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A májusfaállítás a megújuló élet szimbólumaként jeles ünnep a néphagyományban. Az „égig
érő” fa állításának szokása egyre inkább terjedőben van, manapság már a városokban is dívik.
Nagyalásonyban is szokásba vették; Csöngei Gábor polgármester éppen öt éve határozta el,
hogy minden évben összetoborozza a férfiakat egy közösségi májusfa felállításához.

A májusfa férfiúi jelkép; magas, sudár fa, lehetőleg zsenge, zöld ágakkal. A külcsín
tájegységenként eltér. A lehántolt kérgű, magas, kis lombkoronájú fák állítása az általunk
leginkább ismert, de sok helyütt egy magas rúd végére tűzött lombozat, kerék, vagy alacsony
méretű lombos fák díszítése a jellemző, esetleg csak zöld lombok és ágak, jelképezik. A
ráaggatott szalagok, zsebkendők, vagy borosüvegek, mint kellékek, a nőt, a termékenységet, a
bőséget jelképezik. Ezért aztán az ünnep túl a hölgyek előtt történő főhajtáson túl a
mezőgazdaságban is nagy fontossággal bír, mint az időjóslás eszköze, hiszen a hiedelem
szerint, ha a májust megelőző éjszakán esik az eső, nagy termésre számíthatnak a gazdák. A
májusfát elsősorban hajadon lányok háza elé teszik le, de állítják köztiszteletben álló személy
és közösség részére is.

Nagyalásonyban a férfiak április utolsó napján tesznek eleget a májusfa állítás nemes
feladatának. A kiválasztott fa legalább negyedszáz méter magas kell legyen, a szállítás az
erdőből a falu főutcáján keresztül egy a traktorhoz erősített lánc igénybevételével történik. A
férfiak a Ludas-tó közösségi helyszínén végzik a fa lehántását, melyre ezt követően koronaként
még egy fenyőfát is hozzáerősítenek, melynek krepp-papír csíkokkal történő díszítését még a
földön elvégzik. A feladatot csapatban oldják meg, de ekkora fához a gödör kiásását, a fa
felállítását, és a föld tömörítését markoló segíti. A helyszínen résztvevőknek nagy élményt
adnak azok a mozzanatok, melyeket követően a hatalmas fa kiegyenesedve elfoglalja az őt
megillető helyét a parkban. A lányoknak, asszonyok a munkálatokban nem vesznek részt,
egyszerűen örömmel szembesülnek a végeredménnyel.

A Ludas-tavi májusfa felállítása fontos esemény a falu életében. Az alkotás majd egy hónapig
hirdeti az együvé való tartozást. A nagyalásonyi májusfa a falu minden pontjáról, de egészen
messziről, talán a környező településekről is látható.
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Kidöntése május végén a férfiak által járt „Lánc, lánc, eszterlánc” c. nótára eljárt, általuk
„marhatrapp”-nak nevezett táncot követően ünnepség keretében történik a falubeliek
részvételével. Nagyalásonyban ezen a hétvégén tartják a gyermeknapot is.
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