3200430 – Májusfaállítás
HATÁRIDŐ: 05.04. Vasárnap
Május elseje jeles nap a néphagyományban. A májusfa- (májfa, hajnalfa, jakabfa, jakabág) állítás ünnepe.
Ekkor van Szent Jakab apostol napja, ezért aztán a májusfát Jakab-fának is nevezik. A 18. században a
templomokban is májusfát állítottak, ami a tanítók és diákok dolga volt.
1. Melyik apostol napja van ekkor?
2. Kik állították a fát a templomokban?
A májusfa persze szerelmi ajándék is lehetett, sőt, nagyon is az volt. E napra virradóra az ifjak a hajadonok
ablaka előtt, lehetőleg észrevétlenül zöld fát állítottak fel.
3. Milyen ajándék volt a májusfa?
A májusfák kivágása, szállítása hajnali feldíszítése a legénybanda közös, bizalmas feladata volt – igazi
csapatmunka volt éjszaka. Az udvarlási szándék komolyságát jelezhette a fa fajtája, nagysága. Többnyire
szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással díszítették fel. A fát többnyire
őrizték, hogy a vetélytársak el ne vigyék, meg a rivális udvarló csapata ki ne döntse.
4. Kik állították a fát?
5. Mivel díszítették fel?
Nagy szégyen volt, ha a májusfát nem táncolták ki, mert ezzel azt hozták nyilvánosságra, hogy a frigy
valamiért nem jön, nem jöhet össze, a fiú elállt az udvarlási szándékától.
6. Miért volt szégyen, ha nem táncolták ki a májusfát?
A 15. századtól kezdődően szólnak forrásaink a májusfa állításáról, a szokás azonban bizonyosan régibb. A
fa május utolsó vasárnapján került ki a földből, ugyanis akkor volt a májusfatánc.
7. Mikor táncoltatják ki a májusfát?
Délután összegyűltek a fiatalok és elindultak sorba kitáncolni a májusfákat. A lányos házaknál ekkor már
készültek a vendégsereg fogadására. A kapu elé egy asztalra készítettek ki bort, pálinkát, pogácsát. A fa mellé
szúrtak egy ásót. Ahogy megérkezett a menet, körbetáncolta a fát. A talpalávalót a cigányzenekar húzta.
Közben a legény, aki a fát állította, az ásóval elkezdte kiásni a fát. Ha a fa kidőlt, a táncnak vége szakadt, majd
a háziak kínálgatták a vendégeket. Ez így ment májusfáról májusfára, míg el nem fogyott. Este bált tartottak,
ott folytatódott a mulatság. A mai napig ugyanígy zajlik le a májusfaállítás és a fa kitáncolása.
8. Rajzold le a májusfát és azt, hogy mivel díszítették föl! (5. kérdésre a válasz alapján)

