SZEPTEMBER
A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt („septem” = hét), s ezt a nevét
megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett elő.
Szeptembert repülő, nevető ifjú személyesítette meg, bíborruhában, fején köleskoszorúval.
Jobbjában Mérleggel, a hónap jelével, baljában szőlővel és más gyümölccsel teli bőségszaru.
A hónap régi magyar nevei: Mérleg hava, Szent Mihály hava.

Kányádi Sándor: Szeptember
Tele a hombár,
tele a raktár,
tele a kaptár,
tele a csűr.

Rászáll a nyár a
legelső sárga
levélre, s elrepül.
Szeptember 1. - Egyed napja
Ezt a napot igazi őszkezdő napnak is nevezik. Sok vidéken ezen a napon kezdik el vetni a
búzát vagy a rozst. A gyerekeknek pedig ekkor kezdődik az iskola. Úgy tartják, ha ezen a
napon esik, esős lesz az ősz és gyenge a tél.
Szeptember 5. - Lőrinc napja
Úgy tartja a mondás, hogy ettől a naptól kezdve már nem olyan édes a dinnye, nem érik
tovább, mert egyre hűvösebb az idő.
Szeptember 8. - Kisasszony napja
Ez a nap Szűz Mária születésének emléknapja. Fecskehajtó kisasszonynak is nevezték ezt a
napot, mert úgy gondolták, hogy e napon indulnak útnak a fecskék.
Szeptember 12. - Mária napja
Szűz Máriának a neve napja. Számos templomot, kápolnát neveztek el Jézus édesanyjáról,
Máriáról, így egyes vidékeken az e naphoz közeli vasárnap van a búcsú napja.
Szeptember 21. - Máté napja
Máté a 12 apostol egyike volt, az első evangélium írója. Ez az ő emléknapja.

Szeptember 29.- Mihály napja
A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent Mihály napja. E napot a gazdasági év
fordulójaként tartották számon az állattartók, és a Szent György-napkor legelőre hajtott
állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja
volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap
volt számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat, bálokat rendeztek .
Szent Mihály napja gyakran vásárnap, a pásztorok ilyenkor egészítették ki felszerelésüket.
Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát törni. E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang
ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig (nov. 25.) tartott. Mihály-nap a
név gyakorisága miatt kedvelt névünnep.
Szeptemberben születtek:
Kossuth Lajos (1802-1894)
1802. szeptember 19-én Monokon született Kossuth Lajos az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc vezéralakja.
Blaha Lujza (1850-1926)
1850. szeptember 8-án Rimaszombatban született a magyar színjátszás nagy alakja, akit a
közönség szeretettel a "nemzet csalogányának" nevezett.
Benedek Elek (1859-1929)
1859. szeptember 30-án született Kisbaconban magyar újságíró, író, országgyűlési képviselő,
„a nagy mesemondó”.
Az ifjúság számára készült mese-átdolgozásait tartalmazó Ezüst Mesekönyv és Arany
Mesekönyv - tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és
legjobb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és
irodalomtörténeti műveket is írt.

Tamási Áron (1897-1966)
1897. szeptember 20 –án született Farkaslakán Kossuth-díjas székely magyar író.
Legismertebb művei: Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában.

