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Az Agghegyalja Mozaik PLUSZ a  támogatásával valósult meg.  

Múltidéző  
 

Április 23-án lesz Abrahám Sándor egykori 
kövesdi plébános halálának 160. évfordulója. Ez alka-
lommal emléke előtt szeretnék tisztelegni. 

Abrahám Sándor Ebergőcön született 1769. má-
jus 25-én. A győri szemináriumban folytatott tanulmá-
nyai után 1793. december 22-én, karácsony előtti vasár-
napon szentelték pappá. Egyházi szolgálatának teljes 
idejét Kövesden töltötte; 1794 novemberétől 1799. már-
cius 4-ig (elődje elhunytáig) kápláni, ezt követően ad-
minisztrátori, majd május 31-től 1852. április 23-án 
bekövetkezett haláláig plébánosi minőségben szolgált. 
Itt helyezték örök nyugalomra életének 84., papságának 
59. évében. Azon kevés egyházi személyek közé tarto-
zott, akik 50. papi jubileumukat ünnepelhették a kor-
szakban. Plébánossága utolsó éveiben már káplán segít-
ségére szorult, ezt a szolgálatot először Flaskár Antal 
(1846–1850), majd Molnár János látta el 1851 márciu-
sától. Utóbbit később plébánossá választották (1852–
1860).  

Abrahám Sándor hosszú lelkipásztori működése 
alatt nagy érdemeket szerzett. Káplánsága idején az idős 
Valdecz István plébános (1745–1799) segítője volt, az 
utolsó két évben szinte minden lelkipásztori teendőt ő 
végzett.  

Munkásságának kiemelkedő érdeme a temp-
lomépítés körül nyújtott támogatása. Templomunk, 
mely gróf Széchényi Ferenc kegyúr költségén épült 
1810 körül (a torony 1806-ban), kétségkívül a plébá-
nosra is nagy terhet rótt. 1832-ben a plébániaház és 
gazdasági épület építésénél is segédkezett. Végrendelet-
ében szegény iskolás gyermekek javára jelentős pénz-
összeget hagyott, valamint 40 forintot hagyományozott 
a templomra egy mellékoltár felállítása céljából, amely 
csak halála után, 1856-ban valósult meg. (Ez az oltár 
volt a mai mellékoltár elődje.) 

Szintén az ő alapítványából 
készült 1856-ban a temető nagyke-
resztje, amely 1973-ig állt fenn. Sza-
badidejében előszeretettel méhészke-
dett. A templom kegyurával és a 
község földesurával, gróf Széchényi 
Ferenccel (1754–1820), majd Széché-
nyi Lajossal (1781–1855) való 
együttműködése példaértékű volt. 
Feltételezett síremléke ma is áll a 
temetőben, azonban a márványtábla hiánya miatt – 
sajnos – ez nem állapítható meg biztosan. 

Forrás: Levéltári adatok alapján (a pontos jelzeteket 
terjedelmi okok miatt mellőzöm). 

Kelemen Dávid 

MÚLTIDÉZŐ 

  
 Tarka barka kisnyulacska, 
 hogy lehettél ilyen csacska, 
 tyúk módjára fészket rakva 
 tojást tojtál húsvét napra! 

   Bizonyára már sokan elgondolkoztak azon, hogy a 
hagyományosnak számító húsvéti motívumok, mint 
például Jézus jelképének számító bárány, vagy a tojás 
mellett, miért jut éppen a nyúlnak kiemelkedő szerep. 
Az talán még nagyobb kérdéseket vet fel, hogy hogyan 
alakult ki az az elképzelés, hogy a tojásokat a nyuszi 
tojja.  

   Sajnos erre tudományos és mindenki által elfogadha-
tó válasszal én sem tudok Önöknek szolgálni, azonban 
íme néhány lehetséges magyarázat: 
Egy régi kereszténység előtti legenda szerint Eostre, a 
Hold istennője, akit általában nyúl képében ábrázoltak, 
egy sérült madarat talált a mezőn. Azért, hogy meg-
mentse a pusztulástól, nyúllá változtatta, azonban az 
állat megőrizte tojásrakó képességét. Így válhatott a 
nyúl a termékenység istennőhöz kapcsolódó legenda  

 

nyomán a megújulás és egyben az egyik legnagyobb 
katolikus ünnepnek, a Húsvétnak jelképévé. 

   Egy másik feltevés szerint, csupán egy félreértésnek 
köszönhetően találkozunk a húsvéti nyuszival, még 
pedig azért, mert német nyelvterületen húsvétkor 
szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni, aminek német 
neve Haselhuhn, röviden Hasel volt, ami azonban 
nagyon hasonlít a Hase hangsorra, ami nyulat jelent. 
Innen már csak egy lépés, hogy a gyöngytyúk egy L 
betű elhagyásával nyúllá változzon és továbbéljen a 
köztudatban, mint húsvéti tojásrakó. 

   Azonban az is előfordulhat, hogy a szaporaságáról 
ismert állat csupán ennek a tulajdonságának köszönhe-
tően vált a mai napig meghatározó szereplőjévé a tava-
szi megújulás, a Húsvét ünnepének. Számos elképzelés 
kering még a témával kapcsolatban, mindenkinek a 
fantáziájára bízom, hogy melyikkel is szimpatizál. Ha 
valakinek van egyéb információja a kérdéssel kapcso-
latban, szívesen fogadom. 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok 
minden kedves Olvasónknak! 

 Dani Krisztina 
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