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MÓSER ZOLTÁN 
 

MIHÁLY ~ BORSZŰRŐ SZENT MIHÁLY 
SZEPTEMBER 29. 

 
(részletek a szerző Névviseletek V. című kötetéből 

Pro-Print Kiadó, Csíkszereda) 
  
Az egyház ezen a napon Szent Mihály arkangyal megjelenésére emlékezik. 

Ő az egyház hite szerint a mennyei hadsereg fejedelme, akit minden angyal 
tisztel. A szeptemberi ünnepe az arkangyal templomának felszentelési napja 
(Dedicatio sancti Michaelis Archangeli). 

Kultusza először a keleti egyházban bontakozott ki, majd Európa-szerte, 
de főleg Dél-Európában terjedt el. Az első évezred fordulóján a chiliasmus 
időszakában lett az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is. 
Temetőket, cintermeket, ezek kápolnáit, csontkamrákat, haranglábakat, haran-
gokat ajánlottak pártfogásába. Az Utolsó Ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz 
cselekedeteit mérlegeli. A középkori Magyarországon már a középkorban, 
Szent István korától elterjedt tisztelete. A XVIII. sz. közepéig Szent Mihály 
napja hazánkban parancsolt ünnep volt. 

Egy régebbi, egyszerű, mégis különösnek mondott élményemet mesélem 
el Szent Mihály úr kapcsán. Nógrádot jártam két napig, s középkori templomo-
kat fényképeztem. Tar falu fehér falú temploma a temető mellett a napsütésben 
úgy ragyogott, hogy szinte elvakított. A bejáratnál megtudtam, hogy Szent 
Mihályt tisztelik védszentként. Másnap Herecsényben, a falu szélén álló tábla 
figyelmeztetett arra, hogy itt érdemes fényképezni. A temetőben álló, a jelentő-
sen átalakított, de középkori eredetét még őrző templomot szintén Szent 
Mihály úr nevére szentelték föl. A sekrestyeajtón még az utca neve és a házs-
zám is elolvasható: Béke út 5. Mondanom sem kell, hogy ezen jót nevettünk, 
de tetszett is: hisz, aki ide Szent Mihály lován jön, az a Béke útján jön: „meg-
békélve” immár, hisz hozzák.  

A templom titulusa nem véletlen: temetőket, ezeknek kápolnáit, haranglá-
bakat és harangokat ajánlottak Szent Mihály pártfogásába, mint aki az egyház ősi 
védelmezője, a halottak szószólója. Van, aki a mennyei seregek parancsnokának 
tartotta, mások a Paradicsom fejét és a lelkek megmérettetőjét tisztelték benne. 

A három főangyal, arkangyal egyike Szent Mihály. Az Ószövetség, de 
János jelenései (12, 7–9) szerint is ő harcolt a gonosz lelkek (az ördögök) ellen, 
kiket letaszított a pokolba. A népi hiedelem úgy tartja, hogy Szent Mihály a jó 
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angyalok vezére. Ő kíséri az elhaltak lelkeit az Úr színe elé, ezért a halottvivő 
saroglyát, azt a négylábú ravatalt Szent Mihály lovának nevezik. Temetéskor 
erre helyezik a koporsót, amelyet aztán négy halottvivő a sírhoz visz. Ez a „ló” 
feketére festett, dísztelen eszköz. A gyermekek és a fiatal férfiak és leányok 
részére kék vagy fehér színű lovat készítettek. 

Egyébként a freskókon karddal és mérleggel ábrázolják. Hisz ő az Utolsó 
ítélet angyala, aki a lélek jó és rossz cselekedeteit mérlegeli. Ő az istenellenes 
hatalmak legyőzője, a mennyei seregek fejedelme. Ahogy Bornemisza Péter írja 
Az ítéletről című költeményében:  

 

Ezenközben szent Mihály azt teszi: 
Szenteket is seregekbe szerzi, 
Angyalokhoz őket egyenlíti,  
Tíz zászlónak alája intézi. [1] 

  

Torockó népe szakrális szemlélete szerint a halál és temetés Szent Mihály 
gondviselésében inkább menyegző, mint fekete gyász. A halottnak – ősi szegedi 
hiedelem szerint – Szent Mihály a vőfélye, ő kéri ki és viszi a menyasszonyt, az 
emberi lelket az örök menyegzőre, Urának örömébe. Az ő oltalmára bízzák, 
amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett ravatalra téve, utolsó útján a 
sírhoz kísérik.  

Mihálynak olyan attribútumai ismerhetők fel a legendákban, melyekre 
nem találhatók mindig keresztény párhuzamok, vagy sokkal korábbról is 
ismertek. A Biblia például sehol sem említi Mihályt, mint a lelkek mérlegen 
történő megmérőjét. Igaz, hogy a lelkek megmérésének cselekedete az 
Ószövetségben is megtalálható, amikor a babiloni Baltazár király lelke mérettetik 
meg. Ez azonban Kr. e. mintegy öt évszázaddal történt, Thot isten a meghalt 
egyiptomiaknak pedig már Kr. e. 2000-rel mérte szívüket, Ozirisz isten túlvilági 
életük sorsáról döntött. A mérleg és szimbolikája azonban más kultúrákban is 
igen korán jelentkezik. Mihály és Gábor arkangyal képe megjelenik a magyar 
Szent Koronán is. 

Mihályt, aki a lelkek kísérője és a lelkek mérlegelője, Isten fontos felada-
tokkal bízta meg: többek között ő mutatja be az emberek imáit az Istennek, 
Mária halálakor Krisztus is Mihályra bízta anyja lelkét.  

Így ír róla és adja nevének magyarázatát a középkori Legenda Aura: 
„A Mihály (Michael) név azt jelenti: ‘Kicsoda olyan, mint Isten?‘ „S 

valahányszor – mint Gergely írja – valami csodás erőt kívánó dolog történik, 
Mihály küldetik el, hogy a cselekedetből és a névből is értésünkre adassék: senki 
nem tudja megtenni, amire egyedül Isten képes.” Ezért aztán Mihálynak sok 



 3

olyan dolgot tulajdonítunk, ami csudás erőt kíván. Dániel tanúsága szerint ő 
serken föl majd az Antikrisztus napjaiban, és ő védelmezi, oltalmazza a 
kiválasztottakat (Dán 12,1 ). Ő harcolt a sárkánnyal és angyalaival, s az égből 
levetve nagy győzelmet aratott rajtuk. Ő vitatkozott az ördöggel Mózes testéről, 
mert az elő akarta adni a testet, hogy Isten gyanánt imádják a zsidók. Ő veszi át 
a holtak lelkét, és az örvendezés paradicsomába vezeti őket. Hajdan a 
zsinagóga fejedelme volt; ma az Úr az Egyház fejedelmének állította. Mint 
mondják, ő sújtotta csapásokkal az egyiptomiakat, ő választotta szét a Vörös-
tengert, ő vezette a népet a pusztában, és ő vezette be őket az Ígéret Földjére. 
A szent angyalok seregében ő Krisztus zászlótartója; az Úr parancsára majd ő 
öli meg az Olajfák hegyén az Antikrisztust. Mihály arkangyal szavára támadnak 
fel a halottak, s ő mutatja meg az ítélet Napján a keresztet, a szögeket, a 
lándzsát és a töviskoronát. 

Szent Mihály arkangyal ünnepét megjelenése, győzelme, templomszentelése 
és emlékezete ünnepének nevezzük. 

Először Garganus hegyén jelent meg. Apuliában, Sypontus városa mellett 
van egy Garganus nevezetű hegy. Az Úr 390. esztendejében a nevezett 
Sypontus városában élt egy Gargarus nevezetű férfiú, aki némely könyvek 
szerint arról a hegyről kapta a nevét, vagy – mások szerint – a hegy kapta róla a 
nevét. Ennek az embernek számtalan juha és marhája volt. Egyszer az állatok a 
nevezett hegy oldalában legelésztek, s történt, hogy egy bika elbitangolt a 
csordából, s fölhágott a csúcsra. Este az egész csorda hazatért, csak ez a bika 
nem, s a gazda nagy csapat szolgával együtt úttalan utakon kereste, míg végül a 
hegytetőn egy barlang szája mellett bukkantak rá. Megdühödött a gazda, hogy 
így elkóborolt a bika, és mérgezett nyilat lőtt ki rá, de – mintegy a széltől 
megfordítva – azt találta el, aki lőtt. A dolog felkavarta a polgárokat, és 
elmentek a püspökhöz, hogy megkérdezzék erről a fölöttébb furcsa esetről. A 
püspök háromnapi böjtöt szabott ki rájuk, és intette őket, hogy Istentől kell 
kérniük a talány megoldását. A böjt leteltével megjelent Szent Mihály a 
püspöknek, mondván: „Tudjátok meg, hogy azt az embert az én akaratomból 
találta el a saját nyila. Én vagyok Mihály arkangyal, és én eldöntöttem, hogy a 
földön ehelyt lakozom, s biztonságban megőrzöm. Ezzel a jelzéssel akartam 
tudtul adni, hogy én vagyok e hely felügyelője és őrizője.” A püspök és a 
polgárok körmenetben vonultak arra a helyre, és mert nem mertek a barlangba 
lépni, a bejárata előtt buzgó könyörgésekbe kezdtek. 

A második jelenés az Úr 710. esztendeje táján történt. A Tumba nevezetű 
helyen, a tenger mellett, Aprica városától hat mérföldre, Mihály arkangyal 
megjelent a nevezett város püspökének, megparancsolván, hogy a nevezett 
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helyen építsen templomot, s amiképpen a Garganus-hegyen, itt is Szent Mihály 
arkangyal emlékezetére szentelje föl. Mikor pedig a püspök habozott, hogy hol 
is építse meg a szentegyházat, tudtára adta, hogy ott építtesse meg, ahol egy 
rablók által elrejtett bikát talál. Azt sem tudta, mekkora legyen a templom: mire 
azt a parancsot kapta, hogy akkora legyen, amekkorát a bika körbejár. Két 
szikla is volt ott, de senki emberfia nem tudta megmozdítani őket. Ekkor 
Mihály megjelent egy férfiúnak, s megparancsolta, hogy menjen a mondott 
helyre és mozdítsa el a sziklákat. Odament, és oly könnyedén elmozdította a 
sziklákat, mintha semmi súlyuk nem lett volna. Miután fölépült a templom, a 
Garganus hegyéről ebbe a templomba vitték annak a palliumnak egy darabját, 
amelyet Szent Mihály ott az oltárra helyezett, s egy darabot abból a márvány-
ból, amelyen állt. Mivel pedig azon a hegyen nem volt víz, az angyal parancsára 
lyukat fúrtak a kősziklában, s rögtön oly erővel tört fel a víz, hogy mind a mai 
napig bőségesen ellátja őket. Ezt a megjelenést október 16-án ünneplik. 

Ugyanitt történt egy említésre méltó csoda. Ezt a hegyet mindenünnen 
tenger veszi körül, de Szent Mihály napján kétszer is megnyílt, hogy utat adjon 
a népnek. Ez régente így is lehetett! Történt egyszer, hogy nagy tömeg 
igyekezett a templomba, és velük ment egy terhes asszony is, aki már a szülés 
előtt állt. De íme, a hullámok rohanva összecsaptak, és a tömeg rémülten futott 
a partra, csak a viselős asszony nem tudott futni, és a tenger habjainak 
fogságába esett. Mihály arkangyal azonban sértetlenül megőrizte, úgyhogy a 
tengerár közepén megszülte fiát, s ölébe véve szoptatta; majd utat adván az 
asszonynak, ismét megnyílt a tenger, s az gyermekével együtt boldogan a partra 
lépdelt. 

A harmadik megjelenés Rómában, Gergely pápa idején történt. Mikor 
ugyanis Gergely pápa a járványos ágyékbaj miatt könyörgő körmenetet rendelt 
el és buzgón esedezett a nép üdvéért, a régebben Hadriánus Emlékezetének 
nevezett vár fölött meglátta az Úrnak angyalát, aki éppen megtörölte véres 
kardját és hüvelyébe dugta. Gergely megértette, hogy az Úr meghallgatta 
könyörgését, s ugyanott templomot épített az angyalok tiszteletére, ezért azt a 
várat mind a mai napig Angyalvárnak nevezik. Ezt a megjelenést ugyanúgy 
május 8-án ünnepeljük, mint azt, amikor a Garganus hegyén jelent meg és a 
sypontusbelieknek győzelmet adott.” 

Nem idézem tovább a középkori Legenda Aurea szövegét, amely 
folytatólagosan és bőségesen szól a negyedik és ötödik megjelenésről is. 

* * * 
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Az időjárásban is jeles nap a szeptember 29-e: a népi kalendárium az őszi 
évnegyed kezdőnapjának tekinti, s erre az időszakra esik a „Vénasszonyok, 
vagy régebben: Szent Mihály nyara” néven ismert bágyadt fényű kellemes, 
langyos őszelő, amelyről Csokonai is megemlékezett a már idézett versében. Az 
adósságot – a természetbeli adósságot – is igyekeznek a földművesek 
mindenütt kiegyenlíteni, hogy ne kelljen többé rá gondolni. 

A gazdasági őszi évnegyed kezdőnapja, gonoszjáró nap, vetőnap és a tél 
rámutatónapja. Se szeri, se száma a hozzá kapcsolódó szokásoknak, szólás-
mondásoknak, hiedelmeknek. Az egykori prédikációk alapján Szent Mihály 
napjához, mint a többi ünnephez, bizonyos munkák tilalma is kapcsolódott. 

Szent Mihály-nap az őszi vetés idejét jelezte: az őszi vetésre az előtte levő 
vagy utána következő két hetet tartják a legalkalmasabbnak. Szent Mihály táj-
ban vetették a rozsot és a búzát. Úgy vélték, hogy az e napon elvetett gabona-
magvak mindig jó termést hoznak.  

A természetben, az időjárásban is változás áll be, Szent Mihály napja az 
őszi napéjegyenlőség tájára esik, mintegy ott áll a tél kapujában. „Szent Mihály-
nap után egy icce víz, két icce sár.” Az időhöz kell alkalmazkodni az öltözkö-
désben is, ezért állapítják meg sokfelé: „Szent Mihály öltöztet, Szent György 
vetkőztet.” 

Ekkor megszakad a fű gyökere. Szent Mihály után, ha harapófogóval 
húzzák a füvet, akkor sem jön ki.  

Az időjárást illetően sokfelé mondták, hogy „Fehér lovon gyün Szent 
Mihály,” vagy hogy „Szent Mihály kicsapja a derest legelni” – azaz dér is lehet. 
Talán innen ered az a hiedelem, hogy a holtak lelkeiért eljövő Szent Mihály 
fehér lovon jár (Józseffalva).[2] Azt is mondták, hogy aki nem vigyáz magára, 
felül a Szent Mihály lovára – azaz hamarosan meghal.  

A palicsi halászok azt tapasztalták, hogy a hal a víz fenekére húzódik, 
nincs többé halfogás. Ellenben a hegyvidékeken ez a téli halászat megkez-
désének napja. A gazdák szerint ekkor térnek pihenőre a szorgalmas méhek.  

Szaján népe azt mondja, hogy ekkorra már meg kell hogy forrjon az új 
bor. Borszűrő Szent Mihálykor már lehet szűrni a bort, kezdődhetnek a lako-
dalmak. A jó, édes bort már Vince megjelentette, mikor csepegett az eresz. 
Szlavóniában elkezdik a pálinkafőzést, ami egész Szent Györgyig tart majd. A 
falvak ilyenkor pálinkaszagúak, „még a levegőtől is be lehet csípni”. 

Szlavóniában és a Muravidéken régen, mikor még a disznók makkoltatása 
divatban volt, ezen a napon kihajtották a tölgyerdőkbe a disznókat, és azok ott 
a makkon szépen meghíztak. Ha sok makk terem, sok hó esik karácsony előtt.  
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Mivel rámutatónap, a Bácskában azt vélik, ahányszor Mihály előtt dér van, 
annyiszor lesz májusban is: „Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet 
ígér.”[3] Több helyen mondogatták, hogy a szeptember huszonkilencedikei 
mennydörgés a hosszú ősz jele. A pereszlényiek kemény télre jósoltak akkor, ha 
Mihály napján dörgött. 

A nagycsalomjaiak szerint is a Mihály-napi szélfúvás a hideg ősz és a zord 
tél előjele volt. Ha Mihálykor dörög és esik, savanyú lesz a bor, és sok cukor 
kell bele.  

A Csallóközben azt is megfigyelték, ha Szent Mihály-nap után égzengés, 
villámlás van, a tél folyamán sok rossz időre számíthatunk. Ha ekkor északi szél 
fúj, kemény telet, sok havat hoz. 

Amilyen szél fúj Mihály napján a reggel 6 órától este 6 óráig tartó 12 óra 
alatt, olyan szél lesz a hó 12. napján, az órák sorrendjében. Medvéről származik 
az a természeti megfigyelés, hogy Szent Mihály napjától kezdődően akármerről 
fújhat a szél, mindig hideget hoz. „Szent Mihály napig a kígyónak is e' köllött 
vonúnyi téli szállásáro', mer' különben e' pusztút vóna.” A kígyó itt a Csalló-
közben is honos vízisiklót jelenti. 

Ha Mihály után még „repkednek” legyek, akkor hadakozás, ha pókok 
„mászkálnak”, akkor dögös idő jön. Ha a gólyák, fecskék hamar elmentek, 
hamar jön a hideg. Ha ezen a napon még itt van a fecske, úgy újévig nem lesz 
hideg. [4] A csalomjaiak meg a hídvégiek akkor is hosszú őszt jósoltak, ha 
Mihály napján még itt voltak a fecskék. A pereszlényiek meg azt tartották, hogy 
ha még Mihálykor is látni lehetett fecskét, újévig nem lesz hideg. 

Ahány nappal Szent György előtt megszólalnak a békák, annyival 
hamarabb lesz dér Szent Mihály napja előtt. Ha szeptemberben károg a holló, 
hamarosan jön a tél. 

A XVIII. században a jobbágyok borárusítási jogának (educillumának) 
kezdőnapja, amely ápr. 1-jéig tartott. [5] 

Tiltott volt a női munka, főleg a mosás. Göcsejben azt tartották, hogy 
annak, aki Szent Mihály napján mosott, kisebesedett a keze, aki pedig 
mángorolt, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég.  

Az unitárius Torockón ezen a napon nagyobb állatvásárt szerveztek.  
Az erdélyi szász falvak lakói szerint a burgonya kiszedését Szent Mihály 

napjáig be kell fejezni. Egészen a XIX. század végéig a szász céhes 
mestereknek ilyenkor gazdagon meg kellett vendégelniük inasaikat és a felsza-
badult legényeiket. 

Parajdon e naptól fogva abbahagyták a juhok háromszori fejését, később 
teljesen elhagyták a fejést. Szent Mihály vasárnapja (a megelőző vasárnap) a 
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korondi és a korondi hegyi unitáriusok új kenyér ünnepe. Új búzából sütöttek 
kenyeret és kalácsot. Az új búza zsengéjére úrvacsorát vettek, és az elhunyt 
családtagokra emlékeztek. [6] 

A népi jogszokások szerint régen ezen a napon engedték be a berbécseket 
(kosokat) a juhok közé. 

Mihály napja után szabad a határ, el lehet csapni az állatokat – mondogat-
ják sokfelé, és ezt meg is tették és teszik ma is a vadasdiak. 

E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang ideje, mely Katalin napjáig (nov. 
25.) tartott. [7] 

  
Pásztorok, cselédek 

Bár elődeink egyházi köntösbe öltöztetve már Kisasszonykor is az ősi, 
pogány kori őszkezdő napot ünnepelték, a nyári időszámítás valójában 
szeptember legjelentősebb napjával, Szent Mihállyal ért véget. Egyúttal ezzel 
vette kezdetét az új ünnepkör is. A gazdasági életben szintén ezt tekintették a 
pásztorszerződések és a cselédfogadások hagyományos határnapjának. 

A szegődtetés, a „váltakozás” napja Szent Mihály napja. A cselédek ekkor 
változtatnak helyet, ekkor költözködnek. Bodakon a Mihály-napi cselédfoga-
dást legényvásárnak nevezték. Erről az eseményről népi rigmus is maradt fenn: 

 

Mikor a szógát fogadják, 
Öcsémuramnak szólítják, 
De amikor már megkapták, 
Csak főtt krumplival táplálják.[8] 

  

Európa-szerte számon tartott nap, pásztorok, juhászok ünnepe. Átadják a 
juhokat, megkapják a bérüket, és a többi cselédhez hasonlóan vagy újból elsze-
gődnek a régi gazdához, vagy új gazda után néznek. A pásztornép Szent Mihály 
napján tartotta az évi kerülők egyikét. Egy évben négyszer kerülhettek a pász-
torok a faluban, hogy komenciót (járandóság) szedjenek: Mihály napján és 
Márton-napkor (november 11.), valamint karácsonykor és húsvétkor. 

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

 

Szent Mihály-nap, Szent Mihály-nap közeledik, 
A juhászok a juhokat számba veszik.  
Egynek van egy ürüje, rajta van a csengője, 
Hajtja, hajtja, hajtogatja. [9] 
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Hídvégen a pásztorok meg azok, akik különféle szolgálatokat teljesítettek, 
ezen a napon kapták a „kimért gabonát”. 

Balázs Mátyás juhász szerint a pásztorok eddig fejték a juhokat. A Mátyás-
napi elletésre gondolva az eddig a falkába nem járó apaállatokat Szent Mihály 
napja előtt pár nappal beeresztették a falkába. Ettől a naptól kezdve mentek 
„az őszi őrzetösök” a falkába, vagyis azok a juhok, melyeket ősszel őriztek, s 
amelyeknek az őrzetési bére” már csak egy fertály esztendőre vonatkozott. 

Erdélyben is ezen a napon jönnek le a hegyekből a turmák, veszik át a 
gazdák juhaikat, számolják el a bért s a természetbeli járandóságot a 
csobánokkal, öregbojtárokkal, számadókkal. Ekkor lépnek szolgálatba az új 
pásztorok, s ekkor tartják az ősi farkasünnepet is. A gyergyói pásztorok pl. 
Szent Mihály 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 a pásztorok között ismerete-
sek, hiszen az időjárás alakulását a hiedelem szerint a csillagok és a jószág, a 
pásztor keze alatt levő állatok és a puszta állatainak viselkedése mutatja meg. 
Életmódjuk miatt a falusi földművelő parasztságnál ezek a jóslások kevésbé 
ismertek. 

A Hortobágy környékén, az újszentmargitai, a tiszaörsi és a nádudvari 
juhászok és kondások azt mondják, ha Szent Mihály-nap éjszakáján a juh vagy 
a disznó összeszorul, összefekszik, rakásra fekszik, akkor hosszú és erős tél 
várható. Ha pedig széjjel feküdt, az rövid és enyhe telet jelentett. A jószág 
Szent Mihály-napi viselkedését még ma is számon tartja minden pásztor, s a 
jóslást is ismerik. Bár hitelt egyre kevesebben adnak neki. Egy Nagyhortobá-
gyon szolgált csikós szerint „Szent Mihály-napkor van valami csillag, amiről az 
időt (időjárást) megállapították”. A hajdúböszörményi pásztorok sem aludtak 
ezen az éjjelen. „A csillagokat vizsgálták, megmutatta az ájer és a szél, hogy 
milyen tél lesz.” Emlékeznek azonban rá, hogy ezek a Mihály-napi megfigye-
lések nem mindig bizonyultak igaznak. Egyik hajdúböszörményi juhász – még 
az első világháború előtt – pórul is járt. Szent Mihály-napi megfigyelései alapján 
hosszú és erős telet várt. Jó előre megvásárolta a sok takarmányt a jószágnak. 
Végül olyan enyhe tél lett, hogy „a birka kint járt a határban egész télen”. 

E Szent Mihály-nap körüli mulatásokhoz sorolhatók a juhászok szem-
pontjából azok a vásárok is, amelyeket Szent Mihály-nap hetében tartottak 
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meg. A Mihály-nap előtti hétfőn Karcagon, Mihály-nap hetében csütörtökön 
pedig Püspökladányban volt nagy vásár. Ezekre a vásárokra elmentek a kunma-
darasiak, püspökladányiak, karcagiak, nádudvariak, tiszaörsiek, nagyivániak, de 
más nagykun-városbeli, bihari és sárréti juhászok is. Szent Mihály-nap a 
Hortobágy környékén talán Nagyivánban volt a legjelentősebb. [10] 

Mihály-nap a név gyakorisága miatt kedvelt névünnep maradt ország-
szerte. 
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