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Móser Zoltán 
 

Szent Mihály napja 
 

Szent Mihály-napon a juhászok leszámolták a juhokat – Szent 
György-napkor a legelőre hajtott állatokat ekkor hajtották vissza –, a 
bojtárok gazdát cserélhettek. A nóta is azt mondja: 

 
Szent Mihály-nap közeledik, 
A juhászok a juhokat számba veszik. 
Egynek van egy ürüje, rajta van a csengője, 
Hajtja, hajtja, hajtogatja.1 

 
Hídvégen a pásztorok meg azok, akik különféle szolgálatokat 

teljesítettek, ezen a napon kapták meg a „kimért gabonát”. 
Balázs Mátyás juhász szerint a pásztorok eddig fejték a juhokat. 

A Mátyás-napi elletésre gondolva az eddig a falkában járó apaállato-
kat Szent Mihály napja előtt pár nappal beeresztették a falkába. Ettől 
a naptól kezdve mentek az „őszi örzetösök” a falkába, vagyis azok a 
juhok, melyeket ősszel őriztek, s amelyeknek az „őrzetési bére” már 
csak egy fertály esztendőre2 vonatkozott.3 

Erdélyben is ezen a napon jönnek le a hegyekből a turmák (juh-
nyájak), veszik át a gazdák a juhaikat, számolják el a bért s a termé-
szetbeni járandóságot a csobánokkal (juhászokkal), öregbojtárokkal, 
számadókkal. Ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok, s ekkor tart-
ják az ősi farkasünnepet is. A gyergyói parasztok például Szent Mi-
hály napján tartották a farkasünnepet, hogy a csordát a hazatérés 
idejére megvédjék a farkasok kártételeitől. 

Mint a tavaszi évnegyed kezdetét jelentő Szent György-napnál, 
éppen úgy az ősz kezdetét jelentő Szent Mihály-napon is gyakoriak az 
időjárásra vonatkozó jóslások. Ezek általában az egész elkövetkező 
évnegyed időjárására jósolnak. Az ekkor szokásos jóslások elsősorban 

                                                 
1 Erdész János: Nyírség. Budapest, 1974. 295. p. 
2 fertály esztendő – negyedév, három hónap 
3 Penavin Olga: Népi kalendárium. Újvidék, 1988. 128. p. 
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a pásztorok között ismeretesek, hiszen az időjárás alakulását a hiede-
lem szerint a csillagok és a jószág, a pásztor keze alatt levő állatok és 
a puszta állatainak viselkedése mutatja meg. Életmódjuk miatt a fa-
lusi földművelő parasztságnál ezek a jóslások kevésbé ismeretesek.   

 
Forrás:  Móser Zoltán: Névviseletek, V. Csíkszereda, 2009. Pro-Print Kiadó 

 


