Pünkösd 111–140.

A tavaszi ünnepek sorában húsvét után május elseje következik. Ekkor májusfát szoktak állítani a
legények kedvesüknek, és ehhez a művelethez ének is tartozik. Az ének műfaja párosító, egy legény
és egy leány nevét említik benne összetartozásuk kifejezésére. A májusfával kapcsolatos vajdasági
dalokat Bodor Anikó már megjelentette (VMND III. 19, 19a, b), itt nem közöljük őket.
Húsvét után ötven nappal ünnepeljük pünkösdöt. Bálint Sándor szerint: „Az ősi tavaszi ünnepek
az európai népek megkeresztelkedésével leginkább pünkösdhöz tapadtak” (Bálint 1973, 333). Jellegzetes énekes-táncos szokás kapcsolódik hozzá, a pünkösdölés, mely a Dunántúlon, a Felföld középső
részén és az Alföld Tiszáig terjedő részén ismert. Ez utóbbi terület szerves folytatása a Vajdaság, ahol
szintén megtalálható: legnagyobb számban a bácskai Tisza mentén, továbbá Közép- és Dél-Bácskában, sőt két észak-bánáti faluban is. A szokás nem korlátozódik kizárólag falvakra. „Pünkösd előtti
szombaton a zentai házaknál (a Délvidéken több helyt másutt is) bodzaágakat tűznek az ablakokra,
kerítésekre, kapukra. Ebben és más szokásokban is megnyilatkozó kedves helyi jelenség, hogy még a
középosztály tagjainál is megvan: tisztviselők, kereskedők stb. házán is legtöbb helyen megtalálható
pünkösd napján a bodza” (Banó 1944, 160). Gyerekek, főként kislányok járnak pünkösdölni: menyasszony és vőlegény néhány kísérővel. Felszalagozott bodzaágat vagy virágot visznek magukkal, és
az éneklés meghatározott részénél táncolni kezdenek. Néhol pünkösdhétfőn is pünkösdölnek, ekkor
a menyasszony már menyecskének van öltözve.
Pünkösdkor a keresztény egyház a Szentlélek eljövetelére emlékezik, aki lángnyelvek alakjában
szállt alá az apostolokra, hogy hitükben megerősítse őket. A vajdasági pünkösdölők többségében
azonban erről alig, vagy nem is esik szó. Általában tréfás, elferdített szöveggel kezdődnek: Mimi-mama, mimi-mama – ami a Mi van ma, mi van ma? kérdés értelmetlen, de jól hangzó, játékos szótagokká alakított változata (111–131). A szereplőket néhol mimi-mamásoknak is hívják. Meglepően kevés
pünkösdölő kezdődik A pünkösdnek jeles napján Szentlélekre utaló, szokásos szövegével (132–135).
A pünkösdölők kötetlen szerkezete lehetővé teszi, hogy a hagyomány által megszabott szövegés dallammotívumokból hosszabb és rövidebb változatok képződjenek. Az András bokrétás... szövegrész szinte valamennyi pünkösdölőben szerepel (kivétel: 133–134), mellette nagyon gyakori A
pünkösdirózsa kihajlott az útra szöveg (117–119, 121, 126, 128–130, 132), az ének végén pedig a
jókívánság: Szálljon erre házra az Isten áldása (111, 113–114, 120–122, 124–128, 132, 134, 135).
Gyermekjátékokból vagy lírai népdalokból ismert szövegsorok is bekerültek a pünkösdölőbe, pl. Ég
a gyertya, ha meggyújtják (111–112, 129), Lányok ülnek a toronyba (120, 125). (A pünkösdi szövegű
gyermekjátékokat Bodor Anikó már közreadta: VMND IV. 494–500.)
A pünkösdölők dallama zömében kis ambitusú, mely ütempárok ismételgetéséből és sorolásából,
illetőleg stilizált hanglejtéssel előadott, félig-meddig recitált formulaanyagból áll. Legjellemzőbb a
más magyar téltemető, bőség- és termékenységvarázsló, „pogány tartalmú” szokásokból is ismert
mi-re-do-re archaikus ütempár és különféleképpen kiaprózott változata, mely valamennyi terc kezdetű vajdasági pünkösdölőben szerepel (111–123, a 120–123 nem is áll másból) és a kvint kezdetűekben (124–131) is felbukkan (124–125). Ez a motívum más tájak pünkösdölőiben szintén elő-előfor132

dul, de korántsem ilyen mértékben. Feltehetően középkori örökség az iskolai leckefelmondást idéző
recitatív jellegű szakasz egyes pünkösdölők végén (117–118, 122, 128, 134). Zeneileg is elkülönül
A pünkösdnek jeles napján kezdetű csoport (132–135), mely 17. századi egyházi népéneken alapul.
A strofikus éneket (136) a népszokás alakító ereje jelentősen átformálta, leegyszerűsítette, mintegy a
pünkösdölő „nem keresztény” ütempár ismételgető dallamvilágához hasonította. Egy zentai pünkösdölő pedig mind az egyházi éneket, mind a jellegzetes ütempárt egyesítette magában (135).
Ritkábban a jellemzően kis ambitusú pünkösdölőkbe oktáv terjedelmű, dúr motívum is beépül
(129–131 eleje, 132 közepe), ezek a részletek emlékeztetnek a Keljetek fel / Ne féljetek, pásztorok
kezdetű, ütempáros felépítésű betlehemes énekekre (243-II), továbbá a „seljančica” nevű szerb táncdallamra és „pionír dal” változatára (VMND III, 156, 160, 226).
Sajátságos, hogy még azonos faluból való pünkösdölők dallamai is jelentősen eltérhetnek egymástól. Moholon pl. terc kezdetű, mindössze mi-re-do-re motívumot ismétlő (121), valamint kvint
kezdetű, hexachord terjedelmű (126) és oktáv terjedelmű (129–130) dallamokat egyaránt énekelnek.
Sőt, ugyanaz az előadó, egy szenttamási asszony, azonos szöveggel, de kétféleképpen tudta (124, 127).
Pünkösdi népénekekből ad ízelítőt bácskertesi összeállításunk, valamennyit Buják Mihálytól,
egykori előénekestől gyűjtötte Kiss Lajos (136–139). Végül egy legújabban elterjedt, idegen dallamot közlünk a szerémségi szórványból, amelynek gazdag díszítései arról tanúskodnak, hogy szervesen beilleszkedett a helyi hagyományba (140).

111. Pünkösdölő
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Oan héttől tízévessek vótak, tizenötévesek is elmëntek, de legtöbb tizennégy évessek. Közönségёssen vótak fölőtözve. Mёnt ёgy legelső lány, az vitt ёgy bodzafát, tele vót kötve virágokkal mёg
masnikkal, színes különböző szalagokkal. Akkor mёnt a mёnyasszony mёg a vőlegény. A vőlegény
nadrágba vót, árvalányhaj a kalapján, a mёnyasszonynak fátyol vót a fejin mёg koszorú. Akkor utána
jött a pénztárnok mёg ёgy másik, és utána többen, tízen is. „Bёengedik-e a mimi-mamásokat?” Vót,
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akik ēzavarták. Vót, akik nem adtak pézt, hanem inkább kalácsokat, de leginkább azé’ pézt. Akkor
eljött az este, szétosztottuk a pézt. No, másik nap mënyecskének vót fölőtözve [a menyasszony],
piros kendővel vót bekötve a feje.
Gy: A vőlegény is lány volt?
– Lány. Mindënki lány vót, az egész.
Zenta, Pecze Péterné Vasas Viktória (66).

Bodor A., 1991.

Az Ezt szeretem, ezt kedvelem résztől kezdve táncolnak az Állj ki, szőke kisleányka részig, majd
sorban állva éneklik: Szálljon erre házra… (vö. VMND IV. 495).

112. Pünkösdölő
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Csizsófné: [Pünkösd] első napján mënyasszonynak vót őtözve jëgy kislány. Legalább öten mëntek. Másnapján mëg mënyecskének őtöztették föl, akkor mán piros kendővel hátrakötötték a fejit.
Bodzaágat vittek, szallagok kötözve, más nem. A többi közönségessen [volt öltözve]. Ëgy vitte az
ágat, akkor vót mënyecske és mellette vót ëgy másik személy, a párja, és vót még kettő utánnuk.
Azok is szintén csak oan kislányok.
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„Hallgassák-ë a pünkösdi verset?” No, aki befogadta jűket, bëmëntek, aki nem fogadta, mëntek
tovább. Kaptak pézt, leginkább pézt. Bëszótak kocsmákba is, ahol üldögétek embërëk. Hát vót, aki
aszondja: „Gyertëk ide! No, akkor mondjátok el, mit tudtok!” Ott is kaptak pézt.
Czabafiné: Tízévessek lehettünk, a nagyobbak már szégyellték, nem csináták. Csak lányok voltak, fiú nem volt. A menyasszony fehérbe lëhetëtt és fátyol is vót nëki mëg valami kis koszorú. Én
is, mint vőlegény, kislány ruhába vótam. Régi szokás vót, hogy pünkösdkor kibodzázzák a házakat.
Most má’ ez nem divat.
Zenta, Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (80).
Csizsóf Ivánné Surján Piroska (67).
Czabafi Andrásné Takács Anna (70).

Bodor A., Németh I., Burány B., 1990.
Burány B., 1978.
Bodor A., 1991.

Az Ezt ölelem, ezt kedvelem résznél kezdtek forogni.
Czabafiné az Ég a gyertya kezdetű résztől már nem tudta tovább.
(Gyetvainé másik felvétele ugyancsak 1990-ből, színpadi szereplés alkalmával: Arch. 114B 10.)
Hangzó: 034 (Gyetvainé).

113. Pünkösdölő
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zenta.
Zenta, Kőrösi Gergelyné Masinás Franciska (82).

Banó I., 1941.
Burány B., 1972.

Pünkösd napján és másnapján egy színes szalagokkal feldíszített bodzaágat visz egy menyas�szonynak öltöztetett kislány és egy vőlegénynek öltöztetett kisfiú. Ezeket több gyerek kíséri, főleg
kislányok. A ház előtt megállnak és a vezető megkérdezi: „Meghallgatják-e a pünkösdi verset?”,
vagy „Meghallgatják-e a mimi-mamásokat?” Ha a válasz igen, bemennek az udvarba és eléneklik
az éneket. A menyasszony és vőlegény mögött állók, kezüket összefogva, körben táncolnak (lépésben forognak, tk. járnak) az András bokrétás résztől. Az Öleld, akit szeretsz résznél a kör fölbomlik
párokra, és párosával forognak tovább az áldásmondásig (Szálljon erre házra). Pünkösd másnapján
minden ugyanígy történik, csak a vers holnap lesz része változik máma vanra, és a menyasszonynak
hátra van kötve kendővel a feje. Ilyenkor kapják meg a jutalmat, rendszerint aprópénzt. A vőlegény
mindkét esetben később elmaradt, és csak menyasszony járt pünkösdölni. Az ének és a tánc szinte
azonos A pünkösdirózsa kihajlott az útra (VMND IV. 494–500) kezdetű gyermekjátékkal (Bodor-hagyaték).
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114. Pünkösdi köszöntő
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Dicsértessék a Jézus!
Vót ëgy zöldág, bodzábú, azt vitte ëgy elő’. Mënt ëgy pár, föl vót őtözve az ëgyik mënyasszonynak, a másik mëg [vőlegénynek]. Kettő hátú, akik vótak szintén, [és egy] péztárnok. Úgyhogy öten
vótak. Mikor valahol mëghallgatták, akkor aztán ott mëgátak, bëmëntek a házhó, s akkó [énekeltek].
Mëgin csak mëntek másnap, akkó ugyanezt mondták. Két nap mëntek, második nap fő’ vót
mënyecskének öltöztetve, akkor nem mënyasszony vót. Előző nap mënyasszony vót, második nap
pediglen mënyecske. És akkor az a kettő forgott, mikor mondta, hogy „Öleld, akit szeretsz!” Délután
ëgy-két órakor elkezdték, oszt délután négy-öt óráig [tartott]. Elmëntek ismerősökhöz, mëg volt eset,
még a kocsmába is bëhíták néhol.
Zenta, Kelemen András (83) népi kántor.

Burány B., 1978.

Hangzó: 035.

115. Pünkösdölő
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Döméné: Mink öten vótunk. Ëggy vitte az ágat (bodza vót, fő’ vót díszítve, szalagok vótak rajta),
mënyasszon, vőlegín mëg ëgy koszorús pár. Mëntünk házrú házra. Táncótunk is, csárdást, párossával. Aki fogta az ágat, az á’t, a vőlegény a mënyasszonnyal [táncolt], azok mëg koszorúzták. Még
fordútunk is.
Nagymélykútiné: Szépen felőtözködtünk. Ëgy menyasszon vót, ëgy vőlegény, ëgy mëg vitte
előre a pünkösdi fát. Azt fölékesítëttük szallagokkā, azt’ akkó szépen mëntünk. Akkor: „Mëghallgassák-ë a mimi-mamásokat?” Ahun mëghallgatták, ekkó ēkezdtük. Közbe kicsit forogtunk. Hatan
voltunk. Én vótam a mënyasszony, ëgy mëg (azt hiszëm, a Kállai Maris) a vőlegény. Ëgyszërűen vótunk [öltözve], kis parasztos ruha, hajadonfővē és hosszú coffal. Piros szallag vót a hajunkba, mivel
piros pünkösd vót, hát piros szallag.
Zenta-Felsőhegy, Döme Vincéné Bálint Margit (71),
Bicskei Ferencné Fleisz Ilona (70).
Nagymélykútiné Kaszás Franciska (78).

116. Pünkösdölő
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Bodor A., 1994.
Burány B., 1972.

Zenta, Rózsáné Kőrösi Teréz (63).

Burány B., 1972.

117. Pünkösdölő
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Horgos, Magócsi Andrásné Varga Etel (59).

Burány B., 1972.
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Lásd A pünkösdnek jeles napján kezdettel is énekelt pünkösdölő töredéket (133). Lehet, hogy az
volt ennek az éneknek az előzménye.

118. Pünkösdölő

Nem táncótunk, csak mëntünk. Kis mënyasszont csinátak, mint a lakadalmasok, oszt mëntünk,
öt-hat pár. Bëmëntünk a házakhó, ēmontuk. Meg:
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„Szálljon erre házra az Isten áldása, / Mint régenten szállott az apostolokra!”
Ezt mondtuk a végin. Abba ’zidőbe, mikó én iskolába jártam, akkó. Aztán már nem vót ez.
Ada, Szerdáné Kaszás Amália (78).

Burány B., 1988.

119. Pünkösdölő
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Tobákné: Vót vőfíny, ëgy mënyasszony mëg ëgy vőlegíny, ëgy mëg vitte elő’ a ződágat, a bodzát.
Akkó kérdezték: „Mëghallgassák-ë a mimi-mamásokat?” Aki mëg akarta hallgatni, bëengedték, és
akkor elénekőték.
Zenta, Burány Béláné Bodor Julianna (63),
Burány Ferencné Kaszás Klára (70).
Völgyes, Tobák Istvánné Tóth Ilona (77).

Burány B., 1972.
Burány B., 1977.

120. Pünkösdölő, Mimi-mama-járás
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Oláhné: A menyasszon meg a vőlegín a közepibe, a többi lányok körűforogták. Hát vártuk, ugye,
[hogy] pízt kapjunk. Siettünk hamar elmondani. Pünkösd első napján volt.
Temerin, Bankó Árpád (68).
Oláh Sándorné Pásztor Margit (44).

Burány B., 1975.
Kónya S., 1974.

A gyűjtő Kónya Sándor szerint: A szokás Temerinben élt közvetlenül a második világháború
előtt. 10–12 éves leánykák csinálták pünkösd első napján. Kézen fogva mentek az utcán. Ha be akartak menni valahová, ezt kérdezték: „Mёghallgatják-é a mimi-mama-járást?” Az udvarban körbeálltak, középen a menyasszony fátyollal, fehér ruhában és a vőlegény „bukrítával”. Az énekre táncoltak.
Pénzt adtak nekik (Bodor-hagyaték).
A mindössze terc hangközben mozgó dallam hangterjedelme Oláhné éneklésének végén, a Kis
királyné pácája résznél jelentősen kitágul.
Bankó Árpád előadása kissé akadozó, egy helyi asszony segíti a szöveget felidézni.
Oláhné későbbi lakóhelye Újvidék, a felvétel is ott készült.
Azonos szöveggel, eltérő dallammal ugyancsak Temerinből: 125.

121. Pünkösdölő
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Mohol, Fekete Mária (48).

Király E., 1961.

122. Pünkösdölő
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Urbánné: Eztet hallottam, még szülémtű.
Hódegyháza, Urbán Péterné Sipos Márcel (83).
Bácsgyulafalva, Báló Ferencné Tóth Ágnes (83).
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Burány B., 1972.
Székely M., 1973.

Az Én kicsike vagyok kezdetű recitatív szakasz előtt Urbánné megjegyezte: Ennek nincs oan
nagy valami kótája.

123. Pünkösdölő

Pünkösdőni kisgyerekek mentek, hárman vótak. Vót köztük egy, akit királnak híttak:
Én kiskirál vagyok, nagyot nem szóhatok.
Ami picit szólok, jól meghallgassátok:
Királyi pálcámmal nektek parancsolok. Vivány!
Házrul házra mentek, egyik helett pízt, a másik helett kalácsot adtak nekik. Azé’ mondják, hogy
„addig tart, mint a pünkösdi királság”.
Topolya, Kovácsné Brasnyó Erzsébet (91).

Király E., 1977.

124. Pünkösdölő
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szenttamás, Tojzán Cecília (72).

Füstös I., 1996.

A gyűjtő jegyzete: Pünkösd vasárnapján ebéd után kislányok jártak köszönteni evvel az énekkel.
Ünneplő ruhába öltöztek. A menyasszony fátyolt és virágkoszorút viselt. A vőlegény is lány volt. A
„cigány asszony” kosarat vitt az ajándékoknak (kalács vagy egyéb édesség). Ezenkívül még néhány
kislány ment velük, számuk nem volt megszabva. Virágot vittek. A házban elénekelték a köszöntőt.
Nem táncoltak.
Tojzán Cecília másként is énekelte: 127.
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125. Pünkösdölő

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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Ha nem vót fiú, akkó két lány, ëgyik vót a mënyaszony, a másik a vőlegény. Ëgy pácára vót kötve
ëgy zsebkendő, az vót a zászló. A mënyasszon mëg a vőlegén mënt elől, mink mëg utánna. Mëntünk
tízen, ahányan összejöttünk. Ëgy lány kapta a pézt, és akkó aztán osztottuk. [Feldíszített bodzaágat
vittek] a mënyasszon-vőlegény előtt. [A menyasszonyt] fölőtöztettük mënyasszonnak: fátyol, koszorú, ugyë, a lánnak mëg tëttünk mirtuszt. Legelől mënt a zászlóval.
[Mikor odaértünk egy házhoz,] bekajbátunk, hogy „Mëghallgassák-e a mimi-mamát?” Akkor
körbejátunk. A mënyasszony mëg a vőlegény a közepibe táncót, mink mëg körű’mëntünk, mondtuk
a mimi-mamát. [A menyasszony meg a vőlegény] járták a csárdást, akkor az vót leginkább. Közepibe
ők járták a csárdást, mik mëg kivű’ mëntünk, úgy körűforogtunk, ëgyik így, a másik amúgy. Tíz-tizenöt évesek vótunk, akkor még mindég járták.
Temerin, Szalainé Horváth Rozália (67).

Burány B., 1972.

Az énekes apja cseléd volt, a család tanyán élt. Ő maga iskolába nem járt.
Azonos szöveggel, eltérő dallammal ugyancsak Temerinből: 120. Hangzó: 036.

126. Pünkösdölő
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Mohol, Bilicki Juszti (18).

Király E., 1961.

127. Pünkösdölő
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hát vót a mёnyasszony, a vőlegény, cigány asszony kosárral mёg még ёgy-két pár. Föl vót virágozva a mёnyasszony, valami fátyol volt a fején és virág is, rózsa is. Nem vót nёki mёnyasszonyi
ruhája, kicsit ünneplő ruhája vót.
Bodor A.: És a vőlegény?
– Az is lány volt, az is ilyen kis szoknyácskába.
Bodor A.: Mit kaptak?
– Kalácsot, leginkább ilyesmi volt.
Délután, ebéd után, pünkösd első napján [jártuk].
Szenttamás, Bálizs Lajosné Tumbász Anna (72),
Tojzán Cecília (71).
Bálizs Lajosné Tumbász Anna (73).
Tojzán Cecília másként is énekelte: 124.

128. Pünkösdölő
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Bodor A., 1995.
Füstös I., 1996.

Terjányon laktak az én anyámék. [Terján azóta felszámolt falu Csóka mellett.] Mikó gyütt ez a
pünkösdi királyság, akkó a kislányok fölőtöztek, ëgy mënyasszonnak, mög két koszorúslán vót. Oszt
akkó összefogózkodtak többen is, möntek házrú házra, köszöntötték a pünkösdi királyságot. Ös�szekapaszkodtak, oszt amikó ezt mondták, hogy Én kicsike vagyok, akkó ēkezdtek táncóni, forogni.
Evvē vége lött a köszöntőnek, möntek másik házhó.
Csóka, Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (66).

Burány B., 1980.
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129. Pünkösdölő

157

Ёgy kislán fő vót őtözve kis mënyasszonnak, mëg mëntek nyóc-tíz kis barátnők. Ёgy kis vőlegín
ottan mellette, no, az vitte jaz ágat. Csak tiszta kislányok. Akkó bëköszöntek a házhó: „Szabad-ë
pünkösdőni?” Danótak is mëg táncótak is, a mënyasszon hun középëtt, hun benn a körbe. Mikó
odaértek, hogy Ezt szeretem, ezt kedvelem, akkó gyorsabb lépésbe forogtak körű. A mënyasszonyná’
vót ëgy ződág, s akkó ű csapkodta körbe ja kislányokat, akik forogtak körülötte. Inkább rózsaágat
[vittünk], ha nem vót, akkó bodzaág is [megfelelt]. De azé’ leginkább, ha csak lëhetëtt, olyan szép,
hosszú pünkösdi ágat, rózsaágat.
Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (50).

Burány B., 1978.

130. Pünkösdölő
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Ëgy kislán fölőtözött kismënyasszonnak, mëg mëntek nyóc-tíz utánna való kis barátnők. Mos’
nem tudom, hogy a mënyasszon fogta a ződágat vagy az csak mënt? Vagy aki mënt elő’ vele, mint
ëgy kis vőlegín, hogy az vitte-jë az ágat? Akkó bëköszöntek a házhó: „Szabad-ë pünkösdőni?” Hogyha elválāták – ott is, hát persze, fizetésé’ mëntek –, akkó énekőték, hogy Mimi-mama... Olyan hét–
nyóc–kilenc [éves] kislányok vótunk, mikó mëntünk.
Mohol, Mészáros Józsefné Dobre Etelka (42).

Burány B., 1978.

131. Pünkösdölő
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Vót ёgy fa, amit vittek, az ki vót szallagozva többféle szallaggā. Ëggyik házhoz, a másikhoz
bёmёntek és kérdezték, hogy szabad-ё pünkösdőni. És ahol mёgengedték, ottan elmondták. Táncótak
erre, összefogták a kezüket és táncótak, körbe forogtak.
Gy: Mekkorák voltak, hány évesek?
– Tizennégy-öt-hat körű’, lányok.
Kevi, Gordán Ferencné Ginza Klára (67) és több asszony.

132. Pünkösdi köszöntő
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Bodor A., 1995.

161

162

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mëntünk ëgypáran, barátnők, ilyen gyerëkëk. Kicsik vótunk még. Olyan nagyon messzire nem
mëntünk; mëntünk szomszédokba mëg esetleg rokonokhó. Akkor bëköszöntünk: „Dicsértessék a
Jézus! Szabad-ë pünkösdöt köszönteni?” Akkor ēmondtuk ezt a mondókánkat. Örűtünk, hogyha kaptunk ëgy mit tudom én, ëgy... Nem táncótunk, csak mëgá’tunk a szoba közepin vagy a ház előtt. Vót,
aki bëhítt, hogy mënjünk bë, ha mëg nem híttak bë, akkor mëg a ház előtt.
Akkorába divat vót az sok helën, hogy fontak mezei virágokbú szarkaláb-, pipacs- mëg búzavirág-koszorút. Fő’ vót akasztva a ház elébe, szögre. Mink nem vittünk virágot. Csak úgy normálissan
fő’ vótunk őtözködve.
Martonos, Sóti Mihályné Beszédes Etelka (46).

Burány B., 1972.
Bodor A., Németh I., Burány B., 1990.

Az énekes 34 éves korában Zentára költözött, a felvétel ott készült.
1990-ben kétszer egymás után énekelte, a variánsok erre vonatkoznak.
Elejét vö. a 136. pünkösdi énekkel. Hangzó: 037.
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133. Pünkösdölő

2. Melyet Krisztus ígért vala,
Akkor mén el menyországba
Mindenek láttára.

3. Tüzes nyelvek megszóllása
Úgy, mint szelek megzúgása...

Édesanyámtú’. Ők mikor lányok vótak, akkó jártak úgy házrú házra, és ezér kaptak valamit.
Horgos, Magócsi Andrásné Varga Etel (59).

Burány B., 1972.

Variáns: a 136. pünkösdi ének, lásd annak jegyzetét.
Lásd a Mimi-mama kezdettel is énekelt pünkösdölőt (117), ami lehetséges, hogy ennek az éneknek volt a folytatása.

134. Pünkösdölő
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Dicsértessék a Jézus!
Hódegyháza, Szabóné Süli Örzse (80).

Burány B., 1972.

135. Pünkösdölő
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Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (68).

Burány B., 1972.
Burány B., Tripolsky G., 1967.

Elejét vö. a 136. pünkösdi énekkel.
(Hasonló pünkösdölő Zentáról: Burány 2000, 311–313.)
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136. Pünkösdi ének

2. Amit Krisztus ígért vala
Akkor a tanítványoknak,
Menyországba mikor méne
Mindenek láttára.

4. Megtellenek Szentlélekkel,
Kezdének szólni nyelveken,
Mit őnékik a Szentlélek
Ad vala szóllani.

3. Tüzes nyelveknek szólása
Úgy, mint szeleknek zúgása
Leszálla az ő fejükre
Nagy hirtelenséggel.

5. Örüljünk azért őneki,
Mondván ékes énekeket
Felmagasztalván ő nevét
Örökkön-örökké!

Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

Európa-szerte elterjedt, középkori egyházi népének változata (Szendrei–Dobszay–Rajeczky
1979, I. 56–57, II. 26). Magyar forrásai: Eperjesi Graduál (1635), Cantus Catholici (1651), pünkösdi szöveggel a Debreceni énekeskönyvben jelent meg (1774). Moldva kivételével mindenütt ismerik
mintegy harminc változatban, további hatvan változata erősen átalakított, leegyszerűsített, ezek pünkösdölőként használatosak.
Variáns: végletesen leegyszerűsítve 133 és 132, 135. eleje.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 18.118.0/1–2.
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137. Pünkösdi ének

2. Tüzes nyelv alakba
Jöve az Úr Lelke.
Krisztusnak kis nyáját
Szent imában lelte.
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

Dallamtípusáról, a variánsokról lásd a 163. adventi ének jegyzetét.
Szövege: Orgonahangok, 654.

138. Pünkösdi ének

2. Értelmünkben gyújts világot, ó, bölcsesség Istene,
Oszlasd el a nagy vakságot, melynek elföd éjjele! Refr.
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.
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19. századi, dúr pentachord egyházi népének (Zsasskovszky énektár, 1855). Szövege az egyházi
énekeskönyvekben: Édes Jézus, én szerelmem, ó, mily nagyon szeretlek (Hozsanna, 144, Éneklő
Egyház, 184).
Variáns: a 175. adventi ének.
Dallamtípusa nem szerepel az MTA népzenei gyűjteményében.

139. Pünkösdi ének

2. Jöjj el, vigasztalónk, édes jó Istenünk,
Jöjj el, mert készen vár a mi szívünk s lelkünk! Refr.
A szentmise elétt szoktuk énekelni.
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

Kontaminált dallam. Előtagjáról lásd a 157. kisasszonyi ének, utótagjáról a 178-V. szentcsalád-járás énekének jegyzetét.

140. Pünkösdi ének
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2. Pünkösdi szép rózsa, nyílj ki szívünkben,
Hogy a Szűz Márija legyen elménkben! Refr.
3. Pünkösdi szép rózsa, el ne hervadjál,
Minket, Szűz Márija, te el ne hagyjál! Refr.
Dobradó, asszonyok.

Bodor A., Németh I., 2002.

A legújabb időkben divatba jött az ún. „Lourdes-i ének” (Úrangyalát végzi a kis Bernadett. Refr.:
Ave, ave, ave, Mária) érzelmes, alkalmi szöveggel, mely Jézus mennybemenetelét pünkösdre teszi,
holott azt tíz nappal korábban, áldozócsütörtökön ünneplik. Mintegy harminc változata ismert a Kárpát-medencében, főként mint búcsús- és koldusének.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 11.177.3/1.
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