
 10

* * * 
 

Az elején már említettük, hogy a pünkösdi királyválasztás szokása a 
Csallóközből már a 18. századból adatolt. Ezen kívül Csallóköz-szerte 
szinte a legutóbbi időkig fennmaradt a pünkösdi királynéjárás vagy pün-
kösdölés szokása. Balonyban például fehér ruhás lányok választottak ma-
guk közül egy királynőt, akivel végigjárták a falut, minden ház előtt meg-
álltak, és köszöntőéneket adtak elő. A háziak természetbeli adományokat 
raktak a pünkösdölők kosarába. A Dunaszerdahely környéki falvakban a 
lányok egy királynőnek öltöztetett bábut hordtak körbe a faluban, s min-
den háznál magasba emelték, mondván: „A kendtek kendere ilyen nagyra 
nőjön, ni!” A háziak természetbeli adományokkal (tojás, szalonna) viszo-
nozták a jókívánságokat. Az összegyűlt eleséget az egyik háznál, a pün-
kösdölés végén közösen fogyasztották el.  

Gútán maradt fenn a legtovább, de a Csallóköz más falvaiban is ismert 
volt a sortáncjárás és vámkerék. Pünkösd hétfőjén, ebéd után a fiatalok a 
kocsmában gyülekeznek, majd cigányzene kíséretében, párosával végiglá-
togatják és felköszöntik a település vezető embereit. Az utat táncolva te-
szik meg. A házaknál az első legény kis köszöntőt mond, a háziak borral 
kínálják őket, az első legény zsebébe pénzt nyomnak, majd felkérik a házi-
asszonyt is táncolni. Olykor több csoportban is járják a települést, és az is 
előfordul, hogy egymás előtt elkötik az utat. A továbbhaladást pálinkával 
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lehet kiváltani. A sortánc befejezése után visszatérnek a kocsma udvarára, 
ahol már fel van állítva a vámkerék. Ez egy magas rúdra erősített kocsike-
rék, amelyről sörös- és borosüvegek lógnak. A sortáncosokat itt várja a 
csősz. Az első legény itt is elmond egy köszöntőt, majd táncra perdülnek. 
A csősz nem táncol, hanem áldozatait szemeli ki. Odamegy egy táncoló 
párhoz, és a vámkerékhez vezeti, ahol a bíró ül egy-két férfi társaságában. 
Azzal vádolják az ifjú párt, hogy tilosban jártak, s ezért a bíró a vámkerék 
rúdjához erősített lánccal odakötözteti a legényt, akit a párja bizonyos ösz-
szegért kiválthat. Rövid színjátékszerű alkudozás után ez meg is történik, 
s folytathatják a táncot. Közben a csősz már hozza következő áldozatait a 
vámkerékhez.[29]  

Erdélyben sokfelé pünkösd reggelén az istállókat zöld nyírfa-, gyü-
mölcs- és bodzaágakkal látták el, hogy állataiktól távol tartsák a gonosz 
erőket. A székelyföldi és a gyimesi gazdák úgy vélték, hogy ha pünkösd-
kor esik az eső, akkor nyáron és ősszel jó termést remélhetnek. A 
sóvidékiek pünkösdkor vágták le a később született bárányaikat. A gaz-
dák ilyenkor rendszerint pálinkával és kaláccsal, Atyhán pedig tejfölös le-
pénnyel ajándékozták meg az állataikat őrző pásztorokat, akik csak az ün-
nep harmadik napján vigadhattak, amikor már megtartották a hagyomá-
nyos juhnyírást is. A nagyobb fiúk meg legények pünkösd után a havasi 
legelőkre kősót vittek állataiknak. Hazafelé úgynevezett pünkösdi rózsát 
szakítottak, s rendszerint annak a lánynak az ablakát díszítették fel vele, 
akinek udvarolni szándékoztak. 

Az erdélyi szász falvakban a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódott a 
mezei csorgók, források és kutak megtisztítása. A legtöbb helységben ezt a 
feladatot a legényegylet végezte el még áldozócsütörtök előtt. Vasárnap 
ünnepélyes keretek között megkerülték a határt, s ott rendre ellenőrizték, 
hogy a kisebb legények hogyan újították meg a kutakat, majd virágokkal 
és zöld lombokkal feldíszített szeke-
rekkel bevonultak a faluba, és az utcá-
kon vidám dalokat énekelve végigsze-
kereztek. Miközben a porták előtt álló 
gazdák borral kínálták a legényeket, 
sokan vízzel locsolták a szekereket. A 
hajdani szász Királyfölddel érintkező 
magyar falvakban is pünkösdkor gya-
korolták a tavaszi határkerülést. [30] 
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