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HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 
 
A húsvéti ünnepkör egyrészt a húsvét ünnepére való előkészületi időt, 

másrészt az ünnep folytatásának idejét foglalja magában, és a farsangot követő 
időszaktól pünkösdig tart. Az ünnepkör előtti farsangi időszak – melyre több 
napig tartó mulatozás, játék jellemző – a húshagyókeddel végződik, az ezt követő 
hamvazószerdán veszi kezdetét a nagyböjt, mely a húsvéti előkészületi időszak, 
az önmegtartoztatás és vezeklés ideje. A farsang és a nagyböjt között a tél és a 
tavasz szimbolikus küzdelme is megjelenik a népszokásokban: a telet jelképező 
bábut vízbe dobják vagy elégetik. A nagyböjti időszak Jézus negyven napos 
böjtölésének és kínszenvedésének emlékezetének megfelelően negyven napot 
tart. 

A nagyböjt ideje alatt régebben szigorúbb böjtöt tartottak: nemcsak húst, 
de tejtermékeket sem fogyasztottak, a legszigorúbban böjtölök pedig naponta 
csak egyszer ettek (ún. negyvenelés, középkori szokás), többnyire kenyeret, sót, 
száraz növényi ételeket. A böjtös ételeket külön edényekben készítették, 
melyeket előbb hamuval jól kimostak (innen a hamvazószerda megnevezés).   

A nagyböjt időszakának kisebb egységei, ünnepei is vannak: a 
húshagyókeddet követő napok alkotják a csonkahetet vagy húshagyó hetet; a böjt 
ötödik hete a feketehét, a húsvét előtti vasárnap a virágvasárnap, a nagyböjt utolsó 
hete a nagyhét, ezen a héten kiemelkedő jelentőségű napok a nagycsütörtök, 
nagypéntek és nagyszombat. 

Húsvét másodnapja a vízbevető hétfő, ezzel a nappal kezdődik a fehérhét, 
mely a fehérvasárnappal zárul. 

Hamvazószerdán elterjedt katolikus szokás a hamvazás: a pap megszenteli 
az előző évi virágvasárnapi barkából származó hamut, és ezzel megjelöli a hívek 
homlokát. A hamu a megtérést és a bűnbánatot jelképezi. 

A húsvétot megelőző virágvasárnapon a hívők Jézus diadalmas 
jeruzsálemi bevonulását ünneplik, ilyenkor Dél-Európában pálmás, Észak-
Európában pedig barkás körmeneteket szerveznek, szerveztek. Virágvasárnapi 
szokás a barkaszentelés; a nagymise alkalmával megszentelt barkaágat hazaviszik, 
szentelménynek tekintik, és védő szerepet tulajdonítanak neki, betegségek, 
égiháborúk ellen használják.      

Szimbolikus téltemető-tavaszünneplő jellege van a kiszehajtás szokásának, 
mely során a mennyasszonyi ruhába öltöztetett szalmabábut végighordozzák a 
falun, majd levetkőztetik, vízbe dobják vagy elégetik. A kiszehajtásnak mágikus 
erőt tulajdonítanak: kiviszi a faluból a telet, a betegséget. 

 A kiszehajtást követő ünnepnek, a villőzésnek már termékenységvarázsló 
erőt tulajdonítottak: a lányok feldíszített fűzfaágakkal, énekszóval bejárják a 
falut. 
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Moldvában a csángó legények virágvasárnap tilinkájuk (fűzfasíp, 
peremfurulya) megfújásával jelezték, hogy várják a feltámadást. Ezt a 
népszokást havajgatásnak nevezik. 

A nagyhét a testi és lelki megtisztulás ideje, ekkor kerül sor a porták 
rendbetételére, meszelésre, a temetői sírok megtisztítására, épületjavításra stb. 
Ilyenkor szokás a gyónás, az áldozás, mindez a lelki újjászületést szolgálja, 
ugyanis a hit szerint a húsvéti szentelt eledelek elfogyasztására csak a lelkileg 
megtisztult, a kegyelem állapotában levő ember alkalmas. 

A nagyhét alkalmával a keresztény emberek átélik Jézus szenvedéseit, ez a 
passiómisztika, melynek számos templomi vagy magánházakban történő formája 
él. 

Nagypénteken a krisztusi szenvedésről emlékeznek meg. Ilyenkor 
szerzetesek irányítása alatt diákok nagypénteki misztériumjátékokat adtak elő a 
tömeg lelki épülésére: Krisztus főtanács elé hurcolását, elítélését, bántalmazását 
és kereszthalálát jelenítették meg.  

  Nagyszombat a gyász és a böjt napja, ekkor Jézus sírban pihenéséről 
emlékeznek meg, ezt követi a templom előtti esti  tűzszentelés, erről a tűzről 
gyújtják meg a templom és a hívők húsvéti gyertyáit. Ez a rítus Jézus 
világosságának a szétáradását jelképezi. 

A tűzgyújtás húsvéti szokása a kereszténység előtti hagyományokban 
gyökerezik, pogány rítus szerint az újtűzzel égették el a tél, a sötétség és a 
betegség démonait.  

Nagyszombathoz kapcsolódik a vízszentelés szokása is: a víz Krisztus halála 
és feltámadása révén keletkező új élet szimbóluma. A templomi vízszentelés 
mellett nagyszombat reggel a hívők számára is szenteltek vizet, melyet 
hazavittek, és egész évben szentelményként használtak emberek és állatok 
gyógyítására, gonosz elűzésére, rituális mosakodásra, viharok távoltartására. 

A szombat esti feltámadási szertartás során változik a gyász ünneplésé. A 
nagyszombatot a feltámadási körmenet és a vasárnapot megelőző éjszakai 
virrasztás (vigília) zárja. 

A körmenethez hasonló szokás a húsvét hajnali határjárás (határkerülés), 
mellyel többnyire a zöldülő mezőt foglalták mágikus szent körbe, ezzel kizárták 
a gonoszt a közösség világából. 

A húsvét reggeli ételszentelés során általában a tojást, a sonkát, a kalácsot, a 
bárányt, a sót, a bort stb. szentelték meg. A szentelés szimbolikus jellege: a 
tojás a termékenység, a kalács a jólét szimbóluma, a bárány áldozati Krisztus-
jelkép, a torma Krisztus keserűségét jelképezi, ennek gonoszűző jellege van a 
sóhoz és hagymához hasonlóan. 

Húsvét másodnapja a vízbevetőhétfő, a társadalmi kapcsolatok 
megerősítésének napja, a locsolkodás ideje. A locsolásnak termékenység-
varázsló, egészségvédő szerepet tulajdonítottak. 
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A húsvétot követő első vasárnap a fehérvasárnap. Ezen a napon 
keresztelték a felnőtteket, később az újszülötteket is, ekkor történt a leendő 
keresztszülők, a komák kiválasztása. A keresztszülővé váló szülők lelki 
rokonságot vállalnak, a magyarság körében mai napig él a komálás, a 
mátkálás szokása: az azonos nemű fiatalok testvérré fogadták egymást, ez 
együtt áldozással, tojás cseréjével, mátkatál vagy komatál küldésével történik. 

A húsvét utáni negyvenedik napon van az áldozócsütörtök, Krisztus 
mennybemenetelének az ünnepe. 

A húsvéti ünnepkör pünkösddel zárul, a Szentlélek eljövetelének és az 
Egyház  megalapításának az ünnepével. 

A pünkösdi ünnepek emlékeztetnek a termékenységvarázslási ünnepekre: a 
pünkösdi király, királyné választása a termést, a szaporaságot biztosító 
szokás. 

Pünkösd hajnalának egyik máig fennmaradt szokása a házak, kapuk, 
templom előtti terek, templombelsők zöldággal való díszítése. A zöld ág a 
tavasz, a megújulás jelképe, az ilyenkor eljövő Szentlélek ajándékaival megújítja 
a föld színét, betölti a hívek szívét.  

 
NÉPSZOKÁSOK A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR IDEJÉN 
 
A farsang temetése – siratóparódiák 
 
Ó Ilyés! Semmit íráttál, 
Csak egy fő káposztát hágytál! 
 
Están, Están! 
Kié lesz immán a gyalogszán? 
 
Oh, lelkem jó szomszédom! 
Hogy szerette a száraz laskát! 
S mennyit járt mezítláb! 
 
Hatot süttem s egy cipót, 
Hál’ Istennek, hogy meghót! 
 
Jó is vót, rossz is vót, 
Ó be jó, hogy meghót, 
Jó vót, jó vót … 
Miko meghót, nekem egy szivarat hagyott vót… 
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Köcsögözés 
 
Mivel nem illett mulatozni a hosszú böjt alatt, a fiatalok házaknál jöttek 

össze, és szolidabban szórakoztak, köcsögöztek.  
 

Híd alatt, pad alatt kőkorsó, 
Nem vagyok én fajankó, 
Hanem Isten kovácsa, 
Szent Pál lovát patkolom, 
Aranyszeggel szegelem, 
Vaspálcával kongatom, 
Kon-kon kongasd ki, 
Ezt a kislányt pördítsd ki!  
 

A játék menete: a gyermekek körben állnak, egy kislány a kör közepén 
kezében korsóval lépésekben körbejár, a korsót maga előtt emelgeti fel-le. A 
többiek körben terpeszállásban a kör felé, kezüket ökölbe szorítják, az öklök 
egymás felé néznek, és a jobb ököllel fentről a balra ütnek, a ballal jobbra, majd 
ismét a balra, és egyet tapsolnak. A „pördítsd ki”-nél odaadja valakinek a 
korsót, és helyet cserélnek. 

 
Bújbújócskázás 
 
Virágvasárnap, a litánia után bújbújócskázást játszott a falu apraja és nagyja. 

A kapusoknál nagy zöld ág volt összefogva, alatta bújt a hosszú oszlop. Minden 
utcában álltak kapusok, így a bújócskázok végigjárták az egész falut. 

A gyermekek kézfogással félkörszerű sort alkotnak. A játék énekes 
felelgetéssel kezdődik. A sor egyik fele énekli az I. verssort, a másik fele a II. 
sort, de egységes láncot alkotnak. A „Nyitva vagyon”-nál az I. sort éneklők első 
két tagja kaput nyit, és a végén ők is kifordulnak. Az „Új hold”-nál elindulnak a 
sor másik végéről és átbújnak, a végén a kapusok is átbújnak a saját karjuk alatt, 
a két sor éneklését megcserélik, és a játék kezdődik elölről. 

 
Jöjj el által, jöjj el, te szép arany búza! 
Által mennék, által, hogyha nyitva volna! 
Nyitva vagyon, nyitva, csak jöjj által rajta!   
Új hold, fényes nap, megyek hídon által. 
Vagyok bátor, jó vitéz, megyek hídon által. 
Bújj, szívem, barázdán, gyorsan menjünk által … 
 
Az ének végét addig ismételik, míg mindenki átbújt. 
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Kiszehordás 
 
Egy szalmabábut házról házra járva végighordoztak a falun, mindenkitől 

kértek egy ruhadarabot. A felöltöztetett bábut kivitték a faluból, elégették vagy 
vízbe hajították. A bábu a téli hideget, betegséget jelképezte, így 
megszabadultak a bajoktól.  

Kiszebábot úgy készítünk, hogy a seprűnyélre szalmát kötözünk, majd 
minél színesebb rongyot, rongy- vagy papírszalagokat kötünk rá. A bábut egy 
felnőtt meggyújtja, majd a gyerekek a bábut körbejárva énekelnek. Az ének két-
háromszori elhangzása után a gyereksor megáll, majd mind mondják: 

 

Kice-vice villő, gyűjjön rád a himlő, 
Behoztuk  a zöld ágat, kivisszük a kice-vicét, 
Kice-vice villő, gyűjjön rád a himlő, 
Határunkat a jégeső el ne verje. 
 

Az égő kiszének többször elmondják:  
 

Ég a kisze, lánggal ég, 
bodor füstje felszáll, 
tavaszodik, kék az ég, 
meleg a napsugár. 
 

Mire füstje eloszlik, 
a hideg köd szétfoszlik, 
egész kitavaszodik. 
 

Más helyen a kiszebáb égetésekor ezt énekelték: 
 

Haj ki, kiszi, kiszőce, 
a másik  határba. 
Gyere bé, sódar, 
a mi kis kamránkba. 
Kivisszük a betegséget, 
behozzuk az egészséget. 
Haj ki, kiszi, haj! 
 
 
Villőzés 
 
A virágvasárnapi népszokások egyike a villőzés. A virágvasárnapi 

istentisztelet után járnak a lányok villőzni. Egyikük színes szalagokkal díszített 
fűzfaágat magasra tartva visz a többiek előtt, házról házra mennek, énekelnek: 

„Van magoknak virágvasárnapjok?” Ha azt felelték, hogy nincs, akkor 
tovább mentek, ha pedig azt, hogy van, akkor megálltak, és ezt énekelték: 
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Kijé ez a ház? 
Jámbor emberé. 
Benne van egy vetett ágy,  
Az mellett ringó bölcső, 
Haj, villő! 
Falu vígin selyemsátor, 
Haj, villő! 
Jaj, de piros a mező, 
de nem az ibolyától, 
hanem a rózsától. 
Haj, villő! 
Falu vígin selyemsátor, 
Haj, villő! 
 

Egyes falvakban a villőágra hímes tojásokat aggattak, és amikor megálltak a 
ház előtt, az ablakhoz emelték az ágat. A következő szöveget énekelték: 

 

Ez ki háza, ki háza? 
Jámbor Kovács Bélájé. 
Villő, villő. 
Válj meg kereszt, válj meg, 
a ruzsás pallagon. 
Villő, villő. 
Hagy fonjam be sárhajam, 
hagy vegyem rám gyócsingem. 
Villő, villő. 
 

Az ének után a gazdasszony kiment a lányokhoz és tojást adott nekik, majd 
valamelyik lány villőágáról letört egy ágat, azzal sorra verte őket, ezt 
mondogatva: – Mind menjetek fírhöz (férjhez)!  

 
A villőzést a virágvasárnapi pálmaággal is összefüggésbe hozták, néhol a 

tavasz érkezésének a jelképét látták benne.  
 
Határjárás 
 
Húsvétszombatján történt régen a határjárás, határtakarítás. 
Szavaló: 

Az ég fényesedik, harmat permetezik, 
távol hegyek ormán tavasz ébredezik. 

Férfi: (Kapa a vállán) 
Hé, legények! Kezdődik a határjárás! 
Sutykok, utánam! A legények és a többiek! 
Megtisztítjuk a forrásokat! Megújítjuk a határköveket, határhalmokat! 
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Mind: Énekelve megtesznek egy kört, majd az első tönköt körülállják. 
A tavaszi szép időnek, lám, hogy mindenek örülnek. 
Erdők, mezők megzöldülnek, a madarak zengedeznek. 

 

1. fiú: Úr isten, áldd meg falunkat, hajlékainkat! 
2. fiú: Áldd meg határunkat, szőlőhegyeinket! 
3. fiú: Áldd meg forrásainkat, vetéseinket! 
4. fiú: Áldd meg hazánkat, nemzetünket! 
Férfi: Sutykó ide! (ráfekteti a tönkre) 
Fektesd a határhalomra! Csapj rá hármat, hogy soha ne feledje határunkat! 
(Számol) Egy! Kettő! Három! (csak kézzel üt) 
Aki verte: Tudd, hogy nem a határunkon túlról kell menyecskét hoznod! 
 

Mind körbejárják a tönköt, és énekelve indulnak: 
Kisütött a nap sugára, 
az én rózsám ablakára. 
Tündöklik gyémánt orcája, 
ragyog szép csillag módjára. 

 

5. fiú: Küldd el hozzánk az igazságot! 
6. fiú: Adj jó törvényeket! 
7. fiú: Adj becsületes elöljárókat! (guggolva tisztítják) 
Férfi: Sutykó ide! (a másik) 
Lány: Egy! … 
 A szomszéd faluból a macska sem jó! 
Mind: (énekelnek) 
 Tavaszi szél vizet áraszt … 
8. fiú: Távoztass el mezeinkről jégesőt, sáskát és árvizet! 
9. fiú: Falunkról a tüzet és az idegeneket! 
10. fiú: Adj bőtermő esztendőt és mindenkinek békességet! 
Mind: Istenünk, halld meg imádságunkat! 
Férfi: Minden sutykó ide! 
 Csapj rájuk hármat-hármat, … 
Lány: Egy! … 
Hát én immár … (énekelve kör) 
Férfi: Legények, sutykók! Ide a zöld ágakkal, díszítsük fel a templomot és 

házainkat, hogy méltóságképpen fogadhassuk a feltámadt Krisztust!     
 
Havajgatás 
 
A moldvai Klézsén tavasszal fűzfából tilinkát (fűzfasípot) készítettek: 

„Tyilinkát csinálnak husiét regveljén fúnak a tyilinkába legtöbbszö, hoty 
tuggyák meg a hótak, s örvengyenek, hogy tavaszt értünk, s husiét reggeljit 
megértük, Jézus feltámadása napját”. 
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Mond meg nekem kicsi madár, 
Mikor leszen nyár. 
Megmondom én neked lányom, 
Mikor leszen nyár. 
 
Húsvét után tavasz világ 
Még azután jő a nyár. 
Húsvét után tavasz világ, 
Még azután jő a nyár. 
 
S e madárkák összegyűlnek, 
Szépen zengedeznek, 
Csak az árvák keseregnek, 
Ők nem énekelnek. 
… 
Húsvéti locsolás 
  
Termékenységvarázsló népszokás, mely minden magyarlakta területen 

ismert. Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra 
a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat 
locsolással akarták volna elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel 
öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat. 

Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae (1763) c. mukájában a következőket 
olvashatjuk:  

„Úrfiak, alávaló, fő és nemes emberek húsvét másnapján az az vízben vetü 
hétfün járták a falut, erősen öntözték egymást az lányokat hányták vízben …” 

Orbán Balázs szerint (1869):  
„Székelyföldön egyáltalán, de főként Csíkban a húsvéti öntözés megvan 

mindkét nemű fiatalságnál, húsvét másodnapján a legények öntözik a 
leányokat, harmadnapján a leányok a legényeket, de fenn van tartva mindkét 
részről a megváltás … ha pedig valamely leány a megváltásra szükséges piros 
tojással ellátva … azt kúthoz viszik és jól megfürösztik.”  

Erdélyben sok helyen zöld ággal díszített kapuval és nyitott ajtóval jelzik, 
hogy várják a locsolókat. 

A locsolás történhetett vederrel, vízipuskával, szódavízzel, szagos vízzel.  
A húsvéti tojást (hímes tojás, piros tojás, írott tojás) a keresztszülők a 

keresztgyermekeknek, illetve leányok az őket meglocsoló legényeknek adták, 
adják. A tojást vagy egyszínűre festik (piros tojás), vagy hímezik, batikolják. 
Pálcára erősített fémcsövecskét vagy tollcsévét forró méhviaszba mártogatnak, 
és ezzel írják, rajzolják meg a mintát a tojás felületére, majd a tojást festékben 
áztatják vagy főzik. A levélrátétes tojáskészítés egyszerűbb díszítési mód. 
Festékként anilinfestéket vagy növényi főzetből, például vöröshagymahéj 
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főzetéből készült oldatot használnak. A tojás díszítése többnyire a nők feladata 
volt, de a férfiak is díszítettek tojást, például a nagy szakértelmet igénylő patkolt 
tojást. A húsvéti tojást az ünnep után elfogyasztották vagy a következő 
húsvétig megőrizték.  

Locsoláskor a legények csoportokba verődve járták a lányos házakat: 
Szavalólegény: 
Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára, 
Új életet öltött ismét fel magára. 
Én is e szent napon örömöt hirdetek, 
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek! 
Már régen szokás minden kereszténynek 
Örvendeznie e napon ifjúnak, vénnek. 
Én is köszöntöm hát ezen szép napunkat. 
 
Források tisztulnak, 
Termőfák virulnak, 
virágoznak. 
Szép lánykák vidulnak, 
vigadoznak. 
 
A legények mind: 
Szépen kérem az apját, 
de még jobban az anyját, 
adja ki a lányát, 
hadd locsoljam a haját, 
mint a pünkösdi rózsát. 
 
Anya: Lányok, előbújni! Itt vannak a locsolók. 
Ének: Cifra palota, Zöld az ablaka, Gyere ki, te tubarózsa, Vár a viola! 
1. legény: 
Jó reggelt, jó reggelt, (öntöz) 
kedves liliomszál, 
megöntözlek rózsavízzel, 
hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, 
piros tojást láttam, 
bárány húzta rengő kocsin 
mindjárt ide szálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 
gyöngyöm, gyöngyvirágom, 
hol a tojás, piros tojás, 
tarisznyámba várom. 
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Anya: A tojást párosával adjátok ám, nehogy sánta legyen a feleségük! 
1. leány: Tessék, itt a piros tojás. Rózsát is írtam rá! 
Legény: Köszönöm szívességed! 
Anya: No fiam, te ide bármikor betérhetsz, mert piros tojást kaptál. 

Szívesen látott vendég vagy itt nálunk. 
 

2. legény: 
Ma jöttem egy tojásért, 
Holnap jövök leányáért. 
Ha nem adnak tojáskát, 
Ülü vigye tyúkocskát! 
 

2. leány: Tessék, festett tojást adok! 
Anya: Hadd lám, milyen színű tojást kaptál? Na, biztatnak, zöld tojást 

kaptál!  
 

3. legény:  
Ákom-bákom berkenye, 
Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot. 
Anya: No keresztfiam, neked én adok kék tojást, hiszen rokonunk vagy. 

Igyekezz te is a rokonságot összetartani, bajban, gondban segíteni. 
3. legény: Köszönöm szépen keresztanyám! Jó tanácsát megfogadom, 

rokonaimat soha meg nem bántom. Az idősebbjit tisztelem, a fiatalabbjait jó 
tanácsokkal én is ellátom. 

 

4. legény: 
Rózsafának tövéből rózsavizet hoztam, 
az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. 
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, 
meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa. 
3. leány: Tessék, itt a festett tojás. 
4. legény: Köszönöm! 
3. legény: No, te sárga tojást kaptál, tudod-e mit jelent? 
4. legény: Tudom, kiadták az utamat. 
Anya: Ne szomorkodj, majd a szomszédban piros tojást kapsz. 
 

Mind a legények:  
Úgy virágozzatok, mint a szép almafák, 
Úgy virítsatok, mint a szép ciprusfák. 
3. legény: Áldja meg magukat Jézus az ő jobbján, szívemből kívánom! 
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Komatálküldés (mátkatálküldés) 
 
A húsvét utáni fehérvasárnaphoz kötődő szokás, célja a barátságkötés, 

megkötött barátság megpecsételése ajándékcserével. A megkötött barátság a 
későbbi kapcsolatok, például a keresztkomaság alapjául szolgál. A barátságot 
(leány leánnyal, legény legénnyel) kötni kívánó fiatalok szüleik, hozzátartozóik 
segítségével ajándékot gyűjtenek, például húsvéti ételeket, koszorú alakú 
kalácsot, tojást, sonkát, süteményeket és szeszes italokat tálra helyeznek, azt 
kendővel letakarják, és személyesen vagy küldönccel eljuttatják a kiszemelt 
lánynak, legénynek. Az ajándékot verses mondókával adják át: 

Komatálat hoztam, 
Föl is aranyoztam. 
Koma küldi komának, 
Koma váltsa magának. 
Ha a tálat elfogadják, a vivőt leültetik, megkínálják, majd a tálban saját 

ajándékokat küldenek vissza a kezdeményezőnek, akkor a komaság (mátkaság) 
megpecsételődött. 

 
Zöldághordás (zöldágjárás) 
 
A zöldághordás vagy zöldágjárás a tavasz megjöttét köszöntő énekes, 

táncos, esetenként dramatikus játékkal járó felvonulás, melyet húsvétkor, 
pünkösdkor (vagy virágvasárnap) szokás játszani. Lényege a falun való 
felvonulás zöld ágakkal vagy virágokkal. Leányok és legények együtt járták a 
falut. Ketten kaput formáltak a karjukkal, a többiek átbújtak alatta, közben 
énekeltek. A játék szövege attól függően, hogy mikor járták, húsvéti, illetve 
pünkösdi szövegelemeket tartalmazott. Gyermekjáték-változatai többnyire sem 
időhöz, sem helyhez nincsenek kötve. A nagylányok, illetve lányok és  legények 
a falu végén sorakoznak, páronként kezet fognak, kezükben friss zöld ággal. A 
sor végén a két legnagyobb lány tartja a kaput. A sor két vége felelgetve énekli a 
„Bújj, bújj, zöld ág…” kezdetű dalt, közben átbújnak a kapun. A „Jöjj átal…” 
kezdetű strófát ugyancsak váltakozva mondják. A refrén az ünnepre utal: 

Ma vagyon, ma vagyon 
Piros pünkösd napja, 
Holnap lesz, holnap lesz 
a második napja … 
 
Májusfaállítás 
 
A májusfa állítása a természet újjászületésének szimbóluma, Európában az 

egyik legelterjedtebb szokása az ifjúságnak. Egyaránt tükrözi a természet 
ciklikus változásaihoz fűződő mágikus elképzeléseket, és a naptári év vallásos 
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mozzanatait. A májusfa állításának napja magyar nyelvterületen május elseje, de 
májusfát állítanak pünkösdkor is (néhol húsvétkor is szokás zöld fát állítani).  
Egyes vidékeken a május elsején állított fát pünkösdkor bontották le 
hagyományos játékokkal egybekötve: fára mászás, májusfa-kitáncolás.  

A májusfa sudár, törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa vagy 
szép növésű ág. A fát a legények éjszaka vágták ki az erdőn, és reggelre 
felállították a lányos házak elé, mindenki a maga szeretője háza elé. Számos 
helyen a templom elé magasabb fát állítottak, a lányos házak udvarát pedig 
kisebb fa díszítette. A kivágott fát feldíszítették (szalagokkal, zsebkendőkkel, 
virágokkal, teli üveg borral, tojással), majd a lányos ház kapuja előtt beásták a 
földbe. Erdélyben sok helyen ki is faragják. 

A fa díszítése és nagysága számos találgatásra adott okot: kinek állítottak 
nagyobb fát, ki kinek udvarol stb. Az is megtörtént, hogy valakinek a fáját a 
haragosa reggelre elcsúfította. 

A fa bontása nyilvános játék, verseny vagy ünnep keretében történt, 
kimuzsikálják, kitáncolják a fát, vagy zöld ágakba öltözött alakoskodók 
váltságpénzt gyűjtenek sorra járva a falu házait. 
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