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A végtelen távlata – avagy a Jézusi relativitás
 

Kisgyermekek Jézus körül. Lendületesek, 
érdeklődőek, aktívak és lelkesek. Őket még nem tartják 
vissza megszokások, szabályok, beléjük táplált félelem- 
és szégyenérzetek. Persze esetleg zajosak is, kérdéseik 
vannak, nem kiszámíthatóak, az egyik még Jézus ölébe is 
bele kívánna ülni. A tanítványoknak zavart jelentenek. 
Fontosságuk és komolyságuk kerül megkérdőjeleződésre, 
lekicsinylően tekintenek a gyermeki dolgokra. Jézus 
azonban középpontba helyezi és példaként állítja 
mindenkori tanítványai elé e kicsinyeket.   

Főhelyeket, hatalmakat és 
rangokat válogató fontoskodók. 
Sokan vannak, mindig is sokan 
voltak és számuk csak 
állandóan gyarapszik. Soha 
nincs idejük, állandóan 
rohannak, gépiesen és 
pragmatikusan kezelnek 
mindenkit és mindent, aki-ami 
útjukba kerül. Feladatokkal, 
teljesítménnyel és megszerzett 
elismeréssel igazolják 
önmaguk. Az értelem uralma 
érzelmeiket is elfojtja, önként 
vállalt rabságuk mélységét nem 
is érzékelik. Jézus szembesíti 
őket helyzetükkel, amikor az 
asztalfőről az utolsó helyre 
küldi őket. Aki felmagasztalja 
magát, megaláztatik, aki pedig 
megalázza magát, felmagasz-
taltatik.  

Koldusok, betegek és 
kirekesztettek. Ők is sokan vannak és számuk nekik is 
csak egyre növekszik. Ők a vesztesek, a lenézettek, a 
lemaradók. Akik másokra szorulnának, mert életük 
problémáit nem tudják maguk megoldani. Akadnak, akik 
önhibájukból kerülnek e keserves helyzetbe, mások 
esetében még ez a megállapítás sem helytálló. Sajnálatot 
kapnak, az okok kutatása, a miértek magyarázata nagy 
erőkkel folyik, sokan jól megélnek belőle, ígéretekkel már 
többször elküldték őket. Jézus azonban nem elemez, 
sajnál vagy ígér, hanem leül közéjük és velük vacsorázik. 
Szeretetet és bizalmat ad, közösséget vállal azokkal, akik 
ezek hiányától szenvednek leginkább. 

Az aratásban dolgozó tanítványok. Nehéz a munka, 
kínkeserves, számolni kell értetlenséggel, gúnyos 

megvetéssel, lenézéssel, eredménytelenséggel. Persze, 
azért örömök és apró eredmények is vannak, amelyek 
túlsegítenek egy-egy nehezebb időszakon, és azért ott a 
munkáért való elismerés titkos vágya is. Hogy a Gazda 
kifejezi megelégedettségét, hogy nyilvánvalóvá válik a 
tanítványi élet és küldetés különlegessége, hogy érkezik 
az extra jutalom. Jakab és János is szeretne Jézus 
dicsőséges uralkodásában a jobb és bal oldalon ülve 
részesülni. Aztán jön a csalódás: Hogyhogy ugyanannyit 
kapnak azok is, akik csak az utolsó órában érkeztek?! Hát 

nem igazságos az Úr?! Aki nagy 
szeretne lenni, annak szolgává 
kell válnia?! Az Emberfia is azért 
jött, hogy ő szolgáljon, és életét 
adja váltságul sokakért?! 

A morzsákból részt kívánó 
kánaáni asszony. Olyan hangosan 
és kitartóan kiáltozik, hogy már a 
tanítványoknak is kínos a helyzet. 
Jézus kutyának nevezi és 
megszégyenítve elküldi. Az 
asszony nem tiltakozik, de az 
asztalról lehull morzsákra ő is 
igényt tart. Tudja helyét, 
elfogadja, hogy utolsó a sorban, 
de töretlenül bízik abban, hogy 
neki is helye van Jézus oldalán. 
Nagy a te hited! – mutat rá Jézus 
a tanítványok előtt a hitetlen, 
idegen asszonyra.  

Kereszt a Golgotán. Egy 
mozgalmas és különleges földi 
életút keserű végállomása. Az 

Isten országáról szóló tanítás, a betegek gyógyítása, a 
tanítványok fogadkozása, a hozsannázó tömeg nem ezt a 
véget sejteti. A kereszt, a kivetettek kivégzésének eszköze 
nem a győzteseknek jut osztályrészül. És épp ez a 
keresztről szóló beszéd az Istennek ereje. A kereszten 
megfeszített Krisztus pedig üdvösségünk letéteményese. 

Escher holland grafikus képén a fel- és lefelé menők 
mindig csak felfelé vagy lefelé mennek ugyanazon a 
körben. Ahogy Bangha Béla jezsuita szerzetes szavai is a 
nem megtapasztalható világ látását idézik: „Törpék és 
hangyák, hogyan fogjuk szégyellni, hogy idelenn olyan 
szörnyű nagynak értékeltük a semmit, és olyan értetlenül 
ráztuk le figyelmünkről az igazán nagyot." 

Dr. Solymár Mónika 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

 Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2009. december 06. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

 Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2009. november 08. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2009. december 13. 15.00 óra (!) Istentisztelet úrvacsoraosztással  
A decemberi Grazi istentiszteletünk nem 16.00, hanem 15.00 órakor kezdődik! Így lehetőségünk van a 
Minoritensaalban (1020 Graz, Mariahilferplatz 3) 17.00 órakor kezdődő Forum Hungaricum jótékonysági 
hangversenyen részt venni, ahol grazi istentiszteleteink orgonistája, Szeitl Zita is ösztöndíjban részesül. 

Ádventi gyülekezeti délután 
2009. december 6-án a 11.00 órakor kezdődő vasárnapi istentiszteletünket követően gyülekezeti délutánra hívunk 
mindenkit. Bécsben a Lindengassei gyülekezeti teremben közös ebéddel folytatjuk a napot. Köszönjük mindazoknak, 
akik az ebéd készítését felvállalták. Szívesen vesszük még azok felajánlását, akik süteményekkel járulnak hozzá 
alkalmunkhoz! 

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhető):  +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe:  evang-ungarisch@chello.at 
 
Pintér Sándor: A lázadó falevél 

 
Azt mondja : 
„Te szél, te szél, 
beszélj, beszélj! 
Hiszek neked és nem megyek. 
Èn más leszek, 
én nem leszek 
olyan, akár a többi lomb, 
olyan bolond. 
Nem rémítenek a fagyok. 
Nem hullok le és maradok. 
Azt mondod újra jön a tavasz ? 
Ha szentigaz, 
hát szent vigasz! 
Az ághoz hozzátapadok 
És maradok” 
 
És múlt a nyár, az ösz, a tél, 
esö jött, köd jött, fagy jött, szél, 
vihar sivitott át az erdön 
és hollók károgtak didergön, 
de a levél nem engedett 
és lobogtatta önmagát, 
a lázadásnak zászlaját. 
Piros színével kiabált 
Es számüzte a fagyhalált, 
hirdette: - Van tüz, van tavasz  
ez szentigaz 
és szent Vigasz.- 
Vivott a széllel, elmúlással, 
avarhalállal, lehullással, 
hös volt, lélek volt, akarat 
és fennmaradt. 

 
Lassan  tavasz lett. Tüz, meleg 
lobogott fel a táj felett, 
ezernyi rügyböl levelek 
pattantak ki és nevettek 
a nap, a fény, a szín sugár.... 
Mellette egy új rügy, sudár, 
így szóllott hozzá hidegen: 
Ki vagy, te piros idegen? 
Levélnek nem jó a színed, 
Virág sem vagy, mert nincs 
szived, 
A lepkéinket mért igézed, 
Hiszen nincs ízed, nincsen 
mézed? 
Mit beszélsz fagyról zúzmaráról? 
El veled! Le veled a fáról! – 

 
És ö, a hös, a nagy , a lélek, 
aki több volt már, mint az élet,  
lehullt, lelökte a sereg. 
A sarjadt lombban új szelek, 
más hangok, rügyek kiabáltak 
ledobdták öt az elmúlásnak. 
Most itt fekszik az erdöszélen. 
Megállok, nézem, nézem, nézem: 
Olyan a földön, mint egy vércsepp. 
Olyan a földön, mint egy mély seb. 
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A reformáció tanításának képei Strechauban  
 

Aki az A9-es (Pyhrn) autópályán Wels felé utazik, 
szinte „nekimegy” egy a hegyek között messziről is 
kimagasló sziklavárnak. Steiermark északnyugati részén, 
Lassing település területén található Strechau vára, amely 
az ausztriai protestantizmus történetének jelentős 
évtizedeiről tanúskodik. Az reformáció idejéből 
származnak a protestáns kápolna képei, amelyek a 
törvény és evangélium egymással szembeállításával a hit 
általi megigazulás tanításáról vallanak. 

 

A vár 1528-1629 között a Hofmann család 
tulajdonában állt, akik az 1400-as években 
Bajorországból érkeztek Steiermarkba. Hans Hofmann 
von Grünbüchl I. Ferdinánd császár és király kincstárnoka 
volt, aki idősebb korában vált a lutheri tanok követőjévé. 
Ő kezdte el Strechau várának reneszánsz kastéllyá való 
átalakítását, amelyet halálát követően (1564) fia, Hans 
Friedrich Hofmann folytatott. Ezidőben (1579) készült el 
az a dolgozószoba, amelynek mennyezeti festményei a 
reformátori teológia alapjait jelenítik meg. 

A fiú, Hans Friedrich Hofmann tábornagy, a steier 
rendek képviselője a birodalmi gyűléseken. Nyíltan 
felvállalja protestáns meggyőződését, az evangélikus 
rendek szószólója Belső-Ausztriában (Innerösterreich, 
jelenleg Steiermark, Karintia, Szlovénia és Olaszország 
egy része), a lutheránus vallás szabad gyakorlásáért 
harcol. II. Károly Habsburg főherceg végül 1572-es 
rendeletében a nemesi családok és alattvalóik számára 
szabad vallásgyakorlatot biztosított Belső-Ausztria 
területén. Ez a rendelkezés a városi lakosság polgáraira 
nem vonatkozott. Friedrich Hofmann vezetésével a 
protestáns rendek tovább küzdöttek, míg a főherceg – a 
törökkel való háború anyagi költségeinek szorításában – 
kénytelen volt rendelkezését 1578-ban a városi 
polgárságra is kiterjeszteni (Brucker Libell). Rövid, de 
mozgalmas élet kezdődik a protestánsok számára: 
templomok épülnek, prédikátorok érkeznek, iskolák és 
gyülekezetek szerveződnek. Amikor azonban az anyagi 

kényszer megszűnik, a főherceg fokozatosan visszavonja 
meghozott rendeleteit. Kiutasítja a területről a lutheránus 
prédikátorokat, a városokban megtiltja a szabad 
vallásgyakorlatot. 

Ez a folyamat 1596-tól, Ferdinánd főherceg 
uralkodása idején csak felerősödött. Belső-Ausztriában 
minden protestáns templomot, iskolát, temetőt 
megsemmisítettek, a lakosságot választás elé állították. 
„Hit vagy haza” volt a jelmondat, amikor több tízezer 
ember a lutheri tanokhoz való ragaszkodása 
következtében hazájának elhagyására kényszerült. A híres 
matematikus és csillagász, Johannes Kepler is ekkor 
hagyja el Grácot és Prágába települ. A nemesi családok 
1628-ig még maradhattak, de ekkor evangélikus hitük 
megtartásáért nekik is ki kellett vándorolniuk a 
tartományból. Hans Friedrich Hofmann unokája, Anna 
Potentina Jörger volt Strechau utolsó Hofmann-úrnője. Ő 
1629-ben eladja a várat az Admonti apátságnak, és 
családjával Nürnbergbe települ. Urban Weber apát 
bölcsességének és tiszteletének jele, hogy a Hofmann 
család címerét nem távolíttatta el, hanem mellé 
helyeztette az apátság címerét, valamint a protestáns 
kápolna mennyezeti képei is megmaradtak. 

A mennyezeti festmény négyes tagolódású, ezzel is a 
minden égtáj felé érvényes Krisztus-üzenet 
egyetemességét fejezi ki. A középponti képen Isten 
mennyei Atyaként látható. A piros és kék köpeny 
mozgásról, dinamizmusról árulkodik. Az Atya jobb 
kezével az eskü jelével az evangélium felé mutat, amely 
Isten életre vezető, utolsó szava az emberhez, bal kezével 
a halálba vezető törvényt utasítja el. A képet a teremtő 
Istenről való hitvallás latin szavai keretezik: „Mindenható 
király vagyok, hatalmamban áll világosság és sötétség, 
háború és béke. A menny és föld teremtője vagyok, aki 
uralkodom a világon. Áldás és átok az én kezemben van.” 
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Az Atyától balra látható a törvényt megjelenítő 
Mózes-kép. Mózes egy botot és a kőtáblát tartja bal 
kezében, rajta a törvény követelésére utaló latin felirat: 
Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, 
és nem aszerint cselekszik! (5Móz 27,26) A kőtábla 
mögött a halál nyíllal kezében látható, amint épp eltalálja 
az embert jelképező fekvő Ádámot. Egyértelmű az 
üzenet: A törvény a bűn felismerésére elég, a bűn pedig 
halálba vezet. 

 

Az Atyától jobbra, a Mózes-képpel szemben van a 
Krisztus-tábla. A Feltámadott kereszttel a kezében és 
glóriával a feje körül látható, körülötte – angyal (ember), 
oroszlán, bika, sas - a négy evangélista jelképe. A nyitott 
könyv szövege I. Nagy Gergely pápa egyik 
prédikációjából való: „A mennyből az anyaméhbe 
kerültem, az anyaméhből jászolba, a jászolból keresztre, a 
keresztről a sírba, a sírból feltámadtam a mennybe.” 
Ádám Krisztushoz könyörög, Krisztus felől galamb 
formájában a Szentlélek érkezik hozzá. 

Törvény és evangélium, bűn és kegyelem között éli 
az ember életét. A törvényből a bűn felismerése 
következik, Jézus Krisztustól a kegyelem érkezik. Így a 
Mózes- és Krisztus-táblák között a bűn és a kegyelem 
táblái láthatóak. Mindkettőn egy-egy idézet olvasható. 
„Szodoma és Gomora városai vétkeztek. Ezért a fákat 
jégverés, a szalmát tűz, a nyájakat járvány pusztította el. 
Így tehát meneküljünk a bűn szörnyű rohamától és 
naponta éljünk úgy, mintha a következő napon 
megítéltetnénk.” – így szól a Cyprianus egyházatyától 
származó bűn-táblán olvasható figyelmeztetés. Ezzel 
szemben a mindent átölelő kegyelemről csodásan valló 
Augustinusi sorok: „Ha bűneim megbánom, 
megbocsátasz nekem, Uram, ha hozzád térek, magadhoz 
fogadsz, ha kések, vársz reám, a tévedőket visszahívod, 
az ellenkezők felé kinyújtod kezed, a visszatérőket 
magadhoz öleled, a tudatlanokat tanítod, a szomorkodókat 
megsimogatod, a romokból életet támasztasz, a romlást 
helyrehozod, a halottakat élővé teszed.” 

A törvény-evangélium, bűn-kegyelem négyes 
tagolódását bibliai történetek támasztják alá. Az Ószövetségi 
és Újszövetségi történetek a tipológikus értelmezés alapján 
kerülnek egymással párhuzamba. Ez azt jelenti, hogy az 
ószövetségi történeteket az újszövetségi mondanivaló 
előképének tekintik. Nyolc történet kerül így a belső 
képsorozatban megfestésre. A kegyelem és Krisztus oldalán 
látható a hal gyomrából szabaduló Jónás próféta története, 
párhuzamba állítva Jézus feltámadásával. „Ahogyan Jónás 
három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az 
Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.” (Mt 
12,40) A rézkígyó története egyrészt Jézus feltámadásával 
kerül kapcsolatba – Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a 
pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie(Jn 3,14) 
-, másrészt a Szentlélek kitöltésének pünkösdi eseményével. 
Itt Isten választott népe az előképe Krisztus egyházának. A 
kegyelem és Mózes oldalán a Vörös-tengeren való 
csodálaton átkelés és Jézus megkeresztelésének képei 
láthatóak. A keresztséggel szemben az ószövetségi 
mannaáldás és Jézus kenyérszaporítása, amely a másik 
szentséget, az úrvacsorát jeleníti meg. A tudatos teológiai 
átgondolás szép példája, hogy ebben a sarokban találjuk – a 
törvény és bűn között - a reménység szimbólumát a 
felirattal: „Kegyelmedben reménykedem, Uram!  

A külső sorozat képei: Szodoma és Gomora, valamint 
Babilon (Jel 18) pusztulása a bűn oldalán, Noé és az özönvíz 
és Saul megtérése a kegyelem oldalán, Ábrahám feláldozza 
Izsákot és a betlehemi gyermekgyilkosság a megmenekülő 
családdal a törvény/Mózes oldalán, valamint Sámson 
életének képei (a filiszteusoktól való szabadítás mint Jézus 
szabadításának előképe) és Dávid Góliáttól való szabadítása 
a Krisztus oldalán. 

A négy sarokban a 
keresztény élet négy erénye – 
egymás iránti szeretet, 
türelem, hit és reménység -, 
amelyek a szemlélő életének 
sarokpontjait jelenthetik. A 
helyiség eredeti berendezé-
séhez tartozott – a víz és tűz 
bibliai szimbólumait repre-
zentálva – a falikút, valamint 
az ezzel szemben álló 
kandalló, amelyeket ma is 
láthatunk a különleges 
hangulatú, hitet és hitvallást, 
tudatosságot, mélységet és 
meghittséget árasztó helyiségben.  

Strechauba érdemes elmenni. A csodálatos természeti 
környezet, a sziklaszirt kilátása, a vár reneszánszt-barokkot 
idéző hangulata, csodás árkádsora, Harald Boesch jelenlegi 
tulajdonos várat mentő életműve, az oldtimereket 
szeretőknek egy nagyszabású kiállítás önmagában is szép 
élményekkel gazdagít. A bibliai üzenet lényegét és csodáját 
megfogalmazó képsorozat alatt állva pedig hitvallást kapunk 
a hozzánk érkező Isten közelségéről, szeretetéről, életünket 
megtartó és megújító kegyelméről.    

Dr. Solymár Mónika 
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Emlékezés Benedek Elekre (1859-1929) 
 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl, az Óperenciás tengeren is túl – ott, ahol a kurta 
farkú malac túr – az Üveghegyeken innen, volt egyszer 
egy király – vagy egy szegény ember (olyan szegény, 
mint a templom egere) – s annak volt három fia. Mind 
a három elindult szerencsét próbálni – akár palotában, 
akár kunyhóban született – és mindig a harmadik, a 
legkisebb fiú járt túl a vasorrú bába eszén, a kedves jó 
öregasszony pártfogásával, akit szerencséjére 
„öreganyámnak” szólított, és akinek segített rőzsét 
cipelni, kertet kapálni, istállót takarítani, s aki ezért 
busásan megjutalmazta. Hol hétmérföldes csizmával, 
hol táltos paripával ajándékozta meg, mellyel bejárta a 
fél világot, vagy repülhetett hegyeken-völgyeken 
keresztül (csakúgy surrogott-burrogott a levegő) – 
levágta a tüzet okádó sárkánynak mind a hét fejét, 
megszabadította a várost, az országot a gonosz 
hatalmától, elnyerte a királykisasszony kezét, s az öreg 
király neki adta jutalmul fele királyságát. Hetedhét 
országra szóló lakodalmat csaptak, folyt a lé 
Hencidától-Bonchidáig – legyetek ti is a vendégeink. 
Győzött az igazság! Boldogan éltek, míg meg nem 
haltak. Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, járj 
utána. 

A székely népmesék nagy ismerője, Benedek Elek 
– a gyerekek Elek nagyapója – öntötte magából a 
szebbnél szebb, gyönyörű magyarsággal írott, székely 
nyelvjárással és észjárással ízesített történeteit 
folyóiratai (Az én újságom; Jó pajtás; Cimbora) 
hasábjain, megteremtve ezzel a színvonalas 
gyermekirodalmat Magyarországon. Az óvodások és 
kisiskolások rajongtak érte, leveleket írtak neki, 
melyekre ő mindig szeretettel válaszolt.  

De nemcsak tündérmeséket írt. A magyar 
régmúlttal is foglalkozott. A hun-magyar rokonság 
hirdetője volt, akárcsak Arany János. Lelkesen 
örökítette meg a nagy hun király vitézlő tetteit, s a 
székelyek oltalmazójának, Csaba királyfinak emlékét, 
akihez népe mindig bizodalommal fordult vérzivataros 
csatái idején. Neki üzent a széllel, vízzel és 
csillagokkal, hogy jöjjön, segítsen a küzdelemben. 
„Vissza Csaba, vissza! Bajban van a székely!” – zúgták 
fülébe a természet elemei – és Csaba segített. A 
porladó, maroknyi székelység ma is hozzá 
fohászkodik: „Vezesd még egyszer győzelemre néped, 
Csaba királyfi, csillagösvényen”. 

A nagy magyar mesemondó maga is székely. 150 
éve született, s 80 éve halt meg Kisbaconban, 
Háromszék megyében. Háza ma emlékmúzeum. Bár 
több évig élt szülőföldjétől távol, Budapesten, 
Erdélyhez és a székelyföldhöz mindig hű maradt. 

Magyar-német szakos hallgató volt a budapesti 
egyetem bölcsészeti karán. Fontosnak tartotta a tanítók 
művelését, szerkesztette a Néptanítók Lapját, szellemi 
vezetője, irányítója volt a magyar tanítóságnak. A 
politikában is részt vett. 1887-ben kormánypárti 
képviselő lett. Programbeszédében hirdette: „… 
honatya akarok lenni. Székelyországot tündérországgá 
fogom varázsolni”. (Könyvet is írt Székely 
tündérország címmel.) – Egyik országgyűlési 
felszólalásában élesen bírálta kora értéktelen 
gyermekirodalmát; leleplezte a vidéki iskoláztatás 
mostoha viszonyait, ezért megvonták tőle a szót. Ekkor 
átlépett a köztiszteletben álló Apponyi Albert ellenzéki 
pártjába, szóvá tette a közéletben uralkodó korrupciót – 
beszédét izgatásnak, rendbontónak tartották. – 
Visszavonulván a közélettől, csak az irodalomnak 
szentelte életét. 1920-ban megírta önéletrajzát, mely 
kitűnő korrajz.  

1922-ben visszaköltözött szülőföldjére, mely a 
trianoni békediktátum óta (1920) már Romániához 
tartozott. Utolsó éveiben is szerkesztette a Cimborát, 
levelezett az ifjúsággal. Szívvel-lélekkel támogatta az 
önmagára eszmélő sajátos erdélyi gondolkodásmódot, 
mely tudomásul vette, hogy az erdélyi magyar új 
államban él ugyan, de ha szellemileg önálló marad, 
megmentheti lelkét. 

 

„Jézus tanítványa voltam 
Gyermekekhez lehajoltam 
A szívemhez fölemeltem 
Szeretetre így neveltem” (Benedek Elek)  
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Az erdélyi Szépmíves Céh felkarolta a tehetséges 

írókat, megjelentette könyveiket s ezzel kenyeret adott 
a kezükbe. Kemény János vezetésével megalakult az 
Erdélyi Helikon c. folyóirat, melynek írói tudták, hogy 
az erdélyi magyarság sorsa az ő kezükben van, ezen 
munkálkodni a legszentebb kötelességük. – Az öreg 
Benedek Elek közönségtoborzó utakra indult, faluról 
falura járva terjesztette a fiatal erdélyi irodalmat, 
haláláig hirdette a ma is időszerű gondolatot: Erdély 
magyarságának, példamutató erejének ma is van 
mondanivalója az anyaországi, sőt, a világban 
szétszóródott valamennyi magyar számára is. 

Elek nagyapót 1929-ben íróasztala mellett érte a 
halál. Utolsó mondatával is írótársait buzdította: „…fő, 
hogy dolgozzanak!” 

Dr. Radics Jenőné 
 

 
A kisbaconi kúria ma Benedek Elek emlékmúzeum 

 

 

 
Idézet Benedek Elek mesegyűjteményének, a „Magyar 
Mese- és Mondavilágnak” záró szavaiból:  

„Mire vállalkoztam én valóképpen? Erre: 
Megőrizvén a mesék s mondák igaz népi 
karakterét, irodalmi köntöst adni rájok, hogy 
bátorsággal léphessék át minden magyar ház 
küszöbét; hogy a honfoglalás ezredik 
esztendejében átadjam a magyar nemzetnek a 
magyar nép ezerévi meseköltését; átadjam oly 
formában, hogy azt öregek, ifjak lelki haszonnal s 
gyönyörűséggel olvashassák; hogy a magyar 
népmese segítségére legyen az iskolai 
oktatásnak s kedves, szívesen látott barátja a 
gyermekes házaknak. 
 
Itt a könyv: ítéljetek, teljesítettem-e, amire 
vállalkoztam. Higgyétek el nekem, hogy Istentől 
nyert tehetségem legjavát szenteltem e könyvnek. 
Nem hiszem, hogy aki e könyvet végigolvasta, ki 
ne érezze szívemnek nagy szeretetét a magyar 
nép iránt, az édes anyaföld népe iránt, melynek 
véréből való vér vagyok én is. Ez a szeretet 
vezette tollamat, ez adott erőt, újra meg újra, 
lankadó kezemnek.” 



   

  

 


