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Hegedűs Imre János monográfiája – Pomogáts Béla szerint - az első filológiai 
nézőpontból, filológiai erények birtokában elkészült pályakép Benedek Elekről. 
A tudós szerző minden történeti forrást mozgósított, levéltárak adatait is 
felhasználva, mérhetetlen szorgalommal és tényfeltáró biztonsággal a mesegyűj-
tő és mesemondó „Elek apó” arcéle mögött megrajzolta a nagyszerű elbeszélő 
és a kivételesen bátor publicista arcát is. Benedek Elek a gyermekirodalmunk 
klasszikusa, de korának kiváló írója is, elbeszélője, irodalomszervezője és 
közéleti személyisége s. Aki minden erőfeszítését, hatalmas életművét annak a 
nagy célnak a szolgálatába állította, hogy népe: az erdélyi magyar, a székely 
magyar otthon legyen azon a földön, amelyen született, otthon legyen abban a 
történelemben, amelyet maga alakított magának, és amelyet mások alakítottak – 
nem mindig az ő akarata szerint és nem mindig az igazságosság jegyében -, az ő 
számára. A Benedek Elek monográfiából valóban az „író-apostol” élete, 
munkássága és hitvallása bontakozik ki – értékelte Pomogáts Béla. 

Az ismertetés írója néhány egyéni szemponttal csupán alátámasztani tudja 
ezt az értékelést. Elek apó élete nyitott könyv, könyvei az újabb generációk 
számára is a kedvenc olvasmányok közé tartoznak és kelendőek. 

Hegedűs Imre János rövid apoteózis után tizenegy fejezetbe tagolta 
mindazt, amit Benedek Elekről elmondani kívánt: Gyermekkor, Az útkeresés 
évei, Lapszerkesztő és újságíró, A szépíró, Mesegyűjtő, mesemondó, meseíró, 
Mondaátdolgozások, Történetíró és etnográfus, Menekülés a gyermekek 
szigetére, Édes anyaföldem! – Egy nép s egy ember élete, Az erdélyi magyar 
irodalom szolgálatában, Utóélete. 

Már a felsorolt alcímek jelentésvilága, háttere olyan gazdag életet világít be, 
amely „székelységből kiemelkedő szellemi csúcsok láncolatába” is beemeli Elek 
apót. Maga Benedek Elek fogalmazta meg az erdélyi írókról: „...egy nagy és szent 
célnak szolgálatába szegődtünk: megőrizni az erdélyi lelket az ő hamisítatlan 
tisztaságában, megbecsülni és szaporítani azt a megbecsülhetetlen nagy kincset, 
mit örökül hagytak reánk a Mikes Kelemenek, az Apáczai Csere Jánosok, az 
Apor Péterek, a Kőrösi Csoma Sándorok, a Bolyaiak, a Jósika Miklósok, a 
Kemény Zsigmondok, a Dózsa Dánielek, a Kriza Jánosok és a többi díszei az 
erdélyi magyar tudományos és szépirodalomnak” (296. lap) 

A monográfia fejezeteinek élén egy-egy mottót találunk: „Csudaszép volt 
az én gyermekkorom” – elékezik vissza az Édes anyaföldemben. Az útkeresés 



éveiben már látja életútja célját: „…a hazám ifjúságának írom majd könyveim 
javát.” S mint fiatal lapszerkesztő és újságíró tanácsolja egyik cikkében: 
„Akinek tollát nem vezeti az ő népének, az ő fajának erős szeretete, törje ketté 
a tollát, s hajítsa el.” Szépíróként szerényen vallja: „Nekem nem kell költenem a 
történeteket, csak el kell mondanom…” Például a nevelői szándékkal írt 
Testamentum és hat levél című írása, melynek forrásai Kölcsey Ferenc Parainesise és 
a Biblia. De ez az irodalmi végrendelet egyben a mezopotámiai Parasztnaptár, 
Szokratész intelmei, Szent István királyunk bölcs tanításai és Rákóczi Ferenc 
eszmefuttatásai mellé sorakoznak. A Székely Tündérország, a Székely mesemondó és 
a Magyar mese- és mondavilág nyomán jegyezte le naplójában Benedek Marcell: „A 
gondterhelt, létalapjukban megrendített emberek felfigyeltek a mese hangjára. 
Észrevették azt, amit Apám mindig tudott, hogy a mese: a tiszta, leszűrt, teljes 
és tökéletes igazság... Az az igazság, amely mindnyájunkat egyesít, ha fel tudunk 
emelkedni hozzá”. 

Ugyancsak Benedek Marcel szerint az Édes anyaföldem „az ifjúság örökszép 
himnusza”, az eposzírók igényével megfogalmazott alcím egy nép (a 
székelység) és a egy író (Benedek Elek) történelmét felölelő dokumentum-
regény, benne a szerző erős gyökérzetű, megingathatatlan plebejus szemlélete, 
az a parancsolat: „Állj a védtelenek, gyengék közé, az erősek, hatalmasok 
oldalán harcolni nem virtus”. 

Szentimrei Jenőhöz írott leveléből idéz a X. fejezet mottója: „Nálam az 
egészen komoly elhatározás, hogy a tollamat teljesen az erdélyi irodalom 
szolgálatába állítsam.” S tette is, mert hazatérése nem egyszerű 
lakhelyváltoztatás volt, hanem emberi és művészi program, amelyet néhány 
évvel később így fogalmazott meg egy kolozsvári újságban: „Ha ellenállhatatlan 
erővel nem vitt volna haza az édes anyaföldemre a honvágy, akkor is 
hazamegyek, mert éreztem, hogy amikor sok-sok ezren hagyták ott Erdélyt, 
jóval kevesebben okkal, mint ok nélkül, nekem haza kellett mennem, hogy 
visszafizessem egy részecskéjét bár annak, amit az édes anyaföldtől kaptam.” 

Hegedűs Imre János monográfiájában Benedek Elek utóéletéről is 
olvashatunk, Ignotus figyelmeztető búcsúztatójáról, Szentimrei Jenő és Tamási 
Áron aláírásával fémjelzett, a székely írók csoportja nevében megírt írásról, 
Babits Mihály a Benedek-életmű lényegét, sugárzó alakjának súlyát, fontosságát 
hangsúlyozó vallomásáról, („Ő volt az, Elek apó, apró koromtól kedves név 
nekem; annyi évtizeden át atyja és táplálója a magyar ifjúság lelkének, törzsökös 
és magyar táplálékkal, melyet népe fantáziájából merített...”), Ligeti Ernő 
véleményéről („Ha valakire ráillik a szó, hogy apostol, úgy elsősorban erre az 
áldott öregemberre.”), Szondy György figyelmeztető mondatairól, Benedek 
Marcell dokumentum-érték tanulmányáról, Balogh Edgár Halljátok, emberek? 
című úttörő kiadványáról, Kozma Dezső, Bóka László irodalomtörténeti helyét 
kijelölő méltatásáról, és végre a 110-ik születési évfordulóra megnyílt Benedek 



Elek Emlékházról, amely azóta is nyitva áll, s ma már a Szabó Zsolt 
összeállította leveleskönyvről is. 

Epilógusként a szerző Dsida Jenő: A csemetefa éneke – Elek Nagyapónak a 
jóságos faültetőnek című versével zárja kötetét. Természetesen jegyzetek, majd 
általános könyvészet, Benedek Elek szakirodalom, munkássága (álnevei, 
műveinek felsorolása időrendi sorrendben) és névmutató segíti az olvasót az 
elmélyülésben, ha egy-egy részletre vissza szeretne térni. 

Szomorkás, de jóleső érzéssel tehetjük le a Hegedűs Imre János könyvét, 
amelyben Elek apó emberi sorsának, írói pályájának diadalmas ívét rajzolta 
meg, és Dsida Jenővel, csemetefa énekével együtt mondhatjuk, kívánhatjuk 
Erdély apostolának: „Minden örömet tőle kaptam kölcsön: / Övé legyen majd 
ízletes gyümölcsöm, / Virágomat az ő fejére hintsem, / Hűsen legyezve, 
árnyékkal kínálva, / Sátorom kegyen leghívebb tanyája! / Jóságos ember – áldja 
meg az Isten!” 

 


