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BÓDAI MIHÁLY KÉZIRATOS KÖNYVE 

 

Bódai Mihály kéziratos könyve, melyet fénymásolatban a Tolna Megyei Könyvtára  285033-

as leltári szám alatt őriz. Első írásait 1823. február 27-én jegyezte le, és az 1866.évi feljegyzések 

az utolsók. 

Jégverés 1828 Szent Iván napján 1828. június 24-én Szent Iván napján nagy jégverés volt. A 

jég a nádfedeleket aprította, mint ahogy a magvető szórja a magot. A veszélynek romjait 

szétszórta az udvarokban, utcákon. Még a halak is félemlettek’ a vízben, mert némelyiket úgy 

meg szédítette a jégverés, hogy a helybeli társaink szedték ki a vízből a nagy halakat.  

A madarak a fák árnyékába húzódtak, ott próbáltak menedéket keresni. De a kíméletlen 

jégcsapás sokat elemésztett. Leverte a házak tetejéről a zsuppot, a nádat. Az idő letarolta az 

aratás előtt álló gabonát, hajdinát kellett vetni. Abból sütött kenyérből éltek.  

Erről a jégverésről a Medinai Református Egyház akkori lelkésze is megemlékezett egy 

hátrahagyott írásában és arra kérte az utódokat, hogy minden évben emlékezzenek meg erről a 

katasztrófáról.  

A búsan, nagy bánatban határt járó emberek csak az apró, sárga virágot találták épségben, ez 

ellenállt a borzalomnak! Azóta készül a szerbeknél a Szent Iván napi virágkoszorú, a 

fennmaradás és hála jeleként.  

„A nagy veszedelem 1828. június 24-én volt. A nagy jégverés borzasztó emlék, mert akkor 

megrendült a föld; a mennydörgés és villámlás megreszkettette az embereket és barmokat.  

A jég napnyugat felől jött a határunkba, és úgy ment keresztül rajta helységünkön. A jég 

nádfedeleket aprított le, az iszonyú szél pedig, mint a magvető a magot szétszórta a 

veszélyeknek romjait az udvarokon és az utcákon. Még a halak is megfélemlettek a vízben, 

mert némelyeket agyonvert egészen, némelyeket pedig megszédítette. Helybeli lakótársaink 

szedték ki a vízből a nagy halakat. A madarak pedig a fáknak levelei árnyékába vonultak, ott 

akartak menekülni, de a kíméletlen jégcsapás számlálhatatlan sokat elemésztett, a kidőlt fák 

alatt legtöbbek találtattak.  

A sírás - rívás, jajgatás hallatszott az utcáinkban, sírt a család és sírt a gazda, hogy hogyan tartja 

el cselédeit. Sírt az özvegy és sírt az árva, ilyen szókra fakadtak:  

„Már ha nekünk nincs is, csak a gazdagoknak volna, hogy segédkezeket nyújthatnának”. Sok 

orcák meghervadtak a bunak és bánatnak miatta. Az egész természet gyász ábrázatot vont  
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magára: a gabona már olyan volt, hogy akár egy hétre lehetett volna aratni, - némelyek már 

akkor árpát takarítottak is, de a kiméletlen jég mind agyonpaskolta. 

Füstbe ment a remény, olyan volt az egész határunk, mintha úgy lett volna leborotválva. Ezen 

szomorú esemény után kénytelenittettek atyáink hajdinát vetni, és azzal vetettek el két dülőt. A 

hanjdinának pedig nagy ideje és jó termése volt. Így aztán egy kicsit múlt a gyász, szünt a jajj 

szó, hajdina kenyérrel pótolták a kenyérszükséget. Azon földekben pedig, melyekben voltak 

buzavetések, a jéggel agyonvert szalmát betakaritották, két dülőre pedig nem eresztettek semmi 

jószágot - az úgynevezett Csicsahegyi dülőre és a Halomi dülőre - ezeket leszántották, ebből 

próbáltak a jövő termésnek vetőmagot.    

Ezen borzasztó szomorú gyászos sorsnak olvasása, vagy hallás buzdítson, serkentsen minden 

jó keresztyént a nagy Istennek dicsőitésére és magasztalására! Őrizze, oltalmazza a felséges 

Isten ilyen csapásoktul határunkat, ne hallassék a mi utcáinkon sirás, jajjgatás. 

Ennek emlékezetére üljük és ünnepeljük szent Iván napját, mely esik június hó 24.- ére: 

És mikor történt a szomoru csapás - 1828-ban június 24.-én- akkor megfogadták atyáink 

családjaikkal, hogy azon a szent Iván napján sem magok, sem cselédeik, sem barmaikkal nem 

dolgoznak, hanem aki ezt a fogadást meg nem tartja, nagyon meg lesz büntetve, az egész 

községben lévők, ha szegény-ha gazdag. 

A nagy Isten áldása maradjon örökkétig ezen a határon, és ne bántsa az Isten semmi ártalmával. 

Kivánom és irtam e szomorú csapás másolatját emlékül utódainknak Baranyai István 1886-ban 

május hó 16. napján Medinán!”        

Egy emlékezetes nagy télről 1829-30-ban 1829. november 11-től 19 héten keresztül.  

Olyan nagy hó esett, ha szemközt mentek az emberek szánkóval, nem tudták egymást elkerülni, 

lapáttal kiásott elkerülő helyett kellett készíteni. A felső hóréteg olyan kemény volt, amely a 

lovat és a szánt is fenn tartotta.  Ez a hó mennyiség 1830. március 20-ig csendesen beszivárgott 

a földbe. 

Kolera 1831. augusztusban kezdődött, és a hó elvonulásával végződött. Voltak napok, amikor 

nyolcan - tízen is meghaltak. Az elmondások és a fennmaradt írásos emlékek szerint napokig 

csak harangoztak. Utóbb nem harangoztak, csak koporsót csináltak, az is gyalulatlan és 

hasogatott deszkából készült. A kolera olyan volt, hogy amelyik házba beszökött, ott életeket 

követelt. A kéziratos könyv beszámol a későbbi évek szerencsétlenségeiről, mint nagy 

szárazságról, elrohadt és elfagyott szőlőkről, a „jószágnak nagy dögéről”, marha dögvészről.  
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Sáskajárás 1841 nyarán égető, meleg szél érte el a falut. Az elmondások szerint ez olyan volt, 

mintha a lángnak heve melegített volna. Kajmád-pusztai sáskajárásról is beszámol a kézirat.      

Ezek a történetek több, mint 190 év távlatából kézirat formájában kerültek feljegyzésre, és a 

település történelmi hátterében játszanak fontos szerepet. A kéziratos könyv főleg családi és 

általános vonatkozású,de a falu közösségére tartozó észrevételeket is tartalmaz. Eszmei értéke 

felbecsülhetetlen.   

 


