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Aki Redmentában dolgozik: direktcíme Pünkösd 4ab
Aki papíron dolgozik, az a lapra írja a válaszokat! ( vidd vissza az iskolába kitöltve)
A húsvét utáni ötvenedik nap pünkösd, amely napon a Szentlélek leszállt az apostolokra, akik
ennek következtében különféle nyelveken kezdtek beszélni, az összesereglett nép a maga
nyelvén hallotta a prédikációt. Közülük sokan megkeresztelkedtek, ekkor alakultak az első
keresztény közösségek, így a pünkösd az egyház születésének ünnepe is. A legjelentősebb és
legismertebb pünkösdi hagyományok közé tartozik a máig is élő búcsújáróhely, Csíksomlyó.
1. Húsvét után hányadik napra esik Pünkösd?
2. A leghíresebb búcsújáróhely neve?
Európa jelentős részén már a középkor óta tartanak pünkösdi király-választást, ez a
legismertebb pünkösdi hagyományunk. A királyt, amint arról Jókai Mór is írt Egy magyar
nábob című regényében, lovasversenyen választották, ezt néhol egyéb erőpróbák is
kiegészítették. Egy XIX. századi szokásleírás szerint a győztes „egy évig minden
lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit
elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró
vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló
évig”.
3. Ki írt róla és mi a címe?
4. Mivel döntötték el, ki lesz a pünkösdi király?
5. Mi kapott jutalmul?
Hasonló, bár különálló szokás a pünkösdi királyné-járás. Általában öt lány járt házról-házra,
köztük a legkisebb (akár egész kicsi, 4-5 éves) volt a kiskirályné, őt vezették a többiek,
termékenységvarázslással összekötött köszöntőt énekelve. Adománygyűjtő funkciója volt,
általában tojást és pénzt kaptak érte.
6. Hány lány járt házról házra?
7. Mit kaptak érte?
A pünkösdi hagyományok közé tartozik a párválasztás is, ilyenkor általában bálokat
szerveztek a falvakban. Az udvarlási szokások közé tartozott, hogy a legények pünkösd
hajnalára pünkösdi rózsát tettek a leány ablakába. Ipoly-mentén a legény egy 8-10 éves,
ünneplőbe öltözött kislánnyal mátkatálat küldött a választott lánynak, melynek közepén
koszorúba font kalács és egy üveg bor volt kendővel letakarva. Ha a lánynak is tetszett a
legény, hasonló tálat küldött vissza. A küldöncöt néhány krajcárral jutalmazták.
8. Mit szerveztek a falvakban?
9. Mit raktak a legények a lányok ablakába?
10. Mit küldött a legény a választott lánynak?

