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A Nagyenyedet ismerő kísérő nem mulaszthatja el a városhoz látogató ide-
gent elvinni a Bethlen Kollégiumban levő Természetrajzi Múzeumba. A hatal-
mas méretű termekben a szakszerűen elrendezett és karbantartást igénylő gyűj-
temény gazdagsága meglepi a természetrajzi szertárakhoz szokott látogatót. El-
ismeréssel veszi tudomásul, hogy a múzeumot – az eredeti gyűjtemény 1848–
49-ben történt teljes megsemmisülése után – nagy részben két kollégiumi tanár-
nak, Herepei Károly és Elekes Károly hozzáértő, áldozatkész és kitartó munká-
ja hozta létre. 

Kettejük közül Herepei Károly (1817–1906) neve az ismertebb, aki a 
nagyenyedi kollégium gimnáziumának vegytan- és matematikatanára volt 1854–
1896 között. Jelentős régészeti és geológiai gyűjtőmunkát végzett, Erdély nagy 
részét bejárva oly értékes őslénytani sorozatokat (főleg a puhatestűekből és tüs-
késbőrűekből) hozott haza gyűjteményébe, hogy azok az enyedi kollégiumi mú-
zeumot szakkörökben is jól ismertté tették. Tudományos munkásságának ered-
ményeit Alsófehér vármegye monográfiájának földtani és ősrégészeti fejezetei-
ben és több kisebb régészeti munkában foglalta össze. 

Elekes Károly egyéniségét és munkásságát ma már csak poros aktacsomók-
ból, nyomtatásban megjelent és kéziratban hátrahagyott munkáiból és a minden 
kollégiumi eseményt magukba foglaló „Értesítőkből” és elöljárósági jegyző-
könyvekből lehet összeállítani. Volt múzeumi tanítványa és tanár utóda, Szilády 

Zoltán is csak annyit mond róla tanári székfoglaló 
beszédében [19, 20. p.], hogy: (…) „Elekes Károly 
nevét az irodalomban két székfoglaló értekezése 
és az általa felfedezett és róla elnevezett bogárfaj a 
»Meleus Elekesi« teszi múzeuma mellett emléke-
zetessé.” (…) Egy kis terjedelmű munkában 
Szilády inkább a régebbi, már feledésbe merült 
tanárok munkásságára tért ki bővebben, és végzett 
hézagpótló munkát. Ez elegendő volt a kortársak-
nak ahhoz, hogy maguk elé idézhessék Elekes 
Károly alakját, ami ma már nem elég, a volt kollé-
giumi tanár egyéniségének, munkásságának, egész 
alkotó életének megelevenítéséhez.  
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A rendelkezésre álló adatok alapján megkíséreljük bemutatni a XIX. sz. 
egyik kimagasló erdélyi darwinistájának, a kollégium kiváló természetrajztanárá-
nak alakját és munkásságát. 

Elekes Károly 1844. március 22-én születetett Gyulafehérváron. Édesapja – 
idősebb Elekes Károly – gyulafehérvári református lelkész, aki az 1848/49-es 
szabadságharc idején nemzetőrként megszervezi a város védelmét, és oroszlán-
része volt abban, hogy Gyulafehérvár súlyosabb kár nélkül vészeli át a nehéz 
időket, amikor számos erdélyi helység pótolhatatlan károkat szenvedett. Ekkor 
pusztult el a nagyenyedi Bethlen Kollégium régi épülete is. A fiú ekkor még 
csak 4–5 éves, de a történtek mély hatást gyakoroltak rá, és így értjük meg a fel-
nőtt Elekes Károly bátor kiállását a későbbi viszontagságos időkben. Édesanyja 
– Pap Julianna – anyai ágon német származású volt, így a családban a gyerme-
kek egyaránt használták mindkét nyelvet. A német nyelv tökéletes tudása 
később döntően befolyásolta életpályája alakulását, többek között a külföldi 
ösztöndíj odaítélésekor is. 

Elemi iskolai tanulmányait Gyulafehérváron kezdi meg, majd nyolcéves 
korában (1852-ben) édesapja az enyedi Bethlen Kollégium elemi iskolájába 
íratta be. Itt folytatja és fejezi be középiskolai tanulmányait is (1854–1861). 
Vegytan-matematika szakos tanára Herepei Károly, természetrajztanára pedig 
az a Jancsó József, akinek halála után utódaként Enyedre került. 1861. június 
29-én érettségi vizsgát tesz, majd a következő tanévben (1861–1862) kiváló 
eredménnyel fejezi be a „bölcselmi tanfolyam” III. évfolyamát. Ugyancsak 
Nagyenyeden iratkozik be a jogi tanfolyamra (1862–1864), majd annak elvégzé-
se után a teológiára (1864–1866) [17, 1–4. p.] 

Közép- és főiskolai éveiről alig van adatunk, de hogy derekasan dolgozott – 
tanúsítják iskolai bizonyítványai és főiskolai diplomái. Valamennyi érdemjegye 
„dicséretes”, amely az időben a legmagasabb minősítés volt. [17] 

A nagyenyedi főiskolát elvégezve Kolozsvárra került, és az ottani reformá-
tus kollégiumban az 1866/67-es iskolai évben az V. osztály osztályvezető taní-
tója. Itt értesül az Erdélyi Főkormányszék (Gubernium) által meghirdetett álla-
mi ösztöndíj létesítéséről, és megpályázza az egyik kétéves németországi tanul-
mányi ösztöndíjat. Egyidejűleg kéri németországi útlevelét is, és október végén 
már Berlinben találjuk, ahol a Frigyes Vilmos Egyetemre iratkozott be. [17] 

Ösztöndíja, mely az 1867/68 és 1868/69 egyetemi évekre szólt, nem volt 
nagy összeg, az évi 300 pengő forintból a berlini költségekhez viszonyítva csak 
helyes beosztással és fegyelmezett életmóddal lehetett megélni. Jellemző Elekes 
puritán életmódjára, hogy a rendelkezésére álló összeget jól beosztva, már nem 
szorul szülei segítségére. Irodalmi hagyatékában megmaradt ez időből szüleihez 
írt két levele (1867. nov. 3. és november 25. keltezéssel), melyben részletesen 
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tájékoztatja őket pénzügyi helyzetéről, egyetemi tanulmányairól és további ter-
veiről, melyeket később meg is valósít. Berlinben még filozófiát is hallgat, de 
alapos tájékozódás után végleg a természettudományok mellett dönt, és a kö-
vetkező félévben, Jénában már csak ezeket választja. Tanárai közül itt a legna-
gyobb – és egész élete munkásságát meghatározó – hatást az állattan professzo-
ra, Ernst Haeckel (1834–1919) gyakorolta a fiatal egyetemi hallgatóra, aki vas-
szorgalommal sajátítja el a jénai egyetemen nem csupán a kötelező, rendszeres 
állattani szakanyagot, hanem világhírű tanárának darwinista eszméit és követke-
zetes öntudatos magatartását is. [17] 

A Berlinben kialakult tervéhez híven Elekest a következő, 1868/69-es egye-
temi évben már a heidelbergi egyetemen találjuk, ahol tanárai a már akkor világ-
hírű Hermann von Helmholtz (1821–1894) fizikus, Wilmhelm Hofmeister 
(1824–1877), a növénytan professzora, a szintén nagy hírű sejtfiziológus és em-
briológus. Itt érzi magát igazán elemében a fiatal Elekes. Kora hajnaltól késő 
éjszakáig tanul és dolgozik, most látja hasznát tökéletes német tudásának. Nap-
pal az egyetemen és a könyvtárban olvas és jegyzetel, este pedig lakásán rendezi 
és másolja a gyűjtött anyagot. Az egyetem laboratóriumaiban bővíti gyakorlati 
ismereteit, tanulja a mikroszkóp kezelését, elsajátítja az állati és növényi mik-
roszkópi metszetek készítését, a növények és állatok különféle preparálás mód-
szereit, és megismerkedik a korszerű szakirodalommal. 

Szülei tanácsára és csekély segítségükkel 1869 tavaszán több hétig tartó uta-
zást tesz Hollandiában, Franciaországban és Angliában. Párizsban és London-
ban idejét a világhírű múzeumok természetrajzi osztályán tölti (főleg a Louvre-
ban és a British Museumban) a múzeumok szakanyagát és felszerelését, beren-
dezését tanulmányozva. A látottakról jegyeteket készít, amelyeknek később 
nagy hasznát látja a Bethlen Kollégium múzeuma növény- és állattani részlegé-
nek szervezésekor. Ismeretei állandóan gyarapodnak, látóköre fokozatosan tá-
gul, és kialakul a darwinista szemléletű Elekes, aki vasszorgalmának, törhetetlen 
munkabírásának és józan logikájának köszönhetően már fel van fegyverkezve a 
korszerű természettudományi ismeretekkel is. 

Vizsgái letétele után, 1869. december 30-án kapja meg a marosvásárhelyi re-
formátus kollégium meghívását. A kollégium természetrajz–vegytan tanszékére 
szóló meghívását elfogadja, és állását hazaérkezése után el is foglalja, majd az 
erdélyi református kollégiumok hagyományához híven, 1870. szept. 6-án meg-
tartja beköszöntő beszédét A természeterők egysége címmel. [3] Beszédét öt feje-
zetre tagolta. Az első fejezetet bevezetésnek szánja, ebben a természettudomá-
nyoknak a megelőző évtizedekben megtett rohamos fejlődéséről és jelentőségé-
ről számol be. A természettudományoknak az iparban, a mezőgazdaságban, az 
orvosi tudományokban, a közlekedésben és a mindennapi életében játszott 
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szerepéről szólva megjegyzi: „(…) ám én mindenek fölött legfőbb becsét abban 
találom, hogy igazságot tanít, hogy elűzi azon sötét fellegeket, melyek évezrede-
ken át az emberiség szemét elhomályosították, hogy világít azon az úton, me-
lyen előre mennünk és melyen az eljövendő nemzedékeknek minket követniük, 
túlhaladniuk kell.” 

A II. fejezetben a természeti erők kölcsönhatásáról értekezik, és az évszá-
zad egyik legjelentősebb természettudományi felfedezésének, az anyag és ener-
gia („az erő”) megmaradásának és átalakulásának törvényét tekinti: „egyetlen 
olyan vegyi vagy fizikai folyamatot sem ismerünk az egész természetben, amely 
az anyagot megsemmisítené. Egyik alakból a másikba alakul át szünet nélkül 
minden.” (…) A legáltalánosabban elterjedt jelenségnek az anyag mozgását je-
löli meg, és hozzáteszi: „Semmi sem nyugszik, semmi sem állandó, és semmi 
sem tette a természet egybefüggését oly tisztán láthatóvá, mint az anyagnak e 
körforgása, főleg az anyagcsere, mely a szerves világot a szervetlennel, az élette-
len testeket az élőkkel összekapcsolja.” 

A különféle energiaféleségeket (a hő-, fény-, mágneses, elektromos, vegyi és 
gravitációs energiát) felsorolva megállapítja, hogy „ezek az erők »egymásból« 
keletkeznek, és egymássá »mennek által«, és nem egyebek, mint az anyag moz-
gási állapotai, és hogy „általában a természeterők lényege nem egyéb, mint a 
mozgásnak különböző nemei”. 

A következő lapokon a szakember alaposságával és biztonságával fejti ki az 
anyag és energia megmaradásának (apadhatatlanságának) elvét, és rámutat, 
hogy ez a tétel tisztán empirikus fogalom, mely a természettudomány számtalan 
tapasztalatán alapszik. Egyszerű eszközökkel és világos logikával vezeti rá 
hallgatóit a tapasztalatból általánosan ismert tények felsorakoztatásával a hőe-
nergia és az anyagrészecskék mozgása közti összefüggésre. Közvetlen stílusa és 
könnyen érthető okfejtése lehetővé teszik a szakmailag felkészületlen hallgató-
ság számára is a probléma követését és megértését anélkül, hogy az előadó 
figyelmen kívül hagyná a legszigorúbb tudományos színvonalat. Adatait korá-
nak legnevesebb szakembereitől kölcsönzi, olyan úttörő tudósok nevét idézi – 
akik ma is a természettudományok kimagasló alakjai –, mint Lavoisier, 
Helmholtz, Kirchhoff, Huyghens, R. Mayer, Joule, Rumford, Day, A. Fick és 
sokan mások. Előadását mesterien építi fel, végig érdekes és lebilincselő. 
Galileit idézve rámutat, hogy „a természet könyve a matematika nyelvén van 
írva”, és megállapítja, hogy a modern természettudomány legfőbb érdeme az, 
hogy látszólag összefüggésben nem lévő dolgok között ok-okozati kapcsolatot 
mutat ki. Tételét az anyagmozgás és a hőenergia közt levő kapcsolat felfede-
zésével igazolja, és történeti keretbe ágyazva mutatja be a megoldáshoz vezető 
utat. Bíráló szemmel tárgyalja a hő fogalmát meghatározó természettudósok 



Nagy Ferenc                                                                                         Elekes Károly 

 

 101

idevágó meghatározásait, és Gmelint idézve megjegyzi: „Valóban – ezek a de-
finíciók korántsem mondhatók a tiszta meghatározások példányképeinek.” 

A kérdés alapos és élvezetes taglalása végén megállapítja, hogy a hőenergia 
nem más, mint mozgásjelenség, és „mennyisége egyenes arányban áll azzal a 
folyamattal, amelynek következtében létrejött (…) legyen bár e folyamat súrló-
dás vagy ütés, légnemű testek összenyomása vagy elektromos folyamat”. 
Miután a hő keletkezését visszavezeti a molekulák mozgására, megállapítja, 
hogy az előadás elején felsorolt mindenik energiaféleség másikká átalakítható, 
és hogy az átalakulás mennyiségi törvényeknek van alávetve, „amennyiben 
egyik erő bizonyos mennyiségének eltűnésekor valamelyik másikból mindig 
pontosan meghatározott mennyiség lép föl.” 

Amikor R. Mayert idézve leszögezi, hogy a természeti erők kölcsönhatásá-
nak a lényege az energia szüntelen átalakulásában rejlik, amelynek során az 
egyik energiafajta mintegy felváltja, helyettesíti a másikat, és hogy összességük a 
mozgásjelenségekre vezethető vissza, hozzáfűzi: „merész állítás!” Hozzá-
tehetjük: 1871-ben valóban az is volt! 

A fejezet végén hangsúlyozza a fizikai és kémiai jelenségek vizsgálata során 
alkalmazott ok-okozat törvényének jelentőségét, és Helmholtzot idézve, arra a 
következtetésre jut, hogy a természetben létezik egy munkavégzésre alkalmas 
energiakészlet, amelynek mennyisége meg nem változtatható, és örökkévaló 
éppúgy, mint az anyag mennyisége. Így zárja a fejezetet: „Ezen elv képezi a régi 
és a modern természettudományok közti válaszfalat.” 

A III. fejezet címe: A természeti erők kölcsönhatása a Földön világos, tömör és 
vonzóan érdekes összefoglalása a különféle energiafajták kölcsönös hatásának 
és összefüggésének az élettelen és élő természetben. Elsőként a hőenergia 
munkáját mutatja be a szervetlen (élettelen) természetben. A szelek és a tenger-
áramlások keletkezése, az éghajlati övek kialakulása és jellegzetességei után fog-
lalkozik a felhők és jéghegyek képződésével, valamint hatásukkal a szárazföldek 
és a tenger egyenlőtlen felmelegedésében, a kőzeteknek a hideg és meleg válta-
kozására történő elmállásával és a földrétegek képződésével.  

Talán a legszebb, legköltőibb az a része az előadásnak, amelyben a hő-, a 
fény- és a kémiai energiáknak a növény- és állatvilágra gyakorolt kölcsönhatását 
foglalja össze. Követhetjük az asszimiláció helyes és világos magyarázatát, meg-
ismerkedünk a levélzöldnek a fény áthasonításában játszott szerepével, és a 
napfény jelentőségével a növényvilág életében. A növény- és állatvilág kapcso-
lata után az embernek az élő és élettelen természethez való kölcsönös viszonyát 
mutatja be. A fejezetet az anyag- és energiacsere ismertetése és jelentőségének 
méltatása zárja, rámutatva, hogy az anyag és energia megmaradásának és átala-
kulásának törvénye a biológiai jelenségek területén is érvényes. 
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Ez a fejezet bizonyítja legjobban Elekes Károly kiváló szakmai felkészültsé-
gét, széles látókörét, tömör és világos előadásmódját, materialista gondolkodását. 

A IV. fejezet címe: A természeti erők kölcsönhatása a Világmindenségben. Kiindu-
lásul ismerteti a Kant–Laplace-elméletet, amely akkor az egyedüli helytálló, tu-
dományosan megalapozott kozmogónia volt, majd a színképelemzés eredmé-
nyeinek jelentőségét hangsúlyozva bizonyítja, hogy naprendszerünk ugyanazon 
elemekből áll, melyek a Földön is megtalálhatók. Amikor a Nap sugárzó 
energiájáról beszél, rámutat annak megmaradására, elpusztíthatatlanságára, örö-
kös átalakulására, valamint a Naprendszer és a csillagok világának óriási anyag- 
és energiamennyiségére, a világmindenség végtelenségére is. Ezt a kozmikus 
erőt (a Nap gravitációs és hőenergiáját) tekinti minden természeti jelenség ener-
giaforrásának, amely Földünket, és mindazt, ami rajta van, mozgásban tartják. 

Az V. fejezetben – az előző fejezetekben elmondottak alapján – megálla-
pítja, hogy a mozgást, minden jelenségben megtalálhatjuk, „a tér és idő 
végtelensége pedig megfoghatatlan az emberi értelem előtt.” Összehasonlítva 
az emberiség történelmét az idő végtelenségével, rámutat az emberiség fejlődé-
sének (Elekes a tökéletesedés kifejezést használja) végtelen lehetőségeire. 

Itt, a befejezésben a végtelenségről és fejődésről szóló lapokon jelentkezik 
erőteljesen a darwinista Elekes Károly: „ugyanazon eszmék ezek, mint Darwi-
néi. Adjatok csak egyetlen növényi sejtet, és földíszítem a Földet az erdők és 
mezők virágaival. Mert e sejtben a Nap el fogja végezni a maga munkáját, s a 
többiről majd gondoskodik az örök fejlődésnek nagy törvénye, hogy a legegy-
szerűbb életalakot végtelen fejlődésben hovatovább mind magasabb rendű és 
változatosabb alakzatokká fejtse ki.” [3] 

Marosvásárhelyen a fiatal tanár nagy lelkesedéssel és lendülettel kezdi meg 
nevelői munkáját. Az első iskolai év elején – 1870. november 31-én – már nép-
szerű tudományos előadást tart a Jótékony Nőegylet által rendezett felolvasó 
estélyen A lét küzdelme a természetben címmel. Előadása nagy visszhangot és ér-
deklődést váltott ki a város lakosságában, ezt bizonyítja, hogy a helybéli 
„Székely Hírlap” folytatásokban közli még az év decemberében (Marosvásár-
hely, 1870, 98–104 sz.). Elekes Károly becsületességére és szakmai önérzetére 
jellemzők a lap szerkesztőjéhez intézett sorai, melyeket kérésére a lap az első 
folytatás előtt közölt: „tudatni kívánom, hogy ez a szöveg nem egyéb, mint 
Haeckel Ernő jénai egyetemi tanár Natürliche Schöpfungsgeschichte című művéből 
egynéhány főbb eszmének, a darwinizmus alapján kivont és felolvasásom 
igényei szerint idomított kidolgozása.” [4]  

Az előadás sok barátot és rajongó tisztelőt szerzett Elekesnek, de sok ellen-
séget is. A támadásokat higgadtan, világos logikával, a tények felsorakoztatásá-
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val, a nyilvánosság előtt veri vissza. Ragyogó vitázó, közönsége nemegyszer 
megtapsolja. Az utolsó bekezdés jellemző humanista hangvételére: „Mert most 
– mintha szándékosan dolgoznánk ellene a természet törvényinek, mintha 
szándékosan akarnánk akadályozni a természetnek – a mint más lényekre, úgy 
az emberre is kiható nemesítő munkásságát, mintha nem akarnók megérteni, 
hogy az emberi életben a létért való küzdelemnek egészen a lélek (szellem) és 
nem az önáltatásnak, s mindenekfölött  nem a gyilkoló fegyverek küzdelmeivé 
kell lennie, és mintha szándékosan dugnók be füleinket a természettudomány 
azon kiáltó szava előtt, mely azt sürgeti, hogy az ész nemes erejét hagyjuk utó-
dainkra, legdrágább örökségül.” 

„Minket a létért folyó küzdelemben csak egy út vezethet győzelemre, s ez a 
természet törvényei tiszta ismerete által vezetett életnek útja. Ezért oly fontos 
az ember természetben való, igaz helyzetének a megismerése. Mert nem kell azt 
hinnünk, hogy mi kivételt képezünk a természet törvényei alól. Most a darwi-
nizmus s a belőle kivont tanok sürgetik az önismeretet, s egyszersmind megmu-
tatják annak útját is.” 

Elekes Károly tettrekészségére és vitázó kedvére jellemző, hogy kiáll tanár-
társa, Mentovich Ferenc védelmére. Ekkor tiltották be Mentovichnak Az új 

világnézet című könyvét, mely első ízben 1863-ban jelent meg. Ebben a művé-
ben a szerző a materializmus eszméit népszerűsítette. Elekes a „Kelet” című 
kolozsvári napilap tárcarovatában méltatja Mentovich könyvét, és visszaveri a 
darwinizmus ellenfeleinek támadását. [5] 

Még ugyanebben az iskolai évben megkezdi Ernst Haeckel Természetes 

teremtéstörténet (Natürliche Schöpfungsgeschichte) című művének fordítását a második 
kiadás alapján (1870). Kéziratban: „Szándékomban volt Haeckel munkáját 
lefordítani a magyar olvasóközönség számára (…). De midőn (…) ezer terve-
met illetékes helyen fölajánlottam és fordításom kiadhatására támogatást kér-
tem, visszautasítottak, azt adván okul, hogy e könyvet –  némely erősen támadó 
és túl szabad részletei miatt – ki nem adhatják. Így állott nálunk a világ a tudo-
mány szabadsága dolgában 1870-ben, tanári pályám kezdetén.” 

 Az év végén mégis lefordította a mű „rövid kivonatát” (644 kézírásos lap) 
a maga élvezetére. [9] 

Marosvásárhelyi éveiben (1870–1873) lázasan dolgozik, tanári munkája 
mellett főleg a tudomány népszerűsítéséből veszi ki részét. Előadásokat, felol-
vasásokat tart. Hagyatékában a következőket találjuk: Világosság és élet; Az ivó-

vízről; Földünk hőviszonyairól. [6, 7, 8] Ezenkívül foglalkozik Rudolf Virchow 
munkásságával.  
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1873. november 30-án az erdélyi református gimnáziumi tanárok 10. ván-
dorértekezletén a marosvásárhelyi kollégiumban előadást tartott A vegytan ta-

nítása címmel. [11] Ha irodalmi hagyatékában csupán ez az egyetlen dolgozat 
maradt volna fenn, ez is elegendő volna a tanár Elekes Károly megismeréséhez. 

Értekezése abból az alapelvből indul ki, hogy a természettudományok 
tanításában a tapasztalaté a vezető szerep, és rámutat arra a körülményre, hogy 
– főleg a fizikát és a kémiát – iskoláinkban nem ilyen szellemben tanítják. Fel-
tárja a vegytan tanításának akadályait is, amelyek egy része magában a vegytan 
természetében rejlik (a kémia tételeihez nem vezet el „közönséges élettapaszta-
latunk”), más része a taneszközök célszerűtlenségében keresendő. 

Bírálja az iskolákban használt tankönyveket is, azok hagyományos „szótár-
szerű” beosztását, bennük az induktív logika és a pedagógiai elvek hiányát. Vi-
lágosan látja a vegytan előadótermek és eszközök hiányának káros voltát, és a 
tanszemélyzet olykor nem megfelelő felkészültségét. 

A helyzet orvoslására Elekes azt javasolja, hogy az iskolák tantervébe iktas-
sák be célszerűbben a vegytant, és tanítsák azt annak természetéből „önként fo-
lyó módszer szerint.” A vegytan oktatásában három fokozatot különböztet meg:  

1. Az elemi fokot, melynek feladata – szerinte – a vegytani szemlélet 
kialakítása, módszere pedig minél több kísérlet bemutatása, hogy a tanulók jól 
elsajátíthassák a vegytani alapfogalmakat. 

2. A magyarázó vagy elméleti fokot, amelyben logikailag kell rendszerezni 
az előző fokozaton megismert kémiai jelenségeket és az azokban rejlő törvé-
nyeket, azok összefüggéseit. Megemlíti, hogy kevés a tankönyv, és utal az általa 
használt kézikönyvekre. 

3. A gyakorlati fokot, amelynek helye szerinte a reáliskolákban, a főiskolá-
kon és az egyetemeken van. 

A fenti beosztásban Elekes – ha többé-kevésbé spontán módon is – a 
megismerés folyamatának helyes útját követi: „az eleven szemlélettől az abszt-
rakt gondolkodásig, és ettől a gyakorlathoz.”  

1873-ban a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban Jancsó József (1821–1873) 
halálával megüresedett természetrajz–vegytan tanszékre Elekes Károlyt, az 
enyedi alma mater volt növendékét hívják meg. A meghívást Elekes örömmel 
fogadja, hiszen ezzel régi vágya teljesült – szeretett iskolájában taníthat!  

Meghívása nem volt véletlen. A fiatal tanárt már jól ismerték Erdély-szerte 
kiváló tanári munkájáról, de kulturális-társadalmi tevékenysége is feltűnést kel-
tett. Emberi tulajdonságait is nagyra becsülték, az egyházkerület és a kollégium 
elöljárósága alapos mérlegelés után döntött Elekes mellett, nagy reményeket 
fűzve munkájához. Nem volt kevés az, amit vártak tőle. Az 1848–49-ben el-
pusztult régi épületben megsemmisült a nagynevű tanár elődök – főképpen 
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Benkő Ferenc és Zeyk Miklós – munkásságának minden eredménye. Egy olyan 
szaktanárra volt szüksége a kollégiumnak, aki a geológus–paleontológus 
Herepei Károllyal együtt felélessze a természetrajzi múzeumot, és a kor színvo-
nalának megfelelő szintre fejlessze. Mivel ekkor a kollégium anyagi nehézségek-
kel küzdött, olyan friss erőre volt szükség, amely mint szervező és vezető egyé-
niség is megállja a helyét, és iskolája sorsát saját ügyének tekinti. 

Ebben az időben a Bethlen Kollégium gimnáziumában a végleges, rendes 
tanárok száma hét volt. Nagy megtiszteltetésnek számított tehát a fiatal – 30 
éves – Elekes számára a meghívás. Állását 1874-ben foglalta el, és tanszékének 
ellátásán kívül az állat- és növénytani gyűjtemény felügyeletét is rábízták. 
Ezenkívül a Kolozsvárról 1858 őszén Nagyenyedre költözött – négy évfolyam-
mal működő – Tanítóképző Intézet ideiglenes igazgatásával is megbízták. Be-
köszöntő beszédét 1875. június 27-én tartotta A fény hatása az élő természetre 
címmel. [12] Nehéz megfelelő szavakat találni az írás méltatására. Benne van e 
kis remekműben mindaz, amit az 1870-es években egy kiváló, a kor általános 
színvonala felett álló szakember elmondhatott erről a kérdésről, mindaz, amit 
még a XX. század elején is egyáltalán mondani lehetett róla a művelt nagykö-
zönség előtt. Elekes lépésről-lépésre eleveníti meg annak a kozmikus erőnek a 
hatását, amelyet napfénynek ismernek. Felhasználja kora szakirodalmának 
legújabb eredményeit, és adatokkal, kísérletekkel magyarázza és bizonyítja a 
napfénynek a növény- és állatvilágra, az ember mindennapi életére és élettelen 
környezetére gyakorolt hatását. 

Most veszi hasznát igazán tájékozottságának, hatalmas ismeretanyagának, 
eddigi tanári és előadói tapasztalatának. Élvezetes nyelvezete plasztikusan 
eleveníti meg mondanivalóját hallgatói előtt. Egész beszédén végighúzódik a 
fejlődéstan alapelve. Tényekkel bizonyítja állításai helyességét, és előadásának 
tartalma, szerkezete, megkapóan szép stílusa, művészi hasonlatai mind egy 
rendkívüli egyéniség, egy kiváló tanár tulajdonságait mutatják. Az elmondotta-
kat legjobban tulajdon szavaival érzékeltethetjük. 

Bevezetésként mondja: „A természet folytonos megújhodásának (…) az 
örökös fejlődésnek eszméjével köszöntlek, mélyen tisztelt gyülekezet! Nemes 
ifjúság!” (…) Majd így folytatja: „(…) semmi elő nem áll és semmi el nem enyé-
szik, hanem minden kezdet és minden vég, egyszersmind kezdet is.” Ezek után 
tömören, megkapóan beszél a napfény és a földi élet kapcsolatáról, hangsúlyoz-
za a természet törvényeinek igaz voltát, majd végül megjegyzi: „a legszebb köl-
tészetet az igazságban találjuk meg.” [12] 

Érdekes és szép a napfény növényvilágra gyakorolt hatásának a leírása. 
Számtalan példával mutatja be a növények mozgásjelenségeit, a napfény hatását 
a növekedés és az anyagcsere folyamatára. Részletesen beszél az áthasonítás – 
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az asszimiláció – folyamatáról, helyesen magyarázza meg a zöld színtestek és a 
klorofill szerepét a szerves vegyületek képződésében. Rámutat arra, hogy a nö-
vények sejtes szerkezetének mi a jelentősége a fotoszintézisben, és arra, hogy a 
termodinamika tételei érvényesek erre a folyamatra is. Nyelvezete színes, a XX. 
század embere is élvezettel olvashatja, csupán a ma már elavult szakkifejezése-
ket kell az olvasónak behelyettesítenie a ma használtakkal (például: széneny – 
szén, éleny – oxigén, köneny – hidrogén, légeny – nitrogén, szénsav –szén-di-
oxid, a fény törékenysége – a fénytörés, erő – energia, világosság – fény stb.) 
Minden állítását kísérlettel igazolja. Pristley, Sachs, Pfeffer, Boussingault, Leibig 
ma már klasszikussá vált kísérleteiről beszél. Gondolat-vezetése könnyen ért-
hető, logikus. Igyekszik minél teljesebb képet adni, felhasználja gazdag fejlődés-
tani, összehasonlító anatómiai, ökológiai és fiziológiai ismereteit. A napfénynek 
a növényvilágra gyakorolt hatása után részletesen tárgyalja a növény- és 
állatvilág kapcsolatát, az anyag és energia körforgását a természetben, majd az 
állatvilágból vett példákon mutatja be a fény hatását az állatokra és az emberre. 
Helmholtzot idézi: „Olyan körfolyamatot találunk itt, mely újból és mindig 
csak a nap sugarai behatása folytán örök erő (energia) és élet forrásának lát-
szik.”  

Jellemző az előadás befejezése: „Hadd legyen a hely (…) most miáltalunk 
majd az eljövendő nemzedékek végtelen hosszú láncolata által (…) az értelmi 
világnak megostromolhatatlan erőssége, hadd legyen a nagyenyedi Bethlen Fő-
tanoda az igazságnak fölszentelt temploma!” [12] 

Ettől kezdve Elekes Károly a Bethlen Kollégium tanára, és az is marad 
nyugalomba vonulásáig. Az itt töltött, eredményekben gazdag, majdnem 30 
évben (1874–1901) töretlen munkaerővel oktat, nevel, szervez és – ha kell – 
harcol az iskolájáért. 

Székfoglaló beszédei már rámutattak, hogy szaktárgyait milyen szellemben 
taníthatta. Kétségtelen, hogy Elekes materialista volt, de az ösztönös természet-
tudományi materializmus híve volt. Gondolkodására a dialektikus elemek is jel-
lemzők: a természet jelenségeit kölcsönös összefüggésükben és feltételezettsé-
gükben szemléli; kezdi megérezni az ellentmondásokat a régi és az új, az elhaló 
és a születő egyidejű létezésében; a jelenségeket változásukban, mozgásukban, 
fejlődésükben vizsgálja.  

Erdélyben a darwinizmus egyik előfutára és terjesztője volt. Ebben a szel-
lemben végezte oktató-nevelő tevékenységét is. 

Tanári munkájáról gazdag anyagot találunk az elöljárósági gyűlések jegyző-
könyveiben, a Kollégium értesítőiben, a Bethlen Kollégium legújabb történetében 
(1896), és fiának – Dr. Elekes Károlynak – édesapjáról írt tizenöt oldalas [17] 
életrajzában. 
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A tanítóképző ideiglenes igazgatójának működésével felettes hatósága meg 
lehetett elégedve, mert miután a rendbe szedett intézetet tanártársának, Nagy 
Lajosnak átadja, új feladattal, a rektor-professzorsággal bízzák meg. Feladata 
nemcsak a kollégium vezetése, hanem zilált anyagi ügyeinek rendezése is. Ép-
pen ezért a szokásos hároméves ciklus után megbízatását még egy évvel meg-
hosszabbítják, így a kollégium legfőbb tisztségét négy éven át tölti be az 
1878/79-es és az 1882/83-as tanévben. Tevékenysége így még jobban összefo-
nódott a kollégium történetével, és munkáját híven tükrözik az évenként 
elmondott rektor-professzori beszédei. 

Elekes Károly hű maradt elveihez, nézeteit nem változtatta, azok csupán 
elmélyültebbé, körültekintőbbé, finomabbá és pontosabbá váltak. Ezt az Ele-
kest állítja elénk felettes hatóságának, az Igazgató Tanácsnak felhívására 
előterjesztett tankönyvbírálata is. [13] Miután a rá jellemző alapossággal 
szakszerűen eleget tesz a megbízatásnak, és mintaszerűen, világosan rámutat az 
említett tankönyv érdemeire és hiányosságaira, bírálja az érvényben levő tan-
könyveket és a Szervezeti javaslat helyesbítését ajánlja. A tankönyv méltatásakor 
hangsúlyozza: „(…) nem találjuk meg azon száraz leírási modort, mely – nem 
csoda – a tanulók legnagyobb részét el szokta riasztani a természetrajz 
tanulásától, hanem ezt lehetőleg kerülve, az állatvilág alakjai változatosságának 
eleven feltüntetését, az azok között levő összefüggés világos kimutatását tűzi ki 
célul.”  

Miután a sebész alaposságával boncolva megvizsgál minden szakkérdést, 
rátér az elemzett mű stílusára, és helyesli, hogy „nem erőlteti a magyarosított, 
nyelvünk természetével összeférhetetlen műkifejezések használatát.” Tanácsot 
ad a szükséges szemléltetőeszközök beszerzésére és készítésére, megemlítve a 
külföldről hozható legjobb faliképek és gipszminták forrását. Hangsúlyozza a 
kísérletek fontosságát, a fajkeletkezés elméletének jelentőségét a természetrajz 
oktatásában, és hozzáteszi: „Bármit tanítunk, a jelenkor tudományos színvona-
lán tanítsuk azt. (…) művelődésünk haladása csak úgy lehetséges, ha nyíltan 
hirdetjük az általános igazat, még az iskolában is. (…) A fajok keletkezésének 
kérdése önkénytelenül is fölmerül a gondolkodó tanulóban, és ezt válasz nélkül 
csakugyan nem hagyhatjuk.  (…) Mert hiszen az ember is a természetben él – 
mint rész az egészben – és épp úgy a természet műve (…) mint (…) bármely 
más élő szervezet, teljesen tőle és törvényeitől függ. A természettudomány fel-
adata pedig nem egyéb, mint úgy fogni fel a természetet, mint egy benső erők-
től mozgatott és éltetett egészet. És így a gimnázium, melynek célja nem állhat 
ellentétben a tudomány céljaival, az igazak megismertetésével, a feladatot – akár 
általános műveltségre, akár egyetemre előkészítő intézet gyanánt fogjuk föl – 
tekintetén kívül nem hagyhatja.” [13] 
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A fenti szövegrészekből világosan bontakozik ki a tanár Elekes Károly. 
Ámde nem volna teljes ez a kép, ha nem említnénk meg egy másik, rendkívül 
fontos tevékenységet is, amely a természetrajzi múzeum újraszervezésére és fej-
lesztésére irányult. Elekes ezen a téren is maradandót alkotott. Egykori tanára, 
Herepei Károly, bár rendkívüli elfoglaltsága – gimnáziumi és főiskolai tanári 
munka, a kollégium erdőgazdálkodásának felügyelete (1869–1873) – nem tette 
lehetővé, hogy tehetsége és szándéka szerint foglalkozzék a múzeum fejleszté-
sével. Nagyenyedre érkeztekor Elekes átveszi az állat- és növénygyűjtemény 
vezetését. A régi épület egy kis szobájában szomorú kép fogadja. Itt volt 
elhelyezve a természetrajzi gyűjtemény. Összesen 1288 állat és 3 növény szere-
pelt a leltárban, de a valóság még sivárabb volt, ti. az állatok a tűzvész és a 
szakszerűtlen gondozás következtében tönkrementek, és ki kellett őket selej-
tezni, a növénytár pedig gyakorlatilag nem létezett. A leltárnak csupán egy érté-
kes darabja volt, a Jancsó József által Párizsból – Oberhausertől – 350 pengő 
forintért 1856-ban hozatott mikroszkóp.  

Nem veszti el a kedvét, hanem ezen a téren is megmutatja kiváló szervező 
képességét. Az elöljárósági gyűléseken megszerzi a Természetrajzi Múzeum 
anyagi alapját, a költségvetésben évi 300 pengő forintot biztosítva a múzeum 
fenntartására és fejlesztésére. Mint rektor-professzor úgy rendezi a kollégium 
anyagi ügyeit, hogy a jövőben is biztosítsák a költségvetés alapját, így huzamo-
sabb időre lehetővé teszi egy kollégiumi vadász és egy preparátor alkalmazását, 
akik a múzeumi anyag gyűjtésében és szakszerű kikészítésében nyújtottak hat-
hatós segítséget. Az állatcsontvázak megfelelő preparálásába és a gyűjtő, kon-
zerváló és meghatározó munkába bevonja az érdeklődő tehetséges tanulókat is. 
Több éven át nagy segítséget nyújtanak: Gyulai Demeter Kálmán – később az 
enyedi kollégium segédtanára, majd a marosvásárhelyi természetrajztanár, 
Sajtos Károly, aki főleg a növénygyűjtésben tűnt ki, Fenichel Sámuel az Új-
Guinea-kutató, Ferenczi Géza, Mihelyes Károly, Albrecht Lajos és még sokan 
mások.  

A céltudatos, kitartó munkának meg is lett az eredménye. Az állandóan 
gyarapodó gyűjtemények, a Herepei vezette ásvány-, kőzet- és régiségtár és az 
Elekes felügyelete alatt álló állat-, növény- és földrajzi gyűjtemények számára 
már szűknek bizonyult a régi épületben levő helyiség. Innen 1886-ban költöz-
tették át az új épület első emeleti tágas termeibe a két gyűjteményt. Oda, ahol 
ma is találhatók. Az Elekes létrehozta állat-, növény- és földrajzi részleg 
fokozatos fejlődését a következő számadatok szemléltetik: 
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 1865–1874 
(Elekesig) 

1874–1887 1887–1896 

1. Állatgyűjtemény 1288 8419 14 640 
2. Növénygyűjtemény 3 3303 4414 
3. Taneszközök – 216 282 
4. Bútorok, eszközök, 
anyagok 

30 241 272 

5. Ásványgyűjtemény a 
földrajz tanításához 

– 96 118 

Földrajzi taneszközök – 19 89 
Összesen: 1321 12 294 19 815 

 
A kollégium gimnáziumának igazgatója, Váró Ferenc már bizakodva jelent-

hette az erdélyi református tanárok 1889-ben Nagyenyeden tartott értekezlete 
alkalmával „a még kissé szegényes földrajzi taneszköztárral együtt két teremben 
és egy dolgozószobában 155 m2 padlóterületen foglal helyet. A gyűjtemény ma 
körülbelül tízszerte gazdagabb, mint 16 évvel ezelőtt, amikor Elekes Károly ta-
nár vette kezelés alá. (…) Leggazdagabb az ornitológiai részleg, melyben né-
hány külföldi faj mellett vidékünk faunája teljesnek tekinthető – és az entomo-
lógiai rész, ez utóbbiban mintegy 4000 darab új szerzemény beiktatása munká-
ban van. A gyűjteménynek főként ezen részére nézve intézetünk csere-
viszonyban áll a nagyszebeni állami gimnáziummal. Nagy értékűek a borszeszes 
készítmények és a csontvázpreparátumok.” Mindezen adatokról a követésre 
méltó pontossággal vezetett naplók és leltárak tanúskodnak. [21] 

Herepei Károly 1896-ban történt nyugdíjazásakor Elekes veszi át az 
ásvány-, kőzet- és régiségtár rendkívül gazdag leltárát is, amely akkor 15 716 
darabot tett ki. Így alakult ki az egységes Természetrajzi Múzeum és Régiségtár. 
Ezután is töretlen lendülettel tanít, gyűjt, preparál, határoz és cserél, 
szakadatlanul gazdagítva szeretett múzeumát. A meghatározásokhoz szükséges 
szakirodalom alapján tanítványai számára Rendszertani tanulmányok címmel 455 
oldal terjedelmű állat- és növényhatározót készít, amelyben a múzeumban szor-
goskodó famulusok anyanyelvükön tájékozódhattak az általuk gyűjtött növé-
nyek és állatok rendszertani hovatartozásáról, és azokat pontosan meghatároz-
hatták. Az így gyűjtött anyagot tanáruk felülvizsgálta, és a múzeumnak ajándé-
kozott példányokat besorolta a múzeum leltárába. Minden szabadidejét mú-
zeumi dolgozószobájában töltötte. Kiváló minőségű állatcsontvázak, különösen 
szép madár- és emlőskészítményei tanúskodnak mesteri hozzáértéséről. 

Így keletkezett, fejlődött és vált híressé fokozatosan a Bethlen Kollégium 
múzeuma, ahol – Herepei Károly és Elekes Károly szorgalmas és hozzáértő 
tevékenysége révén – a tanulni vágyó természetrajongó ma is fejlesztheti tudását. 
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Elekes Károly nyugdíjazása (1901) után is hű maradt iskolájához, rendsze-
resen bejárt dolgozni. Rendezte a még fel nem dolgozott anyagot és kéziratait. 

Szeretett városában élt 1922. december 12-én bekövetkezett haláláig. Kézi-
ratait és személyi okmányait családja átadta iskolájának, amely azokat könyvtá-
rában őrzi. „Küzdelmes, eredményekben gazdag szép élete volt!”1 
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