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„A király-lyány: mese, János 
De nincs élőbb a mesénél 

S mese ellen minden káros.” 
(Ady Endre) 

 
Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született Kisbaconban, a Csík-, Udvarhely és 

Háromszék találkozásánál megbúvó aprócska faluban, lófő székely családban. Egész 
gyermekkorát bearanyozta a mesék világa. Első mesemondója, mint írta, egy 
„növendéklányka, s nem egy vén banya, mint azt gondoljátok talán”, Rigó Anis volt, a szülei 
udvarán élő zsellér család gyermeke. Második mesemondója egy Demeter András nevű 
román pásztorember. Benedek Huszár János nevű nagyapja, s az édesapja is kiváló 
mesemondók voltak, akiktől nem csak meséket, történeteket hallhatott, hanem ember- és 
hazaszeretetet, szelídséget, tartást és méltóságot is tanult. Édesapját így mutatta be: „Vannak, 

emberek, kik csak a maguk gyermekét szeretik: édesapám meleg szívéből minden gyermeknek 

jutott szeretet. Gazdag gyermek, szegény gyermek egy volt neki: a gyermek-gyermek. Nem 

tudott úgy elmenni gyermek mellett, hogy rá ne mosolyogjon; hogy meg ne szólítsa: s ritkán 

indult el hazulról, hogy feneketlennek tetsző zsebében ne lett volna alma, körte, szilva, 

mogyoró – jó gyermeknek való. Amikor én a kisbaconi „akadémiát” (két elemit) elvégeztem, 

édesapám még javakorbeli, egyenes tartású, erőtől, egészségtől duzzadó ember volt, de már 

nagyapó. Valóságos nagyapó. S ím, egyszerre a falu összes gyermekeinek a nagyapója lett.”. 
Ki ne ismerné fel e sorokból a későbbi Elek apó példaképét Huszár nagyapóban? 

Benedek Elek nyolc éves korától Székelyudvarhelyen, a református kollégiumban 
folytatta tanulmányait. Sokszor megtette szekéren a szülőfaluja s a város közötti hosszú utat. 
Közben hallgatta a felnőttek regéit az út menti tájakról, falvakról, várromokról, kastélyokról, 
hegyekről, völgyekről, amelyek aztán, sok esztendő múlva, sorra beleköltöznek a könyveibe. 
„A mesék földje ez, csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő az a gyermek, aki most még 

meg-megremeg a holnapi nagy naptól, amikor majd könyvet ád a kezébe egy tudós professzor, 

s az olvasás dönti el: beírja-e a harmadik elemibe?” 
Teltek az évek, s a kisdiákból komolyan tanuló nagydiák lett. Franciául, németül, 

románul, angolul is megtanult, verseket, meséket fordított. Miután megismerte Kriza János 
Vadrózsák című népköltési gyűjteményét, szinte lázas szerelemmel fordult ismét a népdalok, 
a népmesék világa felé. Sebesi Jób nevű iskolatársával közösen nagy gyűjtőmunkába kezdtek, 
s a gyűjtésükből egy kötetet szerkesztettek. Érettségi után ezzel a kinccsel tarisznyájában 
indult az ifjú Benedek Elek „világhódító útjára”, a pesti egyetemre. 

A népköltési gyűjteménye Kriza János és Orbán Balázs kéziratos hagyatékával 
kiegészítve 1882-ben, Székelyföldi gyűjtés címen jelent meg a Magyar Népköltési 
Gyűjtemény III. köteteként. 

Benedek Elek nem fejezte be az egyetemi tanulmányait, hanem újságírónak állt, a 
Budapesti Hírlap munkatársa lett. Nagy népszerűségre tett szert, s hamarosan lapszerkesztő 
lett, majd országgyűlési képviselőnek is megválasztották. A székely író írásaival 
természetesen a Székelyföldet igyekezett megszerettetni olvasóival. A lapok keretei szűknek 
bizonyultak a termékeny szerző számára. Sorra szerkesztette, írta az újabbnál újabb mese- és 
elbeszélés köteteket. A Székely Tündérország 1885-ben, a Székely mesemondó 1888-ban 
jelent meg. 



A honfoglalás ezeréves ünnepére barátai, írótársai ösztönzésére és támogatásával, 
Arany László iránymutatásával újramesélte a nagy, klasszikus gyűjteményekben fellelhető 
magyar népmese és mondakincs legjavát. Az Atheaneum kiadó 1894 és 1896 között öt díszes 
kötetben, Magyar mese és mondavilág címmel megjelentette a közel négyszáz mesét, mondát 
tartalmazó válogatást. Az első díszkiadást még számos olcsóbb kiadás követte. 

A mesegyűjtemények megjelentetése mellett csodálatra méltó volt Benedek Elek 
szépirodalmi munkássága is. Húsz esztendő alatt száz kötete jelent meg. Az akkori 
statisztikák szerint Jókai Mór után ő volt a legnépszerűbb, a legolvasottabb magyar író. 

A Magyar mese- és mondavilág kötetei és más Benedek Elek mesekönyvek 1904 után 
eljutottak a történelmi Magyarország valamennyi falujába. Ugyanis akkor alakultak meg a 
népiskolai könyvtárak, s az egységes könyvcsomagokat a kultuszminisztérium küldte meg 
valamennyi állami népiskola részére. Még a távoli bukovinai székely falvakba is eljutottak 
ezek a mesekönyvek. Azóta ezek a mesék valósággal beépültek a magyar szóbeliségbe. 

1921-ben, amikor a trianoni békediktátum Erdélyt Romániához csatolta, a befutott író, 
a menekülők áradatával szemben, hazatért Erdélybe. Fogadalomból egy évig nem lépett ki 
kisbaconi házából. Elment hozzá az erdélyi értelmiség legjava, akik az elszakadt magyarság 
sorsáért aggódtak és tenni akartak. Kós Károly, Szentimrei Jenő és mások. Benedek Elek 
1921 novemberében már főszerkesztője lett egy frissen induló politikai néplapnak, a 
Vasárnapnak. Hamarosan elvállalta a Szatmáron megjelenő gyermeklap, a Cimbora 
szerkesztését. „Ez a gyermeklap volt a szívügye. Igyekezett az erdélyi magyar gyermekeknek 
a lehető legjobb magyar irodalmat a kezükbe adni, s minden levelükre válaszolt.” Benedek 
Elek a Cimbora valamennyi kis olvasóját unokájává fogadta. 

1929-ben, a világgazdasági válság miatt ellehetetlenült a gyermeklap kiadása. A 
hetvenéves Benedek Elek kezéből is kihullt a toll. 

2004 óta, Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a Magyar 
Népmese Napját. 
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