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A tavaszünnepek sorába illeszkedik a májusfaállítás hagyománya, melynek szokása manapság
sincs kiveszőben. Elöljáróink elhatározták, hogy az idei virágpompás tavaszon meglepetésként
felállítják a lányok, asszonyok számára a falu májusfáját. A kezdeményezés hagyományőrző
céllal született, így az elkövetkezendő évek során minden május elsején májusfa köszöntheti a
hölgyeket a Ludas tónál.

Az ötletet tett követte, és az április közepén megtartott közmeghallgatáson Csöngei Gábor
polgármester meginvitálta a falu legényeit, és férfiait, hogy közösen állítsanak májusfát. A
május 1-jét megelőző este a vállalkozóbb szellemű férfiak kedvét még a borús égbolt, és a
folyamatosan csepergő eső sem vette el, fűrészt és fejszét ragadva elindultak a falu határába,
ahol megtörtént a megfelelő fa kiválasztása, majd kivágása és az ágak eltávolítása.

Bár a fa helyszínre vontatása már traktor segítségével történt, azért maradt még feladat bőven
az egyre szaporodó létszámú résztvevőknek. Menetközben egy további fa is kivágásra került, –
egy sűrű lombozatú fenyőre esett a választás, – melyet korona gyanánt a nyárfa tetejére
szántak. Az igazi munka a helyszínen vette kezdetét, a résztvevők megtisztították a kéregtől a
fát, és a hozzáerősített fenyőfa is megkapta ékeit, a krepp papírból készült színes szalagokat, s
nem maradt más hátra, mint a végső helyére állítani a májusfát. Ez először nem ment
zökkenőmentesen, hiszen a fa magassága a 20 métert is meghaladta, de végül a munkagép
segítségével sikerült a földbe állítani és rögzíteni a fát. A férfiak megtették a magukét és így
másnap a hölgyeket és a Ludas tónál megrendezett évadnyitó horgászverseny résztvevőit
pompázatos májusfa köszöntötte. A hatalmas méretű fát sokak szerint még a szomszéd faluból
is látják!

Májusfákat a népszokások szerint azonban nemcsak közösségi célból, és a falu ékére állítanak,
azokat a lányos házakhoz is szokás vinni. A májusfa ugyanis nemcsak a természet
megújhodásának szimbóluma, hanem szerelmi üzenet is. A május a szerelem időszaka, a
májusfa állítása a férfiasságra, a szalagokkal díszített korona a nőiességre, s együtt a
termékenységre utal. A májusfa állításának napja termésjósló nap is. A kalendárium szerint „ha
május elseje előtti éjjel esik az eső, nagy termés lesz”
, így talán az eső sem érkezett az idei májusfaállításra hiába.
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A közös májusfákat sokfelé pünkösdkor bontják, s ez már nyilvános ünnep. Ilyenkor szokásos
szertartás a fa körültáncolása, a májusfára mászás, játékos versenyek megtartása és a
mulatozás. Így történik ez Nagyalásonyban is, hiszen május utolsó vasárnapján, a gyermeknap
alkalmából várják a kicsiket és a nagyokat egy közös ünneplésre, s egy ismételt
horgászversenyre.

Somogyi Norbert, Sörösné Kolonics Erzsébet
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