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A bevezetőnek1 szánt írás tájékoztatásul szolgál az olvasónak egy érdekes, 
kiadatlan kézirat olvasása előtt arról a tanárról, aki a XIX sz. második felében 
és a XX. sz. elején három iskolában szolgálta az erdélyi református oktatás 
ügyét. Magas iskolai funkciói mellett oktatóként, tudósként és múzeumi újjá-
alapítóként is beírta nevét a kiemelkedő munkásságú tudós tanárok sorába. 

Az Elekes Károlyról szóló kézirat 2011 novemberében került a kezembe, 
volt bolyaista tanárunk, Nagy Tóth Ferenc jóvoltából, aki dr. Uray Zoltán köz-
vetítésével kapta a családi örökségből. Címe: A természetismeretért buzgólkodó 
tanár. Szerzője Nagy Ferenc (1915–1976), a Bolyai Tudományegyetem előadó 
tanára, aki 1971-ben, tehát 41 éve írta. Témája: Elekes Károly, a Nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium egykori tudós professzorának az életműve. [1] A szerző egyetemi 
tanársága előtt különböző erdélyi középiskolákban tanított, pl. Nagyenyeden 
(1936–1940), Máramarosszigeten (1940–1945) és Marosvásárhelyen (1945–
1950). Könnyen előfordulhatott, hogy nagyenyedi tartózkodása idején, vagy 
utána, a Ref. Dokumentációs könyvtárban történő búvárkodásai közben buk-
kant rá a homályban maradt életműre, ami joggal felkelthette érdeklődését. Ké-
sőbb a kolozsvári egyetem tanáraként fogalmazta meg gondolatait. 

Nagy Ferencet, növénymorfológia tanárunkat a diákok barátjaként ismer-
tük meg, aki később egyik kollégánk tanári elsőfokú ellenőrzésére a Magyar-
lapád községhez tartozó kis Magyarbecébe is szívesen ellátogatott. Megcsodálta 
a tanulók növényismeretét, valamint volt tanítványa tanári képességeit. Donát 
úti didaktikai sétáinkon nemegyszer előfordult, hogy egy-egy diákját meg-
dicsérte botanikai tudásáért, kivételes memóriájáért. 

2012. március 3-án az EME kolozsvári ünnepi ülésén Szabó T. Attila nyel-
vészprofesszorra emlékeztünk. Az 1962-ben végzett biológia–földrajz szakos 
évfolyamunk egy része itt találkozott, köztük az ünnepelt fia, Szabó T. E. 
Attila. Ő már előzetesen átnézte, javította az Elekes-kéziratot, és kiadásra java-
solta. Közben visszaemlékeztünk volt tanárainkra, köztük Nagy Ferencre. A je-
lenlevő Nagy Tóth Ferenccel pedig újólag megbeszéltük az átadott kézirat sor-
sát, lehetséges kiadási lehetőségeit. 

                                                           
1 Nagy Ferenc: Elekes Károly, a természetismeretért buzgolkodó tanár című portré 
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Következett a munka, amely 2011-ben a kézirat letisztázásával, a megfelelő 
javítások elvégzésével kezdődött. Vita Zsigmond, Nagy Tóth Ferenc, valamint 
Szabó T. E. Attila kiegészítéseit számításba véve végeztem el a megfelelő kor-
rekciókat. Mindössze néhány mondat maradt ki, amit a javítók feleslegesnek 
ítéltek. A kéziratra írt két megjegyzést alább teljes egészében közöljük. Az ere-
deti bibliográfia mellett jegyzetek is készültek a lapok alján. Nagy Tóth Ferenc 
kéziratra írt véleménye a szöveg végén bekerült magába az írásba: „Elekes 
Károlynak küzdelmes, eredményekben gazdag, szép élete volt.” [1] Vita 
Zsigmond bíráló ajánlatából idézünk: „A dolgozat írójának a helyszínen kell 
tájékozódnia az Elekes Károly vezette gyűjteményről (naplók, leltárak egybeve-
tése a meglévő anyaggal). Annál is inkább, mivel halála óta egy újabb világhábo-
rú, és az utóbbi években azzal felérő vagy éppenséggel nagyobb károkat okozó 
emberi gondatlanság (nagy fokú rosszindulatú ostobasággal párosulva) tett 
tönkre számos tárgyat. Nem olvastunk arról sem, mennyi volt a tárgyak száma 
nyugdíjba vonulásakor, ki vette át a gyűjteményt. Mondanunk sem kell, hogy 
kitartó munkára van szükség, mert Elekes Károlyhoz egy korszerű tanulmány 
illik. Természetesen az átdolgozáskor szélesebb alapokra kell helyezni a reáliák 
oktatását, a múlt század második felében, s úgy lehet csak biztosan kijelölni 
Nagyenyed és Elekes Károly helyét.” [1] 

A Vita Zsigmond által képviselt szigorú igényesség elsősorban az Elekes-
életmű elismerésének szól, és arról, hogy még eddig nem született meg az őt 
megillető értékelő munka. A kéziraton látszik, hogy a szerző befejezte ugyan az 
utolsó szóig, de az a bizonyos végső simítás, rendezés hiányzott. Nem tudjuk 
utólag pontosan megállapítani, hogy az egyetemi tanárok egyik szokásos tudo-
mányos dolgozatáról van-e szó, vagy kiadásra szánt munkáról? Esetleg mind-
kettőről? Vannak részei, például a két székfoglaló beszéd (Marosvásárhely 1870 
és Nagyenyed 1873), amit talán mai szemmel túlzó részletességgel kezel. Az ér-
tékelésnél nem szabad viszont elfelejtenünk a 70-es évek korszellemét, amely-
ben akkor éltünk, és amely nem volt éppen kedvező a múlt értékmentő példái 
számára. Különösen, hogyha magyar iskoláról és benne egy tudós professzor 
életművéről volt szó. Ez is oka lehetett annak, hogy a kézirat akkor nem került 
kiadásra, annak ellenére, hogy még ma is egy tátongó űrt tölt be, hiszen Elekes 
munkásságával eddig nem foglalkoztak kellő méltányossággal. 

A megemlékező írások közül Vita Zsigmond a Természettudományi Múze-
um története kapcsán megemlíti, és röviden elemzi munkásságának egyes voná-
sait. (1957) [3] Kertész József – a hálás véndiák – néhány oldalban megírta az 
életét. (1929) [7] Tartalmasabban azonban senki nem foglalkozott Elekes 
Károllyal. Inkább csak futólag említik, főleg szorgalmas gyűjtőmunkájáért. 
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Utódja – a szintén neves kollégiumi természetrajztanár és múzeumőr – dr. 
Szilády Zoltán székfoglaló beszédében a következőképpen emlékezik meg róla: 
„Elekes Károly nevét az irodalomban két székfoglaló értekezése az általa felfe-
dezett és róla elnevezett bogárfaj a Meleus Elekesi teszi múzeuma mellett emlé-
kezetessé.” [4] Sommás, de hiányos értékelés, amelynek egyik magyarázata le-
het, hogy az írás keletkezésekor Elekes még élt és köztük dolgozott, főleg nö-
vényhatározási munkát végzett. Később ugyanitt dr. Szilády még hozzáteszi azt 
is, hogy Elekes találta meg Benkő József professzor régi múzeumi leltárát a 
könyvtárban. Írásában sokkal részletesebben tesz említést a XVIII. századi 
Benkő Ferencről, aki a Nagyenyedi Természettudomány Múzeumot (Raritatum 
et Rerum Naturalium Museum) megalapította. [4] Így az a furcsa helyzet állt 
elő, hogy sokat megtudunk – jogosan – az alapítóról, de Herepei Károly mellett 
a másik 1949 utáni múzeumi újjáalapítóról, nagyon keveset. Ugyanígy járunk, 
hogyha elolvassuk id. Nagy Géza a Kollégium tudományos gyűjteményeiről 
szóló, jóval később keletkezett, egyébként kitűnő tanulmányát, amelyben a 
szerző – írásának vége felé – úgy említi Elekest mint szorgalmas gyűjtőt, és 
mint a Meleus Elekesi nevű bogár felfedezőjét. [5]  Ennyi, és nem több! A Ref. 
Dokumentációs Könyvtárban a család által elhelyezett, rendbetett kéziratos 
anyag sokáig magányosan porosodott. 

A fenti érvélések figyelembevételével ma is időszerű az Elekes-életmű köz-
zététele. Annál is inkább, mert Elekes sokoldalú munkássága közben egyik első 
jeles népszerűsítője volt az evolúció darwinista tanának. Szabó T. E. Attila 
nagyszerű, A darwini gondolat fejlődéséről című könyve a mai kételkedőknek is vá-
laszt ad a dokumentált munkában [6] Elekes a XIX. sz. vége felé ugyanezt tette, 
miközben feltűnést keltő és sikert arató előadásaiban tények felsorakoztatásával 
érvel az elhangzó kételyekre és gáncsoskodásokra. Tegyük hozzá, Darwin tanai 
tudáshiányból (főleg a genetikában) fakadó hibái ellenére ma is élnek, és lénye-
gükben igaznak bizonyulnak. [6] Kár volt kiiktatni az evolúció tanát a mai álta-
lános és középiskolás oktatásból! 

Számomra komoly feladat volt a homályban maradt életmű valódi értékei-
nek a felismerése és tanulmányozása. Nagyenyed és Kollégiuma a 2012-es év-
fordulók kapcsán (390 éves a Kollégium, 90 éve hunyt el Elekes Károly) elő-
adásokban és írásokban elevenítette fel a máig tanulságos életművet. A kézirat 
közzétételével – amely eredetileg hagyományos írógéppel elkészítve, 21 oldalas 
munka – élet közelbe hozza azt a felemelkedő, építő korszakot is, amelyben 
Elekes és környezete alkotott, és ahol lelkesedése, magas fokú hozzáértése, 
valamint a tudomány és a múzeumi újjáteremtés iránti elkötelezettsége is érthe-
tőbbé válik. 
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