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Olvasta november 11 -kei tudományos ülésben 1863. S z a b ó K á r o l y 
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Minden nemzet tudományos irodalmában, mely 
csak természetes, lassú, de lépésről lépésre biztos 
haladás utján emelkedhetik virágzásra, száz meg 
száz férfiú nevére találunk, kik munkásságukkal 
korukban a nemzeti tudományosságnak ha dicsősé
gére nem is, de valódi hasznára szolgáltak, kik a 
nemzeti tudományos élet fejlesztésére tehetségek 
szerint hiven és buzgón közre működve a jövendő 
szerencsésebb, előhaladottabb kor tudományos fér-
fiainak az alapot öszszehordták, melyre építhesse
nek, az utat egyengették, melyen minél biztosab
ban haladhassanak. Száz meg száz ily hü munkás
nak kell fáradni, küzdeni, migegy nemzet egy két 
valódi nagy irót, egy két kitűnő tudóst mutathat 
fel, kik elődeik vállain emelkedve, ezek örökségét 
felhasználva, lángeszök örök becsű müveivel fényt 
árasztanak nemzetökre, s az újabb kor előtt ár
nyékba helyezik, s feledségbe merítik az előttök 
küzdött és fáradott munkások százainak, ezreinek 
szerény neveit. 

Igen, a tudomány folytonos haladásával száz 
meg száz névre fog árnyék borulni, melyek nélkül 
a néhány innepelt név az elismerés, a dicsőség ál
tala kivivott fokára nem emelkedhetett volna. 

De vajon azért hogy ez igy van, s az örökre 
elébb elébb törekvő emberi szellem törvényeinél 
fogva másként nem is lehet, megtagadhatjuk-é a 
tudomány igaz hü munkásától érdemei elismerését; 
vajon, ha reményijük, hiszszük, sőt tudjuk, hogy 
korunk valamely férfiának neve idő multával csak 
a tudomány történelmének vizsgálója elölt áll majd 
becsben, a kor, melyben e férfiú élt, munkált, hatott, 
elfelejtkezhetik-é róla, ki hiven igazán fáradt, tett, 
áldozott, a menynyit csak kora, nemzete és magán 
élete viszonyai közt tehetett és áldozhatott? 

A kor, mely embereit igy elfeledné, igazság
talan, a nemzet, mely tudományossága jelenének 
férfiait nagyobb s fényesebb jövő reményében, vagy 
más eléhaladtabb nemzetek világhírű tudósaival vet
ve öszsze, becsülni nem akarná vagy nem tudná, 
e jövőre bizonyosan érdemetlen lenne. A múlt tisz
telete, a jelen megbecsülése, a jövőnek legbiztosabb 
záloga. 

Muz. évk. III. kötet 

Ily gondolatok ébredtek lelkemben, midőn tol
lat fogtam, hogy néhány lapot szenteljek Benkő 
Károly emlékezetének, ki küzdelemmel teljes munkás 
életének délutánján ugyan, de tudományos irodal
munkra nézve még is korán hunyt el, mielőtt be
fejezhette volna munkáját, a székely föld geographi-
aí, topographiai, és statisticai leírását, melyért s 
melyben élte utolsó tiz évében élt; e munkát, mely 
nevének atyja Benkő Ferencz, az első magyar mi-
neralogia irója, s rokona Benkő József neve mel
lett volt helyet jelelendő. Ily eszmék hatása alatt 
határoztam el magamat, hogy Benkő Károly emlé
kezetének ünneplésére éppen az erdélyi múzeum-
egyesület tudományos ülését válaszszam, mint a 
mely intézetnek egyik kitűzött czélja s nemes hiva
tása nemzeti tudományos életünk fejlesztésére hatni, 
s Erdélyben a magyar tudományos irodalom köz
pontjává, éltető leikévé- válni. 

Benkő Károly tudományos munkásságát két 
szempontból tekinthetjük, mmt gyűjtőét s mint fel
dolgozóét. 

A ki elgondolja, hogy a történettudomány me
zején menynyi munkás kéznek kell működni, hogy 
a szétszórtan heverő adatokat megmentse, öszsze-
gyüjtse, birálatilag tisztázza, s egy jövendő kor hi
vatott tehetségének, a nemzet ihletett történetírójá
nak, rendelkezésére adja, hogy a szellem a holt 
anyagból élő müvet teremthessen, a rendetlen tö
megből egy fenséges egészet alkothasson; a ki tud
ja, hogy e téren hazánkban, de különösen Erdély
ben, anynyi vihar dúlása s anynyi szorgalmas és 
gondos búvár kutatása után is, menynyi még az 
aratni való és aránylag mily kevés az arató : az 
bizonyosan szives elismeréssel adózik egy fáradha
tatlan, lelkiismeretes kutató és gyűjtő csak áldozat
tal szerezhető érdemének. 

Benkő Károly, a nagy történetbuvár Benkő 
József név- és vérrokona, ugy látszik örökölte en
nek szenvedélyes hajlamát a hazai történettudo
mány iránt. Már 15 éves korában, mint enyedi ta
nuló, szorgalommal és lelki odaadással olvasta a 
hazai történelmi müveket és útleirásokat. Olvasott 
és gondosan jegyzett, mely jó szokását haláláig 
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híven megtartotta, e kedvencz foglalkozása közben 
ételről, italról, álomról is megfelejtkezve. Mint ifjú 
s férfiú mind szenvedélyesebb és munkásabb lett 
az adatok buvárlatában és gyűjtésében. Kitartását 
a fáradságban egy eszme tartotta ébren, türelmét 
egy eszme edzette, hogy egy erdélyi történelmi 
életrajzgyüjteményt állítson egybe. E czélra gyűj
tött 1825-töl fogva, mikor Maros-Vásárhelyt királyi 
táblai írnoknak felesküdt 1848-ig, oly szorgalom
mal, hogy évek folytán könyvekből, folyóiratokból, 
a Teleki-könyvtár kincseiből, a királyi tábla s Ma
ros szék levéltárából, valamint a magánosoknál fel
kutatott kéziratokból és oklevelekből e czélra vett 
másolatai, kivonatai és jegyzetei ötszáz ívre sza
porodtak. Az általa gondosan másolt ritkább tör
ténelmi kéziratok, az eredetiben megszerezhetett 
vagy lemásolt oklevelek halmaza volt vagyonának 
legbecsesebb, legféltettebb kincse, melynek egy ré
szétől élte utolsó éveiben csak családja fentartásá-
nak keserves gondjai kényszerithették megválni. 

A menynyire e kéziratgyűjtemény tartalmát 
a bizalmas barátjával Wass József tanárral közlött 
s ez által a Korunk 1863-diki 78. 79. számaiban 
megismertetett jegyzékből megítélhetjük, — mert 
kézirati hagyománya pontosan öszszeirva s megvizs
gálva máig sincs, — az Erdélynek a fejedelmi kor
beli történeteire s különösebben a székely földre 
vonatkozott. Eredetiekben, melyekhez helyzeténél s 
vagyoni állásánál fogva bajosan juthatott, szegény
nek mondhatni, s becsében;—melyet ö maga 1854-
ben a szükségtől kényszerítve áruba akarván bo
csát ni, 2600y de már 1856-ban még nyomasztóbb 
helyzetében csak 800 pengő forintra szabott, — 
azon kivül hogy eladogatás és véletlen eset által 
csonkulást szenvedett, már az által is vesztett, hogy 
az újabb időben több terjedelmes darabja, mint 
Kemény János, Cserey, Enyedi s többek munkái, 
nyomtatásban megjelentek. Mind e mellett is, miu
tán az ö kéziratai s illetőleg a rá atyjáról szállott 
iratok és levelezések tartalmát pontosan nem ismer
hetjük, éppen az erdélyi múzeum érdekében nem 
tartanám czéliránytalannak hátra hagyott iratait 
pontos öszszeirás után megismerni, sőt, ha szüksé
gesnek mutatkoznak, apróra is átvizsgálni. 

Azonban véleményem szerint nem ez a tér 
az, melyen Benkő Károly magának maradandó ér
demet szerzett. Kézirat- s oklevélgyűjteményt örök
lés, családi összeköttetés, kedvező hivatalos és ma
gán viszonyok mellett többen is szerezhetnek s bi
zonyosan bírnak is Erdélyben nem csak az övével 
raérkőzöt, hanem gazdagabbat, becsesebbet is; mig 
azon a téren, melyen őt pályája közepén megtörve 
leroskadni láttuk, — értem a székely föld törté
nelmi, földrajzi és statistikai leirását, — verseny
társát a jelenben éppen nem láthatjuk, s e nehéz, 
hálátlan munkatéren a közel jövőben is alig vár
hatjuk. 

A sors úgy akarta, hogy Benkő Károly, mint 
az életben gyakran megtörténik, bizonyos kitűzött 
czélra tervezzen, gyűjtsön, munkáljon, s fáradsága 
eredményét más téren használja fel, melyre talán t 
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nem gondolt, nem számitott, de a melyen a nem
zeti irodalomnak ha nem több, de aligha kevesebb 
hasznot tett, mint ha eredeti tervét, az erdélyi tör
ténelmi életrajz-tár kiadását, végre hajthatja,. 

Az 1848/9 diki események és következményeik, 
melyek Erdélyben anynyi magyar család romlását 
vonták magok után, Benkő Károlyt, — ki iíju ko
rában 1826-ban az egyik ősrégi székely nemzetség 
nevét viselő Medgyes családba házasodva Mezö-
Kővesdre gazdának telepedett, 1830-ban Marosszék 
tiszteletbeli jegyzője, 1831-ben a szék adóiró biz
tosa lett, 1849-ben pedig a hivatásának leginkább 
megfelelő állomásra, a szék levéltárnokságára vá
lasztatott,— miután a családja fentartására szük
séges vagyonban kárt vallott, arra bírták, hogy 
1850-ben Marosszéken a mező-madarasi járásban 
mint segédkivatalnok működjék. Innen 1851-ben 
Csik székbe földadórendszeri becsübiztossá nevez
tetett ki, mely állomáson 1854 végéig folytatta hi
vatalos teendőit. 

Itt ő, mig egyik kezével a szükség és köte
lesség parancsolta napszámosi munkát végezte, mely-
lyel családjának kenyerét kereste, másik kezével 
nemzete és hazája iránti tartozását igyekezett le-
róvni, a kezébe jutott hivatalos statistikai és általa 
gondosan felkutatott történelmi adatokból hivatalos 
teendőitől szabad óráiban egybe állítván „Csik, 
Gyergyó és Kászon leirások" czimü munkáját, mely 
Kolozsvártt 1853-ban jelent meg. Ez az első s mai 
napig egyetlen nyomtatott magyar munka, mely 
egy székely földi törvényhatóság föld- és helyrajzi, 
történelmi és statistikai leirását és ismertetését tűzte 
feladatává. 

Nem lehet itt helyén e munkának mint tudomá
nyos és irodalmi műnek részletes ismertetésébe és bí
rálatába bocsátkoznom; elégnek tartom itt anynyit 
említni, hogy e könyvnek mind azokra nézve, kik 
a székely földet és viszonyait nem ismerve arról 
keveset tudtak és tudhattak, de tanulni kívántak, 
valódi nyereségnek és kedves tüneménynek kellett 
lenni. Azt a kárhoztatást pedig7 melyet Benkő Ká
roly úgy ezen mint kéziratban maradt más mun
káira irodalomban és magán életben oly gyakran 
hallottam emlegetve, hogy t. i. Benkő stylussa az 
irodalmi nyelv elöhaladásától meszsze maradva 
munkáját a mai korban élvezhetetlenné teszi, egy 
részben túlzottnak, más részben igazságtalannak 
nyilatkoztathatom. Elismerem hogy Benkő, ki e 
legelső nyomtatott munkáját majd nem 50 éves ko
rában tette közzé, ki mint a régi iskola növendéke 
az új irodalmi nyelvbe, melynek szintén megvannak 
a maga árnyoldalai, bele nem nőtt s a régi iromá
nyok és oklevelek buvárlatába mélyedve, falusi 
magányában az egyszerű székely nép nyelvéhez 
szokva, bele sem találhatott, az újabb irodalmi 
nyelv előnyeit nem tudta felhasználni: de azt nem 
ismerhetem el, hogy csupán ezért munkáinak mint 
tudományos müveknek valódi értékét oly kevésre 
lehetne becsülni, hogy e munkák megjelenését iro
dalmunk nyereségének el ne ismerhessük. Részem
ről e hijányt tudományos szempontból ítélendő mun-
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kában lényegesnek nem ismerve elnézhetönek tar
tom s egy ekként irt, de a tudományra nézve va
lóban használható munkát éppen nem lennék haj
landó kevesebbre becsülni bármily gyönyörű nyel
vű pályatársánál, melyben a stylus ügyes gyakor
lóit kézre mutatna, de az adatok teljességébe, pon
tosságába, igazságába megbiznunk nem lehetne. 

Hihető hogy e munkájával foglalkozva jött 
Benkö Károly arra a gondolatra, hogy elődje Benkö 
József kéziratban maradt „Speciális Transilvania" 
czimü munkáját magyarra fordítva s újabb adatok
kal pótolva világra bocsássa. 1854 után, mikor oeto-
ber végével emiitett hivatalától búcsút vett, 1856-ig e 
munkának szentelte idejét és erejét; ele siker nélkül 
fáradt, mert a munka sajtó alá kész első részének 
kiadására vállalkozót vagy pártfogót nem találván 
tervéről kénytelen volt lemondani. 

Annál nagyobb szorgalommal fogott ez után az 
egész székely föld leirása tervének végrehajtásához, 
mely munkájához szándékozott mellékelni a mold
vai csángók és az oláhországi magyar telepek le
írását is. Ez eszméjéért élt ezentúl, idejét, erejét 
s mind nyomasztóbb körülményei közt az áldoza
tot sem kiméivé. Néhány év alatt Maros szék leí
rásával, valamint Maros-Vásárhelyével is teljesen 
elkészült. Az elsőnek megírásában tetemesen segí
tette az a körülmény, hogy 1861-ben az alkotmá
nyos élet viszszaállitásakor a szék bizalma őt illető 
helyére, a szék levéltárnokságába visszahelyezte; 
mely állomáson azonban az alkotmányos tisztikar 
lemondásával többé nem lehetett maradásra birni. 
Hasonló segélyben részesült Maros-Vásárhely részé
rói, melynek tanácsa a városi gazdag levéltárt a 
szomszéd Maros-Szent-Királyon lakó tudósnak tudo
mányos ezéljára szabadon használni engedte, sőt 
miután a város leirása elkészült, 1861-ben annak 
1000 példányban közköltségen leendő kinyomatását 
is elhatározta, a levéltár számára megtartandó pél
dányon kivül a többit a szerző tiszteletdijául áten
gedvén. Szabad legyen reménylenünk és hinnünk, 
hogy a székely föld fővárosa, melynek közelében 
élt s munkálkodott a székely föld érdekében Benkö, 
mihelyt körülményei engedik*, ugy a maga mint a 
hazai irodalom érdekét tekintetbe véve, nem késle
kedik adott szava beváltásával. 

Másik nagyobb munkája, Marosszék leirása, 
kiadására nem mutatkozott ily kedvező kilátás. 
Ezt 1862-ben a magyar tudományos Akadémia bí
rálata alá terjesztette, e nemzeti tudományos inté
zetünktől reménylvén a munka helyeslését és kia
dását. A bírálat Benkö e müvéről, a stylus gyar
lóságai megrovása mellett, elismeréssel sőt dicsérö-
leg nyilatkozott: de az Akadémia, pénzereje kor
látozott és saját kiadásaira is alig lévén, a kiadás 
költségének viselésére nem válalkozhatott. Pedig 
Benkö éppen e munkája után várta nem csak irói 
munkásságának méltányos elismertetését, hanem 
végső szorultságba jutott családja sorsának némi 
enyhítését is. 

S ő még sem csüggedt, még sem ingadozott. 
Azzal a jó hittel, hogy hoszszas fáradalma gyümöl

csét elébb utóbb élvezni fogja, azzal a meggyőző
déssel, hogy az igaz hazafinak jó és bal sorsban 
egyiránt kötelessége hivatása terén fáradni és küz
deni, ismét új munkához fogott, vagy is csak foly
tatta a lelkét egészen elfoglalt terv végrehajtását, 
s 1863. mártius havában Aranyosszék leírásával, 
mint Csik és Marosszékben, ugy itt is az adatokat 
minden helységre a hely szinén gyűjtve egybe, 9 
helység híján elkészült. Egyszersmind örömmel te
kinthetett az Udvarhely- és Háromszékre tartozó ada
tok halmazára, melyeket munkája minél előbbi be
fejezése reményében évek óta gonddal gyűjtögetett. 

Ekkor, midőn már anyagi viszonyai a két
ségbeesés örvénye felé sodrottak, midőn testvér 
bátyjához Ferenczhez irt levelében e szavakkal fe
jezte ki forrón szeretett családja sorsán való keser
ves aggodalmát: „megyek Kolozsvárra, mert Szent 
György napja itt van; árendám kitelik, még egy 
része fizetetlen; nincs még helyem, hova családo
mat költöztessem. Mi tevő legyek nem tudom; me
gyek azért hogy azoknak menedékhelyet, fijamnak 
egy állomást eszközöljek; ha semmire sem tudok 
menni, lehetetlen tovább élnem," ily lelki állapottal 
indult Kolozsvárra , hol aggodalom, szükség és a 
fáradság verejtéke közt irt munkájának némi ju
talmát s ez által családja keserves sorsának habár 
ideiglen enyhítését is reményiette. 

Felejthetetlenek maradnak előttem a pillana
tok, melyekben április első napjaiban helyezetét 
előttem őszinte bizalommal feltárta; reményeit mun
kái jövője iránt eléadta s czélja elérésében baráti 
közre munkálásra szólított fel. Menynyire fájt lel
kemnek, hogy reményeiben nem osztozhattam, hogy 
az igazat, ha őt boldogító hitében megingatom is, 
bár kímélettel de őszintén ki kellett mondanom; 
menynyire sajnáltam e perczekben, hogy irodalmi 
viszonyaink körüli észlelésben és tapasztalásban 
magamat az 58 éves férfiúnál, 20 évvel ifjabb lé
temre, 20 évvel öregebbnek kellett éreznem! 

De néhány nap múlva mily kedves volt meg
lepetésem, midőn a már már csüggedni kezdett fér
fiút hozzám örömsugárzó arczczal belépve pillan
tottam meg. Munkája kiadása három székely hon
fia által biztosítva, s a részére járandó tiszta jöve
delem fejében előlegül egy pár száz forint, családja 
megmentésére elég öszszeg, kezében volt. Nern gon
dolhattam, nem sejthettem, hogy ez életének utol
só öröme. 

Könynyült szívvel, aggodalom helyett remény
nyel és örömmel volt megtéreudő, hogy majd mun
káját újult erővel folytassa; képzeletében magát 
anynyi év óta szenvedélylyel űzött czélja közelé
ben látta; munkában és sanvarban edzett testi s 

7 v 

lelki erejének önérzetében bizalommal hitte, hogy 
az egész székely föld leírását, melynek most már 
második kötetét is nem sokára megjelenendönek 
reménylhette, néhány év alatt bevégezheti. Nem 
tudta, nem gondolta, hogy életéből csak néhány 
nap van hátra; nem sejtette, hogy haza jutva sze
retett övéinek öröm és vigasztalás helyett keservet 
és gyászt viend. 
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A végzet könyvében igy volt megírva. A testi 
s lelki erejében még nem hanyatló férfi, ki április 
első napjaiban Kolozsvárról a magyar irói segély-
egyesülethez intézett levelében éppen azért kért 
kölcsönsegélyt, hogy nagyszerű munkája bevégzé
sét, melyen erős hittel és bizalommal csüggött, az 
anyagi gondoktól szabad lélekkel minél gyorsab
ban eszközölhesse, néhány nap múlva Kolozsvárról 
áthülés következtében félbetegen, de baját vesze
delmesnek koránt sem gyanítva, indult haza. Meg
szokva egészsége változásának jobbra fordultát szo
ros étrend s magára vigyázás mellett erős termé
szete jótékony működésétől várni, sem Kolozsvárt 
sem út közben orvosi tanácscsal és segélylyel nem 
élt; haza érve betegsége sulyosbodtával a segély 
már későn jött. Keveset szólva hallgatagon tűrte 
testi kínjait; nagyobbak voltak lelki fájdalmai s 
gondjai. „Ha családja jövőjére gondolt, — mint 
bátyja írja, — haláláig folytonoson hullottak köny-
nyei; ha nejét vagy ^gyermekeit látta, fájdalma zo
kogásban tört ki." Április 11-dikén, élete .59-dik 
évében (született mártius 5-dikén 1805) a halál véget 
vetett fáradsággal és szenvedéssel teljes pályájának. 

Nem tekinthettem feladatomnak élete pályáját, 
melynek, kivált ifjabb korát illetőleg, kéziratai közt 
bő leírását hagyta hátra, hoszszasan leirni; mellőz-
hetőnek véltem kéziratban maradt ifjúkori szépiro
dalmi kísérletei s későbbi több tudományszakba 
vágó dolgozatait elésorolni, melyek közzül csak 
Benkö József életrajzának általa családi levelek és 
hivatalos irományek adataival bővített új kidolgo
zását említem meg; elégnek tartottam itt öt tudo
mányos munkássága terén mutatni be, kitüntetve 
mit várhatott tőle irodalmunk, mit tett volna, ha 
még csat néhány évet él, ősei szülötte földéért, a 
székely földért, melynek múltját anynyi éven ke
resztül hévvel tanulta, jelenét alapos öntapasztalás 
és vizsgálat után nála aligha egy székely is job
ban ismerhette. Pályája közepén roskadt ő öszsze, 
de irodalmunknak igy is jó szolgálatot tett; meg
törte az utat, kimutatta az irányt, melyen utódjai 
szerencsésebb viszonyok közt kedvezőbb eredmény
nyel haladjanak; így is tett, igy is megérdemelt 
anynyit, hogy honfiai, kortársai róla kegyelettel em
lékezzenek, s mindnyájunknak sajoálattal kelljen 
éreznünk a veszteséget, melyet halála irodalmunk 
egyik meglehetősen parlag mezején jelel. 

A képhez, melyet róla mint történetbuvárról 
és iróról talán igen is szűk keretbe foglalva adtam, 
mellőzhetetlennek tartom még Benkönkről mint em
berről is néhány jellemvonást mellékelni. 

Benkö Károly természeténél fogva nagyon is 
igénytelen, ttilságig szerény, magát kitüntetni nem 
tudó s nem akaró, viszszavonulásra, magába zár-
kozásra hajlandó volt. Jellemének ez oldala az, mi 
őt, a 21 éves korában nősült s falusi magányba 
vonult s majd nem halálig ott rejlett férfiút tehet
sége s képessége mellett is a világi szerencse ke
resésében , feltalálásában és használásában legin-
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kább gátolhatta. Gyermeteg ártatlan szivével köny-
nyenhivőség párosult, mi öt, ki mindenkiről csak 
jót tett fel, mindenkitől csak jót várt, oly keserű 
csalódásokra vezette. Családját forrón szerette, s 
lelkét méla fájdalom borította el, ha elgondolta, 
érezte s tapasztalta, hogy élte delén a beállott ne
héz évek folyta alatt szegény vagyonában miod in
kább fogyatkozva, szerettei jövőjét biztositni spár
tai szigor mellett, folytonos de hálátlan fáradság és 
küzdés árán sem képes. És még sem lett komor, 
nem volt lelkében bár árnyéka is az ember- és vi-
lággytilöletnek. Barátjai előtt, kikhez gyermeteg 
öszintességgel vonzódott, mint jámbor nyilt arcza, 
úgy szive minden érzelme, lelke minden gondolata 
tárva állott. 

Sokat szenvedett, hasztalan sokat fáradt, re
ményében sokat csalódott, és még sem csüggedt el. 
A munkától , melyre magában hivatást érzett, a 
nyomor legnehezebb napjaiban sem tudott viszsza-
vonulni. Igen, mert lelkének egy eszme volt vezér
csillaga, hogy bár szerény körben működve, hazá
jának, nemzetének valóban hasznos szolgálatot te
gyen. Ez eszme létesítése rá nézve élete czélja, az 
e czél felé tett fáradságos haladás jobb napjaiban 
lelki gyönyöre, utóbbi keserves éveiben egyetlen egy 
reménye és vigasztalása volt. Csak igy érthetjük, 
hogy ö ez eszméért oly sokat: erejét, éjjelét nap
palát, csekély vagyonát, családja jövőjét, úgy szól
ván mindenét fel birta áldozni. S ez az áldozat va
lóban nagy, rá nézve valóban drága volt. Mert 
„mind egy az áldozat legyen nagy, legyen csekély, 
ha mindene az áldozónak." Ez az áldozat tiszte
letet kér és érdemel. 

A tudomány iránti szenvedélyes szeretete, 
mely éveivel együtt folytonosan növekedett, fárad
hatatlan munkássága, mely a legnehezebb viszo
nyok közt sem hanyatlott, tántoríthatatlan hite, 
hogy a köznek szentelt munkás élet nem veszhet 
el nyom és haszon nélkül, mi lelkét a kétségbee
sés szélén is emelte, őt az ifjú nemzedék követen
dő példányképéül tünteti fel. Benkö hitt a jövőben, 
mely kinek kinek érdeme szerint igazságot szolgál
tasson, bízott a nemzet ifjú nemzedékében, mely az 
elődök verejtékes fáradozásainak gyümölcsét be
csülni tudja s használni fogja. Lemondott, tűrt, 
munkálkodott, áldozott és kiszenvedett. 

Ott nyugszik ő a mező-kövesdi egyszerit te
metőben ; sírját mint nagy elődjéét Benkö Józsefét, 
nem jeleli bármily egyszerű, de a honfiúi tisztelet 
által az érdemnek állított emlékkő. De fáradságos 
életének jutalma a síron tul még sem veszett el; 
özvegyének és árváinak sorsáról a magyar írói se
gélyegyesület utján a nemzet gondoskodik; sajtó 
alá kész munkáinak sorsa lelkes honfiai kezében 
van. E munkák életet adandók a halott nevének; 
e munkákért élt ö, ezek az ö emlékkövei, ezekben 
fog, — s hiszem hogy honfiai e meggyőződésben 
nem engednek csalatkoznom, — neve s emléke köz
tünk sokáig fennmaradni. 




