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A májusi-pünkösdi ünnepkör jellegzetességei szinte közhelyszerűek. 
Fontos attribútuma a zöldág, a májusfa, mely éppúgy szimbolizálja a vegetá-
ció megújhodását, mint a termékenységet. A májusi-pünkösdi szokások 
hordozói elsősorban a mindenkori fiatalok voltak. A szokáshagyományok 
vagy egyes elemei történetileg messze visszavezethetők és gazdagon adatol-
hatók párhuzamai a környező népeknél. 

Előadásomban a jugoszláviai magyar anyagból mutatok be a májusfaállí-
tás, zöldágazás, pünkösdi király és királynéválasztás, pünkösdölés szokásai-
ból változatokat a nyelvterület egészéhez viszonyítva. 

A májusfát általában szerelmi szimbólumként értelmezzük, mely egyúttal 
a természet megújhodását is jelképezi. Európa szerte ismert szokás, mely a 
magyar nyelvterületen sokfelé még élő hagyomány. Középkori, keresztény 
vallásos magyarázatot is nyert Fülöp és Jakab apostolokkal összefüggésben. 

A magyar nyelvterület legnagyobb részén május elsejére virradóra állítot-
ták, de az északi és nyugati részeken pünkösdkor, vagy ebben az időpontban 
bontották el, táncolták ki a májusfát. A májusfának két jellegezetes típusa 
van: az egyik a lányok számára állított fa, a másik a kocsmák, középületek 
elé ásott közösségi fa. Nyugat-Magyarországon csak egyes lányoknak vittek a 
legények májusfát és gyakrabban állítottak a kocsmák, középületek elé. Az 
Alföldön a legények minden korosztályuknak megfelelő lánynak vittek és 
csak elszórt adatok utalnak arra, hogy köztisztviselők is kaptak volna. A 
csehszlovákai és romániai magyar leírások is elsősorban a lánvoknak állított 
májusfáról emlékeznek meg. A fa típusa is különböző: a Dunától nyugatra 
megtisztított kérgű magas fákat állítanak a tetejükön meghagyott lombbal, 
vagy póznára erősített zöld gallyal. A fa magassága jelzésfunkciójú. Az 
Alföldön általában egész fákat állítottak, a csehszlovákiai magyar adatok 
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sudár magyas fákról, a romániai magyar leírások pedig kerítésre, kapura 
tűzött zöld ágakról tudósítanak. A fák lehettek papír-és selyemszalgokkal, 
üveggel, sőt nyalánkságokkal, ajándéktárgyakkal díszítettek vagy dísztelenek. 

A szlavóniai Kórógyon (Korog) így ír Penavin Oiga a májusfáról: "Má-
jusfát - 20-25 méter magas gyertyánfa, az erdő legmagasabb fája - állítottak a 
legények a lányoknak május 1-ére virradó éjszakán éjfélkor. Ki-ki a sze-
retőjének állította. Pántlikákat, selyemkendőket, egy fehér átlátszó üvegben 
bort kötöztek a fára. A lányosház kerítését zöld ágakkal teledugdosták a 
legények, de reggel a háziak kiszedték. A májusfa május végéig állt, a hónap 
végén döntötték ki, az üvegben levő bort elfogyasztották." /Penavin 
1981:121/ 

A Drávaszögben füzet vagy nyárfát állítottak a lányosházak elé, néhol a 
kocsmák elé is. A lányosház előtt felállított fát feldíszítették. A fa magassá-
ga, formája a legény érzelmeit mutatta. Ha tetszett a fa állítója, megvendé-
gelték a legényeket. Szokás, hogy a leánygyermekeknek az apjuk kisebb 
felpántlikázott májusfát állít. A májusfát a hónap utolsó napján ássák ki. 
/Lábadi 1988:299-300/ 

Topolyán /Baéka Topola/ Borús Rózsa közlése szerint a lányoknak vitt 
májusfa akác, nyárfa vagy bodzafa volt. A legény a lánynak, mint általában a 
magyar nyelvterületen, titokban vitte. Közös májusfákat is említ, melyeket a 
cselédek, vagy a munkások állítottak ott, ahol dolgoztak. A téglagyári 
munkásoknak a kéményre tűzték, de állítottak a földbirtokra, útkeresz-
teződésekre. A fát színes szalagokkal díszítették, italt, édességet kötöztek rá. 
Munka után ünnepséget rendeztek a fa körül. Topolyán a 20-as évektől 
követhető nyomon a szokás visszaszorulása. 1945 után fenyőkarót állítottak, 
tetején zöld ággal a Nagykertbe, melyre italokat, csokoládét kötöztek. Aki le 
tudta hozni, azé lett. /Borús 1981:46-47/ 

A Magyar Néprajzi Atlasz gyűjtőfüzetében a májusfa nem szerepel 
önállóan, csak a pünkösd témájánál. így csak elvétve és sovány leírásokkal 
szolgál e tekintetben. Arra vontakozik csupán a megjegyzés, hogy május 
elsején állították a fát Sepsén /Kotlina/, Bácsfeketehegyen /Feketié/, Teme-
rinben /Temerin/, Pacséron /Paőir/ és Doroszión /Doroslovo/. 

A zöldágnak pünkösdkor termékenységvarázsló, rontáselhárító szerepet 
tulajdonítottak az egész magyar nyelvterületen. A századeleji monográfiá-
ban, mely Magyarország vármegyéit és városait mutatta be, Bács-Bodrog 
megyéből úgy tudósítanak, hogy azért tűztek bodzát az ablakba, hogy a 
boszorkányok ne mehessenek be rajta. /Borovszky 1909:340/ Bácskertesen 
/Kupusina/ az Atlasz leírása szerint a múlt század végén a zöldágazás ideje 
Szent György nap vagy május elseje volt azzal a magyarázattal, hogy ezzel 
megakadályozzák, hogy a boszorkányok, a gonosz bemenjen a házba. Szaján-
ban /Saján/ a kapura, ablakra tűzött bodzaágakat a pünkösd jelképének 
tartották. A Vajdaságban általában bodzaággal és bodzavirággal díszítették a 
házakat, kapukat, keerítéseket, emellett Martonoson /Martonoá/ és Ürmény-
házán /Jermenovci/ pünkösdi rózsát is alkalmaztak. Törökkanizsán ezeken 
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kívül még jázminágakat is tűztek a kerítés lécei közé. Itt a szokást a 
villámcsapás elhárításával magyarázták. /Penavin 1988:81/ 

A magyar nyelvterületen gyakran jele'í a pünkösdi zöldág mást is, így a 
lányosházat. Erre utál Borús Rózsa Topolyáról. A lányok búzavirágból 
koszorút fontak pipaccsal vegyítve. A házakat kidíszítették. Az udvarló 
legény azon igyekzett, hogy a lány ablakába csempésszen egy pünkösdi 
rózsát és cserébe ellopja a búzavirágkoszorút /Borús 1981:47/. Tordán 
pünkösd reggelén a legények a lányosházak ablakait bodzavirággal díszíttet-
ték fel. 

A pünkösdi zöldágjárásra voníakozóan egyelőre nem találtam leírást a 
jugoszláviai magyar anyagban. A szokás lényegé, hogy a nagylányok, vagy a 
lányok és legények közösen végigjárják a falut, énekelve, s a kezükben vitt 
zöld ágakat, vagy virágokat az utcán elszórják. Főként a Balaton környé-
kéről és Zemplén vidékéről vannak leírások a tavaszi vasárnapokon és 
különösen húsvétkor, pünkösdkor szokásos falufeljárás változatairól. Jelleg-
zetes énekük többnyire a Bújj, bújj zöldág kezdetű a közismert kapusjáték-
kal. /Tátrai 1981:200-202/ 

A zöld ágakban, lombokba burkolt alakoskodókra csak elszórt adataink 
vannak a magyar nyelvterületről. Egyházasfalun /Győr-Sopron m./ az ún. 
borzakirályt bazsarózsákkal díszítették. Harangszerű köpenyt viselt. Két 
iskolásfiú vezette házról-házra. /Dömötör 1983:154/ 

A szalvőniai Kórógyon a Néprajzi Atlasz tanúsága szerint az 1960-as 
években cigányok öltöztek fel "buzrá"-nak. Bodzafaágakat kötöztek maguk-
ra, járták a falut és vízzel öntözték őket a háziak, hogy eső legyen. Élmiszert, 
lisztet, tojást kaptak érte. A két világháború között Zentán is jártak zöld 
lombokba burkolt alakoskodók, akiket vízzel öntöztek. /Penavin 1988:92/ 

A lombokba burkolt alakoskodó jól ismert a nyugat-európai és a délszláv 
hagyományban. Az Ethnologiai Adattárban leltem Periasz /Perlez/ köz-
ségből való "dodola" leírást, mely a rigmusokat magyar fordításban közli. 
Szemben az eddigiekkel itt a zöld lombokba burkolt alakoskodók lányok 
voltak. A házaknál táncolt a dodola kísérői mondókája közben. A háziak egy 
veder vízzel öntötték le. /Diamondi Milán EA 1843/ A két magyar leírásból 
nem tudjuk megállapítani, hogy a jugoszláviai magyarok körében mennyire 
volt elterjedt e szokás változata. 

Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király- és királynéválasztás, illet-
ve a kisebb-nagyobb lányok pünkösdölése. Dömötör Tekla foglalkozott e 
szokások történeti hátterével és nemzetközi összefüggéseivel /Dömötör 
1964:111-138/. A lovasversennyel vagy más ügyességpróbákkal választott 
pünkösdi királyról a XVII. század óta vannak adataink és még az 1940-es 
évekből is leírások, pl. Pusztaszemesről és Salgótarjánból. A legények közül 
választott pünkösdi király egy éven át gyakorolhatta hatalmát élvezhette a 
kiváltságait. Emellett arra is vannak adatok, hogy csupán egyetlen napra, a 
pünkösdi táncmulatság idejére válaszottak királyt és királynét az ünnep 
díszeként /Ipolyi 1987:303/. A jugoszláviai magyar anyagból csak töredékes 
adatok utalnak arra, hogy Topolyán, Zentán pünkösd napján lóversenyt 
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tartottak. A juhászok pedig szamárfuttatási rendeztek. A versenyek győztese 
egy éven át vezető szerepet töltött be /Penavin 1988:94/. Borús Rózsa így ír: 
"A délelőtti és délutáni órákban nagy esemény színhelye volt a topolyai 
vásártér: a gazdalegények lóversenyt rendeztek, a juhászok pedig szamárfut-
tatást." /Borús 1981:50/. Ugyancsak ő ír a földbirtokosok által rendezett 
pünkösdi király- és királynéválasztásról, mely nagy ceremóniával, kocsikázás-
sal ment végbe. A községben a bálban választottak ugyancsak egyetlen napra 
királyt s királynőt. 

Baranyában a falu legszebb lányát választották pünkösdi királynőnek. Az 
ünnep reggelén fehérbe öltöztették, fejére koszorút tettek és fátyollal borí-
tották le. Kocsiját lovascsapat kísérte. A királynő útközben virágot hii.tett. 
/Penavin 1988:93-94/ 

Gazdag anyag áll rendelkezésre a pünkösdöléssel kapcsolatban. Az e 
századi leírások alapján a pünkösdi házról-házra járó ritkábban falufeljáró 
szokásnak két tájilag jó elkülöníthető változata van. Pünkösdi királynéjárás-
nak nevezem a dunántúli, és pünkösdölésnek az alföldi változatot a jelenlegi 
országhatárainkon belül. A pünkösdi királynéjárás többnyire termékenység-
varázslással, kendertermékenység-varázslással kötődött össze. Szereplői álta-
lában öten voltak, egy közülük, a legkisebb, a királynő fehér ruhában 
koszorúval. A feje fölé baldachin-szerűen kendőt feszítettek. Egyes változa-
tokban az arcát is eltakarták, de a kendőt is ráengedik, mikor a kenderter-
mékenység-varázsló mondóka kíséretében felemelték. Egyes Győr-Sopron 
megyei változatokban nevetési tilalommal is találkozhatunk.. A királynőnek 
nem szabad elnevetnie magát, mégha csiklandozzák is. Általában kétféle 
jellegzetes ének kapcsolódott a szokáshoz. A Vas és Győr-Sopron megyei 
változatokban a "Meghozta az isten piros pünkösd napját:" kezdetű egyházi 
ének egészült ki adománykérő rigmusokkal. A másik típus a pünkösdölés az 
Alföldön és Északkelet-Magyarországon terjedt el. A szereplők alapján 
három csoportot különböztethetünk meg: az elsőben a királyné a központi 
szereplő, aki öltözetében is különbözik a többitől, a másodikban lakodalmas 
menet analógiájára nevezik meg a szereplőket, a harmadikban nincs közpon-
ti szereplő. A pünkösdölés jellegzetes szövege a "Mi van ma, mi van ma" 
kezdetű ének. A dunántúli pünkösdi királynéjárás az 1960-as években is élő 
szokás volt főként Vas és Győr-Sopron megyében, míg az alföldi pünkös-
dölő ebben az időszakban már csak az emlékezetben élt. 

E rövid áttekintés után lássuk milyen változatokról kapunk leírásokat a 
jugoszláviai magyarság köréből! Penavin Olga arról ír, hogy az 1960-as 
években élő szokás volt a Bácskában és a Muravidéken főként a katolikus 
lakosoknál. A Néprajzi Atlasz gyűjtőfüzeteiben Piros /Rumenka/, Torda 
/Torda/ Csantavér / Cantavir/, Topolya /Baéka Topola/, Kishegyes /Mali 
IdoS/, Termein /Temerin/, Martonos /Martonoá/, Mohol /Mol/, Ürményháza 
/Jermenovci/, Száján /Sajan/, községekből részletes leírások készültek. Nem-
leges adatok értkeztek Sepséről /Kotlina/, Kótról /Kot/, Várdarócról /Varda-
rac/, Székelykevéről /Skorenovac/, Bácskertesről /Kupusina/, Torontálvásár-
helyről /Debeljaéa/, Bácsfeketehegyről /Feketié/, Pacsérról /Paéir/, és Kó-
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rogyról /Korog/. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ott nem élt a szokás, 
csak a gyűjtés idején már nem is emlékeztek rá. Ugyancsak nem volt 
pünkösdölésre a Drávaszögből Lábadi Károly. /Lábadi 1988:288-300/ 

Pénovátz Antal pedig így ír a "Vajdasági magyar néprajzi kalauz" c. 
könyvében: "A tavaszi ünnepkör májusra eső szokásai közül alig emlékeznek 
már valamire. Divatja múlta már a szerető kedvesnek állítandó májusfa 
szokása, nem dísztítik már pünkösd szombatján bodzavirággal, zöldellő 
bodzaágakkal a falusi házak utcai ablakait, kapuit, kerítését, nincen már 
pünkösdi királyválasztás, de még a kislányok falu széli bújj, bújj zöldágazásá-
val sem igen találozunk." /Pénovátz 1979:117/ 

Katona Imre Észak-Bánátból írja, hogy 1915 előtt járt utoljára egy vak 
koldusasszony házalva kéregetni a következő mondókával: 

Mi van ma, mi van ma? 
Hónap lesz, hónap lesz, 
A második napja. /Katona 1983:89/ 

Penavin Olga a pünkösdölés jellegzetes szövegeiből néhány versszakot és 
változatot közöl, a "Mi van ma." szövegvariánsait. A bácsszöllősi változat így 
hangzik: 

Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja, 
Holnap lesz, holnap lesz a második napja. 
A pünkösdi rózsa, kihajlott az útra. 
Szedje fel a királyné, kösse koszorúba. 
András, bokrétás, felesége jó táncos. 
Csak húzd meg, csak húzd meg a lovam kantárját, 
Hogy ne tipedje, hogy ne tapodja a pünkösdi rózsát. 

Megjegyzi, hogy a Muravidéken és máshol is az ének befejeztével kiáltot-
ták: "Ekkora legyen a kendergyek!" vagy "Ekkora legyen a kentek kendere!" 
Ha nem fogadták szívesen őket, akkor leguggoltatták, hogy ne nőjön meg a 
kenderük. /Penavin 1988:93/ 

A játék leírása az öt-hat szereplővel, a királynő feje felett kifeszített 
kendő a kendertermékenység-varázslás a dunántúli változatokra emlékeztet, 
de a játék elnevezése a "mimimamázás" a szövege jellegzetesen alföldi. 
Ugyancsak az alföldi változatokban gyakori a királyi pálca, a feldíszített, 
felszalagozott bot vagy zöldág. 

A Néprajzi Atlasz gyűjtőfüzeteiben szereplő leírások mind az alföldi 
típusba sorolhatók. A jellegzetes "Mi van ma." kezdetű énekhez járulnak az 
egyéb szövegelemek. 

Pl. Ürményházán, Moholon: 
En kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, 
Mégis az istennek dicséretet mondok. 

Pl. Tordán, Ürményházán szerepel: 
A pünkösdi rózsa, kihajlott az útra, 
Szöggye fői a menyasszony, 
Kösse koszorúba. 

Kiegészülhet a szöveg a "Királyné pálcája." kezdetű énekkel: 
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Pl. Moholon és Piroson 
Kiskirálné pálcája, 
Kivirágzott az ága, 
Szájjon erre házra, 
Az Isten áldása. 

A fenti szövegelmek gyakran szerepelnek a csongrádi változatokban, 
valamint a Szolnok és Békés megyei leírásokban. 

Egy olyan szövegelemmel találkozunk, mely a Heves és Nógrád megyei 
pünkösdölőkben fordul elő gyakran: a "Lányok ülnek a toronyba, arany 
koszorúba" kezdetű, Piroson. Kéi változatban a párokat ősszevarázsló mági-
kus mondókával is van példánk Csantavérről és Topolyáról: 

Aggyon isten lassú esőt, mossa össze mind a kettőt. 
A Magyar Néprajzi Atlasz által közölt változatokban a szereplők számá-

ban és elnevezésében van eltérés. Általában csak menyasszony van, de pl. 
Ürményházán vőlegény, nyoszolyólány, koszorúslányok is. Fontos kellékek a 
fehér menysszonyi ruha, a koszorú. Több leírás utal arra, hogy a vezető 
feldíszített botot, vagy zöldágat visz a kezében. Topolyán bazsarózsával 
díszített királypálca, Kishegyesen művirágból készült korona a boton, Teme-
rinben kendős zászló. Piroson a kísérők kezében volt zöld ág, Tordán 
Moholon bodzaág. 

Az említett játékok és szövegváltozatok tehát az alföldi típussal mutat-
nak szoros kapcsolatot, kivéve néhány már említett mozzanatot, a balda-
chint, a kendertermékenység-varázslást. Egyetlen adat mutat az esővarázslás-
sal kapcsolatos szokásokkal való kontaminációra, Piroson az adomány át-
adása után meg lehetett nézni a lefátyolozott menyasszonyt, akit a háziak 
vízzel arcon loccsintottak. 

Az egyezéseket nyilván az Alföldről, különösen Szeged környékéről való 
betelepítések magyarázzák. Zen tán a borzakirályt esetleg a dunántúli telepí-
tésnek is tulajdoníthatjuk, de a dodoláról sem feledkezhetünk meg. Az 
alföldi pünkösdölőt a szakkutatás a szerb kraljicével rokonítja. Ezekben a 
változatokban is menyasszonyt választanak, aki díszesebb ruhát visel a 
többinél, feldíszített botot visznek, a hajukat virággal díszítik. /Kiss 1988:96-
100/ 

A májusfa, zöldágazás, pünkösdölés hagyományainak rövid áttekintése a 
gyakran esetleges példákkal is mutatják a sokszínűséget, a variánsok bőségét 
és a belőlük levonható, vagy csak sejthető következtetéseket, melyek mögött 
bonyolult történeti, településtörténeti, interetnikus összefüggések húzódnak. 

Talán még mindig nem késő e témakörben is a terepmunka, melynek 
során az említett pünkösdi szokások mellett egyéb hagyományokról, pl. 
zöldágjárásról, táncmulatságokról, a fiatalok társaséletében a pünkösdi szo-
kások szerepéről, a pásztorok pünkösdi ajándékozásáról szerezhetünk infor-
mációkat. 
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