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DÖMÖTÖR–DEMETER 
OKTÓBER 26.  

  
A Demeter, Dömötör egy görög istennévből lett férfi keresztnevünk. Pedig 

a görög Demeter (pontos görög ejtés szerint: Démétér) női isten volt, ahogy a 
földet, a termést, a bőséget, az anyaságot kifejező közszavak is nőneműek a görög 
és a latin nyelvben. 

Itt voltaképp az történt, hogy nem az istennő nevét kapta az újszülött, 
hanem az istennőnek ajánlották őt, s valójában az istennői „keresztanyja” nevét 
vette föl. Mivel pedig a földeken folyó munka elsősorban a férfiak dolga volt, 
érthető, ha elsősorban fiúgyermekek kapták ezt a nevet, amely elsősorban azt 
jelenti: ‘a föld istennőjének ajánlott‘. Találóan írja Ilosvai Selymes Péter a név 
eredetéről, hogy „az Demeter búzás és magvető.” E névhez tartozik még a 
Dömötör becéző alakja, a Döme, illetve Dömös – mindkettő önálló, anyakönyvez-
hető név lett–, valamint a Dönci, Döncike. [1] 

Október 26-án tartják Szent Dömötör (Demeter) napját. Régebben, kb. a 
múlt század harmadáig még rendszeresen megünnepelték ezt a napot is. Szent 
Dömötör elsősorban a keleti (ortodox) egyház szentje, és a hagyomány szerint a 
negyedik században élt. A pannóniai Sirmiumban (a mai Sremska Mitrovicában ) 
született, s Maximianus császár uralkodása alatt vértanúként halt meg október 26-
án, mert nem volt hajlandó igaz keresztényként áldozatot bemutatni a pogány 
istenek szobra előtt. Az áprilisban ünnepelt nyugati szent, György keleti megfelelő-
je az ugyancsak lovon ábrázolt Dömötör. A piros lovon ülő vitéz dárdájával szúrja 
át a földön fekvő pogány katonát. Tudjuk, a hasonlóképpen lovas György is így 
végez a sárkánnyal. 

Dömötör kultuszát Magyarországon már a tizenegyedik században meg-
találjuk. A görög császár, Dukasz Mikháél adományozta korona (I. Géza 
királyunknak) egyik zománcképén is a szent katonaruhás alakja látható. Tiszteletére 
templomokat is emeltek (Szávaszentdemeter, Szeged ), s főként a pásztorélet 
mindennapjaiban maradt meg az emlékezete. A keleti egyházban is a harcosok és a 
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pásztorok védőszentjeként tisztelték. Napjának megünneplése, a „dömötörözés” 
valamikor igen nagy eseménynek számított.  

„Dömötör juhászt táncoltat” tartja a közmondás, mivel e nap reggelén 
számoltatták el a gazdák juhászaikat a jószággal, s a juhászok is ilyenkor 
táncoltatták meg botjaikkal társaikat, ha valamiben ludasnak találtattak. Ilyenkor 
tartották a juhászvásárt is, amikor a jövő évre a számadókat s a legényeket 
felfogadták. Erről szól a népdal is: 

  A „dömötörözés” különösen a keleti részeken volt nagy esemény, a 
juhászság körében. Ilyenkor tartották a pásztorbúcsúkat s a háromnapos 
mulatságokat. Több helyen az állatvásárok napja volt. Dömötör napja már a tizen-
hatodik századtól a pásztorok és a mezőgazdasági cselédek szegődtetési napja is 
volt. „A juhászok új éve Dömötör, túl a Dunán Szent Mihály napja”– írja Czuczor 
Gergely A Magyar Nyelv Szótárában. A magyar nyelvterület keleti részén Dömö-
tör napját juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a 
juhászok a gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. 
Egy vagy több napon át tartó mulatságokat rendeztek. A juhászok elszámolását 
bezáró mulatságot nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak, juhdérmá-
ciónak és dömötörözésnek is. Gyakran az egész hét ráment, amit dömötörhétnek 
mondtak. Különösen nagy ünnepségek voltak Szegeden, ahol a belvárosi templom 
védszentjét is ünnepelték ezúttal. A juhászok a plébánia udvarán főzték a 
birkapaprikást, a juhásznék rétest és bélest tálaltak. [3] 

Ezen a napon vágták le a káposztát, amit kivittek a lendvai vásárra. Turán 
úgy hitték, hogy a Vasas Szent Péter napján kiűzött patkányok Dömötör napján 
hagyják el a házat. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartják. [4] 
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A gyimesi legenda szerint Szent Demeter székely ember volt, Gyimes-
bükkön született s ott nevelkedett. A havasi pásztorok az ő napján terelik le a 
nyájat a havasi legelőről a téli szállásra. Erdélyben Szent Demeter elsősorban a 
keleti, ortodox keresztény közösségek, a juhtartó románság igen kedvelt, 
népszerű szentje, a pásztorok patrónusa, akik ilyenkor a pappal bárányt szentel-
tettek a templom előtt. Ez a jeles nap a pásztorkalendárium éves rendjét két 
jelentősebb időszakra osztotta. A nyári periódus április 23-tól egészen október 
26-ig tartott, melynek felezőpontját Szent Illés (július 20) jelentette. A téli 
időszak Szent Dömötör napjától egészen április 23-ig tartott, melynek cezúrája 
a téli Szent Péter (január 16) napja volt. Szent Dömötör napja tehát a nyári 
pásztorévad végét jelölte, amikor rendszerint újra megszámolták a birkákat, a 
juhászok pedig elszámoltak a gazdáknak, majd utána vidám mulatságot 
rendeztek, és hatalmas tüzeket raktak. A székelyföldi juhászok úgy vélték, hogy 
a farkasok ezen a napon falkákba tömörülnek, és üvölteni kezdenek. [5] 

Jókai Mór pedig egy Dömötörről szóló anekdotát illesztette be a Fráter 
György című regényébe:  

 

Végre elérkezett Szent Dömötör napja, aki is a magyaroknak különösen tisztelt szentje 
vala: úgyhogy a juhászok, gulyások, csikósok ennek a napjátul számították az esztendőt, a nagy 
alföldi városban, Szögedében külön temploma volt, ékesen faragott szobrával, kinek is minden 
neve napján új subát tettek a vállára. Midőn Hunyadi Mátyás király Szegeden országgyűlést 
tartott, meglátva, hogy Szent Demeter vállán igen dísztelen suba volna, levétette azt onnan. S 
saját drága bársonyos, prémes és bogláros mentéjét akasztá a nyakába, ahogy ez a szentek 
történetében olvasható. 

 

Szent Dömötör tiszteletének nyomait a Hortobágy környéki településeken 
napjainkban már nem, vagy csak nagyon ritkán lehet megtalálni. Az újszentmargitai 
és tiszacsegei pásztorok szerint helyben e napot nem ünnepelték meg, de a bor-
sodi, hevesi síkságon és a hegyekben jeles napnak számított, „mert ott más a 
szokás”. 

Szent Dömötör napja más vonatkozásban volt jelentős a Hortobágy egyes 
településein. Kunmadarason és Hajdúszoboszlón ekkor voltak a vásárok, amelyek-
ről a helyi és környékbeli pásztorok nem maradhattak el. Kunmadarason ilyenkor 
különösen a szarvasmarhának volt nagy kereslete.  
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Az őszi pásztorszokásokban beállott változásokat mutatja az, hogy a 
korábbi Vendel- és Dömötör-napi ünnepléssel szemben megnő a Szent Mihály-
nap szerepe, s ez válik fokozatosan az egyik legjelentősebb őszi pásztori ünnep-
nappá. Ezzel párhuzamosan a másik két régi pásztorünnep veszít jelentőségéből. [6] 

Dömötör napjának hagyományai még gazdagabbak a balkáni népeknél. Így 
a délszlávoknál ez a nap a farkasok elleni védekezés ideje, a bolgároknál legeltetési 
és cselédszerzési határnap. 

  
Közmondások 
 

Dömötör, a tél rátok tör.   
Néki mindennap Dömötör napja vagyon. – Nincs biztos sorsa. Dömötör napján 

szoktak változni a juhászok. A közmondás – Erdélyi szerint – arra illik, aki 
mindennap mozdulhat állásából. A másik magyarázat szerint azt is jelenti, hogy 
részeg. 

Dömötör juhászt táncoltat. (Egyszerre utal a szólás a mulatságra és az esetleges 
hiány miatt „megtáncoltatott” juhászra. Zentán és környékén emlegetik ezt a 
szólást azzal a magyarázattal, hogy ilyenkor már nem kedvez az időjárás a kint 
tartózkodásra.  
 

SIMON–JÚDÁS: OKTÓBER 28. 
  

Télkezdő, valamint idő- és termésjósló napnak tartották e napot. Ezért 
szerepelhetett az 1777-es kalendáriumban a következő versike:  

 

Simon, Júda ha mind Szent Mártonig fénlik, 
A gabona bőven terem, azt reménlik. 
 

Sokfelé a Simon–Júdás-napi hidegre utalva ismert a következő közmondás: 
 

Eljön a Simon, Júdás, 
Dideregve fázik a gulyás. 
 

Baranya más falvaiban ugyanezt a tényt így fogalmazták meg:  
 

Eljön a Simon, Júdás,  
Dideregve fázik a gatyás. 
 

Dugonics Andrástól följegyzett szegedi változata: 
Mögérkezett Simon–Júdás, 
 Jaj néköd pőregatyás. [7] 
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Igaza van a versike szerzőjének, az első télkezdő nap hidege melegebb ruhát 
kíván, mint a nyári ing- és gatyaviselet. A hideg miatt Szabadkán és környékén a 
jószágot is behajtják már a legelőről. 

Időjósnap lévén, a nap időjárásából a téli időjárásra lehet következtetni. 
Időjárási és gazdasági határnap is volt Simon–Júdás napja. Horgoson és Zentán a 
juhászok elszámoltatásának és felfogadásának napja ez. A régi kalendárium szerint 
„senki se vágasson eret ezen a napon, mert megjárhatja!” 

Ez a nap Hegyalján azért nevezetes, mert ilyenkor kezdték a szüretet. Erről 
regula is szól: Rég felírta Noé Tokaj hegyormára / Hegyaljai kapás várj Simon Judára. 

Muravidéken ezen a napon júdást égettek. A temetőből összegyűjtötték a 
szemetet (kidobott koszorúkat, fakereszteket). Vagy a temető mellett, vagy a 
kápolnánál égették el. A lányok és a legények reggelig a tűz mellett szórakoztak. [8] 

* * * 

A tizenkét apostol közül Simonról és Júdás Tádéról tudjuk a legkevesebbet 
az újszövetségi Szentírásból. Simon neve szerepel az apostolnévsorokban (Mk 
3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; ApCsel 1,13), de Márk és Máté azt mondja: a ,,Kananeus 
Simon”, Lukács pedig: a ,,Zelóta Simon”. Ebből a zelóta szóból arra 
következtethetünk, hogy Simon korábban a fanatikusan Róma-ellenes párthoz 
tartozott, melynek tagjai a véres merényletektől sem riadtak vissza, ha a rómaiak 
irtásáról volt szó. De ez a Simon nem azonos az Mk 6,3-ban és az Mt 13,55-ben 
említett Simonnal, aki az Úr Jézus rokona volt, és később Jeruzsálem püspöke lett.  

A hagyomány szerint Tádé Júdás Simon apostollal működött Szíriában, 
Mezopotámiában és Perzsiában. Ő körülbelül Krisztussal egy időben született, az 
Újszövetségben csak mellékesen említik. Mivel személyét összekeverték az áruló 
Júdással, tisztelete háttérbe szorult. Júdás a kiúttalan és nehéz dolgokban jár 
közben. 

Legendájuk szerint a Zelóta Simon Júdás Tádéval együtt úgy lett vértanú, 
hogy kettéfűrészelték őket. Ezért Simont fűrésszel szokták ábrázolni, a favágók 
tekintik a védőszentjüknek. A jámbor hagyomány a következőket beszéli el a két 
apostolról:  

Az Úr mennybemenetele után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, 
hogy Júdás Tádét Edesszába küldte. Ő megjelent Abgár király előtt, bemutatko-
zott, hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király 
azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, az apostol pedig fogta a 
magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában 
szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét.  
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Ezután Júdás Mezopotámiában, Simon pedig Egyiptomban hirdette az 
evangéliumot, majd mindketten Perzsiába mentek.  

Éppen akkor tervezett hadjáratot Baradach, a babiloni király hadvezére és 
hercege India ellen. Jóslatot kért isteneitől, és azt a választ kapta, hogy nagy háború 
következik, amelyben mindkét oldalon sokan halnak meg. Ettől a herceg megret-
tent, és szorult helyzetében az apostolokhoz fordult. Simon és Júdás ezt mondta: 
,,Nem kell félned, mert velünk a béke jött országotokba. Nem lesz háború, holnap 
a harmadik órában követek érkeznek Indiából, hogy a békéről tárgyaljanak veled.” 
A pogány papok, akik az előbbi jóslatot adták, kinevették az apostolokat, de 
másnap bekövetkezett, amit Simon és Júdás mondott: megérkeztek a békekövetek 
Indiából.  

Akkor a herceg máglyára akarta vettetni a pogány papokat, mert hazudtak 
neki. Jézus tanítványai azonban így könyörögtek azok életéért: ,,Mi nem azért 
küldettünk, hogy élőket megöljünk, hanem hogy holtakat életre keltsünk!” E maga-
tartásnak a híre eljutott a király fülébe is, és elrendelte, hogy a két apostol szabadon 
működhet országa területén.  

Egyszer megvédtek egy ifjút, akit alaptalanul azzal vádoltak, hogy elcsábított 
egy leányt. Ezért rátámadtak az apostolokra, hogy szolgáltassák ki nekik az igazi 
tettest, ők azonban így válaszoltak: ,,Mi arra küldettünk, hogy megmentsük az 
ártatlanokat, nem pedig arra, hogy elveszejtsük a bűnösöket!”  

Miután bejárták már az egész országot, eljutottak egy városba, melynek 
népét ellenségeik feltüzelték ellenük. Elfogták és a pogány templomba hurcolták 
őket. Akkor megjelent nekik az Úr angyala, és mindkettőjüket választásra szólította 
fel: vagy azonnal meghalnak mind, akik ellenük támadtak, vagy ők lesznek 
vértanúk. Mindketten a vértanúságot választották, de csodajelet kértek, hogy 
megtérjenek az emberek. Azt kérték, hogy csillapodjon le a tömeg dühe, és 
mindegyik gonosz lélek zúzza szét a saját bálványát. Mikor a bálványképek 
mindenki szeme láttára darabokra törtek, a pogány papok rárohantak az 
apostolokra, és megölték őket. [9] 

  
  
Közmondások 
 

Eljött immár Simon Judás, jaj te neked pőre gatyás. (Ekkor már hűvösödik az idő, 
és Simon Judás napján beáll a hideg.)   

Itt vagyon már Simon Judás, jaj is neked inges-gatyás. (Csikós, gulyás viselet.) 
Közeledik Simon Judás, jaj te neked pőre gatyás.   
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