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Képes riport 
Bardócz 

Orsolyával, 
Benedek Elek 
ükunokájával 

 

  

1. Milyen gyerek volt Benedek Elek? Meséljen gyermek- és ifjúkori éveiről! 

 

Írásaiban Benedek Elek szép gyermekkorra emlékszik vissza. Szülei – Benedek Huszár János és 

Benedek Marcella- házasságából öt gyermek született. Elek volt a legkisebb gyerek, akit szülei 

féltő gondoskodása, szeretete vett körül. Apai és anyai nagyapja jómódú gazdák voltak, akik 

mezei munkához éppúgy értettek, mint a hadviseléshez, hiszen a Benedek család a primpillus, 

azaz a lófő székelyek rendjébe tartozott, ami a munka mellett kötelező katonai szolgálatot is 

jelentett.  Édesapja volt az utolsó lófő székely a családban, aki saját költségén tizennégy évig 

szolgálta karddal a hazát. A család birtoka éppen elegendő volt, hogy családját a nélkülözés 

veszélyétől vagy a kivándorlás szükségétől megóvja.  

Csodálatos gyerekkorát igazolja az a tény, hogy munkásságának jelentős hányada a 

gyermekkorát feldolgozó írásokból áll. Nagy hatással volt rá az őt körülvevő népköltészet: 

édesanyja altatódala, a falubeliek éneke, népmeséi, vagy édesapja regéi, aki amolyan olvasó 

falusi emberként élt, környezetét mindig színes háborús történetekkel vagy népmondákkal 

szórakoztatta, otthon pedig gyakran olvasott fel gyermekeinek. Kiválóan értett ahhoz, hogy 

felismerje, mikor kell mesét mondani, a gyereket ért élmények alapján mikor jött el az ideje 

az erkölcsös vagy természetmagyarázó mesének. Benedek Elek többször is vallotta, hogy a 

híres mesélő Huszár nagyapó beszél az olvasókhoz, amikor ő mesél: „Amikor én mesét 

mondok a gyermekeknek, voltaképpen nagyapó mesél: a gyermekvilágnak az ő lelke beszél az 

én tollamon át”.  Ezen felül, édesapjának házikönyvtára is volt, ami abban az időben faluhelyen 

nagy ritkaságnak számított, s ahol a Biblián és a Kalendáriumon kívül ott volt még Kriza János 

Vadrózsák című gyűjteménye, Bölöni Farkas Sándor útinaplója és az első eredeti magyar 

gyermekkönyv, Bezerédy Amáliának írása, a Flóri könyve is. Benedek Elek szülőfaluját 

melegszívű, becsületes székely emberek lakták, akik a lelkük mélyén évszázados meséket és 

bátor vitézekről szóló legendákat őriztek, amiket aztán rendre továbbmeséltek egymásnak és 

gyerekeiknek. "Erdő, mező, hegy, völgy, falu minden mesél itt. A mesék földje ez - csuda-e, ha 

szép csendesen mesemondóvá nő az a gyermek." – jellemezte Benedek Elek ezt a mesemondó 

és emberszerető környezetet, ami olyan varázslatossá tette az ő gyermekkorát.  

Továbbá élt Kisbaconban egy zsellérlányka, aki öreg édesapjával Benedekék szomszédságában 

lakott. Rigó Anisnak hívták, ő volt a kis Elek első barátja. Minden bizonnyal Rigó Anis egyike 

volt azoknak a született őstehetségű székely mesemondóknak, akik észben tartották s tovább 

mesélték a csodálatos meséket, melyeket a nép évszázadok óta megőrzött és szájról szájra 

továbbadott. A kis Elek, amikor csak tehette átszaladt Anisékhoz a konyhába, ahol a lány a 

fonóban hallott történeket különös tehetséggel cifrázta, továbbfűzte és kiegészítve mesélte 
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el. Nem is sejtette, mekkora fontossága volt az ő meséinek, és még álmában sem gondolta, 

hogy egy jövendőbeli, híres írót indít el majd a mesemondás útján. Benedek Elek öreg korában 

sem felejtette el ezeknek a meséknek a varázslatos hangulatát és így emlékszik vissza egyik 

munkájában erre az élményre: „Eddig csak Rigó Anis meséiből ismertem a rengeteg erdőt, 

rengeteg erdő közepén a kicsi kunyhót, melyben több száz esztendős öregasszony lakik, 

akinek az orra a térgyit veri, s aki azzal fogadja a szállást kérő királyfit vagy szegény legényt: 

szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben így meg úgy. Az ő meséiből 

ismertem a magas hegy tetején, kakaslábon forgó arany várat, de mindezt látni csak most 

láttam: az est sötétjében, amikor felgyúltak a tüzek. Gyermekképzeletem látni vélte a tüzek 

mögött a kicsi kunyhókat, a komoran sötétlő hegyek ormán a kakaslábon forgó palotákat - 

nem vélek csalódni, ha most, fehér hajjal, azt hiszem, hogy ezek a rejtelmes, titokzatos esték 

jegyeztek el engem egész életre a mesemondás tündérasszonyával.”  

 

 
 

Csudaszép mesék – könyvborító  
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2. Milyen tanuló volt? Szeretett iskolába járni? 

 

Alig volt hatéves Benedek Elek, amikor Anikó nővérével együtt a kisbaconi iskolába került. 

Első tanítójához, Szotyori Józsefhez különösen sok emlék fűzte, mert ő tanította meg a 

legegyszerűbb elemi ismereteket, együtt játszott a gyermekekkel és rendszeresen játékokat 

is készített számukra. Benedek Elek szorgalmas tanuló volt és köszönhetően az otthonról 

hozott nevelésnek, már ötéves korában megtanult írni és olvasni, így amikor 1865 őszén új 

tanító érkezett az iskolába bizony nagyon elcsodálkozott a folyékonyan írni, olvasni és 

számolni tudó gyermeken.  

Két évvel később, a kisbaconi iskolából az alig nyolc esztendős Eleket a székelyudvarhelyi 

kollégiumba vitték a szülei. A boldog kisbaconi gyerekkor után a székelyudvarhelyi diákélet 

kevésbé volt vidám és örömteli. Az eszes kisdiák elé itt egészen más világ tárult, mint 

amilyenben eddig része volt. Első kollégiumi élménye az a fájó felismerés volt, hogy a felvételi 

vizsgán a tanárok a diákokat két csoportra osztották, de ez nem a tudásuk, hanem a szüleik 

rangja és a ruhájuk minősége szerint történt. Hála az otthonról hozott bölcs nevelésnek, az 

udvarhelyi kollégium önképzőköri tevékenységeinek, a csillapíthatatlan tudásszomjnak, és a 

bizonyítási vágynak, Benedek Elek már nagyon fiatalon megtanulta legyőzni a szociális 

megkülönböztetéseket és a társadalmi igazságtalanságokat. Nyolc éven keresztül tanult az 

udvarhelyi kollégiumban és az Alma Mater 1870-es éveinek bizonyítványai szerint végig 

kitűnő tanulmányi eredményei voltak. A francia és angol nyelv mellett magánszorgalomból a 

román és német nyelvet is tanulta, verseket fordított, melyeket rendszeresen be is mutatott 

a diákok által szervezett önképzőkörben. Ő volt az egyetlen, aki románul tanult, rendszeresen 

fordított román költők és írók műveiből, mert ismerni akarta azoknak a népeknek a nyelvét, 

melyekkel közös hazában, Erdélyben élt.  Érettségi után rövidesen Pestre utazott és 

beiratkozott az egyetem bölcsészeti karának magyar-német szakára, hogy az udvarhelyi 

kollégium önképző körében elkezdett néprajzi gyűjtőmunkáját befejezze és közzé tegye. 

 

3. Fennmaradt valamilyen apáról fiúra szálló érdekes családi történet l?  

Igen, létezik egy családi legenda, ami Benedek Elek apai nagyapjától, Benedek István 

nagyapótól maradt ránk, aki lovaskatonaként Párizsig masírozott. Miután Napóleon 

seregével megütköztek, sebesültként egy platánfa árnyékában hevert s száraz kenyérdarabot 

talált, ami életmentő falat volt a napok óta éhező katonának. Ekkor megfogadta, hogy ha 

Isten segedelmével szerencsésen hazaérhet, többé soha nem engedi, hogy a kemencéből 

kivett frissen sült kenyér héját leszedjék, kés fokával leverjék. Azóta is mindig vigyázunk arra, 

hogy a kenyeret ne pazaroljuk, Isten ellen való vétek lenne. 
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A magyar nép múltja és jelene -  könyvborító 

  

4. Sok állatos meséje van az írónak. Szerette vajon az állatokat?  

 

Benedek Elek számtalan mesét, párbeszédes történetet, mondókát, apró verset írt az 

állatokról, amelyeket már egészen kis kortól gyorsan megkedvelnek a gyerekek. A téli 

erdőről, a mezőről és a ház körül élő állatokról, virágokról és a fákról szóló mesék és versek 

jó szolgálatot tehetnek, amikor elkezdjük a gyermekkel az élővilág megismertetését. A 

fecskéről, a bagolyról, a verébről, a kacsáról szóló versek is ezt szolgálják.  A róka, a mackó, a 

sas is gyakran egy-egy mese vagy vers hőse. Könyveiben és általa szerkeszett gyermekújságok 

hasábjain pedig Dundi Anyó, Nyúlanyó meséit, a kóbor cica, a perlekedő két kiskakas, a kis 

bundás kutya és Cérnaúrfi viszontagságos kalandjait, Brekeke úr és a Pestre tévedt kecske 

strófákba szedett mulatságos történeteit írta meg. A tréfás etológiai mesék a 

környezetünkben élő állatokkal való játékos megismerkedés kitűnő eszközei. Benedek Elek 

vidám állatmeséi három önálló kötetben jelentek meg.  
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Könyvborítók  

 

5. Mit csinált szabadidejében, mi volt az író hobbija az íráson kívül?  

 

Benedek Elek egyik kiemelkedő alkotása az ötkötetes Magyar mese és mondavilág című 

munkája, ami rövid időn belül hatalmas sikert hozott írójának. Még életében öt kiadást ért 

meg és több mint félmillió példányban jelent meg.  

 

 

 

A magyar mese és mondavilág - könyvborító 
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Az ötödik kiadás végére a következőket írta a meseíró: „Nem hiszem, aki e könyvet 

végigolvasta ne érezze szívemnek nagy szeretetét a nép iránt, melynek véréből való vér 

vagyok én is. Ez a szeretet vezette tollamat, adott erőt újra meg újra lankadó kezemnek”. 

Századeleji statisztikai adatok is igazolják a mesegyűjtemény hatását, hiszen ezekben az 

időkben Jókai Mórt is megelőzve, Benedek Eleket tekintették a legolvasottabb magyar írónak.  

A könyvek tiszteletdíjából elhatározta, hogy visszavásárolja azokat a földeket, amelyeket 

szülei eladtak és az ő tanítására költöttek. Hazautazott Kisbaconba, kinézte magának a 

templommal szemközti hegyoldalt és megtervezte, a leendő családi házat, amely még 

unokáinak is otthont ad és a kertet. 

 

 
 

Elek Apó a kisbaconi kertben 

 

 Ettől a pillanattól kezdve Benedek Elek kedvenc időtöltése a kert gondozása, gyümölcsfák és 

fenyőfák ültetése volt. A gyümölcsösben közel 700 gyümölcsfát telepítettek, majd sorra 

ültették a fenyőfa csemetéket (feleségével együtt közel kétezer fenyőfát ültettek), 

kialakították a gazdasági épületeket. A kúriához vezető út fenyőfái közé is almafák kerültek, 

hadd örvendezzen, aki arra jár –mondta mindig Benedek Elek. A házat körülvevő hatalmas 

kertben rövid időn belül mesebeli környezet teremtődött, ahol az erdőrészeket, parkokat és 

sétányokat a családtagoknak dedikált rövid versikék mutatták be. 

 

 

6. Vajon mennyi idő alatt írt meg egy mesét?  

 

Benedek Elek meseírási módszerét kevésbé ismerjük. Kezdetben emlékezetből leírta azokat 

a meséke, amiket gyerekkora óta oly sokszor hallott, vagy maga is mondott. Később 

gyűjtőutakra ment és füzetbe rögzítette a falusi papoktól, tanítóktól hallott mesét. Idősebb 

korában főleg népköltészeti gyűjteményekből vagy saját gyűjtéseiből írt. A meséket 

átdolgozta, s a népnyelvet teljesen átírta a mondanivalót színesen és ízesen visszatükröző 

székely-magyar nyelvre. Ennek a műnek köszönhetően a csodaszép tündérekről, óriásokról 

és törpékről, királyokról szóló kalandos, furfangos és fordulatos történeteket minden magyar 

gyermek számára érthetővé, élvezhetővé tette.  
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Az író dolgozószobája Kisbaconban 

 

 

Talán itt érdemes rávilágítani, hogy a meseíró Benedek Eleknek kevesen ismerik politikai 

pályafutását, történelmi-, fiú-, és leányregényeit, néprajzi és publicisztikai munkáit. 

Igazmondó és félelmetes újságíróként hétről-hétre fergeteges vezércikkekben bírálta a romló 

közállapotokat, küzdött az elnyomott népért, az anyagi és lelki nyomorúságba taszított 

tanítókért, az oktató-nevelő munka megbecsüléséért, a tanárok fizetésének emeléséért, és a 

közélet tisztaságáért. 

 

Benedek Elek budapesti parlamenti képviselőként és felesége Fischer Mária 
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7. Ükapjának melyik meséjét/ mesekönyvét szereti Ön a legjobban és miért? 

 

 

 
 

 

Benedek Elek ükunokájaként Kisbaconban születtem, és az ősi Mari-kúriában nőttem fel. A 

családi hagyományoknak köszönhetően mindig a mese, a vers, a zene világa, szeretete vett 

körül.  Íróasztalomon mindig ott állt Elek Apó fényképe. Magas homlokát ezüst haj borítja, 

szakálla és bajusza hófehér, sötét szeméből melegség árad, arcán a jóság és a veszélyekkel 

szembeszálló mesehősök arcvonásai tükröződnek. Ebből adódóan Elek Apó meséivel, 

verseivel már nagyon korán találkoztam. Azt is mondhatnám, hogy egyenesen beleszülettem 

Meseországba.  

Az Én Első Könyvem című verses-mesés-mondókás kötet áll hozzám a legközelebb, amit 

először édesanyám adott a kezembe. Kisiskolás koromban ebből szemezgetve mondtam 

verseket az iskolai évzáró ünnepélyeken. Az első versek megismerése később mindinkább 

kíváncsivá tett és újabbak felderítésére ösztönzött. Felnőtt koromban szorgosan kezdtem 

gyűjtögetni a Benedek Elek verseket, kimásolni a több mint százéves újságokból, könyvekből 

és a család tulajdonában álló kéziratokból. A gyűjtögetés során újabb és újabb kincsek 

kerültek elő, így végül a közel hatszáz versből a legszebbeket egy önálló kötetbe 

összeválogattam. A színes rajzokkal ábrázolt Kisbaconi versek című kötetet 2007-ben a 

Művelődés folyóirat kiadója jelentette meg, illusztrációit a kolozsvári Báthory István 

Gimnázium diákjai készítették, és aminek második kiadását jövőre, 2019-re tervezzük. 



 
9 

 

Mit írsz kedves Nagyapó? 

 

 

 

8. Írógépen vagy kézzel írt? 

 

Benedek Eleket legnagyobb írói vállalkozása, a ma már legendás hírű Cimbora gyermeklap 

szerkesztése volt. Az első világháború után Budapestről Erdélybe költözött, mert részt akart 

venni a kisebbségi sorsra jutott erdélyi magyar irodalom megmentésében.  A Cimbora 

szerkesztése bonyodalmas, de nagyszerűen szervezett csapatmunka volt. „Soha még újság 

ennyi munkát nem adott, mint a Cimbora és mégis soha még újság ily erősen össze nem 

forrott szívemmel, mint ez. Csak a halál választhat el tőle és tőletek” – írta Benedek Elek a 

Cimboráról. A Cimbora megjelenésének első évében közel száz hazai és külföldi szerző írása 

jutott el az erdélyi és határon túli, ötvenezer fölötti számra becsült olvasótáborhoz. 

A Cimbora legfontosabb része az Elek Nagyapó Üzeni rovat volt. Benedek Elek itt levelezett 

az újságot olvasó gyerekekkel, akik részletesen beszámoltak örömükről, bánatukról, 

mindennapi élményeikről. Ezen a rovaton keresztül, válaszlevél formájában adott bátorítást, 

vigasztalást és tanácsot minden egyes levélírónak. 
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Cimbora képes hetilap gyermekeknek 

 

A gyerekek nemcsak beküldhették verseiket, meséjüket és novellájukat, de ugyanitt kaptak 

rá javaslatot és bírálatot is. Elek apó és a Cimbora-unokák intenzív levelezése, Kisbacont 

minden magyar gyermek számára ismertté tette. Naponta 40-50 levél érkezett, amit azonnal 

el is olvasott s még aznap válaszolt is rájuk. Kezdetben mindig kézzel írta a meséket és 

válaszolt a levelekre, de később a sok levél miatt unokahúga, Benedek Borbála volt a 

gépírónő.  

 

9. Benedek Elek bizonyára nagyon szerette a gyerekeket, ha ilyen sok mesét írt nekik. De 

van-e olyan mese, amelyiket kimondottan a saját gyerekeinek vagy unokáinak írt? 

 

 

 
 

Apa mesél, könyvborító 
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Benedek Elek az Apa mesél: mesék és versek című 1888-ban megjelent könyvét tartotta a 

legkedvesebb művének. Ezt a kötetet nem a kiadó kérésére, hanem a kisfia, Marcell 

„megrendelésére” írta. Esténként neki mesélve találta ki a könyvben szereplő történeteket, 

mert amikor először elmondta a szófogadatlan aranyhalacska történetét, a kisfiú megállás 

nélkül követelte a folytatást. „ Könyvemből megláthatják a szülők, hogy az engedelmesség, a 

gyermeki és testvéri szeretet ápolására egyéb eszközökkel is rendelkezhetik az író, s hogy 

eredménnyel, erről bizonyosságot tehetek én, az apa”- írta Benedek Elek. 

 

 

 

Az író mesefelolvasó körúton 

10. Hány unokája,ükunokája, leszármazottja van Benedek Eleknek? Lehet ezt ma pontosan 

tudni? 

 

 

 
 

Benedek Elek feleségével és gyermekeivel 
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Benedek Eleknek népes családja volt: 6 gyereke és 12 unokája volt Elek Apónak, akik 

rendszeresen a nyarat Kisbaconban töltötték.  A tizedik unoka volt az én nagymamám és az 

ő leszármazottai laknak ma is a kisbaconi kúriában. A következő nemzedékek száma tovább 

gyarapodott: 20 dédunoka, 29 ükunoka, és több mint 30 szépunoka született, de a 

szépunokák száma évről évre gyarapszik, s ezért pontos számot nem tudok mondani.  

 

 
 

Elek Apó unokái körében -1915 

 

11. Nem gondolkodott azon, hogy Ön is írjon meséket?  

 

Három gyerekem van, Flóra, Villő és Elek. Miközben őket terelgetem, folyamatosan mesélek. 

Villő gyakran kéri: Mondj mesét a fejedből Anya! Természetesen, szívesen mondok mesét, 

mert én is osztom azt a nézetet, hogy a mesék, és különösen a népmesék világa egyáltalán 

nem zavarja és rémíti meg a kicsi gyermekeket, ellentétben a televízióból érkező villódzó, 

túlságosan gyorsan pergő mesékkel. A királyfik és a világszép királylányok, a válogatott 

szegénylegények, boszorkányok, a kacsalábon forgó kastélyok és hétmérföldes csizmák világa 

harmonikusan illeszkedik a gyermeki fantáziához, és lehetőséget teremt arra, hogy a kicsik a 

meséken keresztül készüljenek fel az életre. A gyereknek mesélve nem ritkán saját kitalált 

történeteimet rejtem el a népmesék szövegébe, de önálló meseírásra még nem gondoltam, 

egyelőre rengeteg az anyai teendő a három lurkóval. De, hogy mégis tegyek valamit Benedek 

Elek szellemi hagyatékának népszerűsítése érdekében, Elek Apó verseiből többet is 

megzenésítettem és a megénekelt versekből, hangszeresen feldolgozott mesékből, 

népmondákból 5 különálló hanglemez jelent meg. 

 

12. Az Ön gyermekeinek van-e kedvenc meséjük, amelyet az szépnagypapájuk írt? 

 

A gyerekeim kedvenc meséje A várépítő és forrásfakasztó tündér, valamint Az aranyszőrű 

bárány meséje, amit gyakran betanulnak és egy rögtönzött színházi pódiumon el is játszanak 

a rokonság nagy derülésére. 
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13. Hogyan készülnek az 160. évforduló megünneplésére? 

 

Benedek Elek születésnapján a magyar népmesék előtt tisztelgünk, de tulajdonképpen 

minden évben szeptember végén a magyar meséket ünnepeljük országszerte és határontúl 

egyaránt.  Kisbaconban is minden évben megünneplik ezt a napot. 2019-ben különös 

évforduló lesz, hiszen a 160. születési évforduló mellett ugyancsak jövőre esik, hogy 50 éve 

hozták létre az Emlékházat.  

 

 

 

 
 

Benedek Elek emlékház Kisbacon 

 

 

 

Erre az alkalomra többnapos ünnepséget tervezünk a Benedek Elek Emlékházban és a 

faluban is. Hazai és külföldi mesélőket, eladóművészeket, bábosokat szeretnénk meghívni 

erre az alkalomra. Én is két könyvvel, a Kisbaconi versek, illetve a Benedek Elek emlékalbum 

című könyv harmadik, bővített kiadásával járulok majd hozzá. 

 

 

Kisbacon, 2018. július. 
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Köszönet Benedek Elek ükunokájának, Bardócz Orsolyának, hogy lehetővé tette, hogy 

felhasználhassuk a szövegeket   és rendelkezésünkre bocsájtotta a fényképeket a gyűjteményéből. 

 

 Bardócz Orsolya, Benedek Elek szépunokáival az emlékhát lépcsőjén, 2018 augusztus 

 

 

 

 

Benedek Elek élete évszámokkal 
 

Benedek Elek (1859–1929) 

 

Benedek Elek Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án (a település akkor Udvarhelyszékhez 

tartozott, ma Kovászna megye része). Édesapja Benedek Huszár János, édesanyja Benedek Marczella. 

Gazdálkodó székely katonacsaládból származik, ősei a lófő, illetve gyalogkatona rendhez tartoztak. 

Apai nagyapja, István, huszárként vett részt az ún. francia háborúkban. Anyai nagyapja, Benedek 

András Bardócz szék asszeszora volt. A kisbaconi Benedek család első, oklevelekben említett tagja 

Benedek Urbánus, aki a 15. században élt. 1665-ben Benedek Mihály és fiai Apafi Mihály fejedelemtől 

címeres nemeslevelet kapnak. Ez a nemeslevél, amint azt Benedek Elek az Édes anyaföldem -ben 

elmeséli, elveszett, ami nem kevés kellemetlenséget okozott a családnak, mivel annak férfi tagjai így 

nem mentesültek a székelységre nehezedő kötelező katonáskodás alól. 
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Elemi tanulmányait a kisbaconi falusi iskolában kezdi. Alig nyolcévesen íratják be a székelyudvarhelyi 

református kollégiumba, életútjának ez a fordulata egybeesik az osztrák–magyar kiegyezés 

történelmi momentumával, amely a sötét Bach-korszak lezárását jelenti. Az Udvarhelyen töltött 

diákévek mély nyomot hagynak az íróban. A gimnázium nyolc osztályának elvégzése után ugyanott 

érettségizik. 

 

1877 és 1881 között a budapesti egyetem bölcsészkarán tanul magyar–német szakon, majd filozófiát 

is hallgat, de nem szerez diplomát, inkább az újságírói pályát választja. Egyetemi évei alatt versei 

jelennek meg az Üstökösben. 

 

Ballada- és népmese-gyűjtését megmutatja Gyulai Pálnak, aki felolvas belőlük a Kisfaludy 

Társaságban. Népköltészeti gyűjtésének anyaga, Kriza János, Orbán Balázs és Sebesi Jób gyűjtésével 

együtt a Magyar Népköltési Gyűjtemény harmadik részeként megjelenő Székelyföldi Gyűjtés című 

kötetben lát napvilágot 1882-ben. 

 

1881-től a Budapesti Hírlap munkatársává válik. 1884-ben megnősül, Fischer Máriát veszi feleségül. 

 

1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a Székely Tündérországot. 

 

1886-tól az Ország Világ szépirodalmi lap szerkesztője. Munkatársai többek között Ambrus Zoltán, 

Bródy Sándor, Vajda János. 

 

1887-ben veszi kezdetét viszonylag rövid ideig tartó politikai karrierje: a kormányon lévő, Tisza 

Kálmán-féle Szabadelvű Párt színeiben indul a nagyajtai választókerületben. Első képviselőházi 

beszédében a magyar gyermekirodalom és könyvkiadás terén uralkodó áldatlan állapotok ellen emel 

szót. 

 

1892-ben már Apponyi Albert ellenzéki Nemzeti Pártjának tagjaként indul a választásokon, de 

sikertelenül. 

1902-ben szakít a politizálással. 

 

1889-ben gyereklapot indít Pósa Lajossal, Az Én Újságom címmel, amely mérföldkőnek számít a 

magyar ifjúsági lapok történetében, és meghatározza a következő évtizedek idevágó törekvéseit. 

 

1894-ben újabb folyóiratot indít: a Nemzeti Iskolát tíz éven át szerkeszti, a magyar közoktatás 

ügyének jelentős fórumává alakítja. Sorrendben a következő általa indított lap, a Magyar Kritika 

Benedek Elek rendkívüli sokoldalúságát és ambícióját bizonyítja. Ennek a kiadványnak többek között 

Osvát Ernő is munkatársa volt. 
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1894 és 1896 között újabb könyvei jelennek meg, több műfajban is kipróbálja magát. A Huszár Anna 

nyitja lányregényei sorát. Ekkor jelenik meg a kortársak körében nagy visszhangot kiváltó műve, a 

Testamentum és hat levél, majd monumentális mesegyűjteménye, a Magyar mese és mondavilág öt 

kötete. 

 

1896-ban megkezdi a kisbaconi ház építését, mintegy megelőlegezve későbbi végleges hazatérését 

szülőföldjére. 

 

A századforduló közeledtével egyre nehezebbé válik a székelység helyzete, nagy mérteket ölt az 

elszegényedés és ennek következtében a kivándorlás. Éppen ezért Benedek Elek örömmel mond 

igent 1901-ben Győrffy Gyula felkérésére, hogy a székely kérdésről írjon cikkeket a Magyarság című 

lapba. Kritikai hangvételű írásai azonban nem aratnak tetszést a hatalom képviselőinek körében, 

1902-ben már véget is ér a lappal való együttműködése. Mi több, nem hívják meg az 1902. augusztus 

28-i tusnádi Székely Kongresszusra sem. Még ugyanabban az évben új lapot indít Földes Gézával, 

Magyar Világ címmel, ez azonban anyagi nehézségek miatt már egy év múlva megszűnik, és utolsó 

cikkében Benedek Elek már egész újságírói karrierjét „temeti”. Ennek ellenére 1907-ben, Apponyi 

Albert kultuszminiszter felkérésére még elvállalja a Néptanítók Lapjának szerkesztését. 

 

1909-től ismét gyerekeknek szóló lapot, a Jó Pajtást szerkeszti, Sebők Zsigmonddal együtt. Sebők 

1916-ban bekövetkezett haláláig társszerkesztője, utána főszerkesztője a lapnak, egészen 1923-ig, 

amikor a Cimbora kedvéért lemond a Jó Pajtásról. 

 

Az első világháború évei alatt Budapesten él. 1919-ben felesége, beteg gyermekükkel, Jánossal 

hazatér Kisbaconba. 

 

1921-ben Benedek Elek végleg hazatér szülőfalujába. Fogadalma szerint egy esztendeig nem mozdul 

ki portájáról, de lassan mégis bekapcsolódik az újjászerveződő erdélyi magyar irodalmi életbe: 1922. 

július 31-én beszédet mond a Segesváron rendezett Petőfi-emlékünnepségen, és cikkezni kezd a 

Keleti Újságban. 

 

Az Égető Árpád baróti nyomdájában napvilágot látó Én naptárammal kezdi meg itthoni szerkesztői 

munkásságát, majd 1923-tól kezdetét veszi a Cimbora küzdelmes története. Közben bekapcsolódik a 

Kós Károly, Nyírő József, Szentimrei Jenő nevével fémjelzett Kaláka társaság munkájába. A falvakat 

járják, hogy a legmostohább helyzetű magyar településekre is eljuttassák a magyar irodalmat és 

kultúrát. Főszerkesztője lesz a Vasárnap című lapnak, amelyet a Kaláka tagjai alapítottak. 

Gyakorlatilag üllő és kalapács közé kerül a konzervatívok és baloldaliak csatározásában. Ilyen 

körülmények között a Vasárnap, amely később a Vasárnapi Újság címet veszi fel, nem tud hosszabb 

ideig fennmaradni. 

 

Életének utolsó éveit teljes egészében a Cimborának szenteli. Egyre nyomasztóbb anyagi gondok 

között küzd a lap életben tartásáért, miközben irodalmi és nem irodalmi polémiák kereszttüzében is 

helyt kell állnia. 1929-ben a Cimbora kilátástalan helyzetbe kerül. 
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Benedek Eleket 1929. augusztus 17-én, levélírás közben, végzetes agyvérzés éri. Utolsó leírt 

mondata, amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé vált: „Fő, hogy dolgozzanak”. 

 

Augusztus 20-án helyezték örök nyugalomra a kisbaconi temetőben, feleségével együtt, aki – korábbi 

fogadalmukat megtartva, miszerint egyikük sem fogja túlélni a másikat – követte férjét a halálba. 

Temetésére hatalmas tömeg gyűlt össze, a helybeli lakosság, rokonság mellett a közélet neves 

személyiségei is nagy számban jelen voltak. 

Forrás: www.benedekelek.ro 

 


