
Magyar író, országgyűlési képviselő „nagy mesemondó”. 



 
 

 

 

 

 

 

Benedek Elek (1859-1929) 1859. szeptember 30-án 
született, és születésnapjához igazodik a Népmese 
Napja, amely szintén szeptember 30-a. 
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Benedek Elek Kisbaconban született, Székelyföldön ami a 
mai Kovászna megyében található. Édesapja Benedek Huszár 
János, édesanyja Benedek Marczella. Gazdálkodó székely 
katonacsaládból származik. Benedek Elek Kisbaconon kezdi 
diákéveit. Alig nyolc évesen íratják be a székelyudvarhelyi 
református kollégiumba, életútjának ez a fordulata egybeesik az 
osztrák–magyar kiegyezés történelmi momentumával. Az 
Székelyudvarhelyen töltött diákévek mély nyomot hagynak az 
íróban. A gimnázium nyolc osztályának elvégzése után ugyanitt 
érettségizik 

 
 
 
 



 

 

 

 Benedek Elek mindig fontosnak tartotta, hogy magyar 
népmesét adjanak a gyermekek kezébe, mert a mese a 
nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait tárja a 
gyermekek elé. A gyermekirodalom művelése számára 
misszió. Benedek Elek volt az első író, aki a 
gyermekirodalom ügyét a magyar művelődéspolitika 
fontos kérdésének tartotta, mint országgyűlési képviselő 
is. 
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A népmese gyűjtések mellett jelentősek Benedek Elek 
mesefordításai is. Ezek a Kék, Piros, Ezüst és Arany 
mesekönyvek. Novellái, regényei: Katalin, Uzoni 
Margit, Mária, Huszár Anna, valamint a magyar 
nemzeti múltat népszerűsítő írásai: A magyar nép 
múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok 
élete.  



 
 1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a Székely 

Tündérországot. 

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

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

 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. 

 
 

Munkái 



 
 1896-ban megkezdi a kisbaconi ház építését, mintegy 

megelőlegezve későbbi végleges hazatérését 
szülőföldjére. 

 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. 



 
 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. Benedek 
Eleket 1929. augusztus 17-én, levélírás közben, végzetes agyvérzés éri. 
Utolsó leírt mondata, amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé 
vált: „Fő, hogy dolgozzanak”. 

Utolsó évei 


