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Könyvkiadó, 1979)

Dátumszerűen két pont között feszül Benedek Elek irodalmi unkásságának hazai pályája: az egyik 
1921. augusztus 3. – ekkor érkezik haza, s telepedik meg végleg Kisbaconban; a másik 1929 augusztus 
17. – halálának napja. E két dátum között mindössze nyolc esztendő van. (…) 

Mik lehettek hazatérésének belső indítékai?

Benedek  Elek  tulajdonképpen  sohasem  szakadt  el  szülőföldjétől.  Sem  a  székelyudvarhelyi 
diákévek, sem a Budapesten eltöltött negyvenegynéhány esztendő nem tudta elhalványítani a szülőfalu: 
Kisbacon s  a szűkebb pátria,  Erdővidék emlékét.  A fővárosi  szerkesztő,  a  jónevű író rendszeresen 
hazajár a szülői házhoz, majd új hajlékot épít, hogy legyen hova öregségére visszavonulnia. A végső 
elhatározást csak sietteti a világháború, majd János fia korai halála s utolsó cseppként az ellenforradalmi 
kurzustól  való  idegenkedése.  A  végső  kétségbeesés  határán  az  írásban  keresve  menedéket,  még 
hazatérése előtt, 1920-ban megírja az Édes anyaföldem! címet viselő önéletrajzi emlékfüzér két kötetét, s a 
már kiszedett szöveg  végére odaírja: „Tavasz nyíltán hazamegyünk, Mária.”

Hazatérésének okát néhány év múlva ő maga így fogalmazza meg: „Visszamentem azért, mert 
minden írásom Erdély földjében gyökerezik. Erdély földjének és levegőjének köszönhetem azt, hogy 
valamicsodás író lett belőlem (…). Ha ellenállhatatlan erővel nem vitt volna haza az édes anyaföldre a 
honvágy, akkor is hazamegyek, mert éreztem, hogy amikor sok-sok ezren hagyták ott Erdélyt, jóval 
kevesebb okkal, mint ok nélkül, nekem haza kellett mennem, hogy visszafizessem egy részecskéjét bár 
annak, amit az édes anyaföldtől kaptam. Magyarországnak (…) hagytam a könyveimet, száznál többet. 
Alig hiszem, hogy hálátlansággal vádolhatnátok )…).” (Az erdélyi irodalomról. Ellenzék, 1927. március 6.) 
Ebben  a  párbeszédes  formában  megírt  visszaemlékezésben  egy  Erdélyből  Budapestre  szakadt 
ismerősével  diskurál  az  író,  és  bővebben  kifejti  ugyanazt  a  gondolatot,  amelyet  első  itthoni 
megnyilatkozásában a Keleti Újság felelős szerkesztőjének még így fogalmazott meg tömören: „most 
itthon van nekem is  a helyem” (Zágoni István:  Benedek Eleknél.  Keleti  Újság,  1921. november 15.). 
Ugyanitt  az  erdélyi  magyarság  politikai  és  irodalmi  szervezkedéséről  szólva  azt  üzente  az  íróknak, 
amolyan kívül- és felülállóként: „dolgozzatok, dolgozzatok.” Konkrét tervekről e cikkben még nem esik 
szó, de a beszélgetés időzítése pontosan kiszámított: két nappal azt megelőzően jelent meg a Kaláka 
írócsoport  kiadásában,  Kós  Károly  szerkesztésében  a  Vasárnap  című  politikai  néplap,  amelyet 
főszerkesztőként  Benedek Elek jegyez.  És ettől  kezdve haláláig  elválaszthatatlanul összekapcsolódik 
Benedek Elek neve a romániai magyar irodalommal.

De vessünk még egy pillantást hátra: mire érkezett haza Benedek Elek, és miért volt törvényszerű, 
hogy éppen itt, ebben a táborban bukkant fel, nem kis megrökönyödésére a konzervatív irodalmi és 
politikai köröknek?

Az első világháborút követő forradalmak, az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása, Erdélynek, a 
Bánság  egy  részének  és  a  Tisza  síksága  keleti  szegélyének  Romániával  való  egyesülése  az  itt  élő 
magyarságot új történelmi helyzet elé állította. Kábultságából elsőnek a polgári radikális értelmiség tért 
magához, s a Kolozsvárt megjelenő Keleti Újság köré tömörülve hirdette meg a harcot a békés egymás 
mellett élésért, az új államiságba való aktív beilleszkedést egyedül járható útként jelölve meg, szemben a 
konzervatív-reakciós körök öngyilkos passzív ellenállást propagáló politikájával.

Az  új  világ  új  erők  harcbaállítását  kívánta  és  a  megváltozott  életritmusra  érzékeny  új 
munkavállalásokat. Az erdélyi magyarságnak revízió alá kellett vennie egész addig volt életét, hogy az új 
helyzet diktálta  új  feladatokhoz való magatartásformákat  megtalálja és  kiküszöbölje azokat,  amelyek 
hasznavehetetleneknek  bizonyultak.  E  lelki-szellemi  újraformálódási  folyamatban  kerül  előtérbe  a 
sajátos erdélyi művelődési-irodalmi hagyomány a Kriza  Vadrózsáiban csokorba szedett népköltészettől 



Dávid Ferencen, Heltai Gáspáron, Apáczai Csere Jánoson, Mikes Kelemenen és Kemény Zsigmondon 
át Petelei Istvánig és Tolnai Lajosig. Íme, hogy jellemzi ezt a hangulatot Szentimrei Jenő: „Be kellett 
bizonyítanunk, hogy vannak itt fundamentumai egy külön erdélyi életnek (…). Emberekre volt szükség, 
emberek  kellettek  a  föld  fenekéről,  hogy  merjenek  fölemelkedni  ülő  helyükből,  hogy  alakjukba 
belekapaszkodhasson a közbizalom. Fel kellett kutatni a magányba visszahúzódottakat, kezükbe adni a 
tollat, az ecsetet, hogy mások is meglássák: íme, vagyunk, és van bennünk erő az életre” (Erdély írói. Híd, 
1927. 2.). 

(…) A kalákások mozgalmának élén Benedek Elek amolyan második Kazinczy-szerepet vállalt: 
bábáskodik  a  romániai  magyar  irodalom bölcsőjénél,  táv-szervező,  tanácsadó,  aktív  résztvevője  az 
irodalmi életnek. Tőle várnak biztatást a fiatalok, amikor sorra bemutatkoznak írásaikkal, s ő, amint 
Benedek Marcellnek írott egyik leveléből értesülünk, egyre gyakrabban „sikolt fel” Kazinczy módjára a 
gyönyörűségtől.  De  az  ő  útmutatásaira  figyelnek a  „kalákás  fiak”  is,  akikkel  első  ízben az  1922-es 
fehéregyházi Petőfi-ünnepségen találkozik személyesen. Itt határozták el közösen a kaláka-mozgalom 
kiszélesítését, állapították meg, hogy szükség van az irodalom erőinek egyetlen táborba tömörítésére, s 
egy olyan kiadóvállalat létrehozására, mely kellő tőkével anyagi bázisává válhat a születő erdélyi magyar 
irodalomnak. Így jött létre 1923 májusában szövetkezeti alapon a Haladás lap- és könyvkiadó betéti társaság, 
amely a Pásztortüzet és a Vasárnapi Újságot adta ki (…).

A  legszélesebb  olvasóközönséghez  szólás  célkitűzése  Benedek  Elekben  tulajdonképpen 
hazatérésének első pillanatától kezdve halála napjáig változatlan volt. Szüntelen azon fáradozott, hogy a 
népnek és a gyermekeknek a lehető legtöbbet és a legmagasabb színvonalon adja. Ezért szerkeszt első 
hazai ténykedéseként öt esztendőn keresztül kalendáriumot is (Az én naptáram.  1921–1925), ezért írja 
meg népszerű formában az 1923-as centenáriumra Petőfi-életrajzát  (…) S ez vezeti  a mai  szemlélő 
számára talán legromantikusabb vállalkozásában, a Cimbora szerkesztésében is.

Kevés író neve forrott annyira össze irodalmi köztudatunkban egy újsággal, mint Benedek Eleké a 
Cimborával. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a lap több tízezernyi olvasója számára egy életre 
meghatározó  élményt  jelentett  az,  amit  ismeretekben  és  erkölcsi  tanításban  a  Cimbora  nyolc 
évfolyamából merített. 

(…)  „Dolgozzatok,  dolgozzatok  …”  üzente  első  itthoni  szavával  1921-ben;  „fő,  hogy 
dolgozzanak …”, írta keserű szájízzel, de mégis némi bizakodással „búcsúlevelében”. A még kívülálló és 
a már kívülrekedt ember hangja között ott feszül nyolc esztendő kemény, páratlan erőfeszítéssel, nagy 
nekibuzdulásokkal és még nagyobb kudarcokkal járó munkája. Már a kortársak számára nyilvánvalóvá 
vált: Benedek Elek más, több, mint Benedek Elek összes művei. (…) Vállalta a reáosztott szerepet, 
beleépítette magát az irodalomba, amely szülőföldjéből sarjadt ki.


