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TUDOMÁNYÉs rÁnSADALoM

A magyar genetika
első tudomdnyos emléke

maü;rar reformkorok és for-
radalmak váltakoásának igen
jelentős szercpc volt orszí-

donságok me§elenéséról a hibridek
második nemzedékében. Ezt Festetics
majdnem 50 esztendővel a Mendel-féle
cikk megielenése előtt fogalmazfa
meg.

A szerző meglepően friss, fiiggetlen
szellemóre vall a természetes és áéster-
séges szelekcióra és a mennyiségi jel-
legek _öröklődésére, a beltenyé§ádre,
az etológiai jellegek genetikai izerepéró
és több más kérdésre vonatkozó, lé-
\yeglátó, esetenként ma is figycimet
érdemtő megállapítása, tenyésűői ta-
paszalataiból leszűrt tudományos igé-
nyű követkeáetése.

Fesleücs. Imre genetikai törvényci
empirikus jellegúek, és cikkét ,r"m iá-
masdák alá a Mendel-féle kísérleti
eredmények feldolgoásához hasonló
matematikai képletek. Gondolatmene-
téból nem hiányzik üszont a krsérleti
mrrnka_fontosságának a feüsmerése, az
erre való bátodtás.

Mendel, bár korszakalkotó munká-
jában név szerint nem hivatkozik Fes-
teticsre, feltehetően olvasta az 1819-es
írást és benne a figyelmeáetést: ,,Sze-
mélyesen és fáradhatatlan szorgaiom-
mal dolgozz, ha meg akaíod -tudni,
hogy mit írí elő atermészet szabálykéni
önmaga számára."

Ma á múltba nézésnek talán éppen
ez az egyik legfontosabb, jövónkie fi-
gyclmezlető tanulsága; olyán tanulság,
amely messze túlmutat egyetlen tudÓ-
mányág történetének sákkérdésein.

DR, 9ZABÓ T. ATTILA
PoZslK LAtoS

Festetics Imre (1S19)
A beltenyésztésről
[A természet genetikai törvényei] *

I zok az észrevételek, ar4elyekre
t,_ L André tanócsos úr a Gazdasdpi
Ujdonstígok 4-es szdmú mellékleftbőn
a beltenyésztéssel, vagyis a közeti\vér-
ro ko nsóggal kap cs o latos ma gy ard za ra i-
mat érde.mesítette, abból a íárekv,bsből
í.a|a!lat<, ,amellyel ő minden [onloskérdést viltígosan, bizrosan szeretne
tudni. )zívesen követem én is ezen a
nyonlon, es ott, ahol talón kevésbé vol-
tqml érthető, va7y nem fejtettem ki
:tesse meggyőzően a véieményemet,
hozztífűz_öm. nlindazt, ami szüÍsegeÍ.

Először is kérnem keII, hogy Ő 2,
közlés 20- oldakín a bal o:ldali"ősztop-
ban az 5. paragrafusban a 4. és az 5, iora köuetkezőképpen olvasandó: ,Az
utódok..maguktól vóltoznak, va1y a
nagyszülőknek nincs közük a vólíőzd-
sokhoz. . -" stb.

gunk tudományos óletének fejlődésó-
bcn, szellemi teljesítmónycink nemzct-
kózi megrtólósóbcn, ós icrmósze(cscn
a ícjlődós mcgtorpanásában, azértékek
clvesáegetésében is.

AJphonsc de Candollc í1885) izsat-
m_as 

lu.domiínyldrl óncl i s.].eg.zóm IEló-

i* (á ludósok és a tudoÁdny kilő-dese az utóbbi két évsztizadbai)Íanú-
}i{í,:': szerint Magyarorság has e,
]829 köz<i(t a világ tudománlos nagy-
hatalrnai közé tartozotr. Egycnran]ú
társa volt Olaszorsápak,*brosro]r-
szÁgnak,.az Egyesült Áhmoknak, Né-
metorsrágnak, flollandiának, Bclgium-n* lq*.y9lorságlitk, Portugiilúnak.

Tudósaink a küföldi tudómányos
rársaságok megbccsült tagjai volt'ak.
PTF.k a társaságoknak a*folyóirarai,
óvkönyvei bőven szolgálhatnak móg
meglepetésekkel a magyar, de az egye:
tcmes tudománytöríónet szímára is]-

llyen mcglcpclósbcn volt rószrink
1988 őszen Brünnben (Brno, Csch-
szlovákia), ahol a hclyi UcnOct Műcum
t9azgatőja, Dr. ViteZlav Orel hrvta fel a
figyelmünket gróf Fcstetics Imrónek
(1764-.18a|, a Gcorgikon-alapító
kesáhcll Festctics Gy,;.iy testvérács-
csenek eppen 170 esaendős ci_llkeire_

Ezck a cikkck, amclyck közül a mí-
sodikat jtt a nómct crcócti hasonmásá-
na! crmlapjával cgyútt magyar fordí-
l,asban mosí kölünk először, a helyi
mező gazdásznk tudományos társaságá-
nak a.lapjában jelent mcg. ez a iap
rpryk a magyarorsági könyvtárai
folyóirat-repertóriu m áb<íi.

A cikkben Festetics Imre sá szerinta 
"lcrmészet genetikai törvényeiről"

(geneí,ische Gcsctzc dcr Natur) "beszpl,

y:Yől a törvényekről, amelyók meg-
ítéIése szerint a jcllegek öröklődésén;k
a menetót irányítják a ncmzcdókck
egymást követő sorozatában. A szená-
ciót az időpont (l8l9!) jelenti, hiszen
mrndez három ówel Mendel szüetése
ei6tt történt; a genetika szót az angol
Bateson csak 1905-ben fogadtatja eiaz
új tudomány megneveáséie.

, Küön érdekcssége az anyagnak,
nogy szerepel benne Mcndel II. rórvó-
nyének a lényege az egyes sálői tulaj-

Mri8 tisztázatlan, hogy Fcstctics ma-
8a vegzctl,-e öröklóstani klsórlctckct.
Tény üszont az, hogy a család birto-
kain a lovakról, iuhokról ]807-től
kczdve pontos törzskönyvekct vezettek
es,Or9!e9$i mcgfigyclésckcr is vógcz-
tek, bár inkább gyakorlati, mint triclo-
mányos célok érdekébcn.

Festctics Imre, akinck a szemólyóbcn
az itt követkcző cikk alapján aL elsó
1lagyar genetikust tisztelhetjÜk, nem
9l19^-"g a reformkor összeonrláiát, az
1848-as forradalnat. Sőt úgy tűnik,
hogy az írásait közlő brünni-iotyóirai

,szerkesztőjének ós vitapartnerenek,

9lr. 9.. Andrénak (17ó3-1831) a ha-
lála idcjón már a morvaorságí tudós
társasággal való kapcso|atai is* megla-
zultak.

A magyar tudományos kapcsolatok-
nak az .egész nemrc,tközi tud'ományos-
úgot érintő összeonrlását, -"gráku-
dását azonban a reformidőket ielváItó
forradalmi csemények, a ícgyvercs
puszdtások és az czt kövctő onteny-
ura,lom okozták. Augusl dc Candoúc
bevezetdben idózett monográfiája szc-
rint 1869-b€n már Európa egyetlen
jelentős tudós társasága sem íartott sá-
mon tagiai között magyar tudóst.

Ez az 5. szakasz tarlalmazza az én
véIeményem szerint a természet gene-
tikai törvényeil Ia ford. kicmclósá**l.
E_zek uzok, aneiyekct cúfolni kctt, kű-
lonben u rendszcrem érvényes. A kö-
vetkezőket óllítom:
_?. Az egészséges és erőteljes alkatú

tíIlatok 
1o.vlbbadjalc és örök7tik jelleg-

ze les tulaj donstígaikat.
b, ! ryas_yszüIők azon tulajdonsdgai,

mel ye k külö nb özne k utóda i i tulaj d|on-
súgaitóI, ismét megjelennek a iövet-
kcző nemz.edékhen.

c. Azok kózé az dllatok közé. ame-
lyek több nemzedéken keresztül birto-
kóban voltak a nekik megfeleló tulaj-
donsd{oknak, IidővelJ olyan utódok'is
kcrülhetnek, heIyekiek eltérő tu!aj-
donsógaik vannak. Ezek vúltozatok,
varidnsok, a természetnek a jdtékai,
amelyelc tovtibbszapoitásra alkal nrut-
lanok akkor, hu a cél laz adott| tutaj-
donsdgok dtörökítése.'

d, Feltétel narad a beltenyésztésnél
a törzsóllatok lehetó leggondosabb ki-
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_ Az én erős kosaim a rtlaguk hdremé-
ben nyilvdn egészen móí helvzetben
va.nnak, de még így is foghnn;k óIük
ol yan bdrdnyok, melyek -beltenyésztés-

ben a íörzset tönkretennék. Á tara-
nyoknól viszont van egy megoldtís: ki-
herélik őket.

. 4ryil lovak analógitíjdl illeti, itt sok-
ka.l 

. kifinomultabb tulajdonsdgokat is
tekintetbe keII .venni, mirt o tira"yoi-
ndl. Oszintén be kett vallanom, hőgy a
keresztezés rendszere ldtenyeszte?íii-
ket teljesen tönkretette. a jihoknat az
1géységességet és a gyapjút ketl |igye-rcmDe vennem. A lovak esetében vi-
szont mé8 senki sem mondotta meg
tjslltín. es v_ildgosan, hogy mi mindeű
kell vizsgtílni. Azt hiszém, egy Ió eré-
nye,a széps,ége mellett azon tiiajdonstí-
gaiban dll, hogy valamilyen' célnatk
megfelel. Es milyen sokfélel különböző
celra d.etermindlta mdr az ember a lo-
uakat! Eppen ilyen sokfbinii rii""
l9vgk feIépítésének és képességeinek
is lennie. A ló fetépítéseien nőhezin
ny.omon követhető, bonyoluIt arc'hi-
t.ektúra szövődik össze; innek a szer-
kezelnek akkor is működnie kelt, ha
majd_ mindgnik [egyede] eltérő rit-
musu, 

,tarlású., mds vagy kissé eltérő,
vdltozó viselkedésű. SzerencséveI jdr-
hat-e ilyen esetben a heterogén,fijtók
kereszte_z.é_s.e? Semmiképpen sem! Ezt
olzonyu]ak azon méneseink, melvek
s.zerencsésen elsorvadtak, és ameíye-
ke.t im.mtír egy évtizede isimét íel keúit
újítani.

vtílogatdsa.. (A 
_ 
szerkesztő [André]megjegyzése: VéIeményem ,zriiru ,z á.

döntő, a fő kérdés.)
Csak azok jótékony hattisúak a bel-

l.enyésztésben, amelyek döntő mérték-
ben hordozztík a szükséTes tulajdon-
sligokat.

.Ezekhez a kiindulópontokhoz térek
utssza mindig, minden mondatban.
Mert amikor én az dllatokndl egy adott
tulajdonsdgot akarok megfuríáni, az
utódokban tovtíbb örökítúi es áhn-
!ósítani, ajdnlatos a gondosan vezetett
beltenyésztés, 4, úsy, hogy elkerüljük
annak a veszélyét, hogy a,zerrrzri Ir-
gyengü.I(1e .a beltenyésztés szükség-
szeru kovelkezménye legyen, A meg-
említet.t analógidk en?em nem győznők
meg, legaldbbis nem késztetnók véle-
ményem feladtísdra.
, Mtír említettem ma7yardzalomban,
hogy az emberek és dllatok szaporodd-
s.tíban a legnagyobb különbség az érte-
Iemnek, az inteIIektusnak az ember
esetében iftott nayyon nagy szerepé-
ben van. De kérdem én: lehet-e az ám-
bernél a beltenyészÉsr az én kiköté-
seim lelkiismeretesen apptílvos fipve-
lembevéte Iével kezelni, "t -,itőna, 

ő""őit,
ahol, satnya pdrokat hoznak össze és
qho! a szív és az értelem egym-astOt
örökre idegen marad?

_ Maga André tandcsos úr is elismeri,
hogy.q te.rmészet, ha hagyjdk, ha Á,oío'á
1 sajdt képződményeihéi; Őzzrl rzr-!
ben a civilizdcióban és a hdzi tenyész-
tésben - eo ipso - a dolgoi i, ŐiiiO
etszegényedéséhez és a szervezet |yen-geYq,e való hajlamtíhoz szoktak "vőzer
ru. Iln ezt nemho7y vitatndm, de éo-
penséggel új bizonyítékként említeném
arra, hogy a civilizdciós és üzleti kölelé-
kekben élő embernek mind a maga,
mind dllatai sztímdra leginkabb a rei:-
mészeti gazddlkoddst |az,,ökolópiai"
elveket] kellene megköielííőnie. 

-' -'
Nézzünk egy vaiménest ]00 kancd-

uat és 4-6 ménnel! A legerősebb ki-
harcolja a vezérsé?et, ezuűn következ-
ne.k a gyengébbek. A meghódított kan-
c,dk hűségesen kitartanaÉ ménjeik ;;ej-
Iett. A leggyengébb ménnek' svakratn
ua.k néh.dny meg.ueteft korco i1t, ,:o-|y
I9q3s9n kanca néIkül marad. e nemiŐ-
(|etc lta lovakat őrző cstkOs nagyii-is
jól,tudja, hogy a legerősebb rraZiáÁe -
nek organikus előnyöket is (ítörökíte-

:*. ?rr\ ezeket fogjtík me7furtani a
t<_ovelkező nemzedékekben, és iIyen-
[2:ryd, itt is beltenyészlés van. Hason-
loKeppen 

_van ez_a gulydkban, valamint
a clqala es a rackajuhok esetében.

. A civilizdlt ember sajnos abban a
!e|zlt!9n va7, hogy á trsntaryiti
megoldtíst még szeretnie i kell.' SzaseT le.l,tet [itt] atapos szemagyrereiií
rőI, vtíIogatdsról.

, Tegyük íel, elsztínja magdt péIddul,
nogy vegyen egy bikdt. Ha megvdstí-
roqa, akkor valami jobbat vdlŐszt és
azt ]ofan uípltílja, mdr csak a befek-
tetett ''tőke miatt is. Nvilvtín -nrí íovjobb borjak fogannak, de egyt* se';
olyan, minl ott, ahol bőséges ldpld-
leKon, a természel rendje szerint min-den bikabornyú felnő. Szülőhazii-ban mindenütt, ahol hagyomdnyos
szarvasmarha tenyésztés vai, a téI"fo-
lyarndn isttíllóban taríott bikdkat m-
vasszal, a csorddba való kihajtds előtt
öss,zeeresztik, hogy egymdssaI'meghar-
coqanak, egymds között döntsék el a
ra,!Fso.r!. Ilyenképp.en több szép bikdt
eltd.volítanak a meiőről, oz olyarot ai,
melyekre mindegyik tehén ,tiveti mi|
g,ítr hq közeledni próbtíl. Az ouani el-
veknek megfelelően ezekeí a bikdkat a
mésztírosoknak adják ei. Ily:::n sajatoi-
stíg a juhok eseÉben is mőgigyőlhetO.
300-400 anyajuh mellé 6 {o§'rirri}i]
yk, és m,indenkor azt tapasztaltám,

!?§y e*y.kost gyakran I0'anyajuh is
Ko.vet, mig egy mdsik kos alig tud ma-
gtín a k n ős té n y t fe l haj ta ni.

Ez mind az én tételemet igazolja,
nevezetesen azl, hogy a mi Uriadaimi
berendezkedésünk mellett - akdrcsak
a természetben - elsősorban nem a
beltenyésztés, inkóbb mds körülmé-
nye.k idézik elő a leromlóst. ,lz ityi"
dolgok, mint a kitartó figyelem, o Áii-
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-..LlLyu,UJuőI.uK, uZ cgeszsegneK eS az
:,l y a i go,ndos kodtís na k [ösziönöknck].: aprólékos megfigycl'ó.séban ptlnto'-
-,: kovetettdő rendszer azonban iTctt-
,iik nelrc7ére fog esni annak, aki iem-, ,,<1 s.zel.tvedéllyel végezné a dolgtít, tle,:jg kellő gyakorhttal, rutinnál sem-.,:delkezik.

L'gy érzem és úgy gontlolont, etniatt
:!: 

,e7yszer le kell szögezncm. hogy. .eltenyésztés nctn juvasolható mŰ-
..,: 'eltétel nélkül.

.1, 
_nÖvényeknél a női tlirólot egy rep-...iti sllnror, egy kis ,zríta tÍ't apa-,^-.--:r- - .,

:en 3.lfogultsdg ,ttélküti vrilogatós fsze-.:kciól , amelybe senlmiféIe ető'űéte t,:tt.tt kevet,,edik, a !enyésztésben nteg-
:,,il,,,rínuló szigorú rőnrl, tovdbbd 'áz

:.'etrevalósristlak nr eoárzcáonoL áo n-

teljes nemzedékeket alakítsuttk ki, a
robuslls felépíté,sű állatokut kctt fcl-
trcveltti. Az legyen a lörlsapu, anrciyik
yulln.ten1l1 tnegkívtíttt tulujtlonsagot
leginkdbb hordozza, Ha a szabcílyokat
gondosan és ponlosan betartjuk, ákkor
bizlosak lehetünk, hogy neti köverke-
zik. be.az organikus gyengeség [beh,c-
nyósztéses depresszió].

Nyilvtín itt is |elrcftl: s7ctnólye:;en es
ftiradhatatlan szogalommal cloíg,ozz, ha
meg akarod ludtti, lrcgy tnií írl elő u
te nnészet szabcilyként önmaga s:d-
mara.

* A cikk credeti címe:6l, Debatten. Schafzucht.
Weiterc Erklárung des Hcrrn Gra{cn Emnlcrich
Festctics übcr lnzucirt. (Vcrglcichen l}cilagc Nr.
2*4, l819). KózIi: ()ekonontische Nt:uigkeitcn
tutd Verhandiungen [Brünn, nla L}rnrri. Nr. 22,
Ápril, 169-171, 1819. Magyar forclításban: 61.
l/ita. Juhlenyészlds. Fcstetics Inrrc grtiI Lir trlv;illili
fclvilágosításai a bcltenyósztósról. (Összcl,ctcndó
a.2-4. sz. nrellóklcttel, 1819). Közli: Ga:lusúgi
Ujdonságok és Közlenúnyek, 18 t9 április, 22. sz.,
1ó9-171. old-

A nólllet cikk fordításához nyújtott (inzctlcn
scgítségórt Dr. Bariska lstvlirr kőszcgi ftjlcvóltlir os-
nak, a fordítás cllenőrzésóért Dr. Festctics Antal-
nak, a bécsi és göttingeni egyetem profcsszoránJk
tartozuI)k köszijncttel. A fordítás órtclnrczósét
scgíttí kicgészriésck a szövegbe szi)glctes zártlIclllcl

kerüllck. Fordította dr. Szabtj'l.. Atlila (Szomt)at-
hcly).
** A llóntcl clcrlclillctr szct-qllő ,.geneti.sclrc
Geset# dcr Nrrtrrr" sztikapcsolatot - az anakto-
nlznrus vádját clkcrülentló - talán helyescbb lctt
volna a ,,ternrószct gcrrctikus elvci''-nek fordítani,
de cz rnit scnt vált()ztat()lt volna a lórrycgcn: cikkó-
lletr a szcrztí nra is ktilijrrösen iclőszcrű öróklóstani
kórclósekct és cnnck ktpcsárr, korát messze nrcg-
elózvc, gcnctikai tiin,ónyszcrűségckct ófint.
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etrevalóstígnak, az egészségnek és az

ilnélkül, hogy ezt akir a tegrott., !1lLalKut, no8y ezt okdr a leglobb
.. :ész, irdnyíthatntí, elősegíthetné vagy

.-::termékenyíteni, és mindez olyan-
",:jtt vatt a Iertnőltelynck, a teintő-
...: tltinőségének altírentlelve, hogy

,: : b en.részes ülnek b izo n yos vú ltozŐ -

-...:ialyozl"afud.
,' : s s zatérek tehfu néze te imhez,
':: eS)' törzsnek nteg ukurjuk őriztti

- ,..eg:etességeit, ukkor sohu setn s;a-
:-: kilépnünk annak az egységnek a,.-ól..a.mely ezeket [a jeltégekct egy-
.: .mer] elsajtítűotta. Ahhoz, hogy:. ..t,en rassznak a kereíei közóu eiő-

hn.
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