
Szülőfalum legendája – Benyovszky Rudolf és története 

A „Településem legendája” irodalmi pályázaton belül falunk egy ismert és 

jómódú alakját, valamint a községben található alapiskolánk névadóját, 

Benyovszky Rudolfot mutatom be Önöknek. 

Benyovszky Rudolf az urbanói és benyói köznemesi család egyik sarja. 1874. 

szeptember 29-én látta meg a napvilágot dr. Benyovszky Lajos nagybirtokos és 

ügyvéd, valamint Ocskay Erzsébet gyermekeként Nagylégen.  

Benyovszky Móric dédunokája, akit a bennszülöttek Madagaszkár királyává 

választottak. 

Benyovszky Rudolf rendkívül sokszínű érdekkörrel rendelkezett, 

hegedűművészettel, festészettel, joggal, zeneszerzéssel, hangszerkészítéssel és 

az irodalommal is foglalkozott. Tanulmányait Budapesten, Kolozsvárott, 

valamint Pozsonyban végezte. 

A 20. század első felében, 1920 körül elkobozták birtokai nagy részét. 1929-ben 

lebontotta a légi kastélyt és saját tervei alapján újraépíttette. Így viseli ma a 

kastély a (légi) Benyovszky kastély nevet. 

11 évesen már egy jótékonysági bálon adott „koncertet” mestere, Hubay Jenő 

koncertjén. Hubay Jenőn kívül Weiner Leó is a „szárnyai alá vette”, ami a 

zeneszerzést illeti. Kutatta a hegedűket, különösen az olasz hegedűk iránt 

rajongott. Huszonnégy saját készítésű hegedű fűződik a nevéhez. Szerzeményeit 

a pozsonyi rádió is sugározta. Számos kulturális rendezvényt támogatott és ő 

volt a Csallóközi Múzeum (egyik) alapítója is. Tájképeket festett, melyek közül 

négyet a Szlovák Nemzeti Galéria, valamint egyet a légi Szent Erzsébet Római 

Katolikus Templom őriz Légen. 

Unokatestvére, Benyovszky Sándor gróf fogadja örökbe, s így 1902-ben I. 

Ferenc József király engedélyezi az örökbefogadással járó grófi cím öröklését is. 

Nagyban hozzájárult a nagylégi (ma Benyovszky Rudolf nevét viselő) 

alapiskola építéséhez, többek közt anyagilag és az iskolában még ma is 

megtalálható gránit járólapokkal is. 

A gróf élete utolsó éveit nyomorban és szegénységben élte le. Birtokait 

elkobozták és a vagyonát is elveszítette, így vándorolni kényszerült egyik légi 

családtól a másikig. 1955. december 25-én végleg nyugovóra tért 

szülőfalujában, Légen.  

Hálásan gondolunk vissza a grófra, falunk történelmi alakjára. 2016 óta iskolánk 

büszkén viseli a nevét, és minden évben megemlékezünk róla, többek közt a 

Benyovszky-napokon, a születésnapján pedig koszorúzással. 
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