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Borosjenői br. Korda György úrfi és
Borsai Nagy (III.) István között 1744.
április 13-án, bizonyos bögözi földek
ügyében kötött „csere contractus”.
(23. sz.)

főispánja és függetlenségi párti ország-
gyűlési képviselő volt. A család ezen 
utóbbi két ága ma is él.

A Borsai Nagy és Ugron családok 
iratai majdhogynem fele-fele arányban 
képviselik a XVIII. és XIX. századot, az 
előbbiből 68, az utóbbiból pedig 80 irat 
maradt, és mindössze 2 irat származik a 
XVII. század végéről. Ami a műfaji meg-
oszlásukat illeti: lévén, hogy szinte kizá-
rólag a birtokszerzés és -igazgatás terüle-
téről származnak, két csoportba sorolha-
tók, egyrészt jogbiztosító iratok (adásvé-
teli szerződések, záloglevelek, tanúsítvá-

nyok, elismervények), másrészt peres el-
járások iratai (tanúvallomások, bírósági 
határozatok, jelentések).

F 351 A Borsai Nagy és Ugron családok 
iratai (évkör: 1698–1875, terjedelem: 
0,10 irattári folyóméter, 150 irattári 
egység, ltsz.: 174, magyar és német 
nyelvű iratok)

Bicsok Zoltán
levéltáros

Népi időjárásjóslás a falusi
emberek körében

A szájhagyományban fennmaradt 
népi hiedelmek közül az időjárásra vo-
natkozóak a legelterjedtebbek. Ez fő-
leg azzal magyarázható, hogy a falusi 
ember foglalkozása kapcsolódik a rá 
közvetlenül ható és az őt körülvevő 
természeti jelenségekhez, s ezért – a 
nap, a csillagok, a hold, a szél, a hőség, 
a fagy, a növények és állatok élettani 
jelenségeinek megfigyelése nyomán – 
tapasztalati tárháza nagyon gazdag.

Ezekből a régi tapasztalatokból ala-
kult ki a „népi kalendárium”, amely az 
időjárás alakulását, s ezzel összefüg-
gésben a várható termés alakulását jö-
vendöli meg. A jóslatok között igen 
sok a babonás időjárásjelzés, mások 
viszont évszázados megfigyeléseken 
alapulnak.

A növényvilággal kapcsolatos 
megfigyelések főként az évszakok idő-
járását jelzik előre. Így, ha ősszel korán 
hullnak a levelek, enyhe télre várha-
tunk, ha későre, a tél még messze van, 
de erős lesz. Ha a tölgyfán (cserefa) 
május előtt levelek vannak, jó termés 
lesz, ha sok ősszel a makk, hosszú, erős 
tél várható (Sok makk szeptemberben, 
sok hó decemberben). A sok mogyoró 
is nehéz tél előjele. Ha reggel dús a har-
mat, aznap eső nem lesz, ha a lóhere 
szára kiegyenesedik, eső várható, ha a 
virágok széttárják kelyhüket, megja-
vul az idő.

A légköri jelenségek megfigyelése 
szerint szép időt jelent: ha aranysárga 
az égbolt napkeleten, ha ragyogó fé-
nyesek a csillagok és a hold, ha a füst 
egyenesen felfelé száll, a szél reggel 
enyhén és nem egy irányból fúj. Rossz 
idő előjele: ha a nap felhőben nyugszik 
és felhőben kél, ha a holdnak udvara 
van, ha a csillagok halványak, ha pipál 
az erdő, ha a vonatfütty és a harangszó 
messzire hallatszik.

A népi megfigyelések szerint az 
állatok viselkedéséből ítélve, jó időt 
jelent: ha a juhok a legelőn este is játé-
kosan ugrálnak, a denevérek szaporán 
röpködnek, a szúnyogok csoportosan 
járnak. Ha Márk napján (április 25) 
megszólal a fülemile, jó tavaszt hirdet. 
Ha a kakukk és a vadlúd tavasszal, 
amikor tér vissza, alant repül, meleg 
tavasz lesz.

Az állatvilág jelzése szerint rossz 
idő lesz: ha a méhek a kaptár nyílásánál 
csoportosan gyülekeznek, a legyek na-
gyon csípnek, a csókák csoportosan 
kavarogva, hangoskodva repülnek, a 
halak magasan kiugrálnak a vízből, a 
kakas napnyugta után kukorékol, a ló 
patájával idegesen kaparja a földet, a 
ludak, récék többször is a víz alá buk-
nak és hangoskodnak, a macskák, ku-
tyák a földön hemperegnek. Ezek a 
megfigyelések általában megbízha-
tóbbak, mivel az állatok idegrendsze-
rére az időjárás változása különleges 
hatást gyakorol, s ösztönük igen ak-
tívan reagál erre.

Hogy ezeket a népi észrevételeket 
jobban megjegyezzék és megőrizzék, 
a népköltészet versformába kötötte: 
„Hogyha szépen fénylik Vince, / meg-
telik borral a pince, / gabonával a pajta 
s csűr, / így Mihály jó édes bort szűr” 
(Vince napja január 22, Mihály napja 
szeptember 29). Február 25-e, „Pál-
forduló napja” szintén jelentős a gaz-
daember életében: „Pálforduló hogyha 
tiszta, / bőven terem mező s puszta./ 
Pálforduló hogyha nedves, / lesz a 
kenyér nagyon kedves.”

Az áprilisi esőt nem tartották áldá-
sosnak, de „Pünkösdnapi esőtől / nő a 
fű a mezőből, / de búcsúzz a szőlőtől.” 
– figyelmeztet a mondóka. Szent 
György napja előtt ahány nappal ha-
marabb kuruttyolnak a békák, annyi 
nappal hamarább esik le Szent Mihály 
napja előtt a hóharmat. „Ha Katalin ko-
pog, Karácsony locsog” is egy érdekes 
megfigyelés (Katalin napja november 
25). Tavasszal, ha északról dörög elő-
ször, esős nyár lesz, ha délről, áldásos 
nyár következik, ha keletről, akkor ha-
mar beáll az esős idő, nem lesz jó szé-
nakészítő nyár.

A fenti népi jóslások több évi meg-
figyelésen alapulnak. Ezeket is köte-
lességünk megőrizni az utókornak, 
mert örökségünk részét képezik.
Adatközlők: Lőrinczi Borbála (92 
éves), Bán Gagyi András (73 éves), 
Bán Károly (Fekete) (90 éves), Gyar-
mati Rozália (70 éves), Gyarmati Sán-
dor (79 éves), Bán József (77 éves).

Lejegyezte Gálfalvi Gábor

Jelzések, emlékek, véleményekHistória

15. „Memoria Restaurationis Templi Anno 
1749 – Ezen Bögözi Ecclesiában lévő Refor-
matus Templom igen megrongyollott állapott-
jából kívül belől való vakolással, meszeléssel 
egészszen ujj padimentummal, ujj székekkel, 
kőből való új predikálló székkel, felette való 
koronával meg újítatott: Méltóságos Liber Bá-
ró Boros Jenői Korda György Úr ő Nagyságá-
nak és kedves Hites Társának Groff Széki Tele-
ki Susanna Asszonynak ő Nagyságának, és Te-
kintetes Nemzetes Borsai Nagy István Uram-
nak s kedves Hites Társának Etsedi Éva Asz-
szonynak ő Nagyságoknak s ő Kegyelmeknek 
tulajdon magok Istenes indulatjok és kegyes 
Patrociniumok által, ugyan Tekintetes Nem-
zetes Borsai István Uram Curatorsága alatt, 
meljért Isten ő Nagyságokat ő Kegyelmeket so-
káig éltesse minden Lelki Testi jókkal szeresse, 
és végre adjon oly házat érette, mely kéz nélkül 
építetett a Menybe.” – CsLt, F 47 Egyházi 
anyakönyvek 404. sz., 76r.
16. Uo. 76r-v.
17. Uo. 118v.
18. 1808-ban halt meg, szárazbetegségben 
(tüdő-tbc). – CsLt, F 47 Egyházi anyakönyvek 
405. sz., 2r.
19. CsLt, F 47 Egyházi anyakönyvek 404. sz., 
149r.
20. 1774-ben született ugyan egy József nevű 
fia, de ő következő évben meg is halt. – Uo. 
89v.
21. „1814. szeptember 23. – Borsai Nagy 
István úr a kereszténységnek nagy oszlopa, tag 
elesésbe [bénulás miatt meghalt].” – Uo. 12r.
22. CsLt, F 47 Egyházi anyakönyvek 405. sz., 
26r.
23. Az Ugronok már 1616-tól birtokosok vol-
tak Bögözben, erre a fond több irata is utal, bár 
későbbi időszakból: egy 1741-ből fennmaradt 
tanúsítványban (17. sz. irat) Ugron Tamás bö-
gözi emberét említik és egy 1748. évi szerző-
dés (24. sz.) szerint Borsai Nagy István bizo-
nyos bögözi földeket vásárol Ugron János öz-
vegyétől, Torma Máriától. 
24. Gyulai Rikárd: Ősfák. Genealógiai Füze-
tek, II. évf. (1904) 1. sz., 12.
25. Uo. 12-13.
26. 1909-ben engedélyt kapott, hogy ősi neme-
si címerét, saját személyére vonatkozólag, a 
porosz Johannita-rend jelvényével kibővítve 
viselhesse. – Dr. Gerő József: A királyi köny-
vek. Budapest, 1940 [reprint 1998]. 222.
27. „1832: Ugron János Főadministrátor 79 
éves - guttaütés [agyvérzés miatt halt meg]”. – 
CsLt, F 47 Egyházi anyakönyvek 405. sz., 
102r.
28. Harmadik felesége lozsádi br. Györffy Ág-
nes volt, így került néhány (5), a bárói család 
birtokaira vonatkozó irat a fond anyagába. 
Ezen harmadik házasságból származott Ugron 
Zoltán (1865–1928) nemzeti munkapárti or-
szággyűlési képviselő.
29. Továbbá ő volt Erdély 1918. évi királyi biz-
tosa, a Székely Nemzeti Tanács és a Nemzeti 
Szabadelvű Párt megalapítója, a Nemzeti Pol-
gári Párt elnöke is.

1. Ugyanez a bögözi birtok esetében sokkal 
problémásabb, mivel az Ugronok itt már 1616-
tól rendelkeztek birtokkal, így nehezen elkülö-
níthető az eredeti tulajdon az utólagos szerze-
ménytől.
2. A Désfalvi család leszármazási tábláját lásd: 
Koncz József: Vízaknai Literati Nagy Péter. 
Erdélyi Múzeum, 1902, 19. kötet, 5. füzet, 240. 
Sajnos Désfalvi Farkas esetében csupán a fel-
menőket tartalmazza.
3. Ma Szeben megyéhez tartozik, ahogy a 
szomszédos Keszlér is. Lodormány és Lunka 
viszont Fehér megyében található.
4. Lásd az 1811-ben Ugron János által össze-
állított, a mikeszászai birtokra vonatkozó leve-
lek jegyzékét. (92. sz.)
5. Csíkszeredai Levéltár (a továbbiakban 
CsLt), F 47 Egyházi anyakönyvek 404. sz., 
85v.
6. A jegyzék szerint Désfalvi Farkas szülei, 
Désfalvi György és Harasztosi Anna már 
1651-ben mikeszászai birtokosok voltak. 
Megtudjuk továbbá, hogy 1754-ben Ecsedi Jó-
zsef végrendelkezett és vélhetően meg is halt, 
hiszen még ugyanazon évben „atyafiságos 
osztálylevél” kelt Borsai Nagy Istvánné 
Ecsedi Éva és Fábián Lászlóné Ecsedi Mária 
asszonyságok között, akik valószínűleg a lá-
nyai voltak. Értesülünk arról is, hogy az 1770-
1780-as években a mikeszászai uradalmat 
Borsai Nagy István és Ecsedi Éva fiai, István 
és József bírták. 
7. A család nemességét igazolta br. Bánffy 
Dezső a kamarási méltóság elnyerése alkalmá-
val. Címerük: kék mezőben páncélos kar egye-
nes kardot tart, melynek hegyén turbános török 
fej látható. Sisakdísz nincs, a takarók kék-
ezüst és kék-arany színűek. – Gyulai Rikárd: 
Ősfák. Genealógiai Füzetek, I. évf. (1903) 1. 
sz., 9.
8. Bögözi Farkas Ferenc lányát, Krisztinát vet-
te feleségül. – Uő: Adatok a medgyesfalvi An-
gyalosi család történetéhez. Genealógiai Fü-
zetek, IV. évf. (1906) 1. sz., 3.
9. A Bethlenek ezen ága a XX. század elején 
kihalt.
10. Ezen ág talán legismertebb tagja gr. Beth-
len Béla (1888–1979), Észak-Erdély kor-
mánybiztosa (1940–1944).
11. http://genealogy.euweb.cz/hung/daniell. 
html. 
12. Gyulai Rikárd kutatásai szerint házassá-
gukból fiúgyermek született, (I.) István, aki 
utóbb Horváth Krisztinát vette feleségül. – 
Gyulai Rikárd: Ősfák. Genealógiai Füzetek, I. 
évf. (1903) 10. sz., 111.
13. Teleki József: Úti jegyzések. Közli Domo-
kos Pál Péter. Cluj [Kolozsvár], 1937. 27.
14. Az 1740-es évektől Udvarhelyszék alki-
rálybírája volt, vizsgálati fogságban halt meg 
Nagyszebenben, 1764. február 12-én, a kortárs 
vélekedés szerint politikai gyilkosság áldoza-
taként. – Róth András Lajos: Nemes Székely 
Udvarhely eredetéről… IX. Udvarhelyszék, 
2000. május 4–10. (3. évf., 10. sz.).


