
 
Pünkösdi népszokások 
 
 Pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. A népszokásokban 
elsősorban a termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. Pünkösd ünneplésében 
fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza, 
valamint a zöld ágak. 
 
Pünkösdikirály-választás 
 
A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi versenyeken.  Magyarországon a XVI. századtól kezdve 
vannak írásos nyomai a hagyománynak. A népi változatban amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, 
tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden 
mulatságra hivatalos volt. Legérdekesebb leírása Jókai Mór Egy magyar nábob című regényében olvasható. A 
pünkösdi király megválasztása után egy évig "uralkodott", azaz ő parancsolt a többi legénynek, az ivóban ingyen 
ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták. Mára már egy naposra zsugorodott ez a hagyomány, ezért 
is monják: Rövid, mint a pünkösdi királyság. 
 
Pünkösdikirályné-járás 
 
Adománygyűjtő népszokás. Szokás volt pünkösdi királynét is választani a falubéli kislányok közül. A legszebb 
kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. A "királynő" feje fölé általában kendőből 
sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a falu házait, ahol rózsát, virágot hintenek az udvarra, a házba.  
 
"Elhozta az Isten, 
Piros pünkösd napját. 
Mi is meghordozzuk 
Királyné asszonykát." 
 
Köszöntőt mondanak, mely tulajdonképpen a termékenységvarázslások sorába tartozik. Énekeltek, táncoltak, 
adományként pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak. Az ismert dal alapján néhol 
"mavagyonjárásnak" is nevezik a pünkösdölést. ("Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja...") 
 
A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje is. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran 
mutatkozhattak választottjukkal. 
 
"Elhozta az Isten piros pünkösd napját, 
Mink is meghoztuk a királykisasszonykát, 
Nem anyától lettem, rózsafán termettem, 
Piros pünkösd napján hajnalban születtem." 
 
Zöldág-járás, zöldág-hordás 
 
A májusi pünkösdi időszak jelentős szertartása a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák 
falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi termékenységvarázslások emléke ez a 
szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint 
megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől. 
 



 
Pünkösdi hiedelmek 
 
Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz.  
 
"Nem anyámtól lettem, rózsafán termettem, 
Piros Pünkösd napján, hajnalban születtem." 
 
"Soha bizony nem anya szült,  
Csak pünkösdi rózsa fajzott, 
Hajnali csillag hasított, 
Szép fényesen felvirrasztott." 
 
A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre elűzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfaággal 
veregették, hogy jól tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, 
gazdag aratás legyen. 
Májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót - tartja a hiedelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 


