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Móser Zoltán 
A PÜNKÖSDNEK JELES NAPJÁN...  

(Válogatás a szerző Névviseletek c. könyvsoroztából, 
Pro-Print Kiadó, Csíkszereda)  

  
A pünkösd – a karácsony és a húsvét után – az egyházi év harmadik legnagyobb 

ünnepe. A húsvét utáni hetedik vasárnapra, tehát az 50. napra eső ünnep. Neve is 
innen származik, a görög pentékosté, azaz az ötvenedik szóból. Az egyházi liturgiában is, 
az emberek lelkében is valami nagy örömnek a napja: a tavaszvárásnak, a jó idő 
megérkezésének, a virágfakadásnak az ünnepe. Hogyan is festi szép szavakkal Balassi 
Bálint a Borivóknak való című versében a Pünkösd közeledtének gyönyörű érzetét? 

                „Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
                Mindent egészséggel látogató ege, 
                Hosszú úton járóknak könnyebbítő szele!” 

A hadakozó költő a tavaszt ünnepli, amelynek eljövetelét évezredek óta 
megünnepelték az emberek. S ez azt is jelzi, hogy régebbi mint a kereszténység. Hisz 
– amikor a római birodalom romjain Európa kereszténnyé lett –, az egyház az ősi 
hagyományokat igyekezett keresztény tartalommal megtölteni. Így kapcsolódott a 
tavaszünnep – igen, ez a „primavera”– szokásköre a pünkösd ünnepéhez, amelyet a 
Szentlélek eljövetelének szentelt az egyház. Ezért is mondhatjuk májusról, vagyis 
pünkösd haváról, hogy „az év legszebb hónapja. A természet kibontakozásának, a 
termékenységnek a hónapja, a virágnyílás, a rózsanyílás fő ideje. Nevében a Maja, a 
termékenység hindu istennőjének neve lappang. A rómaiak Floraliájának – Flórának, 
a virágok istennőjének és Majának, a föld termékenysége istennőjének szentelt 
ünnepnek – a nyomait fedezhetjük fel a májusi ünnepekben. Időszámításunk II. 
évszázadában pedig Vénusznak, a szerelem istennőjének és a görög-római 
Dionüszosznak ~ Bacchusnak, a szőlő, a bor és a mámor istenének ünnepévé, vagyis 
a szerelem, a májusi menyasszonyok, a májusi lakodalmak hónapjává vált.” [1] Tehát 
pünkösd – miként a karácsony is, amelynek szintén volt római kori megfelelője – a 
hatnapos Floralia-ünnepre vezethető vissza.  

Fontos ikonográfiai adatnak tekintjük Pieter Brueghelnek az 1559/60-ban 
készült híres festményét, a Bécsben látható Gyermekjátékokat. Ennek egyik jelenete 
már ábrázolja a leányok pünkösdölését. Ennek alapján is feltételezzük, hogy a 
nyugatról elterjedt szokás átvételéről beszélhetünk ebben az esetben. Hisz ebből a 
korból vannak az első adataink, s ezek valószínűsítik azt a feltételezést, hogy már a 
kora középkorban élt itt is két jellegzetes szokás: a pünkösdi király választása és a 
pünkösdi királynéjárás. Mindkettő csak aznapra vonatkozott, vagyis egynapos szokás, 
„uralkodás” volt. Arany János a Toldi szerelmében I. (Nagy) Lajos király korában már 
mint régi szokást említi mindkettőt. 

Történeti adataink azonban jóval későbbiek, és csak az elsőre vonatkoznak. 
Kállay János 1528-ban kelt, Báthory Andráshoz írt levelében I. Ferdinándot „rex 
pynkesthyensis”-nek, azaz pünkösdi királynak nevezi. Ezt őrizte meg az a 
szólásmondás is, melyet a dicsőséget érdemtelenül, de rövid ideig birtokló (bitorló!) 
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személyről mondunk: múló – vagy rövid ideig tartó –, mint a pünkösdi királyság! 
(Történelmi tény, humoros is egyben, hogy amikor Ferenc Józsefet a kiegyezés (1867) 
után pünkösd vasárnapján királlyá akarták koronázni, valakinek még idejében eszébe 
jutott a pünkösdi királyság egynapos dicsősége. A kedvezőtlen előjel elkerülése végett 
előrehozták a koronázási ceremóniát pünkösd szombatjára.) 

A hagyomány, a szokás első feljegyzése Gelei Katona Istvántól származik (1647), 
aki ezekről a „farsangos, pünkösdi királyokról” elmondja, hogy „királyi ruhába öltöztetettvén, 
egy falkáig magokat királyok gyanánt viselik, valamely királynak históriáját és magaviseletét 
tüntetik, tettetik, sőt, a nézőktől is mind annak ábrázoltatnak lennie, de ez csak addig tart, míg a 
komédia elvégződik, mely meglévén, minjárt levonnák a királyi ékességet rólok és a magok viselt 
ruhájokra szorulnak.”  

Jókai Mór pedig a Vasárnapi Újság 1856-os évfolyamában egy dunántúli szokásról 
számol be, és ez alapján írja meg az „Egy magyar nábob” című regényének egy 
fejezetét, amely a lóversenyben győztes pünkösdi király választásáról szól, már kissé 
módosítva a szokásformát.  

Arról is tudunk, hogy a király mellett pünkösdi királynét is választottak. „Szokás 
ugyanis az Alföldön – írja 1851-ben Erdélyi János –, pünkösd első napján egy szép kis 
gyermeket, néhutt csak leányt, csinosra felöltöztetni, versekre betanítani, mikor aztán megy házrul 
házra, hirdeti az ünnepet, ajándékot kap.” 

Van egy becses adatunk a Csallóközből, amelyik 1851-ből származik. Ez arról 
tudósít, hogy a legények maguk közül s a leányok is maguk közül pünkösdi királyt és 
királynét választanak. Századunkra már csak a leányszokás maradt fenn. Régente 
hajadon, eladó sorban lévő lányok jártak pünkösdölni, ám ez is átalakult, és számos 
szokáshoz hasonlóan itt is a kisgyermekek vették át a pünkösdi királyné-hordozó 
szerepét, jogát. „Körülbelül 20–25 éve még nemcsak szóban, emléktöredékekben 
bukkantunk a kislányok királyné járására, hanem élő valóságban is fel lehetett  
gyűjteni az általában katolikus vidékeken.” [2] 

A Hont megyei Inám faluban kislányok jártak pünkösdölni. Négy kislány egy 
kendőt négy csücskénél tartva magasra kifeszített. A kendő alatt volt a „Pünkösdi 
Király” (egy kislány). Énekeltek és táncoltak.  

                           Má vagyon, má vagyon piros pünkösd nápjá,  
                            holnáp lesz, holnáp lesz a második nápjá.  
                            Jól meg kössed, jól meg kössed a lovadnak száját,  
                            Ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát.  
                            Szökjetek lányok, ha  virágok vágytok,  
                            csűng-bűng arany koszorútok.  
                            Varga, varga, Balázs varga, várrjon nékem egy cipel- 
                            lőt, maj megadom nagy szombáton,  
                            míg élek, feketébe járok,  
                            há meghalok, senkit se gyászolok,  
                            a föld alatt kerek táncot járok,  
                            annál jobban szeretnek a lányok. [8] 
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A lakodalmas menet mintájára a pünkösdölés egyes változataiban menyasszony 
és vőlegény szerepel, de volt, ahol csak a menyasszony vonult a kíséretével. 
Legtöbbször a „vőlegény” is lány volt. Galgahévízen az 1920-as években szűnt meg a 
szokás. Addig a lányok ünnepi öltözetben, a „menyasszony” fehér ruhában és 
kendőben, fején pártaszerű koszorúval, bal karján hímzett kendővel, jobb kezében 
virággal ment. A „vőlegény”, aki szintén lány volt, a bal füle mellé piros pünkösdi-
rózsát tűzött. A „főnásznagy” kezében faragott vagy színes papírba csavart botra 
tűzött zászló volt. Mellette haladt a „kosaras”, aki az adományokat gyűjtötte. 
Kíséretül még 8-10 lány csatlakozhatott. Párosával, zászlósan vonultak. Énekük a 
következő volt: 

Mimi mama, mi  van ma, piros pünkösd napja, 
holnap lészen, holnap lészen a második napja. 
András pajtás, boktétás, jól megfogd 
lovadnak száját, zabláját, 
ne tipossa, ne tapossa a pünküsdi rózsát! 
Adjon Isten lassú esőt, 
mossa össze mind a kettőt! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! [9] 

 
A pünkösdölés szokása ismert volt Bácskában, és Muravidéken is. A felnőttek 

szokásaira, a pünkösd napján tartott lóversenyre, a pünkösdi király és királyné 
választására is emlékeznek még. Az Alföldön – egyetlen kiskunfélegyházi változattól 
eltekintve – csak Szeged vidékén volt ismeretes a pünkösdölő, de ez a szokás is im-
máron a múlté.  

* * * 
A pünkösddel kapcsolatban Bálint Sándor szól arról, hogy „számos Máriát 

dicsérő kegyhelyünknek, így Csíksomlyónak, Radnának, Mátraverebélynek, 
Máriakönnyének, Pálosszentkútnak, és még több másnak pünkösd is búcsúünnepe: a 
Szentlélek hét ajándékát az ő mátkája, az Apostolok Királynéja közvetíti a hívő 
lelkébe”. [15] Ha pünkösd neve mellett a piros jelzőt immáron el- és leválaszthatat-
lannak kell mondanunk, valahogy így vagyunk a fent említett csíksomlyói búcsúval is. 

„Pünkösdöt a csíkiak az evangélium és az őskeresztény hagyomány szellemében 
ünneplik – írja összefoglaló munkájában Székely László. Amikor az apostolok 
pünkösdkor egybegyűltek, ott volt közöttük a Boldogságos Szűz Mária is: vele együtt 
várták a Szentlélek eljövetelét. Csíkban is a Szentlélekistent várók között az első 
helyen az Istenanya áll. A Boldogságos Szűz Mária csíki pünkösdi ünneplése 
megerősíti az ősi hagyományokat. A csíkiak történelme sorsának egyik állomása 
Csíksomlyó, az ősi keresztény hit jelképe.” [16] 

„A pünkösdi búcsú, a csíki devotio Mariana lelkes apostolai a XIV. század óta a 
nép által barátoknak nevezett ferencesek voltak. Egyes adatok szerint előttük 
Csíksomlyón a karmeliták tevékenykedtek, a ferencesek a tatárjárás után telepedtek le. 
Ezt egy, a kolostorban épített kő szignálja és évszáma (C.C.1208) igazolná. Lostainer 
a kolostor alapítását 1352-re teszi, s Apor András erdélyi vajdának tulajdonítja…      
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A ferencesek az idők folyamán sokféleképpen tevékenykedtek: miséztek, gyóntattak, 
missziókat tartottak, kántoroskodtak; a plébániákon mint adminisztrátorok, 
koadjutorok, káplánok lelkészkedtek, társulatokat vezettek. A csíksomlyói ferencesek 
elévülhetetlen érdemeket szereztek a népoktatás terén is.” [17] 

* * * 
Orbán Balázs jegyezte föl, hogy a Széphavas tetején egy kápolna romjai voltak 

láthatók, „amelyet a Szentlélek tiszteletére emeltek. Ide gyűlt össze régen, minden 
pünkösdkor a kilenc moldvai csángó falu lakossága fehér ruhában, aranyhímzésű 
fehér zászlókkal, ezt énekelve: Zeng az erdő, zúg levele Mária örömére... Itt találkoztak 
csíki testvéreikkel. Zászlóikat összeérintve, együtt mentek a somlyai búcsúra.”[18] 
Mentek valaha, de hál'Istennek mennek, jönnek ma is énekelve zászlókkal és 
kereszttel, szinte a négy égtáj felöl mindenünnen jő a magyarság, hogy itt a búcsúban 
találkozzanak egymással, a hívő megtisztuljon, a felkelő napba nézzen. 

„A búcsú ótörök eredetű szó, és sokféle értelme van: licencia, indulgencia, 
discessus, peregrinatio, dedicatio ecclesiae, sokadalom. A csíksomlyói búcsúban a 
búcsú fogalmának minden árnyalata benne van. A búcsú alkalmával végzett 
szentgyónásban a bűnök elengedését (licencia), és sok esetben a penitenciaként 
kapott elégtétel (indulgencia) jelenti. A somlyói búcsú magába foglalja a discessus 
fogalmát is, mert a búcsúsok sok kilométeren menetelnek. A peregrinációs jellege a 
Csíkon túlról – ahogy ők mondják: „küsső fődről” – történő zarándoklásban 
nyilvánul meg; a kegytemplom titulusa pedig a dedicatio ecclesiae történelmi 
kontinuitását őrzi. A román, gót, barokk korban sokszor újraépült, de patrónusa, 
Sarlós Boldogasszony, a történelmi viharokban is megmaradt…” [19] 

* * * 
A csíksomlyói búcsúról IV. Jenő pápa 1444-ben írt levelében olvashatunk, 

amelyben a pápa megjegyzi, hogy „Csíksomlyóra Sarlós Boldogasszony napján sokan 
összegyűlnek ájtatoskodni.” Ebből úgy látszik, hogy a csíksomlyói búcsút a 
középkorban Sarlós Boldogasszony napján tartották. (Július 2.) A pünkösd napján 
tartott búcsú egy történelmi emlékkel, egy győztes csatával kapcsolatban alakult ki: az 
1557-ben János Zsigmond seregei felett kivívott győzelem emlékét őrzi. [20] 

A csíksomlyói búcsú történetét Katona György krasznai plébános így jegyezte 
fel: „1567-ben Pünkösd Szombattyán Blandrata György indítványából az ifjú János 
Király (Zápolya János Zsigmond) az 1566-ban Szent András napja táján hozott azon 
végzés következtében hogy Erdélyben a Vallás dolgában mindenek Blandratától 
függjenek Papjaikkal együtt, az ellenszegülők pedig mind hitetlenek büntetődjenek, 
melynek a Csíki Székelyek engedelmeskedni nem akartak, hasztalan kerülgeté őket 
János Király hol ígéretekkel, hol fenyegetésekkel, sok fegyveres népet bocsáta a 
csíkiakra. Vala többek között Alfaluban Gyergyóban – mely Csíknak fiú széke – egy 
buzgó megyés pap István nevű, ez jobban is felbíztatá az állhatatosságra a népet, 
egyetérte a Fő Rend is velek, elszánák vagyonaikat és életeket hitek oltalmára, eljárák 
azért egymást és azt végezék: hogy ily utolsó veszedelemben az egész nép fejenként 
kitsitől fogva nagyig házaikot odahagyva gyűljenek össze Somlyóra, egyben is 
gyűlének minden falukból nagy kézséggel. Hírek érkezék azonban hogy Udvarhely-
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Szék felőll nyomulának bé feléjek az hadak, kiválaszták magok közzül a fegyver 
foghatókat, s rendre állíták az ott kiterjedett szép mezőre, a fejérnépeket, 
gyermekeket, öregeket otthon hagyván, eleibe kezde nyomulni a fegyveres nép a 
János király hadának. Vagyon Csík és Udvarhely-Szék között egy rengeteg nagy erdő 
(ma is nagy erdőnek hívják, Várdotfalva határának nyugati részében fekszik Oláhfalva 
mellett, melyen keresztül vág az országút már írt Szentegyházas Oláhfaluból négy 
egész óra járóra éppen Csíkszeredában), ott szemben találkozván fegyverre került 
közöttük a dolog, a Csíkiak jobb részét levágták a király hadának, a többiek nyakra-
főre vissza szaladának. Elvégződvén a verekedés vissza fordulának, a Csíkiak, mikor a 
Klastromhoz közeledtek a honn maradott őket örömmel fogadottakkal együtt a 
Templomban menve hálákat adának az Istennek győzedelmeikért, ennek emlékeze-
tére most is egybe gyűlnek minden esztendőben azon a napon...” [21] 

„E búcsúk még most is igen látogatottak a székelyföldi katholikus népség 
összesereglésével, elannyira, hogy 20–30 000 ember szokott pünkösdkor itt egybese-
regleni, minden falu lakossága díszöltözetben, lengő zászlókkal, szent hymnusok 
éneklése s hatalmas csengetéssel vonul ilyenkor Somlyóra”. 

A gyergyóalfalusiak amikor megérkeznek, ezzel az énekkel köszöntik a somlyói 
Máriát: 

Megvirradt felettünk pinköstnek napja, 
Eljöttink tehozzád, szép Sziűz Mária. 
Kük Máriát szívből szeretütek, 
Isten hozott ide most titekeöt. 
Kük Máriát szívből szeretütek, 
Isten hozott ide most titekeöt. 
  
Nyitva áll előttünk ékes temploma, 
Hová vendégeit örömmel várja. 
Kük Máriát szívből szeretütek…stb 
  
Kössünk szép koszorút  hit virágiból, 
Az örökös rózsa zöld lombjaiból. 
Kük Máriát szívből szeretütek…stb[22] 
 

A búcsújárások központja a Kis-Somlyón lévő Salvator, népiesen Silátor 
kápolna. „A Kis-Somlyó meglehetősen meredek, nyugati oldalán keresztekkel jelölt, 
kanyargólag felvonuló ösvény, az úgynevezett Jézus hágója vezet a hegy tetőlapjára; de 
az áhítatosabbak, kik az önsanyargatással hisznek Istennek kedves dolgot cselekedni, 
kik azt hiszik, vagy a kikkel elhitették, hogy az emberi fájdalom és vezeklés kedves 
Isten előtt, azok a Jézus-hágót igen kényelmes felmenetelnek ítélik, s azon elvből 
indulva ki, hogy az égbe vezető út göröngyös, egy, a hegy legmeredekebb oldalán 
egyenesen kimenő ösvényen szoktak meztelen térdekkel felcsúszni.” [23] 

A búcsú alkalmával „a Kis-Somlyó kinézése valójában nagyszerűen festői s 
meghatóan szép; az emberezreknek tarka hullámzatos vegyülete borítja el az egész 
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hegyet és annak környékét…, és e nagy embertömeg mozog, mindenfelé hullámzik, 
össze-vissza bonyolódik, s mégis ennyi szívet egy eszme, egy érzelem hat át, egy 
törekvés lelkesít, egy hit villanyoz át, és ha az emberi imának van égbeható útja, úgy 
bizonnyal ez összeolvadt, zajos imának oda fel kell hatnia.” [24] 

* * * 
Csíksomlyó kegytemploma egy gótikus templom helyén épült, amelynek elődje 

egy románkori templom lehetett. A „templom ékessége a főoltár Mária szobra. 
Divald szerint az erdélyi fafargás legszebb emléke.” [25] A csodatevő Mária-szobor 
„egy gazdagon aranyozott, bizánci stylban készült régi faszobor, mely ezelőtt sírt, 
beszélt s nagyszerű csudákat tett.” [26] Hozzá, Máriához fohászkodik az ide 
zarándokoló immáron négy évszázada: és énekli, mondja búcsús énekeit. A 
legtöbbször hosszú utat tesznek meg: ma már autóval,  vonattal, de sokan még ma is 
szekérrel, vagy mint régen, gyalogosan, mert tudják, hogy ha elhozta vagy ha elhozza 
„az Isten piros pünkösd napját”, akkor Nékik menni kell Csíksomlyóra: Máriához 
fohászkodni, a hegyre imádkozni, s egy zöld ágat letörni és azt hazavinni, és otthon 
Máriára és a mindig visszatérő tavaszra gondolni. 

                                      
Szentséges Szűz Mária! Szép liliomszál 
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál 
Hogy Szűz lévén meggyümölcsöztél 
Imádd Jézust értünk Akit te szültél 
Ó mely ékes vagy Mária 
Bűnösöknek szószólója.[27] 
  

Idéztük már a gyergyóalfalviak megérkezésekor mondott éneket. Most azzal az 
énekkel és részlettel zárjuk ezt a kis könyvecskét és a somlyói búcsúról szóló részt, 
amivel elbúcsúznak a Sarlós Boldogasszonytól: 

                                       
Elbúcsúzni jöttünk Sziűz Mária, 
Csodákkal tündökletes kegyes Anya, 
Mert Te vagy biünösök szószollója, szószollója, 
Szomoró sziüvek vígasztalója. 
Mert Te vagy biünösök szószollója, szószollója, 
Szomoró sziüvek vígasztalója. [28] 
  

* * * 
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 pünkösdölés szokása. Balonyban például 
fehér ruhás lányok választottak maguk közül egy királynőt, akivel végigjárták a falut, 
minden ház előtt megálltak, 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 minden háznál 
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magasba emelték, mondván: „A kendtek kendere ilyen nagyra nőjön, ni!” A háziak 
természetbeli adományokkal (tojás, szalonna) viszonozták a jókívánságokat. Az 
összegyűlt eleséget az egyik háznál, a pünkösdölés 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 végiglátogatják és felköszöntik a 
település vezető embereit. Az utat táncolva teszik meg. A kiszemelt házaknál az első 
legény kis köszöntőt mond, a háziak borral kínálják őket, az első legény zsebébe 
pénzt nyomnak. Ezt követően felkérik a háziasszonyt is táncolni. Olykor több 
csoportban is járják a települést, és az is előfordul, hogy egymás előtt elkötik az utat. 
A továbbhaladást pálinkával lehet kiváltani. A sortánc befejezése után visszatérnek a 
kocsma udvarára, ahol már fel van állítva a vámkerék. Ez egy magas rúdra erősített 
kocsikerék, 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 összegért 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-, gyümölcs- és 
bodzaágakkal látták el, hogy állataiktól távol tartsák a gonosz erőket. A székelyföldi és 
a gyimesi gazdák úgy vélték, hogy ha pünkösdkor esik az eső, akkor nyáron és ősszel 
jó termést remélhetnek. A sóvidékiek pünkösdkor vágták le a később született 
bárányaikat. A gazdák ilyenkor rendszerint pálinkával és kaláccsal, Atyhán pedig 
tejfölös lepénnyel ajándékozták meg az állataikat őrző pásztorokat, akik csak az 
ünnep harmadik napján vigadhattak, amikor már megtartották a hagyományos 
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 szekerekkel 
bevonultak a faluba, és az utcákon vidám dalokat énekelve végigszekereztek. 
Miközben a porták előtt álló gazdák borral kínálták a legényeket, sokan vízzel 
locsolták a szekereket. A hajdani szász Királyfölddel érintkező magyar falvakban is 
pünkösdkor gyakorolták a tavaszi határkerülést. [30] 
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