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Húsvét 
Nyuszi hozza a tojást? 

A húsvét jelképei közül talán a legismertebb a nyúl és a tojás. De vajon mi köze van egymáshoz a 
kettőnek? Miért a nyúl hozza a húsvéti tojást, amikor a nyúl emlősállat, a tojást pedig a tyúk tojja, ezt 
már az óvodás gyerekek is tudják? Próbáljuk meg kibontani az összekuszálódott szálakat!

A tojás és a nyuszi úgy kerül össze, hogy mindkettő a termékenység jelképe: a nyúl a szaporaságáról 
híres, a tojás pedig az élet bölcsője. A tavaszt termékenységet hoz magával: mindenütt növények 
sarjadnak, virágok nyílnak, a madarak fészket raknak, és ilyenkor születik a legtöbb állatkölyök. A 
várva várt tavaszt és vele a termékenységet már a kereszténység előtti népek is ünnepelték. 

Keresd meg a nyulat a holdban!
A germán-kelta mitológia szerint a szerelem és termékenység istennője Eostre volt, akinek szent állata 
nem más, mint a mezei nyúl (az ő nevét fedezhetjük fel a húsvét angol és német nevében: Eastern, 
illetve Ostern). A női termékenység ciklusa a hold ciklusával esik egybe, és a hold járása alapján 
számoljuk ki a húsvét időpontját is. A telihold foltjai, ha jól megnézzük, kis fantáziával egy ágaskodó 
nyúl alakját adják ki – fantáziából pedig eleink nem szenvedtek hiányt. 

Fészek a fa alatt
Megvan tehát külön a tojás, és külön a nyúl, de még mindig nincs magyarázat arra, hogy miért a nyúl 
hozza... Németországban a mezei nyúl neve Hase, de tojást nem tojik. Tojik azonban helyette egy 
vadonélő tyúkféle: a fajdok családjának kistermetű képviselője, a császármadár, amely a talajon építi 
fészkét. Magyarországon nem túl gyakori, de Németország hegyvidékein a gyerekek ennek a 
madárnak a tojásait keresték a fák, bokrok alján. A madár német neve Haselhuhn – vagyis nagyon 
hasonlít a nyúl nevére, és ez más elég is a keveredéshez! 

Őrült, mint a márciusi nyúl
A húsvéti nyúl egyébként nem házinyúl, és nem is üregi nyúl, amely a házinyúl őse – ezek ugyanis nem 
őshonosak Európa északi részén. A nevük is csak a magyar nyelvben ugyanaz, németül vagy angolul 
egész másképpen hívják a két állatot, és a húsvéti nyúl megnevezésében mindig a mezei nyúl nevét 
használják. Ez az üregi nyúlnál nagyobb termetű, nyurgább testalkatú és hosszabb lábú, kanálfülű 
nyuszi a tavaszi párzási időszakban elfeledkezik legendás gyávaságáról, és sokszor az ember szeme 
láttára hadakozik vetélytársával – az angoloknál van is ilyen mondás: őrült, mint a márciusi nyúl. 

Két ünnep összeér
Amikor a kereszténység elterjedt Európában, ünnepeit igyekezett összehangolni a már meglevő 
ünnepekkel. Így aztán ahol Jézus születése a téli napforduló ünnepével esik egybe, úgy a keresztre 
feszítése a tavaszi termékenységünneppel. Az emberek bizonyára könnyebben elfogadták az új 
ünnepet akkor, ha megmaradhattak a régi külsőségei, a megszokott kellékei. És mivel a házinyúl ma 
már ismertebb a mezei nyúlnál, hiszen együtt él velünk, a mai gyerekek számára ő hozza a húsvéti 
tojást. 


