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Szent Márton napja – november 11. 
 

(Móser Zoltán Névviseletek c. könyvéből) 
 
Márton ünnepe már a téli évnegyed kezdőnapjának számít, de a 

paraszti hagyományban még az ősz ünnepei közé tartozott. Régen 
Márton a gazdasági év őszi zárónapja volt. Baranyában például ak-
kor hajtották be a gulyát telelőre. Ez a nap már az Árpád-korban is 
bérlet- és bérkifizető nap volt, de természetvarázsló pásztornap is. 

A pásztorok ezen a napon egy csomó vesszőt adtak ajándékba 
azoknak a gazdáknak, akiknek a barmai kijárnak a legelőre, a csor-
dába. Ez a nyaláb vessző volt a Szent Márton vesszeje. 

Nagymagyaron a Márton-köszöntőt versben mondták el. A pász-
torra, gazdára, az egész háznépre s a háziállatokra is Isten áldását 
kérték. E köszöntő jutalmaképpen a gazda megfizette a „bélesadót”, 
vagy másképpen nevezve, a „rétespénzt”. Ilyenkor minden gazdánál 
nagy lakomát csaptak, vendégséget rendeztek az ünnep tiszteletére. 

A Répcevidéken a pásztorok Márton estéjén végigjárták a falut, 
és a házakhoz így köszöntek be: 

 

Elhoztam Szent Márton püspök vesszejét. 
A szokást nem mi kezdtük, és nem mi végezzük. 
Állatainknak annyi szaporodása legyen, 
Ahány ága-boga van a vesszőnek.1 
 

A Márton vesszeje rendszerint többágú volt. Bacsfán a gazda 
ezzel a vesszővel megveregette a disznókat, hogy egészségesek, 
edzettek, jó evők legyenek. A hit szerint, ahány ága volt a vesszőnek, 
annyit malacozott a kocadisznó. A bősi gazdák Márton vesszejét a 
disznóól tetejére szúrták, mert ez megvédte az állatokat a dögvésztől. 
Tavasszal pedig ezzel a vesszővel hajtották ki a barmokat a legelőre, 
így azokat nem érhette veszedelem, nem hullhattak el. A köszöntő 
pásztorokat legtöbbször, miután elmondták a köszöntőt, kevés zsír-
ral, szalonnával, kolbásszal, kaláccsal, borral, esetleg pénzzel ajándé-
kozták meg a bősi gazdák. A köszöntő pedig imigyen hangzott: „Ad-
jon az Isten szerencsés jóestét! Megérkezett Szent Márton szolgája, 

                                                 
1 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, Budapest, 1977. 
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hogy tiszteletét tegye gazd’uraméknál. Adjon Isten bort, búzát, bé-
kességet, holtuk után pedig örök üdvösséget!” 

Felbáron Márton napján tartották a bojtárfogadó vásárt, s ma-
guk a pásztorok is ezen a napon újították meg szerződésüket, vagy új 
gazdához szegődtek. Medvén megfigyelték, ha Márton napján hava-
zott, utána harminc napig minden nap hullott a hó. Időjárást jósló 
megfigyelés: „Ha Márton napján lúd a jégen áll, karácsonykor sárban 
botorkál”. A Márton-napi eső nem jelent jót a néphit szerint, mert 
utána rendszerint fagy, majd szárazság következik.2   

Sóvidék egyes falvaiban eddig a napig fogadták a juhpásztoro-
kat: majorokat3 és pakulárokat.4 Márton napja a juhok számadásának, 
széthányásának napja. Legjobban a pásztorok várták, akik egész nyá-
ron a falvaktól távol éltek, s csak egyszer-kétszer, vásárok alkalmával 
mulathatták ki magukat. Ezért énekelték ősszel a pálpataki pászto-
rok: 

Hozd el, Isten, Szentmárton vasárnapját, 
Hogy a pásztor mulathassa ki magát. 
 

A mulatság után a pásztorok végigjárták a gazdákat, megkap-
ták a bérüket. 

Szent Márton napja körül, a tapasztalat szerint, legtöbbször el-
rekedt az idő, és lehullott az első hó. Ha hó lett, az egész vidéken – 
sőt országszerte – ismert mondás szerint Szent Márton püspök fehér 
lovon jött. Ha Márton napja fehér lovon köszöntött be, hosszú telet 
jósoltak, ha barna lovon  jött, vagyis nem hullott a hó, úgy tartották, 
karácsonyig nem is lesz. Ha kevés hó hullott: Márton csak megrázta 
a szakállát.5 

Márton gonoszjárónap, időjós negyvenes nap, rámutató- és til-
tónap. „Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús Márton borongós 
tél” – mondja a rigmus. Márton-napi esőre fagy, szárazság követke-
zik. Fontos időjósló nap is volt régen; a Márton-napra levágott lúd 
mellcsontja megmondta, hogy milyen idő várható: ha barna volt, 
esős, ha fehér: havas telet vártak. A galgamácsiak úgy tartják, hogy a 
Márton-napi jeges eső korai tavaszt jelent. 

                                                 
2 Marcell Béla: Naptár és néphagyomány. Csallóközi népszokások. Dunaszerdahely, 1997. 
3 major = sajtkészítő juhpásztor 
4 pakulár = juhász, juhászbojtár 
5 Barabás László: Forog az esztendő kereke. Marosvásárhely, 1998. 


