
A pünkösdi ünnepről 
 
Pünkösd az egyház születésnapja, a természet újjászületésének ünnepe. 
A Pünkösd, a Húsvét utáni ötvenedik nap egyben a természet, az új élet köszöntése is 
volt. Az emberek ilyenkor elsősorban a bőséges termésért és a 
gyermekáldásért  imádkoztak. A templomokban a Szentlélek jelképeként fehér galambot 
repítettek szabadon. 

 

Népszokások Pünkösdkor: 
 

- Májusfa állítása 
- Pünkösdi király választása 
- Tavaszköszöntés 
- Pünkösdi királynéjárás 
- Pünkösdölés 
- Törökbasázás, borzakirály, rabjárás 
- Csíksomlyói búcsú 

 

Tavaszköszöntés 
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-lécei közé tűznek zöld 
ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint) azért, hogy nehogy 
belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld ágakat. 
 

Pünkösdi királynéjárás 
Eredetileg 4 nagyobb lány (később több) körbevisz a faluban egy ötödiket. Ő a 
legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat ismételgetnek. Megálltak az 
udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy 
letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig 
felemelték, s termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a 
mondókák végén ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemző 
termékenységvarázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel 
párosult. 

 
Törökbasázás, borzakirály, rabjárás 

Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak jellemzőek pünkösdkor. Egy kisfiút 
szalmával kitömött nadrágba öltöztettek társai, török basát utánozva. Házról 
házra kísérték, az udvarokon pedig pálcával ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást 
kaptak cserébe. 
A pünkösdi rabjárók szintén fiúk, akik a lábuknál összeláncolva mennek a lányokhoz 
körbe a faluban, azzal a kéréssel, hogy „Segéljék ezeket a szegény 
katonarabokat.” Persze, ők is ajándékokkal térnek haza. A borzajárás során 
körbekísérnek a falun egy fiút, akin bodzából készített köpeny van. Házról házra 
járnak. 



Pünkösdi jelképek 
 

Pünkösd fő jelképe a pompás pünkösdi rózsa, amit 
a mosdóvízbe szórtak, hogy egészségesek legyenek. A 
legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az 
ablakába, akinek udvarolni akartak.  
Pünkösd jelképe a fehér galamb is, amit sok helyen, a 
Szentlélek jelképeként engedtek szabadon a 
templomokban. 
Védő, oltalmazó erőt tulajdonítottak a zöld ágban életre fakadó erőnek is: 
nyírfaágat, gyümölcságat vagy bodzát tettek pünkösdkor a házakra, és az 
istállókra, hogy távol tartsák az ártó, gonosz szellemeket. 

 
Forrás: http://www.aldasegyuttes.hu/ovi/punkosd/ 
 

A pünkösdi rózsa fajtái 
 

Pünkösdi rózsa, bazsarózsa, kevés ember tudja a kettő közti különbséget. 
Bármelyik nevet is ejtjük ki a szánkon, mindenki előtt megjelenik egy virág. Nem 
véletlen, a bazsarózsát tekinthetjük nagyanyáink örökségének is, hiszen régen 
minden paraszti kertben megtalálható volt. A modernizációval, és a 
városiasodással egyre több kertből eltűntek, de szerencsére napjainkban újra 
divatvirág lett belőle. Nemesítők hada dolgozik azon, hogy egyre változatosabb 
színvilágban tündököljenek fajtái.  
 

Vannak különleges fajtái, melyekért egész vagyonokat képesek kiadni a gyűjtők. 
Ilyenek például az ITOH fajták, vagy egyes ritka színű fás bazsarózsák.  
Vad fajai a természetben is megtalálhatók, hazánkban például a bánáti bazsarózsa, 
ami védett növény.  

 
 
 
 
 
Forrás: https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/27580/a_punkosdi_rozsa_-
_bazsarozsa_fajtai_gondozasa_es_szaporitasa 
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https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/27580/a_punkosdi_rozsa_-_bazsarozsa_fajtai_gondozasa_es_szaporitasa
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/27580/a_punkosdi_rozsa_-_bazsarozsa_fajtai_gondozasa_es_szaporitasa


 

Pünkösdi népviselet 
 

Kalotaszeg népviselete híres. Nyáron kedvelik a szalmakalapot. A lányok egy, 
ritkán két fonatba fonott haját a végén szalag fogja össze. Ünnepeken a pántlika 
egészen a szoknya aljáig lóg. Szalagos pártájukat gyöngyök díszítik. Az asszonyok 
kendőjüket hétköznap tarkójuknál, ünnepeken áll alatt kötik meg. Az ingek válla, 
gallérja, kézelője keresztszemesen hímzett.  
A muszuj alatt vászon vagy gyolcs ráncolt pendelyt viseltek, ebből ünnepeken 
többet is felvettek. A fekete szatén vagy klott muszuj egyik sarkát feltűzték, 
ezzel láthatóvá vált a pendely. A muszujt gazdagon ráncolják, és első nyílását 
kötővel takarják.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C3%A9pviselet#cite_note-BO341-63 
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