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Máté (szeptember 21.) Lévi-Máté, a vámos Kafar naum-
ban dolgozott.  A Biblia szerint, amikor Jézus arra ment, lá-
tott egy Máté nevű embert, aki ott ült a vámnál. Szólt neki: 

"Kövess engem!" Az fölkelt, és a nyomába szegődött.
Máté összegyűjtötte, és megőrizte az Úr szavait és beszédeit. Miu-
tán rendezte, mint mondás- és beszédgyűjteményt adta tovább. Ez 
lett a forrása Máté evangéliumának.
A legenda szerint az apostolok szétválása után Máté Etiópiába 
ment, ahol Kandaké királynő kincstárnoka fogadta és támogatta. 
Történt egy napon, hogy a király fi a meghalt.  A bennszülött 
varázslók mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de hiá-
ba.  Akkor a kincstárnok azt tanácsolta urának, hogy hívja 
el Mátét. Ő el is ment, és föltámasztotta a fi út.  A 
király ettől olyan boldog lett, hogy örömében egész 
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országába hírnököket küldött, akik ezt hirdették: ,,Jöjjetek, és lássátok Istent, aki em-
beri formában megjelent közöttünk!” Az emberek össze is sereglettek, Máté pedig 
tanította őket, hogy kinek a nevében és erejében támasztotta föl a halott királyfi t.  Az 
emberek hittek szavának, megkeresztelkedtek, a király pedig hálája jeléül egy pompás 
templomot építtetett.

Mihály (szeptember 29.) A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály 
(Mihály arkangyal) egyike a hét arkangyalnak. Ő a mennyei hadak nagy ve-
zére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. Jelképe a hatalmas 

kardja, mellyel legyőz minden gonoszt.
A többi főangyalhoz hasonlóan a művészetben általában szárnnyal ábrázolják, egyházi 
ruhában vagy harci öltözékben karddal, pajzzsal és kopjával, lábánál a legyőzött sár-
kánnyal, a gonosz megtestesítőjével. Többször ábrázolják mérleggel a kezében mint a 
jó és a rossz eldöntésére hivatott személyt. 

Mihály arkangyal nevéhez több legenda is kapcsolódik.  A pes-
tisjárvány idején megjelent Nagy Gergely pápának az An-

gyalvár felett, és visszadugta véres kardját a hüvelyébe. 
Ezzel jelezte a járvány végét.
A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a 
haldoklók mellett, segít eltávozni a földi világból, át-

kíséri a lelkeket a túlvilágra. Innen 
ered a Szent Mihály lova 

elnevezés. 
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– A búza és a rozs vetésének kezdete.
Egyed ha fenn hordót görget, jól terem jövőre földed.

– A hiedelem szerint ezen a napon rózsát hány a nap, és hajnalban meg-
látni benne Máriát.
– Ilyenkor kezdték a dióverést.
– Sok helyen a cselédek szolgálatba lépésének ideje volt.
– Ezen a napon búcsúznak a fecskék, de még nem men-
nek el.

Az időt Kisasszony napja
négy hétre előre szabja.

Kisasszony hajtja a fecskét.

Rajzoljatok a villanydrótra gyü-
lekező fecskéket!

– Kedvelt névünnep.
– Többfelé búcsúnap.

– Pelyvahét: Úgy tartották, hogy 
az ilyenkor vetett búza pelyvás 
lesz, nem lesz a kalászokban mag.

– A Máté-napi tiszta idő jó bortermést 
jelez.
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– Az állattartók a gazdasági év fordulójaként tartották számon.
A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották 
vissza.

– Ez a nap volt a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja.

– A legnagyobb juhászünnep.
Gyakori vásárnap, a pásztorok ilyenkor egészítették ki felszerelésüket.

– Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát törni. 

– A „kisfarsang” kezdete, az őszi lakodalmak időszaka, amely Katalin napjáig (nov. 
25.) tartott.

Időjárásjóslás: 
Szent Mihálykor keleti szél igen komoly telet ígér.

Mihálykor az északi és a keleti szél,
sok havat, kemény telet ígér.

Szent Mihály lova deres, behozza a telet.

Rajzoljátok le a juhait terelő pásztort!
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