A húsvéti tojás és a keresés
A népszokások, az egyes keresztény ünnepekhez kapcsolódó szokások képi nyelve inkább az érzelmi
világunkat érintik meg, nem a gondolkodásunkat. Közvetlenül szólnak lelkünk mélyebb rétegeihez.
Nézzük meg közelebbről a húsvéti tojást, mint az élet örök visszatérésének, a
feltámadás erőinek jelképét! A tojás kemény héja körülzárja a lágy részeit,
amelyből az új élet fejlődik ki. Amikor eljön az ideje, belülről új élet tör ki a
kemény héjból, a halott burkot otthagyva. Ez a folyamat közvetlenül
emlékeztethet arra, amikor az emberi lélek elhagyja a testét. A test halott
burokként visszamarad. Így lesz a születés a halál képe, vagy fordítva: a halál a
születés képe. Abban rejlik a Húsvét titka, hogy észrevegyük a halálban az új
születést.
A tojáshoz hasonló ebben az értelemben a mag is, míg külső héját leveti, új
növény fejlődik ki belőle.
A mag vagy a tojás átalakulása a legszebb jelkép, amit a természet elénk tár a Húsvét megértéséhez.
Az eredeti szubsztancia teljesen feláldozza megát az új születéséért. Minden tojásban egy arany Nap,
a tojássárgája van elrejtve. A különböző mitológiákban is találkozunk a tojással, mint jelképpel: az
indiaiaknál az aranytojás, mint ragyogó nap két részre bomlik és így keletkezik az ég és a föld. A
perzsák úgy képzelték a gonosztól mentes világot, mint egy óriási fénytojást. Az egyiptomiak
temetkezési szokásainál a legbelső koporsót, amelyben a múmia feküdt, tojásnak nevezték.
Görögországban Húsvétkor a sírokra piros tojást tesznek. A Kalevalában, a finn nép eposzában is szó
van a Nap és a tojás kapcsolatáról: az egész kozmosz 7 tojásból származik:
„ Tojáshéj alsó feléből idelenn az Anyaföld lett…
A keresztények számára a tojás a feltámadás szimbólumává vált.
Miért festjük?
A görög nyelv segíthet bennünket, ezt jobban megérteni. Görögül az ékszert, a díszítést „ kosmos”-nak
mondják. A kozmosz ugyanakkor rendet is jelent, világot, világrendet. a kozmosz ellentéte a káosz. A
húsvéti tojás kis világa, díszítése által törvényszerűen kerül a világrendbe. A körök, spirálok,
hullámvonalak, különböző organikus minták, ezekre az összefüggésekre utalnak. A színek, akárcsak a
képek és a minták különösen hatnak a lélekre, és éppen a színek által juthat kifejezésre a lelkiség.
Természetesnek tűnik, hogy befestjük a tojásokat, hiszen ezek nem a hétköznapi, hanem egy
megkülönböztetett időszak, a húsvéti ünnep tojásai. Helyenként a festés a piros színre korlátozódott,
Krisztus vérére emlékeztetve.
Miért keressük?
A Bibliában a Húsvéti ünneppel kapcsolatban többször esik szó a keresésről. A János evangéliumban
olvashatjuk, hogy Mária Magdolna sírva állt a nyitott sír előtt, mert nem találta Jézus holttestét a
sírban. „Asszony, miért sírsz, kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki:
uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt és én elviszem őt.( János, 20, 15)”
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Más evangélistáknál az angyalok mondják a sírhoz érkező asszonyoknak, hogy az, akit keresnek már
nincs a sírban, feltámadt.
Ez a kit (vagy mit) keresel” a Húsvét központi motívuma. A bennünket belsőleg éltető erők keresésére
utal a régi hagyományokban a húsvéti tojáskeresés. Hagyjuk tehát a gyermekeket tojást keresni, mert
ezáltal összekötjük azt a kívánságot, hogy ők keressék az életükben a kapcsolatot a belső feltámadási
erőkkel, és azt meg is találhassák.
Egy örmény könyvfestmény klasszikus módon mutatja be a tojás és a feltámadás szimbolikus
összefüggését. Ahogy az asszonyok jönnek az üres sírhoz és az angyal, aki a sírnál ül, az evangélium
szavait látszik mondani: Nincs itt, feltámadott” . Ezek a szavak nincsenek a képen,hanem az angyal
intő ujja felett egy szép, nagy tojás látható.
A húsvéti nyúl
A XVII. sz. vége felé a tojáskeresés szokása összekapcsolódott a húsvéti nyuszi alakjával. Mi az oka?
A nyúl már a germán mitológiában is szerepet játszott, mint a tavasz, a fény és a termékenység
istennőjének, Ostarának a kísérője. ( A húsvét szó németül „Osten”)
A nyúl egyik tulajdonsága, a menekülésnél tanúsított magatartása: az üldözője elől menekülő nyulat
felváltja egy társa, ami egyfajta szociális tulajdonságra, áldozatkészségre utal. Feltűnő, hogy a
buddhista legendákban is feltűnik az önmagát feláldozó nyúl.
A nyúl képét különösen a keleti legendákban hozzák összefüggésbe a holderőkkel, azaz a szaporodási,
öröklési és növekedési erőkkel. A nyúl kapcsolata a Holdhoz nemcsak a keleti legendákban szerepel, A
nyúl az egyik legszaporább állat, tehát az öröklési, szaporodási erőkhöz rendkívül erősen kötődik.
Ezzel magyarázható, hogy a szaporodási erőkre-annyira ható Holdhoz erős szálak fűzik.
Míg a nyúl a Holddal kapcsolatos erők jelképe, addig a színes húsvéti tojás a Nappal kapcsolatos,
hiszen a színekben a fényszerű, a Nap-szerű él. Az öröklési árammal összefüggő holderők a múltból
öröklött képességekre emlékeztetnek, a Nap pedig akaratunk kibontakoztatásához, mindennapi
tetteinkhez, jövőt alakító tevékenységünkhöz ad éltető erőt.
A húsvéti nyuszi szerény jelképünk lehet, amikor önmaga a háttérben maradva, hozza a színes húsvéti
tojásokat.
Húsvét vasárnap hajnalán szokás napkelte előtt szótlanul egy forráshoz menni és onnan vizet
meríteni. Úgy tartják, hogy ennek a víznek, hogy gyógyító hatása van, de csak akkor, ha némán
merítettek. A „fecsegő víz” nem használ- tartották régen.
A magyar mitológiában Villő istennő, tündérlány, kinek haja virág, zöld ág, teste kagylókkal díszítve, a
tavaszt hozza. Vízben cserél helyet a telet elűző másik nőalakkal, Kiszével, ki a telet elkergetve eltűnik
és átadja a helyet az újnak, az éltetőnek. A téli, befelé forduló figyelem a külsőre irányul, kifelé fordul.
A villőzéssel, azaz a szalagokkal, színes tojásokkal feldíszített zöldággal a házról házra történő
jókívánságmondással is ebben az időszakban találkozunk. Villő érintése nyomán elindulnak a vizek,
virágba borulnak a fák, zöldbe borulnak a mezők. Villő a Tisza vízében mossa és fésüli szőke haját.
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A Húsvét, azaz a Vízhányás a megtisztító, illatos vízzel való locsolás az új születésének, a halálon
aratott győzelemnek, az életnek az igenlését fejezi ki.
Forrás:
-részletek: Freya Jaffke, Brigitte Barth ünnepekről szóló írásából
- fordítás „Högtider med barn” (Ünnepek a gyermekekkel)c. svéd nyelvű könyvből
- saját jegyzetek és korábban leírt gondolatok
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