl, hogy túlságosan sok bort ivott előző éjjel (453-ban ).161 

 A magyarok borfogyasztásáról is találunk írásos emléket a honfoglalás előttről, többek között: Ibn 

Rosztah arab író krónikájában: „Midőn valakivel fogadást tettek, egy pohár bort hozattak, s ebbe 

karddal, vagy nyíllal véröket eresztvén megitták”. 

      A magyar ’szőlő’, ’bor’ szavaink ótörök eredetűek, tehát a nyelvünkbe a honfoglalás előtt 

kerültek.162 Az Árpád-házi bortermelésről 1001-ben írnak először Koppány nemzetségének 

tulajdonában lévő Somogyságból „ gabona és szőlődézsma a pannonhalmi apátságnak 

adományoztatott” 163 A tihanyi alapítólevél  a bencés apátságnak adományozott javak felsorolásában 

így rendelkezik: „Van tehát húsz eke föld, hatvan háznéppel, húsz szőlőműves szőlővel”. A Kárpát-

medencében 23 településnévben fordul elő a ’szőlő’ szó. Észak-Magyarországon két település volt a 

XII. században. A mai Szőlősardó és a ma már nem létező Szőlős. (1261-ben IV. Béla a püspökségek 

megerősítése kapcsán az egri püspökség birtokainak jegyzékébe szerepel Eger környékén” Cserép 

négy faluval Szőlős ,Noszvaj…”).164. A Szőlős település név egyértelműen utal a bortermesztésre. 

Zsigmond idején már jelentős volt az ország borkivitele. A vörös szőlő termesztését Mátyás 

honosította meg. 

     A Bükk aljai bortermelés kezdetéről egyenlőre pontos adatunk nincs, ha a honfoglaló magyarok 

nem találtak itt szőlő ültetvényeket a kereszténység kialakulásával bizonyára itt is meghonosodott a 

borkészítés. A Kácsi apátság 1100-as években épült, így a helyi borászatot a szerzetesek biztos 

                                                           

160
 Wikipédia „Probus”  

161
 Priszkosz rétor görög író ( 460) 

162
 Kiss Jenő-Pusztai Ferenc: Magyar nyelv történet (2003) 

163
 Gaál László: A magyar növénytermesztés múltja (1978) 

164
 Borovszky Samu: Borsod vármegye története (1909) 
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megalapozták. 1334.-ből van adat egy határbejárás  során emlitik a Feketeusyr nevű szőlőt, ugyanezt  

a sályi határban 1416.-ból Feketesir néven. 165 

 A tibolddaróci bortermelésről az első okirat 1493 tanúskodik, mely szerint az egri érsek összes 

bortizedét bérbe adja Recski Mártonnak. 166 

 A 30. oldalon már említettem, hogy 1561-től kácsi apátnak Tibold István évi 15 hektó bort  adott.  

  1618-ban a filoxéra kipusztította szőlőt. 1685-ban az úrbéri összeírás szerint  „Miskolcon kívül jó 

szőlőskertekkel dicsekedhet Daróc, Sály, Geszt, Kisgyőr…”.167 

   Az 1700.-as évektől Lengyelországba exportálták a Daróci bort, ezzel egy időben telepedtek le a 

faluban a zsidó kereskedők. A daróci bor az orosz cár asztaláig is eljutott. 
 

    Valy András 1799-ben írt Magyarország leírása című művében így ír a faluról: Miskólczi piacozástól 

két mértföldnyire van, ahol valamint saját szőlő hegyeiben is pénzt kereshetnek, legelője elegendő, 

fája tűzre, és épületre ingyen, szőlő hegye középszerű bort hoz, és elég termékeny, malmai saját 

határjában, első osztálybéli. 

 

     Az 1800.-as években a földesurakon kívül minden valamire való gazdának saját pincéje és bora 
volt. 1851-ben már 638 hold területen műveltek szőlőt. „ a helység jó alkalmas bortermő 
szőlőhegy,”s-erről azt mondták, hogy „két kapás után megterem közönséges üdőben egy hordó 
bort”168 

 

 
29. ábra: Szüret a Halasy birtokon. 

 Az 1890-es filoxéra vész az akkor meglévő szőlőültetvényt újra kipusztította. 

                                                           

165 Takács László-Bodnár Tamás: Tard története 2002 
166 Kandra Kabos: Adatok az egri egyház történetéhez .II k. 
167

 Borovszky Samu: Borsod vármegye története (1909) 
168 Fényes Elek: 1851 (638 magyar hold ), Keleti Károly 1860-73: 374 kh., Statisztikai h.1865: 414 kh, 

1895:   16 kh, 1913: 102kh) 
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 Az újratelepítés során a fajta összetételre, a terület fekvésére, a tulajdonságokra és ezek 

összhangjára igen nagy hangsúlyt fektettek. Ennek eredményeként Furmint, Hárslevelű, Olaszrizling 

fajták kerültek telepítésre, zömmel a déli lejtőkre. Ezzel párhuzamosan szerveződött egy 

szőlőtermesztő Rt, melynek szakmai irányításához szőlészt, borászt a Törley Pezsgőgyár biztosított 

Budafokról, akik Tibolddarócon telepedtek le. Rt. vezető:  Reizmann Zoltán,  

Szőlészet:  Piácsek Károly,  

Borászat:   Topor István 

 

Az Rt. a kornak megfelelő színvonalú, modern feldolgozó üzemet létesített Tibolddarócon. A 

feldolgozó megépítése, majd fejlesztése során kihasználta azt a lehetőséget, hogy a faluban már a 

század elején működött egy villanytelep, melynek tulajdonosa Swarcz Ignác volt, aki a villanytelep 

működtetése mellett intenzíven foglalkozott a szőlőtermesztéssel és borforgalmazással is.  Sem a II. 

világháború alatt, sem utána nem csökkent a szőlőtermelési kedv.  A Rákóczi Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet 1963 és 70 között 230 hektár szőlőt telepített, mellyel párhuzamosan a borászati 

háttér kialakítását is megteremtette. 

 A falut a Miskolci borvidék megszűnésével hol a tokaji az egri borvidékhez csatolták. Mint 

önálló Bükkaljai borvidék csak 1970-után próbált kibontakozni. Jelentős telepítések folytak 

az utóbbi években is. Mezei Mihály modern pincészete, palackozója és egy új pezsgő üzeme 

kiemelkedő. A Gál, a Dusza  és Szabó  családok, a többi borásszal együtt azon munkálkodnak, 

hogy ne csak a múlt legyen az, amiről érdemes írni Tibolddarócról. 

 9.5. A tanácsköztársaság államosításhoz történt fölmérése 

Tibolddaróczi körzet. Gazdabiztos: Eckhardt Taszilló.169 

Halassy László féle gazdaság Tibolddaróc. Területe: 473 kat. hold. Gazdasági vezető: 
Gáál János, Szőllőkezelő: Haviár János.  
 
Szőllőtelep rt. féle gazdaság Tibolddaróc. Területe: 710 kat. hold. Gazdasági vezető:Gáál 
János, Gazd. könyvelő: Farkas Pál, Szőlőkezelő: Jakab István.  
 
Majtényi Adámné féle gazdaság. Kacs. Területe: 512 kat. hold.  
Gazdaság vezetője: Majtényi Adámné, gazd. ispánja: Somody Kálmán.  
Szalay Pál féle gazdaság Kacs. Területe: 520 kat. hold.  
Gazdaság vezetője: Szalay Gusztáv, gazd. ispánja: Szalay Pál ifj.  
 
Fleischer Miksa féle gazdaság Tibolddaróc. Területe: 240 kat hold. Gazdaság vezetője: 
Klein Gábor 
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 Román János Herman Ottó múzeum évkönyve 1971-10, Források a Tanácsköztársaság Borsodi 

Történetéhez 

 



76 

 

Czeizler Sándor féle gazdaság Tibolddarócz: Területe: 567 k. h. Gazdasági 
vezető: Czeizler  
Sándor, gazd. ispán: Fekete Márton.  
 
Bottlik István féle gazdaság Tibolddaróc. Területe: 533 kat .hold. Gazdaság 
vezetője: Farkas Ior (?)  
 
Péchy Szilárdné féle birtok Tibolddaróc. Területe: 1382 kat. hold. Gazdaság vezetője: 
Kerekes Ferenc, gazd. ispánja: Somody Béla.  

9.6. Gastronómia 

 

Sokat gondolkodtam mit ehettek egyáltalán az emberek, amikor még nem ismerték a 

krumplit, a rizst, a kukoricát, káposztát, cukrot. Ma már mindenre lehet válaszokat kapni a 

netten én is ott néztem utána, hogy kiegészítsem az ismereteimet.170 

A régészeti leletekben talált növényi és állati maradványokból lehet következtetni a korabeli 

táplálkozási szokásokra. A daróci bronzkori leletekben talált sarlók például a gabonafélék 

termesztésére, az őrlőkövek a liszt és valami kenyérféle előállítására bizonyítják. 

A középkori konyha és étkezési szokásairól akadnak leírások. A legkorábbi szakácskönyvet, 

amit olvastam az egyiptomiak köbe vésték. A receptek fő jellemzője volt, hogy a húst vízben 

megfőzték (melybe különféle hagymákat tettek) a levet kiöntötték, majd nyárson átsütötték. 

Galeotto Marzio leírása szerint Mátyás udvarában sokféle halat is 

szolgáltak fel. A legkedveltebb halak: a csuka, a menyhal, az 

angolna, a pisztráng volt. Daróci földesurak halastaváról, 1337-ből 

van az első említés. 

 1540-ben vita kerekedik a diósgyőri és a daróci földesurak között, 

miszerint a makkoltatott disznókonda károkat csinált a daróciak 

erdejébe, és a kácsi-patak pisztráng állományába.171 

Az erdők vadainak vadászata mindig a földesurak kiváltsága volt, 

míg a vadat elejteni nehéz volt a földesúr sokszor fizetet az elejtett 

és beszolgáltatott vadért, később a vadászat szigorúan tiltva volt. 

Az első ismert magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv a 17.század 
végén jelent meg. A Szakácsmesterségnek könyvecskéjét 
Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász, tipográfus adta ki Kolozsvárott 1695-ben.172 
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 Tusor András: GASZTRONÓMIA, 1. fejezet  

171
 Borovszki Samu: Borsod vármegye története (1909)98 lap 103 

172
 Wikipédia/Gasztronómia/2014 

30. ábra Roskó László vízimalma. 
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A korai szakácskönyvek elsősorban az arisztokráciának és nem a köznépnek szólottak, így 

olvashattam egy ismerősöm, legkorábbi szakácskönyvébe: Válassz ki a gulyából egy közepes 

tinót ..(  A recept mivel a tinó 500-600 kilogramm húst jelent több embernek készül)  

 Mit evett a köznép: A mezőgazdasági termelés mindig megadóztatták, az adókról leírás 

készült, amit megtermeltek azt meglehetett enni. Az 1570-török adózás szerin a búza, 

gabona, bárány, sertés, lencse, borsó, bab, káposzta, répa, vereshagyma, foghagyma, méz, 

vaj volt az adózási alap.173  

 Ez képezhette az alapanyagokat az ételeikhez. 

Mit főztek belőle:  

-kásafélék: őrölt gabonaféle vízzel tejjel sóval összekevert változata, készítették árpa búza 

kukorica, stb. őrleményéből, főve kissé átsütve, ízesítve fogyasztották.  

 A hússal készült változatai pl. ludas kása inkább ünnepi alkalmakra készült. A kása különböző 

változataihoz tartozik még a puliszka és a görhe. Olyan gyakori étel volt, hogy 1603, 

januárjában a galgóci Thurzó-udvarban a szolgák számára 27 napon főtt köleskása, többnyire 

ebédre, de az urak asztalán is gyakran előfordult. 174 

-kenyér: a kenyér elődje a kása, az első kenyér a megmaradt kása, valahogyan megsült a tűz 

mellet és finomabb lett mint előtte. Magyarországon az 1300-as évekig a kovásztalan lepény 

kenyeret sütötték kövön, vaslapon, majd a kovászolt változatot kemencébe. Hogy melyik 

fajta kenyeret sütötték a korabeli latin leírásokból nehéz lenne megállapítani ugyanis a 

latinban  a „panis” kovásztalan és kovászos kenyeret egyaránt jelenti. Fönn maradt az 

áldozáshoz évente adandó kenyér mennyisége, ez a szám családonként 50-100 db-ot is eléri, 

míg a 14. századtól 1-2 re csökken. Ezekből az adatokból lehet következtetni a kenyér 

típusára. A kenyér az egyik leg fontosabb táplálék volt, álltalába hetente egyszer sütöttek. 

-húsételek: elsősorban marhahús, juh, de jobb módúak disznót  is öltek. Nagy esemény volt 
télen a disznóölés, amely ellátta a családot szinte egész évre sózott-füstölt hússal, 
szalonnával. Néhány disznótoros étel: A májas és véres hurka elkészítése tájegységenként 
eltérően készült. Pl. a májas hurkát a bükk-alján paprikával a Sajó-völgybe paprika nélkül 
töltik, a határ Felsőzsolca. A baromfi tartás csak a 19. századtól jelentős. A ló hús fogyasztása 
a kereszténység fölvételével megszűnt, tiltotta az egyház.  

 (Az 1880-as években a húsfogyasztás összetétele 36% marha-, 31% sertéshús, 7,5% töltelék 
(kolbász, hurka), 16% juh-, 9% baromfi- és 0,3% vadhús volt.) 

                                                           

173 Bajerle Gusztáv: Hatvani szandzsák adó összeírása 1998. 171 -176 
174

 BALASSA IVÁN: Magyar néprajz. Életmód. Az ételválaszték történeti alakulása.  (Megjegyzés : A témában a 
jelenlegi legfontosabb irodalom) 
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-tészták: hetente kétszer volt valamilyen tészta, túrós, káposztás, lekváros( szurtos), tojásos, 
mákos, diós, darás. 
-levesek: a húslevesen kívül, főleg a hüvelyesek a tészták és a krumpli képezte a levesek 
alapanyagát 
-fözelékek: hüvelyesek, borsó, krumpli, tök 
-A talaj és éghajlati viszonyoknak köszönhetően ezen a tájon nagyon népszerűek a különböző 
káposztaételek. Az édes káposztát párolva, egy kis ecettel savanyítva főtt és sült húsok mellé 
savanyúság helyett adták, de savanyítva töltelékkel, káposztástésztának, hajdúkáposztának, 
korhelylevesnek is készítették. 
-A határból hazaérve gyorsan elkészíthető étel volt a lebbencsleves, és a paprikás krumpli, 
vagy valamilyenen tészta. 
Érdekesség: Fönnemlítettem, hogy egy főúri lakomához kezdetnek egy 500 kilogrammos 
marha is megfelel, de az eddig följegyzet legnagyobb középkori lakomához ez egy kicsit még  
ez is kevés lett volna, ugyanis Kr. e. 860-ban  
II. Aššur-nagir-apli asszír király új palotájának fölavatására  a meghívott a vendégeken kívül 
meghívta minden alattvalóját így a 10 napos mulatságnak 69 574-megivotja volt.175 
-A köznép nem a lakomákról hanem az éhínségekről és a járványokról tudott többet. 

A táplálkozás bősége a mezőgazdaságtól és az időjárástól függött, és az emberek a 

gyakorlatból ismerték a hét szűk esztendő fogalmát. A rossz termés után az emberek 

éheztek, legyengültek és jöttek a járványok. A daróci Református anyakönyv halálozási 

rovata 1848-ba 10 embert tartalmazott,  ebből 2 gyermek és egy idős ember halál oka ként a 

pap „ sinlést” jegyzett be.  1849 ugyan ezen adatok 30 személy,  okok : 10 „ sinlődés”, 8 

kolera. Szomorú bejegyzések. 

 

 A török hódoltságnak is hatása volt a magyar konyhára az Amerikából származó paradicsom, 

paprika, kukorica a törökök közvetítésével jelent meg a magyar konyhába. A korabeli 

törvények kezdetben a török öltözet, nyelv, szokások, elsajátítását szigorúan tiltotta, még 

halál is járhatott a török kávé, a rizs vagy a töltött káposzta fogyasztásáért. A helyzet sokat 

változott  azóta egy ismerősöm mondta: hogy belehalna ha nem kóstolhatná meg azt a 

finom töltött káposztát. 

10. Tájszólás  
 

A legkorábbi nyelvemlékeket a földrajzi, növény és állatvilág szavaiban maradnak fönn. Több 

név utal az eltérő népcsoportra például a Vargánya ( tinóorú ) gombát Griba gombának 

nevezték. Az elnevezés gyűjtőnévként is alkalmazzák, fehér griba, fenyő griba, fekete griba, 

uri griba. A magyar gomba szavunk ószláv eredetű a XII-század előtt került a magyar nyelvbe. 

Más európai nyelvekben a gomba szó nem hasonló. A fenti szóhasználat is vélhetően szláv 

eredetű, legjobban a mai oroszhoz hasonló. Feltételezhető, hogy a szó honfoglalás kori 

                                                           

175
 Kalla Gábor: Egy új asszír politikai lakoma 
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őslakosság, vagy a betelepült kabar népcsoporttól származik. Az Örs család birtokait 

bemutató térképen látható hogy, három falu Észak Borsodban van. Az adott területen is 

ismerik a felsorolt gombaneveket. 

Róka gomba-Csirke gomba 
Laska gomba – Géva gomba 
Korál gomba-Petrezsejem gomba 
Vargánya-Griba 
 
Az európai nyelvek gomba szava: 

Fin: Sien 
Észt: seen 
Német: Pilz 
Román: ciuperca 
Olasz: fungó 
Orosz: ăđčá (grib ) 

Török: mantar 
Szlovák: Huba, hrib, hribivity 
Lengyel: grzybowy, grzyb 
Székely: gomba, Vargánya= hirip 
Szerb: glijva 

Arab: La Griba = csodatevő,  az azonos szó valószínűleg hangtani hasonlóság. 
Az egyik kőbánya neve Mirhó- több településnél is előfordul, mint vizes terület Magyarországon. de a 

szláv Mir béke szóval is hasonló 

Jellemző a „ i „ magánhangzók gyakorisága. A „e”hangot két különálló magánhangzóként használták. 

A nyílt „e” hangtól eltérő, zártabb „ë”-hang szélesebb szájnyíllással hátrább képezhető, esetenként 

„i”-re módosul. Iborka= uborka 

Girinc = gerinc 
Tányir = tányér 
Ződ=zöld 
tehen= tehén 
kerek= kerék 
kötel= kötélA tájszólás egy külső szemlélő tudná fölmérni, ha még van mit, ez az észrevételemet csak 
figyelem fölhívásnak szántam. 
 

11. A falu térképei 

-Az 1780-as I. katonai fölmérési térképen egyetlen 

kiemelt épületet ábrázoltak, mely lehetet a régi templom 

vagy a Majthényi kúria. 

A Kácsi és Sályi út kereszteződésétől keletre még nem 

voltak épületek csak a két híd és  a két malom. 

A patak csak a Gencsikert és a templom között folyt. 

 Van még egy kéziratos térkép a faluról 1789-ből (  MNL 

BML. 15-6MT35.1), de ezen csak a falu fölső végének 

birtokosai állapíthatók meg. 

A leírásokból és térképekből tudjuk, hogy Egert 

Miskolccal összekötő országút  Ábrány és Daróc között az 
31. ábra II. Katonai fölmérési térkép részlet 

1830 
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Irma tanya  és a tizedes malom érintésével Vattán és Harsányon  keresztül ért Miskolcra. 

Bár 1840-ben azt írják, hogy az egri országút melletti a falu közepén volt egy fogadó, 

mindenesetre a posta is működöt már 1704-ben. 

A II katonai fölmérési térképen (1830) már fölismerhető a grófi kastély, a két templom, a 

Gencsi és Halasi kúriák, „nagyobb”épület még a Sályi út baloldalán volt. 

A századfordulón a Kácsi út 16 számú házat a Szalaiaktól örökölte a reformátusegyház. 

Később csendőrlaktanya, majd paplak volt, ma magánház. 

Az Ábrányi út 2. számú ház a református levita tanító Farkas Pál háza volt, tőle vásárolta meg 

Bari Kálmán, ma bolt. A harmadik katonai térképen vannak ábrázolva először a 

barlanglakások, azonosítható a báró kastély, már vannak házak az Ábrányi út jobboldalán, a 

későbbi TSZ. major helyén a grófi kastéllyal azonos méretű épületek vannak. 

A 4 kat. fölmérési térképen már megjelenik a Mikszáth falu. 

 

12. A falu bírái 
év biró 

1564 Kadus László 

1577 Nagy László 

1582 Kádár István 

1583 Tóth Szaniszló 

1594 Szabó János 

1594 Dósa Mihály 

1596 Szabó Pál 

1667 Mocskos István 

1709 Dósa Miklós 

1712 Sáfár János 

1720 Bóka András 

1721 Dósa György 

1722 Petrus István 

1731 Murány János 

1732 Mészáros Gergely 

1746 Nemes Pincés András 

1756 Csattos Ferenc 

1777 Balaksa János 

1864 Kósa György 

1938 Karuczka Sándor 

1945 Karuczka Antal 
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13. JEGYZETEK 

Fel nem használt irodalom: 

-Hallebrouth Kálmán Családtörténeti jegyzetek 1914 ( benn Daróczi Tiboldok ) 

-Ujoncozási lajstromok, illetve névsor. Stellungs register Eger Sorozási évkönyv 1794-1865 

ugyanez OL. B 541 tekercs 

-Kassai levéltár DL 269201 Zsigmond király 1399-A Darowchi keresztes parancs-nokságnak 

,valamin DL 269980 Egri káptalan 1414 Daróczi Tibold fiai Mihály és Lászlónak. 

- Pozsonyi állami levéltár-Brogyányi-( KVASSAY) család iratai VI-Egyebek  között Blaskovitz 

család, Tibold-Darócra, Dorogmára, Gesztre…. Vonatkozó iratai 1334-1851-ig 

 

A témával kapcsolatos ajánlott irodalom. 
A nemzeti levéltár honlapjai: http.mnl.gov.hu,  

 Velenceiné Sárvári Judit: Család a viharban 2007 

-Botos Péter: Adatok a Tibolddaróci református egyház történetéhez 2013. 

-Barsi Ernő: Sály 1987 

 Takács László, Kovács Zsolt: Vatta  község története  2000 

Takács László Bodnár Tamás: Tard története 2002 

Bakó Ferenc : Bükki barlanglakások 1977 Herman Ottó Múzeum kiadása 

Kiegészítés a hivatkozásokhoz. 

 
34./.. János,  Tibold és Imre mesterek Kácsnak nevezett községet mely kőből épített egyházat 

( templomot) bírt a szent kereszt tiszteletére, mely egykor István ugyanezen  fiai birtoka  volt, 

megkapják- a kácsi  birtokból levágott földdarabot, melyet Kelemen úr lesnek mondanának 

Tibold mester és maradékai birtokolják. Sztáray Oklevél I. 35. (Serényi család zábláthi 

levéltárából ) 

Kelemenháza néven szerepel a Kelemenes vagy Kelemenúr les határrész egy 1660. évi 

tiltakozó iratban, amelyben Szelefarmosi Bondó Gábor leánya: Mária Dánóci Sándorné 

tiltakozik  azon egyezmény ellen, melyet Golopy Mihály és felesége Bodó Katalin Szepessy 

Pállal kötött az ősi Tibold javakra nézve. Felsorolja a községeket sorban, ahogy szintén 

minden egyezkedő vagy tilalmazó levélben olvassuk:  Darócz, Geszt, Sály, Nagymihály, 

Dorogma stb. s végén Kelemenes név helyett Kelemenfalvát mond.  Lelssz. Act. Nro. 4. /1701-

ből kelt írat. Királyi beleegyezés folytán  Négyesi Szepessy  Pált Jánost, Mártont, Erzsébetet 

Beiktatják Daróczi, Sály Geszti  stb. falvak és Kelemenfalva puszta birtokába.  Gr. Vay család 

berkeszi levéltár  Fasc.  59.) Így feltételezhető, hogy okiratban Kelemenfalva nevén szereplő 

Kelemenes falu is lehetett valamikor, de az idők folyamán valamikor elpusztult. 

 

21. lap 46 . MNL BAZMLT  XV- 61. Borovszky jegyzetek. Daróc. Proc. Tab. 228   

 MNL BAZMLT Borsod vm. jk. II. 497.  A dézsmából felvett részesedésükről elismervényt adtak 

a decimátoroknak a ref. Lelkészek is. Lásd: szederkényi Nándor: Heves vármegye története 

Borovszky Samu id. művei, valamint Zoványi Jenő: M. Protestáns Egyház története Adattár 

Bp. 1929 XIII.évf.-ában: Prot. Lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. 1-141 1. 
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21.lap 50. Szendrey János : Miskolc története 1886. ( E sorok írója még látta jó 10 évvel 

ezelőtt, az akkori miskolci avasi ref. Lelkész szíves készsége folytán az Avasi ref. Templom 

akkori kezdődő renoválási munkálatai kezdetén az úrasztal alatt kiásott kriptát és sok sírkő 

között Tibold Zsigmond latin nyelvű sírfelirattal ellátott sírkövét is. Elolvasta, de későbbi 

viszontláthatása reményében akkor nem jegyezte fel. Azóta a sírkövet az ottani kötárban se 

találta.  Újra elföldelték a kriptába, vagy valamelyik múzeumba  szállították?-az illetékes 

helyeken nem kapott rá választ.  A sírkövet  a 1970 évekbe ismerőseim látták a temetőben. 

2013-ban már nem találtam meg. A fiatal Tibold Zsigmond édesanyja, aki első férje halál után 

Négyesi Szepessy Pálné lett, Berentén született. Édesapja Csuda György, Édesanyja Ördögh 

Ilona 1634-ben berentei birtokosok. Megyei  jk. Miskolc, V.161.1650 okt. 11.-én osztozik meg 

Csuda Zsuzsánna mostoha testvéreivel: Bányai Borbálával, Ilonával és Erzsébettel a berentei 

részeken, mert Csuda György időközben meghalt, édesanyja pedig férjhez ment  Bányai 

Gáspárhoz 1651 Jk. 769. Proc. Feb 1983 Birtokos özvegy . idős Rákóczi Györgyné. Ez nyilván 

Lórántfy Zsuzsanna I. Rákóczy György erdélyi fejedelem felesége. Valamely jegyzet rá 

vonatkozik) 

 

28 lap 68.. Adatok az egri egyházmegye történetéhez II. 333. 386 I. Bakács Kódex. Ide 

iktattunk egy 1466 évben kelt iratot is, mely szerint az egri káptalan Darócon határjárást 

rendelt el az káptalanban lévő Daróczi Benedek, Daróczi Miklós fia, valamint Pál fia Zeuoka ( 

szőke ), Márton fia Péter, Ivánka fia István fia István pap, János és Myke testvérek kérésére 

/Pr./14 fol. 247-261 Jászó. 

 Fontos okmányként említhetjük meg az 1467. évben egy Mátyás királyhoz intézett 

panasziratot is E szerint Daróczi György szintén Györgynek fia, Tiboldnak unokája. Mátyásnál 

panaszt emelt Tibold János ellen, ki Tibold fiának Lászlónak volt a fia, hogy a megnevezett 

összes birtokrészeit elfoglalta  Daróc, Leányfalu, Várallya, Sály, Geszt, Nagymihály, 

Fejéregyháza, Dorogma és  Oszlár falvakban és azok legnagyobb részét elzálogosította 

Thuruka( talán Turóczi) István cserépi várnagynak, nem engedte meg, hogy Daróczon a saját 

birtokán malmot építhessen, saját szénáját lekaszáltatta, úgyhogy 400 ft. kárt okozott néki.  A 

király megbízta a vizsgálattal Borsod vármegyét  és az egri káptalant a szomszédok 

részvételével. Királyi biztosul ajánlja a vattai Petres Miklóst. A vármegye közgyűlését Muhi 

községben tartván Szent Bertalan apostol ünnepnapja /névnapja/előtti vasárnapon, ott 

megjelentek Zalai János alispán nevében Horváth György Borsod vármegyei alispán ként, 

vattai Vad István, nem különben Körömi Miklós, Hegymegi Imre, Daróczi Miklós szolgabírák a 

környékbeli nemesekkel együtt:  Vattáról Petres Miklós, Bihari Mihály és János, egy vattáról 

való nemes dominikánus pap, Nagy Gergely, Petres Péter, Lelkes Benedek, Koncz János dák, 

Kinizsi György, Vathi Mátyás, Gesztről  Vrackó Benedek, Zsidó Benedek, Bikkről Decke Jakab, 

Siki Lukács, Tokajból (Kistokaj lehet) Tokaj Imre, Csehi János, mindjárt utána a mondott 

csehiből Csehi Csenith Péter, Csehi Balogh László, Csáti Sandrian fia László, kácsi illetőségű 

szerzetes férfiú, László fia János végül. A királyi szék előtt megjelentek a vádat beigazolták. ( 

Borovszky J.) 
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14. MELLÉKLETEK 
1.Thiboldok-1500-1660-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szepessiek Majthényiak Borsiak 

Erzsébet ( 1932) 

Gálóczi György 

~1532- 

István (1715) 

~1510-ł1575 

Négyesi  Cseri Fruzsina 

Mihály 

1569,74 

Abrus-sz.biró 

1578,80 

 

Borbála 1578 

Pozsgai Györgyné 

Idős Gáspár 

Pálfi Ilona 

~1512-1622 

Gáspár 

Vidri Judit 

~1530-96 

 II:Zsigmond 

~1534-82 

III.Zsigmond 

~1600-+1658   

Kakasfalvi Cs. Zsuzsanna 

 

Zsófia~1550- 

Baratnaki Istvánné 
IV.László 

 

Fruzsina  

Vatta-1623 

 

Demeter 

1616-+1623 

Luca 

1538-1576 Vatta 

Gáspár 

,- +1657 

 Bodónak adja 

részét 

György 
1580 Bálint 

1623 

Kristóf 

1569 

Albert 

Pál  

1580 

Zsófia 

Semsey László 

né 

Katalin 

 S.Bodoné 

Margit 

Eufrozina 
Serion Péter  

 I.Zsigmond 

1480-+1542 
Kenderesi Zsófia 

Zsófia 1623 

Szepessi Péterné 

Anna 

Szuhayiné 

Jánosné 

1569 

Anna 

Ebeczki Ádám 

Szepessiek 

B. Lajos B. Ferenc 

S.László 
B. Zsigmond B. István 

Ebeczki Éva 

Dacsó Péter 

IV. Zsigmond+1622 

 

Blaskovichok 
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2.Borsy –Meltczer-Fay-Péchy-Zichy családok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 B.Mihály  

~1675-~1771 után /B.v. főispán/ 

( Semsey Anna Sarolta ) 

  B.Anna ( Almásy János ) 

1700-1772 Gyöngyös 
 B.Katalin 1704-1776 T. d. 

1.Melczer György/ B.v. jegyzője /, ( Lengyel Magda ) 

2. Gróf Fay László 

M. Ferenc 

1723-65 

 F.János 

-1748 

 F.Ágoston ( Sághy A. ) 

1745-1818  

 

M.Anna 

1727-76 

( Fay Antal1718-93) 

Fáy Alajos ( Seplényi Sarolta) 

1795-1856 

 /KÖNYVTÁR Daróc/ 

Emőd, Daróc Pest, 

 

F.Adrien  

 ( Br. Majthényi Ádám) 

1857-1926 M nyárád. 

 F.Karola ( gr. Péchy 

Konstantin ) 

1854 pet-1921 T.d 

 P.Margit ( Zichy István )  

( Sárközi István ) 

1875-1950 T. daróc 

 

 

P.Szilárd 
P.József  P.Kálmán 

Z.János (Horvát Aalice)  

1895 Td-1972-Miskolc Z.Sándor 

1902jun23-1920 

 

F. János 

1773-1833 Emőd 

 Debreceni főbíró 

F.János (Klimó Anna) 

Emőd ~1750- 

Tibold Zsófia/István lánya./ 

~1530 

(Semsey  Lászlóné ) 

Z.Aliz 

1945 

 

Z.Margit 

1947 

György 

1953 

János László 

1960 

Z. György Kázmér (Vaj Mária ) 

1923 B.p.-1979 Miskolc 

Sárközi Aurél 

Gencsi Ida 

 

 

 

 

 

 

M.Mária-

1762-1816 

Okolicsání 

Antal 

O 
Péchy József 

1786-1820 

Fáy Anna 

 

P.Konstantin Szilárd 

Péchy Gábor 

1743-1805 

Majthényi  Katalin 

 

Z Antal 

1902jun23-1920 

 

Barnabás 

Szili Sarolta 

Ignác 

Bük Borbála 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://rtdm.hu/sites/default/files/3_A_Zichy_csalad_cimere.jpg&imgrefurl=http://rtdm.hu/?q=tortenet/9084&h=344&w=283&sz=64&tbnid=oKvCDkSLB68ggM:&tbnh=90&tbnw=74&prev=/search?q=zichy+csal%C3%A1d+c%C3%ADmere&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=zichy+csal%C3%A1d+c%C3%ADmere&usg=__fFTAuJno_tkMFFV-PTrvg9GxO8M=&docid=1DyoRl1SaxJLOM&hl=hu&sa=X&ei=Ibl-UazzNcantAaCx4GwBw&ved=0CDoQ9QEwAw&dur=4625
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3. Fayi Fay család katolikus ága 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

János  Bertalan 

1743-1810 

Kende Mária 

Konstancia 

-1842 

Anna  

1876-1839 

Blaskovich József 

Antal 

1785 
József 

1788 

Bertalan 

1779-1856 

Eötvös Konstancia 

Alajos 

1795-1861 

Seplényi  

S.Sarolta 

László 

1783 

Gábor 

1789 

Ignác 

1808 

Halasi Jozefa 

Mária 

1800-1826 

Antal 

1805 

Teréz  

1826 

Karola  

1854 

 Péchy Konstantin 

Adrien 

1857 

Majthényi Ádám 

 

János Ágoston 

1745 

Sághy Anna 

Ignác 

1742 

Ferenc 

17 

Klára 

17 
László 

1710-1777 

Borsi Katalin-Melczer Gy 

János ( Debrecen) 

1716-83 

Diószegi Sára 

Klimó Anna 

Antal 

1718 

Melczer Anna 

Gábor 

1720- 

Diószegi A. 

Rákóczi A. 

Dávid Alajos 

1721 

Kristóf 

1738 

Péchy B. 

Gábor ( Fay) 

Koós Mária 

1686-1740 

János ( Debrecen). 

polgármeter. 

1773-1833 

Barnabás 

1753 

Szili Sarolta 

Anna 

Ignác 

17 

Bükk B. 

Gábor 

1756 

Anna 

17- 

Kunigunda 

1751 

Mária 

1777- 

János 

1775- 

Krisztina 

17- 

Anna 

17- 

Péchy József 

Péchy Manó 

17- 
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4.Kessellőkeői Majthényi család 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márton ( Ebeczky Éva) 

Nyitran.1682-1756 T.d 

Majthényy Sára 

Anna Mária 

1745- 

Károly ( Beleznai Anna ) 

 Td.1721-1792 Buda Péter 

Pyber Erzsébet 

Erzsébet 

János ( Fogarasi 

Johanna ) 1753-83 Td. 

 

Márton 

1754-56 Td. 

Jónás ( Zopltán Eszter ) 

 T.d.1761-1797 előtt 

Gábor ( Irinyi Krisztina ) 
Anna (Madách Imre ) 

Td. 1789-1885 Csesztve 

Madách Imre / költő, iró/ 

(Fráter .Erzsébet) 

1823-64 Alsosztegova 

László-1825 Bp. 

 (Horváth Johanna ) 

+1825 

Károly(Soós Magda ) 

 T.d.1762-1837 Verseg 

István 

 Td.1810- 

György 

T.d. 1814-75 

Beniczky 

Eszter+Mária 

Tibold  Zsófia/Gáspár l./ 

 (Barátnaki  István ) 

~1580- 

Barátaki Anna 

(Ebeczki Ádám ) 

/ Csesztve/ 

Mária 

1809-1858 

( Okolicsányi Gusztáv) 

 

Ilona Mária Krisztina 

Td.1842 

Janka Mária Konstantin 

Td.1810 

László 

1797-1881 

Antal 

1794-1866 

 Pál 

 T.d.1762- 

Beniczky Mária 
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5.Négyesi  Szepessy család 
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péter  

 Tibold Zsófia ) 

/Isván l./~1600 

Mátyás 

( Angyal Erzsébet ) 

-1648 

Pál ( K. Csuda Zs.) ( özv Tibold Zsigmondné) 

/kuruc vezér/ 

-1687 

 II:Pál 

(Gönczy Erzsébet) 

/Gyula Berente1955/ 

János /alispán, postafőnök/ 

( Girincsi Anna+Döry Zsuzsanna) 

1666-1746 Miskolc 

József Lajos 

/Boldva/ 

 

Br.Sz. László 1775 

( Sebe Krisztina-

+Nikházi Katalin ) 

Mária Krisztina 

 Td.1762 

Eötvös Ignác 

Sámuel Td.-1825 Sály 

Battha Mária 

Bükk Rebeka 

II. Máttyás 

( Vas Erzsébet) 

-1675 

István/ Szendrői 

kapitány/ 

( Nagy Zsuzsa ) 

Ferenc 

Katalin Márton 

Péter 

1700-1773 

II.István Zsigmond 

1697-1768 Katalin Lajos 

Eötvös Ignác 

( Fay Constanca) 

1786-1851 

Eötvös József 

1813-1871 

Eötvös Lóránt 

1848-1919 

Ignác 

Pécsi, erdélyi püspök 

 

 püspük 

Ferenc 

Anna Jozefin 

Halassy József 

 

Julia 

János 1787-1824 

Szent Iványi  Jozefa 

Lajos 

Antal 

Mária 1806- 

Egyed  Napoleon Dessefwffy 

 

Anna Eugénia Ádám Sándor 1825 

 

Róza 1840-1916 

 Szalay Elek  

 

Magdolna 

1820 

György 

Csikó Katalin 

 

NINCS Róza nevű 

leszármazott 

A báró ág kihalt 

6 

7 

György 

László 

László József /Nyék/ 

Gencsy Zsófia 

Gyula 

László 

Gyula+1955 

Vatta-Berente 

András 1835-90 

Okolicsányi Mária 

Lenke1874-1916 

Szepessy István 

Pál Angéla

l 
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6.Okolicsányi 
Bosodi ág /katholikus/176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           

176 Az Okolicsányi család iratai alapján 

 

 

Antal  Borsodi alispán 

1750 Szuhogy-1804 T.d. 

Melczer Mária 1762 -T.d.1816 

Konstancia 

T.d. 1783-1812 

Teréz 

Szuhogy 1784 

Mária 

T.d. 1784-1831 
Borbála 

T.d.1788 

László 

T.d 1785-1856 Szendrő 

Sándor Krisztina 

Mesterházy Jozefa 

Ferenc borsodi főszolgabíró 

Td.1791-1850 

Bükk Antónia 1798-1836 T.d. 

Antal 

T.d.1796-1799 

Miskolc. Tem T.d. 

Antónia 

Td. 1820-1900 

Teréz Mária 

Td.1821- 

Krisztina 

Td.1821 

 

Ferenc 

Td.1818-1818 

Jozefa 

Td 1832 

Ádám 

Td. 1829-31 

Gyula 

Td.1826-28 

József 

Szedrő 1822-69 

Sándor 

Sz.1828- 

1848 testőr, 1857 főhadn 

Mátyás 

Sz.1860-62 

László 

Sz. 1862-83 

Borsi Anna 

1700-1772 

Almási János 

Almásy Mihály 

Okolicsányi Anna 

1726-1806 
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7. Mezőmadarasi Szalay család. 
Borsod megye főjegyzőjének, Szalay Eleknek volt jelentősebb, 2138 kat. hold birtoka Kácson, 

Tibolddarócon, Nagymihályon és az Alsó Fehér megyei Hariban.A család Református lévén támogatta 

az új templom építését. Létezet a családnak egy másik ága is a faluba több bejegyzés található Kácson 

és Darócon napjainkig.177 

 

 

 

 

 

 

 

Stephanus Szalay  1811 Josephus Szalay, Maria Kinch 

Andreas Szalay  1813 Andreas Szalay, Catharina Kardos 

Maria Szalay  1818 Andras Szalay, Cathar Karudos 

Andreas Szalay  1819 Andreas Szalay, Catharina Kardo 

Stephanus Szalay  1822 Andreas Szalay, Catharina Kandos 

   Andras Szalay  1844 Endre Szalay, Boris Hegedus 

Erzsi Szalay  1846 Josef Szalay, Maria Hazadi 

Barbara Szalay  1854 Andreas Szalay, Barbara Hegedus 

Joannes Szalay  1855 Stephanus Szalay, Maria Lenart 

Susanna Szalay 1856 Josephus Szalay, Maria Hazady 

Maria Szalay  1875 Maria Szalay 

   Julianna Szalay  1876 Andrae Szalay, Maria Kis 

Andras Szalay  1881 Andras Szalay, Maria Kis 

Maria Szalay  1881 Andras Szalay, Maria Kis 

Antal Szalay  1886 Andras Szalay, Maria Kis 

   Lajos Szalay  1881 Jozsef Szalay, Maria Polosas 

Magdalena Szalay  1883 Jozsef Szalay, Maria Palotas 

Pal Szalay  1885 Joannes Szalay, Maria Pataki 

Sandor Szalay  1888 Jozsef Szalay, Maria Balint 

   Gusztav Peter Szalay  1891 Pal Szalay, Gizella Suselka 

Arpad Szilard Szalay  1893 Pal Szalay, Gizella Suselka 

Sandor Marton Szalay  1893 Pal Szalay, Gizella Susselka 

Arpad Szilard Szalay  1893 Pal Szalay, Gizella Susselka 

 

                                                           

177  Dr Tóvári Judit: Köztisztségviselők ( Borsod vármegye) 

 

 Szalay Elek 1834-1878 

 Szepessy Róza 1840-1916 

Antal István 

1861-1888 

Piroska 

1862 

Anna Erzsébet 

1862 

László Elek 

1865 

 

 Ilona Jolán 

1867-1872 

Zoltán Aladár 

1870-1872 

 

5 
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8. Dévaványai Halasy József 
 

A felsőháztagja. 1860 dec. 16-án született,régi birtokos családból. Tanulmányai elvégzése után a Pesti 

Hazai Első Takarékpénztárnál kezdte meg pályafutását.1897-ben megházasodott és azóta mind 

intenzivebben vett részt Borsod megye életében.  Tibolddaróci, Kácsi és Fejéregyházi birtokán 

gazdálkodik. Egy ideig Borsod megye főispánja is volt. 1908-ban megkapta a kamarási méltóságot. 

Borsod megye felsőházi póttaggá választotta és Brezovay László halála után került be a felsőházba, 

mint rendes tag. 1944-ben  

 

 
 
A család nem sok daróci taggal rendelkezett, de érdekessége miatt a családfa kis részét 
mellékelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Fáy Ignác –Fáy  Bertalan fia ( 2 családfa), Bertalan Alajos testvére. 

József 1860 Kötelek-1944 T d. 

Rákosi Irma 

Szalay  Anna Erzsébet 

H. Béla 1833-99 

Halasy Berta 

H. József 1784-1844 

Szepessy Jozefa +1828 

Reviczki Mária+1873 

Lázár Vilmos 

Aradi vértanú 

Reviczki Mária 

 

Aradi vértanu 

H .Szerencs 

 H.Károly 

1776-1839 

 H.Károly 

1776-1839 

H.Paula -Horthy István 

1776-1839 

Vitéz Nagybányai 

Horthy Mikós 

H .Jozefa 

Fáy Ignác* 

 

3 

4 

Halasy Márton 

1740-1820 
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32. ábra Bottlik István és -Családi cimer 

 

9. Apátikéri Bottlik család. 
 

Székesfehérvárról származik. Lajos 1875-be mint a Keleti vasút társaság igazgatója megvásárolta a 

kastély és a birtokot Majthényi  Györgytől. Két fia  és egy lánya születet József és István és Mária. 

József  Borsod-vármegye főispánja, István 

Mezőgazdasági államtitkár. Istvánnak 1918.ban 

Károly  király bárói rangot adományozott. 178  A 

református család támogatta az egyházat és 

templom építés, Négy éves fiuk halálára emelt 

kápolna,kimagasló építészeti érték ,mely később 

a család közös sírboltja lett. 

István Lánytestvére, Horvátné Bottlik Mária 

lánya Alice, Zichy Jánoshoz ment feleségül így 

került rokonságba a két főúri család. Ezért 

nyugszik családi sírboltban Péchy Margit és férje. 

Felesége egy szerb családból származik 

Jovanovics Stefánia  a  korán meghalt gyermekükön kívül még két gyermekük születtet György és 

József. József apja 1952 halála és a teljes vagyon vesztését követően Kanadába disszidált anyával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

178 Országgyűlési Almanach 1934-1940 

 

33. ábra Botlik mauzóleum bejárata 

http://velkykyr.sk/data/Image/Bottlik_Imre(1).jpg
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10. Gencsy család  
Gencsy(Reissmann)-kúria-kert. Az 1800-as évek elején épített, barokk klasszicista stílusú, kb. 300m2 

alapterületû kúria. Kõbõl megépített boltíves födémszerkezete jól bírja az évszázadokat. Borászati 

tevékenység központja volt a Törley pezsgõ alapborát készítették itt. A háború után még a 70-es 

években is  csináltak itt pezsgõalapnak alkalmas szárazbor 

-A Gencsi család rokonságba állt a Szepessi a Majtényi a Fáyi az Okolicsányi családokkal. 

A daróci kastély a Gencsikert először Fay Alajosé, majd 1879-től Gencsi Zoltáné, ő eladta Szalay 

Pálnak,1917-től Piácsek Károlyé, később Dr Resmann Zoltáné. / Botos Péter / 

/Az 1891 Márciusi 1. Vasárnapi újság ír a Borsod-megyei Darócon lakó G. Zoltánról/ 

----(Dr Reismann ról olvastam hogy a kastély  kártyán nyerte az egyik Gencsy örököstől ) 

 F. Alajosról tudjuk, hogy 1850-től darócon van a nagybátyától örökölt könyvtár, Karola nevű lánya 

54, be Adrien  57-ben született. Tehát ő kb 1820-30 körül születhetett és 79-be lehetett a halála. A 

kastély valószínűleg eladták, hiszen Karola (Gr Péchy Konstantinné ) és a nyárádi Majthényi Ádámné ( 

F. Adrien ) voltak az örökösök. 

  1851-Péchy kastélyt már dicséri Fényes Elek. Karola itt lakott. 

----Gencsi Zoltának gyermeke nem született a kastélyt már életébe eladták, hogy 1879-91-ig terjedő 

10-évben mi történ nem tudom, de a terület a sok tulajdonos ellenére csak az ő nevét őrizte meg. A 

magas kőfallal körülvett terület vizes területei égetet cserép csövekkel alávoltak dréncsövezve és az 

1930-évekbe is volt itt teniszpálya télen korcsolya pálya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocsári Imre 

1853-1902 

Okolicsányi  Gizella 

1856-1926 

 

Gencsy László föbíró 

1841-75 Miskolc 

Okolicsányi  Erzsébet 

1851-78 

 

Gencsi  Ida 

1851-1920 

Sárközi Aurél 

Gencsy Viola 

1850-1934 

Nozdroviczki  J. 

Jenő 

Gencsy Géza 

1841- 

Okolicsányi  Ida 

1847-1942 

 

Gencsy József 

1818 Ziliz 

Fáy Katalin 

1812-43.NEM daróci 

Gencsy  Gábor  

Géza György 

Tiszakeszi 1873 

 

 

 

Gencsy  Géza 

Gyula György 

Tiszakeszi 1865 

 Gencsy László 

1874-78 

Tiszafüred 

 

 

Gencsy Zoltán 

1857-91 

Br. Kemény Olga 

1870-1953 

Sajószöged 

Gencsy  Ferenc 

1823-85 

Weresmarthy Borbála 

Gencsy Károly 

1811-87 

Szunyog Amália 

Balkány, Kisléta 

Gencsy  Sámuel 

1773-1845 

Losonci Mária 

Balkány 

Sárközi István 

1874+1930T.daróc 

Péchy Margit 

Gencsy Anna 

1892 

 

 

S.Margit Borbála 

1872-1892 
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11. Blaskovich család daróci kapcsolata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaskovich Sámuel 

Grassalkovich  Judit. 

B. Renáta 

1740- 

 Pyber Benedek 

B . Teréz 

1751 

 Gyurcsányi Ignác 

B. Pál 

1733-1803 

Retzenstein Zs 

Dacsó Péter 

Ebeczky Éva 

 Majthényi M 

B . József 1705-62 

Dacsó Anna  

1714-78 

Gyurcsányi  Gábor  Pyber Antal 

B. II. József 

1772-1859 

 Fáj Anna 

B. Bertalan 

T.d. 1794-1859 

Almási Erzsébet 

B. István 

 T.d 1828 

Ferenc 

1746- 

nőtlen 

 

Ebeczki Ádám kb 1670- 

 Barátnaki Anna 

Barátnaki Zsigmond 

 

Barátnaki István 

Tibold Zsófia  1550 

Mihály 

1741- 

Márton 

1734 

Zsuzsanna  

1747 hajadon 

Anna 

1773 

Gyula Pál 

 Fáy Konstancia 

Eötvös Ignácné 

3. melléklet 

4. melléklet 

 Fáy Bertalan  

Eötvös Konstancia 
 Fáy Alajos  

Seplényi S. 

2. melléklet 

 Fáy Ignác  

Halasy Jozefa 

6. melléklet B. Miklós J. B. 

 T.d 1831 

Anna Mária 

 Gyapju 1836 
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Borsodi Gyula: Tibolddaróc 

 

A hegyoldalon még sorakoznak 
a dohos, bűzös pinceodúk, 

s hirdetik vádlón majd századoknak 
a sötétséget és néma bút. 

Riadt gyermekek halk sóhajtása 
ül a falakon s a szögleten. 

Hát itt a múltunk! Mindenki lássa, 
mi volt tegnap a történelem. 

Odébb a völgyben, öt úri porta 
csillog a fák közt s torz kacagás 

visszhangja száll még mintha árny volna, 
s letagadná, hogy feltámadás 

hajnala pirkadt a szörnyű völgyre, 
ahonnan annyi jaj tört égnek. 

Most vígan lebben a lombok zöldje 
s ezer torokból száll az ének, 
piros cserepek füzérén lángol 

a hajnal s boldog népet köszönt. 
Feltört a fényre odujából 

s vidám kacajjá érett a csönd. 
Öreg anyóka, ki hetven évig 

lakott a földben, -- ki érti meg? 
„fennálló” házát bejárja végig 

s szólni sem tud, csak könnye pereg. 

Ki hitte volna - sírja az asszony- 

hogy egyszer minket megszabadit? 

S öröm ujja a sárga arcon 

egy ráncot lágyan szebbre simit. 

Szegén holmit hozott a házba, 

-„minek is néki szép szoba mán”? 

De vigan röppen hét unokája 

a tiszta fényben, mint a madár! 

 

1955. szeptember 25. 

 

 

 

 



95 

 

Jókai Mór: A tiboldi vár. 1862 
Költői rajz. 

Még ép a híd, még állnak a falak. 

Még a moha nem zöldül a tetőn, 

Kivülről nézve büszke uri lak, 

Márvány a lépcső, érczből a redőny. 

Még gömbölyű kavicscsal szórt az út 

És a kavics közt emberek nyoma. 

Sőt néha, hogyha a hir nem hazud, 

Sétálni itt jár a vár asszonya. 

És még is itt a vég. Kimondva rád 

A kőfalak halála; lassu vész 

Láthatlanul emészti a varázst, 

A mit kövekből támaszt a művész. 

Kopasz vén szolga nyitja a kaput, 

Kiváncsi vendég hogyha jön. Szegény, 

Itt láta ő is annyi szép napot, 

S a várral együtt lett mogorva vén. 

S elmondja sorra itt ez ősi vár 

Minden zugának hír-emlékeit, 

A bibor szőnyegek felett ki járt? 

A sűrű barna folt ki vére itt? 

Hűs termeken viszhangzik a beszéd, 

Üres tornáczokon úgy kong a hang, 

Miként ha alvó rémek szerteszét 

Ébredve mindent visszamondanak. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ez itt a nagy ajtó, arany czifrák rajta, 

Mind a két kilincsnek gyöngyház foglalatja, 

Itt állt süvegelve úr és paraszt hajdan 

A míg bebocsáták, ezen ajtón kivül. - 

- Tessék fenntartani, mert most légvonat van. 

Ember feje meghül. 

Ebben a teremben tartották a törvényt 

Jobbágyok perében; mind az egész környék 

E várat uralta; abban a nagy könyvben 

Tele mind a lapok kemény itélettel. - 

- Sárga már az irás, por belepte szörnyen, 

Ne nyissuk őket fel. - 

Törvényterem mellett rejtekajtós kamra: 

Most már szakadozott szőnyeggel takarva. 

Belül titokteljes homály susogása: 

Szőnyegek suttognak, virágokkal tarkák. - 

- Törvénytevő urak ezt a szobát tarták 

Kegyelemosztásra. 

 

Rejtett csigalépcső vezet csavarogva 

Innen a magasabb úri csarnokokba: 

Édes meglepetés, boldog titkok útja, 

Melynek nyitját csak a várurak tudhatták, - 

- Kár, hogy azt már mostan minden cseléd 

tudja, 

S denevérek lakják. - 

Fenn a pompás terem, rajta még a szőnyeg; 

De a bibor felett ronda pókok szőnek, 

Hosszú láthatatlan szálakat eresztve, 

Mikben a keresztül járók elakadnak. - 

- Mintha mondanák, hogy mit jártok itt szerte 

Hol a holtak laknak? - 

Halhatatlan holtak, aranyos rámákban 

Aranyruhás rémek, kiknek szeme ránk van 

Irányozva mindig hideg piros képpel. - 

- Most is oly kevélyen tekintenek még le. 

Haláluk után is az alacsony népre, 

Miként néztek élve. 

Itt a legelső ős, kezében a dárda, 

Mely az ellen-vezér szivét általjárta. 

Ő vala az első, ki honfoglaláskor 

Zászlóját kitűzé a Zoborra; ezért 

Eredetére még előkelőbb százszor, 

Miként Álmos vezér. 

Mellette az első családalapító, 

A ki e jószágot vérével szerezte, 

Melle közepéből még kiáll a nyiltoll, 

Mely szivét a harczban keresztűl szegezte. 

E szép uradalmat ő vevé meg drágán: - 

- Piros vére árán. - 

Túl felől a főpap, hosszú ősz szakálla, 

Áldott emlékezet annak minden szála: 

Az a pompás templom, melynek kettős tornya 

Ide látszik, egykor ő általa épült. 

Az a márvány emlék, mely hamvait nyomja, 

Soha el nem évül. 

Emitt három vitéz egymással egy sorba’ 

Vérengző csatában együtt hulltak porba. 

Mind oly délczeg képek, mind oly ifju arczok. 

Egy tőről levágva, egyformán vitézek; 

De kiknek halála megnyeré a harczot: - 

- Győzve vérezének. - 

Közbe egy-egy ékes bájos hölgy alakja. 

Arcza halaványabb, miként patyolatja; 

Két szeme lesütve, miként életében, 

Ragyogását tartá csak a férj számára. - 

- Az a tiszta gyöngysor illik igen szépen 

Tiszta homlokára. - 

Oh dicső elődi voltak e családnak! 

(Vajon mit mondanak, ha most ide látnak?) 

Hősök a csatában, bölcsek a tanácsban; 
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Mindenik ott hordja jelét érdemének. 

Az egyiknél nagy könyv, másnál csatabárd 

van. 

- Kár, hogy már nem élnek. - 

Mikor tele a sziv, elhallgat az ember; 

Hallgatva nyitunk be a másik terembe; 

Ez a tánczterem volt, benne lenge árnyak, 

Embertől nem hallott kisértet zenére 

Földfeletti tánczot most is vigan járnak - 

- El az útból félre! 

Enyelg a török síp; csakhogy nem hallani: 

Selyem suhogáskint csap felénk valami; 

Rideg szekrényekben üres serleg csendül, 

Áldomásra fogja tán a házi gazda? 

Lankadt hárfa hurja hangtalanul pendül: 

- Ki játszik most rajta? - 

A négy széles falra széliben, hosszában 

Művészien festve egy-egy kies táj van. 

Mindenik kép egy-egy uri birtok rajza. 

Tiboldoknak földe, ősöktől keresve. - 

- Most is megvannak még mind a négyen - 

rajzban 

A négy falra festve. - 

A négy falra festve négy kisértő tájkép: 

Mind a négy idegen kezeire szállt rég. - 

- Elhunyt birtokoknak falra festett árnya 

Olyan szépen illik a családi szentek, 

Hősök, alapítók dicső kép-sorába, 

Kik előre mentek. - 

Félre innen, félre, szellemek tánczolnak, 

Szellemek, a kiknek könnyű volt az élet, 

Kiket nem aggasztott soha sem a holnap. 

Hadd tánczoljon odább a könnyelmű lélek, 

Bút látna arczunkon a lengő kisértet 

S haragudnék érte. - 

Félve nyit a szolga a mellék szobába. 

Miért ez oly sötét, miért tartják zárva? 

Szivet fojt a válasz: bánja, a ki kérdé, 

Ide van elzárva mindazok emléke, 

A kiknek élete a családot sérté 

S gyászos lőn a vége. 

Ottan áll a delnő, fagyos, mint a márvány, 

Ajka összeszíva, két szemében ármány. 

Fekete hajfürte, fehér keble halmán 

Hóra hullott kigyó. Félelem rá nézni! 

- Mért szeme oly égő, mért arcza oly halvány, 

Hogy a szív megérzi? - 

Az a fehér kéz ott sötét munkát végze: 

Unott férj számára mérget kevert mézbe, 

Nyalánk ölebecske a titkot felfedte, 

A halál italba bele torkoskodva. 

Meghalt a nő. Ez a képe. Im mellette 

Az eb most is ott van. 

Haragos testvérek arczképe az tulnan, 

A kik ott látszanak háttal elfordultan. 

Egy anyának szive szakadt meg miattuk, 

Egy asszonyt szerettek, egymás vérit onták. 

- A vérfoltot most is a padlón láthatjuk: 

Soha fel nem mosták. - 

S az ott a legeslegsötétebb zugolyban: 

Férfi arcza, mint egy angyalé, csak olyan, - 

Délczeg, és mosolygó, karcsú mint a nádszál, 

Szeme szemérmesen lesütve mint szűznek. 

- Hát te ifju délczeg bajnok mit hibáztál, 

Hogy ide száműznek? - 

Róbert ellen harczolt fegyverfogó kézzel, 

Nem volt a szerencse a bajnok vitézzel. 

Elveszté a harczot, de nem büszkeségét, 

Önkényt őslakából száműzésbe méne, 

Ottan elmult, elhalt, gyászban érte végét, 

Ez volt szörnyü bűne. 

Még egy ajtó nyilik, más terembe lépünk, 

Puha szőnyeg felett nem hallatszik léptünk. 

Itt már uj világ van; ifjabb kor divatja 

Rendezé a termet pompás kényelemnek. 

Minden, mi a testet édesen ringatja 

És kedves a szemnek. 

Rengő kerevetek selyemmel bevonva, 

Kebleiket tárják kéjelgő álomra. 

Alabástrom óra, aranyos, zománczos 

Áll a mozaikkal kirakott asztalkán, 

Mind a két mutató az egy órán áll most, 

Dél- vagy éjfél után? 

 

Régi s ujabb bölcsek: Homér, Shakespeare 

szobra 

Mezetlen tánczoló nymphákkal egy sorba, 

Közbe egy-egy ércz ló, egy kitömött páva, 

Fali állványokon, üveges szekrényen; 

Egymás satyrái, egymás mellett állva 

Megférnek szerényen. 

Czifraságnak valók, valamint a könyvtár, 

Melyben díszkötésű könyvek állnak végig. 

- Ott lehetnek. - Senki abba kulcscsal nem jár. 

Őket csak a pompás kűlsejükért nézik. 

Ama jó könyvek ez aranyos kalitba’ 

Soh’ se voltak nyitva. 

Japán virágvedrek voltak nagyobb becsbe’ 

Bennök friss virág állt minden reggel, estve, 

Friss virág bokréta, szép asszony kezéből 
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Harmattal leszedve, a mikor hajnallik. 

Rég lehetett az már, a vedrek széléről 

Asszú kóró hajlik. 

Szép asszony se’ szép már, virág se’ terem 

már, 

Az egész kastélyban senki rájuk nem vár, 

Csak úgy szólnak róluk kénytelen, kelletlen, 

A kik rég leveték már az emlék gondját, 

Mint a kik egymásnak unalmas perczekben 

Álmaikat mondják. 

Hogy milyen élet volt! Milyen vidámság volt! 

Hetekig sem jöttek ki a mulatságból. 

Egyik mámorból a másikba rohanva, 

Mig belefáradtak a gyönyörbe, kéjbe. 

Méltán mondják, hogy ők a paradicsomba 

Eljutottak élve. 

Selyem függöny mögött látszik a hölgy képe, 

Milyen szép lehetett ifju életébe’! 

Tűz van a szemébe’: olyan égető láng, 

Sötét pillák alól a mint letekint ránk, 

Hogy nem csodálkozunk, miként e vár maga 

Elégett általa. 

 

- Az ősi pompás vár, a tiboldi birtok, 

E két mosolygó szem miket úgy elirtott, 

E pirosló szép ajk miket úgy lehelt szét, 

E fehér kicsiny kéz miket úgy letépe! - 

Senki sem hinné azt, ha nem látná: mily szép, 

Mily bájos a képe. 

Mellette a férfi, a nemes Tiboldok 

Legközelebb sírba leszállott utóda, 

Alszik-e a sirban, lehet-e ott boldog? 

Találkozott-e egy ősével azóta? 

- Mosolyog az arczkép, büszke kihivóan, 

Mint ki olyan jól van! 

Hogyha érző szive van e festett képnek, 

Mint fájhat neki, hogy onnan le nem léphet! 

Mint fájhat neki ott egyre mosolyogni, 

Hogy kezével arczát el nem takarhatja, 

Hogy nem tud szeméből csordultig omolni 

Könyei patakja! 

S hogyha éjfélenként azok oda által, 

Amaz ősi képek ide elé állnak 

S hideg rémes szóval elmondják előtte: 

Ki mit tett, miért élt? ha béke vagy had volt, 

Mi nyomot hagyott fenn? és mit szerze? - Hát 

te 

Mit felelsz magadról? 

- Mit felel magáról? Mit tud nekik szólni? 

Kisértet hivásra mit tud válaszolni? - 

«Mit ti drága vérrel, fáradsággal, észszel, 

Hazafi érdemmel, takarékos kézzel 

Szentelt bizományul bizton hagytatok rám, 

Azt én elpazarlám». 

«Elpazarlám könnyen, szórtam a világnak 

És a hova szórtam, még csak meg se áldnak. 

Átok volt, mit adtam, átok volt, mit vettem. 

Férfiaknak lelke, asszonyok erénye 

Drágán kel a földön; - hát még ott a mennyben 

Ki számol meg érte?» 

«Hogyha még utolsó volnék a családból, 

Utolszor záródnék utánam a sírbolt! 

De utánam sírnak a Tiboldi árvák, 

Ősi hajlékukból miattam kizárvák. 

Kik már őseiktől mást sem öröklének, 

Mint terhét a névnek». 

 

Oh ha e kép látja, oh ha e kép tudja, 

Milyen nyomorral küzd bujdosó utódja! 

Milyen átkot vitt le magával a sírba, 

Milyen szégyent hagyott neve mellé irva: 

Kín neki ott állni e rámában fogva: 

Folyvást mosolyogva.... 

... Az utolsó ajtó csattanása dördül, 

Kilépünk a keblet szorító légkörbül. 

Nem jó lég van ott benn, nem jó ottan járni, 

Nem való azoknak, kiknek forró vérük; 

Alvó szellemekre jobb lesz azt bezárni 

S nem vitázni vélük. 

Lassan majd leomlik, pusztulásra válva: 

- Mindennek, a mi van, megvan a halála. - 

A por és a férgek lassan megemésztik, 

A mi porlandó volt; zivatar és zápor 

Gyorsabb rémerővel pusztítni segítik, 

Miből még nem vált por. 

Elfoglalja a pók, penész és a moha, 

Miket lebontogat az elmulás roha, 

Menedéknek nézi a denevér fia, 

Földi nedvességtől fal és oszlop kidől: 

A mi még ellenáll, összeőröli a 

Mindent evő idő.... 

Vagy pedig eljön a hideg szivű üzlet, 

Magas kéményt rakat a torony helyébe, 

Az ősi termekbe üstöt, szövőszéket 

S lármás gépeivel szövet, fonat, főzet. 

S alkot, - miben aztán kisértet sem járhat, -A 

kastélyból gyárat. 

Még ép a híd, még állnak a falak, 

Még a moha nem zöldül a tetőn, 
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Még nem kisért a bántó gondolat, 

Hogy az idő lassan mindent ledönt. 

De megtanit, a mit tanulni kell, 

Egy gondolatra a tiboldi vár: 

Hazámnak ősi rende oh figyelj: 

E szó elől hideg szivet ne zárj. 

Nem kérünk tőled terhes áldozást, 

Nem véredet, nem úri kincseid, 

Nem hogy szokott kényelmedet ne lásd, 

Hogy az előre küzködőt segítsd; 

De kérjük azt, hogy tartsd meg önmagad: 

Ki önmagát elveszni engedi, 

Az áruló, ki nemzetet tagad, 

S hamvát a föld nyugodtan nem fedi. 

Te légy e földön úr, ezt kérjük im. 

Szeresd a földet, mely urrá teve, 

Legyen előtted szent az ősi czím. 

És drága birtok őseid neve. 

Kis emberek ha elpusztulnak is, 

Nem érzeni. Támad helyükbe más; 

De várakon ha fordul a paizs 

Sírt az egész nemzet keserve ás. 

Ha a tetőn kezd a ház omlani, 

Ki tartja fönn az ősi nemzetet? 

Ki fogja hírét, hangját hallani, 

Hahogy belőle nagyja elveszett?... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

Ábra jegyzék. 
 

1. ábra Történelmi korszakok 
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