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A címlapon Elek nagyapó képe hívogat, hogy vegyük kézbe az emlékal-

bumot, s eddigi olvasmány-élményeink mellé fényképek segítségével is kísérjük 
el Benedek Eleket életútján, Kisbacontól, Udvarhelyre a Református Kollégi-
umba, Pestre a Kerepesi útra, a Kálvin téri református templomba, ahol házas-
ságot kötött Fischer Máriával. A Pesten szerkesztett újságok címlapjai mellett 
Az Én Újságom és a Jó Pajtás borítói mellett a nagyszülők és a népes család 
közös fotója, majd a kisbaconi házat látjuk, amelyről így vallott Elek apó: 
„Ebbe a házba be van falazva a lelkem, a téglákat, melyeknek minden darabja 
egy-egy könyv, az én véremmel kevert mész ragasztja össze.” Családi képek 
sorakoznak, könyvek címlapjai, Petőfi-ünnepség Segesváron, útlevél, majd a  
Napkelet, a  Pásztortűz, az Erdélyi Helikon borítói, s a  mosolygó Elek apó fény-
képe 1924-ből. Utána a Végrendelet kézírással: „Jézus tanítványa voltam, / Gyer-
mekekhez lehajoltam. / A szívemet fölemeltem: / Szeretetre így neveltem.” 

A ravatalon fekvő Elek apó, az utolsó, befejezetlen levele és a temetési 
szertartás képe után a közös sír, de az  Öreg faültető éneke című versében az üzenet: 
„Hadd ültetek fát szépen, rendben, / Óh, nem magamnak, az új nemzedék-
nek!” 

Kiknek?  A „székely truppnak” is, Elek nagyapó fiainak: A csoportkép 
után Bartalis János, Tamási Áron, Kacsó Sándor, Szentimrei Jenő, 
Szentimreiné Ferenczy Zsizsi, Tompa László, Sipos Domokos külön-külön 
megörökített képei sorakoznak. 

A Portrék cím  alatt találjuk Karvaly Mór festménye mellett Elek apó 
időskori portréját, a kisbaconi kertben készült képet, ez másikat, amelyen Elek 
fiával kaszál, s az ebéd utáni sziesztát megörökítő fotót. 

A 40 családi kép közül az első Fischer Mária fiatalkori képe, a kisbaconi 
kertben készült családi fotó, majd pihenés közben láthatjuk a családot, a  nagy-
szülőket az első, unokákkal, de az első hat unokával is, a pesti unokákat a kert-
ben, a két szülőt Flóra lányukkal, Elek apó kisbaconi kertjét, a kúriához vezető, 
fenyőfák vigyázta kocsiutat, újabb kép az unokákkal a kertben, kedvenc időtöl-
tésük – labdajáték -  közben, a gyerekek és barátaik színházi előadását, s Elek 
apót, amint megfogja az eke szarvát. Benedek Marcell fiatalkori és időskori 



képe mellett Benedek Mária – Aranyvirág – fiatalkori képe, s fejezet végén a 
temetésről készült felvétel, valamint „a két ember árnyékában felnőtt”  gyerme-
kek nemes fájdalmat sugárzó, a szeretetet hangsúlyozó üzenetük. 

S ami még az utókorra maradt és vár minden látogatót: az Emlékház. Az 
avatáskor készült képek, az ebédlő, a dolgozószoba, Elek apó saját kezű önélet-
rajzának első  lapja, tolla pecsétje, látogatók csoportképe, Benedek Elek-emlék-
bélyeg 2009-ből, az emlékünnepély plakátja, Kós Károly illusztrációja Benedek 
Elek elbeszéléseihez, a kisbaconi Benedek család címere, a Vasárnap és a 
Vasárnapi Újság címlapja Kós Károly színes linómetszetével, a Cimbora címlap-
ja Elek nagyapó képével és a gazdag, sokágú családfa 

De festmények, emléktáblák, szobrok is elénk varázsolják a nagy mese-
mondót: Bordi András festménye, Kós Károly tusrajza, Zsögödi Nagy Imre fa-
metszete, az egykori budapesti lakóházán található emléktábla, Gergely István 
szobra, a Székelyudvarhelyen és Sopronban álló mellszobor. Mesehallgatásra 
Budapesten, Nagykovácsiban, Sopronban és Székelyudvarhelyen Elek apó 
kútja vár, s a kisbaconi iskola udvarán pedig Elek apó mellé ülhetünk s lapoz-
gathatjuk a  Többsincs királyfi, Öcsike levelei, Székely népballadák, Székely mesemondó, 
A vitéz szabólegény, Óriások és törpék, Csudalámpa  című csodálatos mesegyűjtemé-
nyeit, vagy éppen a négy kötetben összegyűjtött leveleit. 

A kötetet a képek jegyzéke zárja. 
Köszönjük a Bardócz Orsolya – Nagy Nándor szerzőpárosnak, hogy 

gazdagabbak lettünk egy újabb Benedek Elek kötettel, amelyet szép 
ajándékként adhatunk gyermekeinknek, tanítványainknak. 

 
 
 
 


