
A nemzetpolitikus Benedek Elek 
„Semmit ne kívánj, a mi becsületes munkával el nem érthető. " 

(Benedek Elek) 

A százötven esztendeje született Benedek Eleket, „Elek apó"-t, mint a „nagy székely mesemondó"-t 
szokták emlegetni. Versek, színdarabok, leányregények, irodalomtörténeti müvek szerzője, a Cimbora 
című ifjúsági lap szerkesztője. „Mint meseíró a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője" - írja 
róla az Életrajzi Lexikon1. Mindez igaz és hiteles, de a sok „mese" Benedek Elek esetében elfedheti a 
lényeget. Nevezetesen azt, hogy Benedek Elek mesélő kedvében, meseírásában a nemzet sorsáért aggó-
dó gondolkodót kell látnunk, aki a cserkészek által csak később megfogalmazott,,emberibb embert és 
magyarabb magyart" programot kívánta szolgálni minden meséjével, gyermekeknek szánt irodalmá-
val. Miként Kodály sem a gügyögés szándékával írta „biciniumait", zenésített Weöres gyermekverseit, 
sőt! Ugyanúgy Benedek Elek is vallotta, hogy a gyermekeknek soha sem lehet elég jót adni. „Különö-
sen fontosnak találom - írja egy levelében - hog)' a gyermek (és a nép) a lehető legjobb lelki táplálék-
hoz jusson, sokszorosan fontos ez Erdélyben, ahol még ellensúlyozni is kell az iskolai oktatást, mely a 
tanítók legjobb igyekezete mellett sem lehet magyar szempontból teljesen megfelelő. "2 Nemzeti gon-
dolkodó, nemzetpolitikus volt tehát „Elek apó", nem véletlenül fogalmazta meg 1894-ben, Marcell fiá-
nak szóló Testamentumában - . hogy ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgáriság a 
divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább lég}' «vad mag)'ar», mint «szelíd hazafi». Mennél jobban sza-
porodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra."3 

Nem ez az egyetlen alkalom, amikor Benedek Elek megfogalmazta magyarságát, hazaszeretetét és 
nemzete sorsa miatti aggodalmát, felelősségérzetét. Ez volt az az érzés, ami 1920-ban arra ösztönözte őt 
(és vele egy párját), hogy hazatérjenek Kisbaconba. Ez íratta vele 1920 tragikus őszén a reménytelenül 
bizakodó mondatot: „Tavasz nyíltán hazamegyünk, MáriaT 

Mert a magyar irodalomban sokszázados történelme során többféle jellemet ismerünk. Vannak akik 
elviselik magyarságukat és vannak, akik megtagadják - szóval és cselekedettel. Vannak, akik a nemzet 
leveretésekor, megalázásakor, meghurcolásakor is helytállnak, és akadnak, akik csak azokban a ritka 
pillanatokban vállalják magyarságukat, mikor jól megy a nemzet s o r a - d e főleg az övék- , sőt még kö-
vetelőznek is, ha nem kapják meg, ami jó volna. És ismerünk olyanokat is, akik mikor darabokra szag-
gatják a nemzetet, nem maradnak a többséggel, hanem vállalják elszakított testvéreik sorsát, s otthon 
maradnak- Reményik Sándorként, Fábry Zoltánként, Herceg Jánosként. Eszterházy Jánosként...hogy 
csak néhány nevet említsek jelzésként - , vagy hazatérnak Benedek Elek, Makkai Sándor. Kós Károly 
módjára, s bizonyára még sok nevet sorolhatnék. Senkit sem ítélhetünk el, különösen az „anyaország-
ból", de mérhetetlenül tisztelhetünk minden hazatérőt. Csak aki állt már hasonló dilemma előtt, az tudja 
értékelni döntésük emberi hátterét. 

Minden döntés más és más körülmények között született, feldolgozásuk a magyar „művelődéstörté-
net" értékes fejezete lehetne. Pedig lelkiismereti tényezőket, kötődéseket nem lehet latolgatni, nem le-
het összehasonlítani. Mindegyik más: egyedi tragédia, egyedi üdvözülés. De ha elkészülne valaha mű-
velődéstörténetünknek ez a fejezete - a hűség panteonja - , abban rangos hely illeti majd az 192-ben 
Kisbaconba visszatérő Benedek Eleket. 

A hazatérés indítékai 
„Ha ellenállhatatlan erővel nem vitt volna haza az édes anyaföldre a honvágy, ak-
kor is hazamegyek, mert éreztem, hogy amikor sok-sok ezren hagyták ott Erdélyt, 
jóval kevesebben okkal, mint ok nélkül, nekem haza kellett mennem..." 

(Benedek Elek. 1927)) 

1 Akadémiai Kiadó. Bp. 174. old. 
2 Szentimrei Jenőnek 922. 04. 30. Benedek Elek irodalmi levelezése I. Közzé teszi Szabó Zsolt. Kriterion. Bu-

karest 1979. 56. old. 
3 Testamentum, Marcinak. In.: ..Jézus tanítványa voltam". Szabó Réka válogatása Benedek Elek műveiből. Bp. 

2004 95. old. 
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A taszítás 
„ Valahol a régi Erdély nyugoti szélein, székely katonák őrzik a határt, éhesen, rongyosan, s a székely 

nemzeti tanács hiába könyörög kenyeret, ruhát, muníciót. Böhm, a vasmunkás hadügyminiszter, aki 
„ határtalanul" szereti a hazát, tán nem egészen ok nélkül fél attól, hogy a felmuniciózott székely kato-
nák egyesest Pestre jönnek rendet csinálni. [...JA kalandor köztársasági elnök már teljes meztelensé-
gében állana a nemzet színe előtt, ha a nemzet, mint olyan látható volna valahol. ...mi, bús magyarok 
hazaáruló gazembernek tituláljuk a kalandort. " 

,. Ujabb aknamunka folyik alattunk, orosz rubel fizeti az aknamunkát. Egyszerre csak mind többen és 
többen bújnak elő a sötét odúkból, nyüzsögnek az utcán, mint a nyű a dögön. Voltaképpen még kevesen 
vannak, de vakmerők, már újságjuk is van, nyíltan üzennek hadat a már amúgy is felborult rendnek, 
mindennek, ami a régi világból még megmaradni látszott: a vörösök ezek. [...] A vezéreket megverik, 
lecsukják a rendőrök, de a grófi kalandor cimborál velük, nemkülönben a szocialista miniszterek is. 
Három napig egyetlen újság sem jelenik meg, s a negyedik nap reggelén arra virradunk, hogy a 
Vy.x-féle francia jegyzék még kisebb területre zsugorította az országot. A nemzetet francia összekötteté-
seivel bolondító grófi kalandornak igen kedvező alkalom ez: kiereszti a börtönből a kommunista vezére-
ket, s azok, mint népbiztosok sétálnak be a minisztériumokba. [...] 

1919. március 21-én kezdődik a bolsevista uralom. Egy nem is kétes múltú újságíró a legfőbb hata-
lom. Lenin tanítványa, Kun Béla a neve. Apja falusi jegyző Erdélyben, vele cserélik ki Románia minisz-
terelnökének, az erdélyi Maniunak magyar területen ragadt édesanyját, de az öreg zsidó kényszerűség-
ből ül ladikba. Nem akar átkelni a Tiszán, nem akarja látni a fiát. 

A már hónapok óta haldokló nemzet megdermed. Budapest polgársága, mint általában a világ 
minden városának polgársága, gyáva. Gyáva, mert szervezetlen. Ami fegyver itt-ott még rejtőzködik, 
mind a kommunisták kezébe kerül. Ezzel a fegyvertelen polgársággal az össze-vissza darabolt Magyar-
ország e »nyilvánságos rablói« tehetnek, amit akarnak. [...] A Székely nemzeti tanács utolsó ülését tart-
ja az Országházban, március 21-én. Feloszlik a tanács, de még el sem szélednek, eddig nem látott ifjú 
alakok szaladgálnak a feloszlott tanács helyiségeiben. [...] Kisül, hogy a tanács tagjai közül már töb-
ben tagjai a szocialista pártnak, igen-igen kapacitáltak engem, hogy »lépjek be« igen szomorú szívvel 
megyek haza. "4 

Ez volt a helyzet tehát Magyarország fővárosában. Lehet, hogy írójának információi egyben-más-
ban nem pontosak, hiszen ha egészen közelről nézünk valamit, látásunk torzulhat. Abban azonban biz-
tosan nem tévedett Benedek Elek. hogy ezt érezte 1919-ben Budapesten, az ország fővárosában, amikor 
az ország már - nem létezett. 

Miközben Benedek Elek a kommünben vergődő fővárosban szenvedett, felesége. Fischer Mária 
Kisbaconban ápolta ..halálnak eljegvzetf Jankó fiukat. S ha a gyermek felgyógyulásában már nem is 
reménykedhetett, abban talán bízott, hogy férje segíthet valamit a nemzet sorsán. Reménykedett, külön-
ben nem búcsúzott volna tőle ezekkel a szavakkal: ,^4míg én nem kérlek, ne g)'ere haza." 

Az Édes Anyaföldem! alcíme: -,Egy nép s egy ember története". Magaválasztotta műfajában az utol-
só oldalakon valósággal fúgává teljesedik a többszólamú fájdalom. Háromszék Erdővidékén. Kisba-
conban az édesanyja karjai között haldoklik Jankó fiuk. Kun Béláék karmai között vergődik a magyar 
nép. Párizsban pedig már készítik az ország halálos ítéletét. 1919 utolsó hónapjaiban Mikes Kelemen-
ként. el nem küldött - vagy elküldött, de meg nem érkezett - leveleket ír feleségéhez. Máriához. De a 
történelem teljesen elzárta őket egymástól, „egy lelket sem engednek át a Tiszán". Gvötri a lelkiismeret 
furdalás: ..Miért is engedtelek haza? Lehet-e már nekünk ott nyugodalmas életünk? Es ha ott nem lehet, 
egyáltalán ezen a kerek világon, lehet-e valahol?" Éjszaka látomásai vannak, feleségét látja újra és újra. 
November 19-én jegyezte fel: „Ma éjjel igen megríkattál, Mária. Hazajöttél, az előszobában egy pilla-
natra megálltál, szó nélkül megfordultál s elmentél. Sírva ébredtem fel. Arcomról záporként folyt le a 
könny. " Naponként megírja álmait. Lelkiállapotát mutatja a kővetkező megjegyzés: .....jó esztendő óta 
irigylek minden halottat. " De már saját halottjainak is alig jut könnye. ..Hogy is jutna, mikor a mi szép 
országunk kiterítve fekszik." „ Ma jött meg Párizsból a gyászjelentés. Nem ért váratlanul s mégis, még-
is'" 

A nemzet tragédiája fölötti keserűségét tetézi saját elhagyatottsága, helyzetének bizonytalanságából 
fakadó önkínzó gondolatai: íme kitűnt, én voltam a világ legostobább embere! Ha nem ragaszkodom 

4 Benedek Elet Édes anyaföldem A Pantheon Irodalmi Intézet RT. 1920. II. 231 233. old. 

23 



oly csökönyösen a: édes anyaföldhöz, valahol Pest környékén, tizedrésznyi földön gondtalanul él-
nénk... De mindez henye beszéd. Sem élni, sem halni nem tudok másutt, csak ott. Akárcsak kisdiák ko-
romban, úgy sóvárgok a falum után. Pedig már nem is akarok többet belőle, csak annyit, hogy a 
Magyaróshegy tetejéről végignézzek piroscserepes háztetőin, kanyargó utcáin - erős elhatározásom: 
ha még egyszer a kapumon beléphetek, a magam jószántából ki nem lépek soha. Nem. nem. soha!" 

1920. február 27-én vetette tehát papírra erős elhatározását, hogy hazamegy, s házából nem lép ki so-
ha. De sok van még odáig. Egy hónap múlva a Tiszántúl felszabadul a román megszállás alól. s ö meg-
valósíthatja tervét: március végén elutazik a Kisújszállás melletti Móricz-tanyára egykori képviselőtár-
sához, a jó barát Tóth Jánoshoz. Talán az utolsó pillanatban! Mert még januárban azon tűnődött, hogy 
ha „tavasznyíitáig" nem szabadul fel a Tiszántúl, akkor beszegődik valamelyik pestvidéki gazdához. 
Képzeletben már meg is fogalmazta az apróhirdetést: .,Testem, lelkem kívánja a mezei munkát. Mint-
hogy székelyföldi gazdaságomba nem mehetek, mezőgazdasági munkára szívesen vállalkozom. Kaszál-
ni is tudok. Fizetést nem kérek, csak szerény ellátást és jó ágyat. Benedek Elek, a Kisjaludy-társaság 
tagja. " 

A Móricz-tanyán azonban nem csak kapált Benedek Elek. A kommün kitörésének évfordulóján, 
március 21-én, a Pantheon-kiadótársaság könyvet rendelt tőle. s hozzáfog az „Édes anyaföldem" feje-
zeteinek. Ettől kezdve kapál és ír. s az ország helyzetén tépelődik. Meg a magáén, hiszen Máriától vál-
tozatlanul nem kap levelet, csak álmában beszélget vele. látomásaiban aggódik beteg gyermekükért, 
akit csak szeptember 5-én váltott meg szenvedéseitől a Fennvaló. 

De életrajzi könyvét befejezi, s szellemi embernek nem lehet ennél nagyobb jutalma. Neki még több 
is jut, felesége, alighogy eltemeti gyermekét, és iratok nélkül éjszaka átszökik férjéhez a magyar-román 
határon, s az után együtt készültek haza. Kisbaconba. 

Nem voltak üres szavak, amiket Benedek Elek könyve végére írt: „Tavasz nyiltán hazamegyünk, 
Mária!" 

A vonzás 
Hazatérésének okát néhány év múlva ő maga így fogalmazza meg: „ Visszamentem azért, mert min-

den írásom Erdély földjében gyökerezik. Erdély földjének és levegőjének köszönhetem azt. hogy 
valamicsodás író lett belőlem [...] Nekem haza kellett mennem, hogy visszafizessem egy részecskéjét 
bár annak, amit az édes anyaföldtől kaptam. Magyarországnak [...] hagytam a könyveimet, száznál töb-
bet. Alig hiszem, hogy hálátlansággal vádolhatnátok [...]. 

Ebben a párbeszédes formában megírt visszaemlékezésben egy Erdélyből Budapestre szakadt isme-
rősével diskurál az író, és bővebben kifejti ugyanazt a gondolatot, amelyet első itthoni megnyilatkozá-
sában a Keleti Újság felelős szerkesztőjének még így fogalmazott meg tömören: most itthon van 
nekem is a helyem".6 Persze lehettek - és voltak is - , akik menekülésnek tekintették hazatérését, akik 
számon kérték rajta, hogy elhagyta a „magyar" irodalom őrhelyét. Igen, ilyenek mindig voltak és lesz-
nek is. Nekik válaszolt Benedek 

Elek Szász Károlynak írt levelében: „ Talán önhittség részemről, de úgy érzem, hogy azt a lelket, 
amit írásaimba öntök, magam tudom legsikeresebben a közönség lelkébe önteni. Aztán: van nektek író-
tok, poétátok feles számmal, rám odaát már nincs szükség, annál nagyobb szűkség van gyenge tollamra 
itt, ettől az Istentől és sok-sok fiától elhatott földön. Ennek a földnek és népének kötöttem le életem 
hátralévő részére a tollamat. Az én szerény, de nem talán nem dicstelen írói pályámnak új korszaka nyílt 
meg ezzel: még meglévő erőmet teljesen az erdélyi magyarságnak szentelem. Odaát nem látják, nem is 
láthatják, mely emberfeletti munkát végez az erdélyi írók kicsiny, de lelkes serege az erdélyi mag)>arság 
megmaradásáért. [...] Bizony, részt veszek, annyira részt veszek, hogy ami gondolatot még termelhetek 
az mind Erdélyé, elsősorban az övé. [...] Ennek az irodalomnak kifejlését, megerősödését munkálni -
írói pályámat ennél szebben fejezhetném-e bé?"1 Hazatérésében érzelmi okok is közrejátszottak, de 
odahaza máris a realista ember szemével néz körül, hogy számba vegye a lehetőségeit és a feladatokat. 
A fővárosban hagyott Jó Pajtás lap szerkesztőségével való kapcsolatát felszámolja, egyrészt ne vádol-
hassák azzal, hogy más helyét veszi el, másrészt, hogy teljes erejét az erdélyi gyermekújságnak, a Cim-

5 Benedek Elet Az erdélyi irodalomról. Ellenzék, 1927. március 6. 
6 Zágoni István: Benedek Eleknél._Keleti Újság 1921. november 15. 
7 Szász Károlynak 1922. 01. 07. Benedek i. m. 1979. 33. old. 
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borának szentelhesse. Mikor kilép a Jó Pajtás már amúgy is csak név szerinti szerkesztőbizottságából, 
azt írja a Franklin Társulat Igazgatóságának: „ Erdély gyermekvilága már nég)> év óta egyáltalában nem 
jut gyermekújsághoz, s gyermek és ijjúsági könyvekhez is csak nagy ritkán. Ez a szomorú világ erkölcsi 
kötelességemmé tette, hogy az erdélyi gyermekvilágot a lehetőség szerint ellássam lelki táplálékkal, s 
ennek egyetlen módja, hogy itt szerkesszek gyermekújságot. Ezt tőlem mintegy elvárja az erdélyi közvé-
lemény. s ez elől nem térhetek ki. "8 Amikor pedig átveszi a Cimbora szerkesztését Dénes Sándortól, a 
következőképpen vázolja terveit és szándékait: .Amit te. kedves öcsém, igen nehéz körülmények közt. 
nem dicstelenül kezdtél, ketten j'olytatjuk, remélhetően dicsőséggel. A lehető legjobb táplálékot kell ad-
nunk az erdélyi gyermekvilágnak, amely már évek óta nélkülözi a jó gyermekújságot és a könyveket. En-
nek a nagy munkának a szolgálatába kell toboroznunk minden valamirevaló írót, s a magunk lelkessé-
gét át kell plántálnunk mindazokba, akik netán lekicsinyelnék a gyermek- és ijjúsági irodalom jelentő-
ségét. Magyarságunk szempontjából olyan fontosnak tartom a jó gyermekújságot, hogy ezért kész va-
gyok minden áldozatra, s ennek tulajdonítsd, hogy nem vállaltam munka nélkül a főszerkesztői címet, s 
a koromat megillető pihenés helyett a tényleges szerkesztés gondjait is elvállalom."' 

„Benedek Elek legjobbkor érkezett Erdélybe - írja Lengyel Dénes. 1921-ben indult meg az a szervez-
kedés. amelynek eredményeként a rövid életű folyóiratok után megszületik a Pásztortűz, a konzervatív 
tábor lapja, Gyallay Domokos Magyar Nép című újságja, és vele szemben a haladást hirdető Vasárnap. 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon. Nagyváradon, Aradon és Temesváron irodalmi társa-
ságok működnek és ezek egymás után veszik fel a kapcsolatot Benedek Elekkel, akitől nemcsak az iro-
dalmifolyóiratok, hanem a napilapok mis tárcát cikket kérnek."10 

Bizony, Elek apó tudatában volt annak, hogy a megalázó kisebbségi létben egy gyermekek számára 
készülő újságnak a szellemi partizánháború minden fegyvernemével, teljes harckészültségével kell ele-
get tennie faladatának, pótolnia kell a nemzetiségi könyvkiadás, a nemzetiségi oktatás, sokszor még az 
igehirdetés számos hiányosságát is. Dorosmai Jánosnak küldött levelében meg is fogalmazza ezeket a 
feladatokat: „Mindent el kell követnünk, hogy a magyarság gyermekeihez eljusson ez az újság [Cimbo-
raj, mert napról napra látom, hogy az iskolából kiüldözött nemzeti szellemet, magyar öntudatot egy jó 
magyarlelkű gyermekújsággal plántálhatjuk gyermekeink lelkébe."" 

Benedek Elek azonban nemcsak a gyermekeket akarta tanítani, nem fogyott ki a felnőtteknek. írótár-
sainak szánt jótanácsokból. Dicsért, korholt, biztatott, olykor magasztalt is - főként a hölgyeket. Böl-
csen tudta, hogy a gyermek- és ifjúsági müvek alkotása külön mesterség, s aki jó író. nem biztos, hogy a 
gyermekek számára is tud írni. bár a legjobbak többnyire igen. .Általában régi hitem - írja Sipos Do-
mokosnak a mesterségről - . hogy azok a népi és ifjúsági művek a legjobbak, amelyeket az író (az igazi 
író) nem azzal a nekikészüléssel ír. hogy no most írok a népnek (vagy az ifjúságnak), de azok, amelyek-
ben nagy lelki gyönyörűséget talál a felnőtt ember, s amelyeket lelki károsodás nélkül olvashat a gyer-
mekifjú is. "12 

Legnagyobb képessége minden bizonnyal abban nyilvánult meg. hogy embereket tudott magával ra-
gadni. Mutatja ezt. hogy azokban a nehéz időkben-Kisbaconból szerkesztette a Szatmárban nyomott, s 
számtalan helyen terjesztett (vagy nem terjesztett) lapot, csekély és akadozó tiszteletdíjakkal -
1923-ban, száz író és költő írt a Cimborában, ilyen hatalmas írógárda egyetlen magyar gyermekújság-
ban sem dolgozott.13 Talán akaratlanul, mérce lett mások számára, s ezzel képességükön felüli teljesít-
ményekre ösztönözte őket. Benedek Elek maga is hatalmas erőfeszítéssel és áldozatok árán valósította 
meg vállalt feladatait. Bármennyire büszkélkedett is vele, hogy hetven felé közeledve, sőt abba belelép-
ve is kertészkedett, fát ültetet és nyesett, kapált és kaszált, a betegség és a gyengeség el-elfogta. olykor 
ágynak is döntötte. ..Hetven év. jó ha ép" írta Arany János hatvannegyedik „évnapjára". ..Elek nagy-
apó" is mind gyakrabban panaszkodott leveleiben romló egészségére.Kedves Laci, az én betegségem 
bizony nem gyengélkedés - írja Tompa Lászlónak - . de betegség. Tavasszal kezdődött, s máig nem sza-
badultam meg tőle, amiben nagy része van annak is. hogy egész nyáron nem volt egyetlen pihenő na-
pom. annyira lejoglalja minden napom a faluról való újságcsinálás. s a vele járó hihetetlenül nagy le-

8 1922 08. 22. Benedek i. m. 1979. 77. old 
9 Dénes Sándornak 1922. 08. 27. Benedek i. ni. 1979. 79. old 

10 Lengyel Dénes: Benedek Elek. Gondolat 1974. 201. old. 
11 Dorosmai Jánosnak 1923. 07. 17. Benedek i. m. 1979. 151. old. 
12 Sipos Domokosnak 1923. 07. Benedek i m 1979. 153. old. 
13 Lengyel Dénes: Benedek Elek. Gondolat 1974. 227. old. 
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velezés. Nem mondom, hogy aggasztó a betegségem, de legalábbis kellemetlen, [csak az őserő marad-
ványa segített abban, hogy ágyba ne dőljek/.''14 A testi bajok mellé sorakoztak az anyagiak: „Én ma-
gam - panaszkodik Dorosmai Jánosnak - olyan kevés pénzért szerkesztem és írom a Cimborát, amilyen 
kevésért még írói pályám kezdetén sem dolgoztam, de ki hozzon áldozatot ebben a szerencsétlen or-
szágban, ha mi írók nem hozunk, hiszen a világ teremtése óta mindig az írók hoznak áldozatot, mert hát 
azért ők írók. A papírgyáros nem hoz áldozatot, a betűszedő nem enged a béréből, egyedül az író az a 
bolond, aki áldoz, szüntelenül áldoz, mert hát öt az Isten erre teremtette. "I5 

De a cél szentsége, s ha a gyermekek szeretetére, ragaszkodására gondol, újra és újra feledteti vele a 
bajokat. A Cimbora legfontosabb rovata az 1922. november 12-től minden lapszámban megtalálható 
Elek nag)'apó üzeni című rovat. Közvetlen, családias hangon gyermeklevelek ezreire válaszolt a lapban 
Benedek Elek. Tanácsot adott, buzdított, bátorított és mindvégig nevelt - gyermeket és szülőt egyaránt 
- emberségre, hazaszeretetre, valós alapokon nyugvó önismeretre. Az ügyesebb gyermekek leveleiből 
részleteket is közölt, majd pályázatot hirdetett, és a legjobb élménybeszámolókat külön is jutalmazta. 
Ebben a rovatban fogalmazta meg a lap cél ját i s :Különös nagy gondom van arra - írja az 1922. de-
cember 17-i üzenetében - , hogy ne csak a már olvasni tudó permek- és serdülőijjúság találja meg eb-
ben az újságban a neki való olvasmányt, de jusson egy-egy apró mese az olvasni még nem tudó gyer-
meknek is." Vagy máskor: ..Ennek az újságnak minden sora egy szent célt szolgál: nemesen, embersége-
sen gondolkozó, művelt magyarokká nevelni titeket." Messzebb mutató és elvi fontosságú figyelmezte-
tése: „ Az állam nyelvét meg kell tanulni, az édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejteni. " Ez különösen 
a nem anyanyelvükön tanuló olvasóinak szólt, őket külön is megdicsérte, ha helyesírásukban az egy-
mást követő levelekben némi javulást tapasztalt. 

„Fő, hogy dolgozzanak" 

Még ha nem is a sokak semmittevéséhez mérjük, elképesztő mennyiségű az a munka, amit Benedek 
Elek Erdélybe való visszatérésétől haláláig tartó nyolc esztendő alatt végzett. Mégsem érezte soha. 
hogy befejezett valamit, sohasem dőlhetett hátra a székén, még véletlenül sem telt egyetlen napja mun-
kátlanul. Még halála esztendejében, hetvenesztendősen is tervezett, készülődött, gyürkőzött. 1929-ban 
rég érlelődő tervet ismertetett Székelyudvarhelyen, felvetette a Székely Népművelő Társaság megszer-
vezésének gondolatát. „írókat, művészeket, jogászokat kell tömöríteni ebbe a szervezetbe, hogy kijár-

janak a falvakba, előadásokat tartsanak, jó irodalmat adjanak a népnek, orvosi, jogi tanáccsal, tájékoz-
tatással lássák el a falusiakat. Társadalmi úton juttassuk gazdasági ismeretekhez is a földművelőket, 
szervezzünk gazdaköröket, hogy közösen értékesítsék a terményeiket, alakítsunk téli gazdasági iskolá-
kat, de rendes iskolákat is, mert a gyermekek egy része mint analfabéta kerül ki az iskolából.16 

Ebben az eszmekörben, a Székely Népművelő Társaság gondolatával érte a halál. 1929. augusztus 
16-án fogott ahhoz a levélhez, amit Szentimrei Jenőhöz címzett. „ Közli a levélben, hogy a közélet me-
zejéről visszahúzódik, még Sepsiszentgyörgyre sem megy el, pedig a Székely Népművelő Társaság dol-
gában el kellett volna mennie. De nem lehet, mert ami Udvarhelyről indul, ugyan mit ér Háromszé-
ken... »Am dolgozzanak külön a háromszékiek, de főhogy dolgozzanak... "« 17 

Hazatérésekor, 1921 -ben az első, nyilvánosságnak szánt szava ez volt: ..dolgozzatok, dolgozzatok", s 
halála előtti pillanatban is ezeket a szavakat írta le: ,fő, hogy dolgozzanak." Benedek Elek azoknak az 
idejétmúlt embereknek a fajtájához tartozott, akinek egész élete a szolgálatban telt. Megtakarított pén-
zén vásárolt földjét két kezével fásította és gondozta. Nem ismerte a restséget sem a fizikai, sem a szel-
lemi munkában. írásainak szépségén, tisztaságán, nevelő hatásán túl a szülőföldjéhez, népéhez való hű-
séges ragaszkodást s a munka értelmébe és értékébe vetett hitét hagyta ránk, ezt köszönhetjük neki. 

Halász Péter 

14 Tompa Lászlónak 923. 10. 08. Benedek i. m. 1979. 177. old. 
15 Dorosmai Jánosnak 1924. 01. 03. Benedek i. m. 1979. 203. old. 
16 Lengyel Dénes: Benedek Elek. Gondolat 1974. 249. old. 
17 Ugyanott 251. old. 
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