
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALENDÁRIUM 
Szeptember 

Szent Mihály hava Szent Mihály hava Szent Mihály hava Szent Mihály hava ---- Őszelő Őszelő Őszelő Őszelő    
 

A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt,  
s ezt a nevét megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké 

 lépett elő.  
E hónap 13-ik napja különösen szerencsétlen hírű volt a régi 

Rómában, ami ellen csak úgy lehetett védekezni, hogy az ember 
szöget vert a falba.  

Nálunk, Magyarországon főként szeptember utolsó napjának 
van rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, 

mert akkor a vetés zöld marad és nem érik be. 
    

 
Szeptember 1.  
     Egyed napja: ezen a napon lépnek szolgálatba a juhászok, 
kondások és a szőlőpásztorok. A szőlőhegyen zárónap, ettől kezdve 
tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni, megkezdődik a 
szőlőőrzés. Egyed-nap időjárásából az egész őszre következtetnek. 
 
Szeptember 5. 
     Lőrinc napja: Lőrinc rontónap. A lassan beköszöntő őszre 
utal, hogy ez a szabadban fürdés utolsó napja. A "lőrinces", 
lucskos dinnye, körte már nem igazán ízes. Ezen a napon 
fordul az időjárás, az ősz idő előrevetíti árnyékát. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Megfigyelték, ha szép idő van, hosszú lesz az ősz. Lőrinc napja 
után a fás növények megállnak fejlődésükben, és a kígyó 
odvába bújik – készülődnek a télre. 
 

Szeptember 8. 
     Kisasszony napja: ősi pogány őszkezdő nap. "Fecskehajtó 
Kisasszonynak” is nevezik: e naptól kezdve indul útnak a 
fecske és a többi vándormadár. Megkezdődik a termények 
betakarítása is,  sok helyen ez a dióverés napja. 
 

Szeptember 21. 
     Máté napja:  ha ezen a napon tiszta az idő, jó lesz a borter-
més. Vetésre viszont Máté hete nem kedvező, mert pelyvás lesz 
a búza, ezért ezt a hetet "pelyvahétnek” nevezik. 
  Bár csillagászatilag ezen a napon van az őszi napéjegyenlőség, 
jelentősebb ünnep nem kapcsolódik hozzá. Ezután kezdődnek  
az őszi pásztorünnepek, a gazdasági év végét jelentő szüreti 
mulatságok. 
 

Szeptember 28. 
     Gellért napja: ez a nap az ördöggel szövetségre lépni aka-
rók napja, a legalkalmasabb a boszorkánytudományok elsajátí-
tására. 
 

 Szeptember 29. 
     Mihály napja: Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a fa-
luba. Ez a „váltakozás napja: ekkor szegődnek el újra a pászto-
rok régi vagy új gazdáikhoz. 
  Megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés, a halak a víz 
fenekére húzódnak. Ha ezen a napon még itt vannak a fecskék, 
újévig nem lesz nagy hideg. A Mihály napi mennydörgés szép 
őszt, de kemény telet jelent. 


