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Fesíettbs l m re szü l etésén e k
225. évfordulójára

1 819-ben a brúnni Oekonomische Neuig-
keiten und Verhandlungen (Gazdasági
Ujdonságok és Közlemények) című, a
maga korában igen színvonalas íolyóirat
áprilisi számában egy magyar szerző,
Festeílcs lmre az egyetemes genetikatör-
ténetben is figyelemre méltó cikket közölt.
A német nyelvú írás címében ugyan a
beltenyésztésre vonatkozó utalás van,
tartalmában viszont ennél sokkal többet
ad a íigyelmes olvasónak. A cikk közép-
pontjában Festeticsnek a,,természet ge-
neti kai törvényei ről " vallott nézetei állnak,
és a szerzó ennek kapcsán megvizsgálja
a természetes és mesterséges szelekció
szerepét az állatok jellegeinek a megór-
zésében, illetóleg megváltoztatásában.
Felbukkan a cikkben a mutációnak, mint
genetikai újdonságnak a megsejtése, az
elsó hibrid nemzedék egyöntetúségére és
a késóbbi hibrid nemzedékek szegregá-
ciójára vonatkozó íelismerés, valamint az
az elgondo|ás, hogy a beltenyésztéses
leromlás és a jól irányított beltenyésztést
követó siker (ma úgy mondanók: a heteró-
zishatás) ugyanannak a genetikai jelen-
ségnek két véglete. És megjelent mindez
a korszerú örökléstan szülóvárosában -
majd egy fél évszázaddal Gregor Mendel
klasszikus, korszaknyitó munkája elótt,

Festetics közlése mé9 inkább fele-
désbe merült, mint Mendelé. Pedig a
cikket - mely egy állatnemesítési tárgyú
cikksorozat része - alaposabban meg-
vizsgálva az aligha kétséges, hogy a
szerzót a magyar örökléstani irodalom
elóíutáraként, korát meghaladó élestá-
tású tudósként kell(ene) tisztelnünk. En-
nek ellenére Festetics lrnre mind a mai
napig a magyar múlt legelíelejtettebb tu-
dósainak,,íantom-panteonjában" - volt,
bár elgondolásaival igen elókeló helyet
biztosíthatott volna a maga, és ennek

7{ar"/ izt'L ,, r€R r. t-u!.p,!?L,

2. Melyek ennek a dokumentumnak a
íontosabb megállapításai és megsejtései?

3. Hogyan illeszkednek Festetics meg-
állapításai abba a szellemi íolyamatba,
mely végül elvezetett Mendelnek és a
mendelizmusnak a kiemelkedéséhez,
majd - századunk elején - a genetikának,
mint tudománynak az önállósulásához?

4. Mivel magyarázható az, hogy a ma-
gyar közleménysorozat és szerzóje kívül
rekedt a tudo!,nánytörténeti emlékezet kö-
rén.

SZABÓ T. ATTILA-PoZS|K LAJOS

A mag y ar genetika szü letése :
Festetics lmre

eIgondolásai a be|tenyésztésróI
és a ,,terntészet genetikai tönvényei§,ől"

- 1 81 9-ben (Bnünn-Brno}

Nemzetközi elsóbbségét elismedetni -
mulasáásainkat jóváienni - nem lesz
könnyü feladat. Pedig például kor- és
sorstársát, a szintén arisztokrata olasz
Giorgio Ga/eslo gróíot egy kisebb hord-
erejú részigazság - a dominancia - íelis-
meréséért a nemzetközi biológiatörténet
igencsak számon tartja éS íolyamatosan
idézi is.

Cikkünk a rnagyar szerzó tudományos
rehabilitáiására tett szerény kísériet, A
következő kérdésekre keresünk feleletet:
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Festetics lmre és íelesége, Boronkay Katalin képmása. (Ollenheinz íestménye}

révén a magyar tudományosság számá- 1. Ki volt a szerzóje a magyar tudomá-
ra, nemcsak a genetika, de az egész nyos örökléstan alighanem legkorábbi
bioiógia történetében. emlékének?



Az elfelejtett szerzó

Festetics lmre íe]tehetóleg az elsó ma-
gyar tudós, aki önálló örökléstani munkát
között egy nemzetközi tudományos íolyó-
iratban.

Az elíelejtett szerző az egyik legna-
gyobb, legrfuebbi és legismertebb ma-
gyar íóúri család tagja volt. Szabó Dezsó
(1928) szerint a esalád elsó ismert sze-
mélyisfuei - Péter és Mihály - a 15.,
illetve a 16. században bukkantak volna
fel; a család- és keresztneveik tanúsága
szerint ekkor meg apai és anyai ágon
€yaránt horvátok voltak.

A Festetics család magyarországi birto-
kait a magyar fóúri családokba való behá-
zasodás révén szerezte. Ezeket a birtoko-
kat /. Festeí,bs Pál (1590 k.-1640) és az ó
tia, ll. Pál(169ts1720) gyarapították !eg-
inkább; az utóbbi legkisebb tia, Kristóf
(1696-1768) szereáe meg ugyancsak
jórésá házasság révén a család kesáhe-
lyi javait, Az ő íia volt ///. Festetics Pál
(1722-'1782),lmre apja. Kristóf és Pál -
mindketten jogilag képzett, tanult em-
berek és a bécsi udvarban magas rangú
tisztségviselók - alapították meg a termé-
szettudományos anyagáról is méltán
híres keszthelyi Fesletics-könyvtárat,
ahol a tudós Festetics testvére, a Georgi-
kon-alapító György (1 75$-1819), a Kitai-
bel Pál társaságához tarlozó János
(1763-1844) és az öröklódés iránt külö-
nösen érdeklódő lmre (1764-1847) már
gyermekkorukban közvetlen kapc§olatba
kerülhettek a tudományos eszmékkel.

Festetics lmre í764. december 2-án
született Simaságon és ,l 847. április 1-jén
halt meg Kószegen - szúletése és halála
egyaránt Vas megyéhez kötik. 1791-ben
vette feleségül Boronkay Katalint; gyer-
mekeik Kószegen, Simaságon és Kó-
szegpatyon születtek. Az utódok sorsa
éppen az apának a beltenyésztéséról val-
lott nézeteinek a íényében érdekes. Egyik
íia, lstván (1 798-1 835) ugyanis 1829 tá-
ján Chernel Saroltát vette íeleségül. lst-
ván gyermekei közül Elek (1834-1916)
Chernel Krisztina íérje lett, leánya Mária
(1836-1910) viszontChernel Kálmánhoz,
a magyar természettudományban jelen-
tós Cherneldinasáia tudós tagjához ment
íelesegül (Bariska, 1988). Fiuk, Chernel
lstván (1 86S-1922), a Magyar Madártani
lntézet igazgatója hagyatékából maradt a
szombathelyi levéltárban az a cédula,
melyre a következóket jegyezte íel déd-
apjáról, Festetics lmréról :

,,Kapitany volt és ezredparancsnok a
Levecher{éle könnyúlovassági ezred-
ben. Résá vett az utolsó török háborúban
és rangját sebesülése következtében
kénytelen volt letenni. 1790-ben. Buka-
restból utazott Budára, mint a Coburg
herceg, tábornagy, Magyarország vezetó
tábornokától kiállított menlevél, okt. 7-re
keltezve, tanúsítja. Nyolc évig szolgált
összesen. Felmentésére írott kérelmére

A slmasági (Vas megye) Fegtetics-kastély - György és lmre szülóháza

azezred helyeslóen válaszolt 1790. aug.,l8-án a Bukarest melletti táborból s ki-
emeli, hogy nem csak szolgálatával és.jó
tulajdonsá9aival túnt ki, hanem vagyoná-
val szegény tisáeket is támogatott s így,
ha egészsége helyreáll, itt bármikor tiszti
rangban bo|dog lesz ha visszaveheti az
ezredhez."

Ebból a híradásból nem .v érdekes
elsósorban, hogy Festetics lmre milyen
véráldozatot hozott a román fejedelemsé-
geknek a török iga alóli felszabadításáért,
vagy miként viszonyull szegényebb sorsú
tiszttársaihoz. Ennél sokkal íontosabb,
hogy megtudjuk belóle: lmre közvetlenül
édesapja halála után, 1 782-ben - tehát 1 8
évesen - állt be a hadseregbe és onnan 8
évi szolgálat után, 1790-ben lépett ki.
Tehát aligha részesülhetett rendszeres
természettudományos képzésben. Az ed-
dig átvizsgált levéltári anyagban tanítói-
ról, tanárairól sem sikerült adatokat sze-
rezni. Egyelóre az sem világos, hogy
bevonulásában, vagy leszerelésekor mi-
lyen szerepet játszoü életében az apai
végrendelet értelmezése körúl kibonta-
kozó családi nézeteltérés. lmre ugyanis a
csurgói és szentmiklósi (Somogy m.) bir-
tokokat kapta örökségül, mí9 a legidó-
sebb íiútestvér, György - aki vele egy
idóben hagyta ott a kaionai pályát - a
családi vagyonból jogtalanul többet örö-
költ. Ezek az örökösödési kérdések a mi
szempontunkMl azért nem jelentéktele-
nek, mert több ponton is beíolyásolhatták
a testvérek kapcsolatát, lmre külíöldi ba-
ráti körének kialakulását; azt, hogy végül
itthon milyen helyet sikerült vagy nem
sikerült kivívnia magának a magyar világ-
ban,

1792-ben a tesWérek íormailag ki-
egyeztek ugyan, György lemondott lmre
javára a simonyi Festetics-birtokról és
400 ezer korona kártérítést íizetett, de a

tüske alighanem mindkét oldalon megma-
radt. Tény, hogy a Magyar Országos
Levéltár keszthelyi anyagában csak
egyetlen lmrétól származó, a mi szem-
pontunkból jelentéktelen levél került elő.
Jóíormán semmit sem sikerült megtudni
eddig lmre iíjúságáról és lényegében fel-
táratlanok tudományos kapcsolatai is.
Nagy lván szerint lmre császári és királyi
kamarás voli és 1807-ben tagja volt az
országgyűlés határszéli országos vá-
lasztmányának.

Nem tudjuk még, miképpen került kap-
qsolatba Festetics lmre a morvaországi
juhtenyésztókkel, miként ismerkedett
meg F. Gelss/er (von Geisslern, 1751-
1824) munkásságával. Geissler azáltal
teremtett iskolát Közép-Európában, hogy
meghonosította és sikeresen továbbfej-
lesztette, a térségben elterjesztette R.
Bl ac kw e l l (1 725-1795) Angliában kidol-
gozotl juhnemesítési és {enyésztói mód-
szereit. Ch. André Brúnnben Geissler
nézeteinek feltétlen híve és terjesztóje
volt (Orel és Wood, 1981.). Nem érdekte-
len itt megjegyezni, hogy a következó
évtizedekben Magyarországon kiadott
juhtenyésztési kézikönyvek (Baláshazi
1827, '1830, Antaltty 1830) nem idézik
Festeiicset, hivatkoznak viszont Andrére,
illetóleg a brünni társaság eredményeire.

Aíídré viszonl 1 81 8-ban egy Kószegpa-
tyon rendezett tenyészállat-kiá|lításról
szóló beszámolójában vagy 1819-ben a
Chernel Dávidról írott nekrológban lelkes
szavakkal méltatja a magyar állatnemesí-
tók munkáját; Festetics lmrétéstársait, az
Erdódyeket, Hunyadiakal, Cherneleket a
,,magyar Geissler"-eknek nevezte. Nem
találtunk viszont utalást Andrénál aría a
Festetics Györgyre, aki keszthelyi birto-
kain megszerveáe a magyar mezőgaz-
dasági oktatás történeiében kiemelkedó
jelentóségú Georgikont. Ez is arra látszik
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utalni, hogy a két testvér a tudományos
világban is riválisként állt szemben egy-
mással.

A második Festetics íiúnak, Jánosnak
(1 763-1844) is voltak tudományos ambí-
cióii Gombocz Endre a magyaí botanika
történetében hivatkozik rá, mint a kitaibel
pál által tervezett, szervezett tudós társa-
ság egyik tagjára.

Az sem tisáazott, hogy Festetics lmre
maga végzett-e rendszeres örökléstani
kísérleteket. Erre csak közvetett bizonyG
tékaink vannak: a család birtokain a 19.
század elsó évtizedétól kezdve európai
színvonalú töaskönyvi nyilvántartásokat
vezettek. Az Országos Levéltárban meg-
találhatók azok a dokumentumok, ame-
lyek a kesáhelyi Festetics-birtokokon ío-
lyó lótenyésztésre, juhtenyésáésre, mé-
hészetre és növénytermesztési, növény-
honosítási kísérletekre vonatkoznak.
Ezekból világosan kirajzolódik, hogy 1807
és 1828 között, tehát az örökléstanitörvé-
nyek megíogalmazása szernpontjából
számunkra annyira fontos idóben, a Fes-
tetics-birtokokon nagyon tudatos, tudo-
mányos igényú nemesítói, kísérleti
munka folyt. Például a nagy íormátumú,
magyar nyelven nyomtatott hágatóköny-
vekben a kancákról több mint 50, a mé-
nekról mintegy 30 különbrjzó 1ellegról,
adatról vezettek rendszeres kimutatáso-
kat. A juhtenyésztési 1egyzókönyvek a
lovászati íeljegyzésekhez képest Keszt-
helyen szerényebbek voltak.

Az sem tisztázott, hogy miként vett
részt Festetics a brünni egyesület vagy

Festetics lmre síremléke
Kószegpatyon 1989-ben

egyesületek munkájában, hogyan viszo-
nyulnak eredményei az itt 1819 elótt és
után megíogalmazódó örökléstani elkép-
zelésekhez. A írancia evolucionista kul-
túra szemléletét és eredményeit André is
közvetíthette a társaság tagjai íeié - tény
viszont az, hogy szabadelvú nézeteiért

Chernel lstván íeljegyzései dédapjáról a szombathelyi levéltár anyagában

neki rnár 1820 táján ei kellett hagynia
Brünnt. Az is valószínúnek látszik viszont,
hogy az André és Festetics idejében meg-
íogalmazott elképzelések a társaságok
vezetó egyéniségei, F. Diebel (177O-
1859), J. N"estler (178}1841)és különö-
sen az Agoston-rendi kolostor tudós
apátia és Gr€or Mendelpártíogója, C, F,
Napp (1792-1867} révén folyamatosan
éltek és hatottak, amíg vegül elvezettek a
tudományos örökléstan igazi születését
jelzó csodálatos borsókísérletekhez. A
borsó-modell(Szabó, 1986) máig ható és
jövóbe mutató tanulságainak az elem-
zése viszont messze meghaladná ennek
az ismertetésnek a kereteit.

Fel ismerések és megseité§ek

A Brünni Gazdasági lJjdonságok és Köz-
lemények 1808 és 1820 között megjelenó
évfolyamainak alig van olyan szárna,
melynek ne volna valamilyen magyar vo-
natkozása, Ez a gazdag anyag tudomá-
sunk szerint még teljesen íeltáratlan -
értékelése a jövó kutatásainak a leladata.
A jelen évfordúlós megemlékezés ebból
csak az öröklódés kérdéseiról folytatott
vita zárócikkének a megállapításaival
foglalkozik, Ebben a cikkben Festetics
lrnre négy pontban íoglalja össze a,,íer-
mészet genetikai törvényei " -vel kapcso-
latos nézeteit. Megjegyzendó, hogy itt ó
németül a,,genetische Gesesse der Na-
íur" kiíejezést használta, amit - az anak-
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ronizmus vád|át elkerütendó - talán lehe-

tett Volna ,,a iermészet genetikus elvei"-
nek is fordítani, Ez azonban mit sem

változtatott volna a lényegen: Festetics
cikkében örökléstani kérdéseket, geneti-

kai orobiémákat ieszeget. ezekre vonat-

kozÖ törvényszerúsegeket próbál - empi-
rikus módszerekkel - rnegállapítani
(Szabó és Pozsik, 1989),

Cikkének íóbb íelismeréseit és megse!-

téseit a következóképpen fogalmazta
meg:

,,... az 5. bekezdés (ti. a iolyÓirat itt nem

isáedetett 24" számú mellékletében
iévó cikk 5. bekezdése) tartalrnazza az én

véleményem szerint a természet geleti-
kai törvényeit (Sz. T, A, kiernelése), Ezek
azok, arnelyeket cáfolni kell, különben
rendszerem érvényes, A következóket ál-

lítom:
a} Az egészséges és eróteljes alkatú

állaiok továobadják és örökítik !ellegzetes
iulajdonságaikat.

Oi R naóyszulók azorl tulaldonságai,
melyek xül-önoözner utodaik tulajdonsá-
gaitól, ismét rnegjelennek a következó
nemzedékekben,

c} Azok Rözé az áliatok közé, arneiyek
több nemzedéken kere§ztü! birtokában
voltak a nekik megfeleló trriajdonságok-
nak, olyan utódok is kerüihetnek, rnelyek-
nek eliéró tulajdonságaik vannak, Ezek
változatok, variánsok, a iermészetnek a
iátekai. melvek továbbszaporításra alkal-
matlanok aúkor, ha a cél (adott) tulajdon-
sáook átörökítése.

ál A bettenyésztesnél íeitétel marad a
törisállatok lóhetó teggondosabb kivá-

|asztása. Csak azok jótekony hatásúak a
beitenyésztésben, amelyek döntó mér-

tékben hordozzák a szúkséEes tulajdon-
ságokat. {A szerkesztó [André] me_gle_gy-

zéÖe: Vélóményern szerint ez a döntó, a
fó kérdés,i

Ehhez a kiindulóponthoz térek vissza
rnindig, rninden rncndatban, Mert arnikor
én az-áilatoknál eEy adott tulajdonságot
akarok megtartani, az utódokban tovább-

örökíteni éa ál!andósítani, akkor ajánlatos
a gondosan vezetett beitenyészté§, de
llg!, nog_v elkerüljük annak a veszélyét,
nóÖv a szeryezet legyengü!ése a belte-
nyéóztés szükségszerű következrnénye
!egyen."
á továbbiakban a szerző korának rna-

gyar áiiattenyésztói gyakorlatát - a csikó-
§á'*, EuNyások, juhászok jellegeket rneg-

tartó És nerngsító rnódszereit vette §ze-
rnügyre. Röviden bár, de kitért a bett€-

nyésztés lratása|ra az ernbernéi a i,okon-

hazasságok esetében. Mive! ér,!ékeiésé-
nek haiározoitan,,emberjcbb íió" szándá-
kai v()itak, alighanem ezeket a monciato-
kat teXintnetlÚk az elsó tuCornánycs indí-

tékti magyar humángenetikai,,,eugeni-
kai" vé|eménynyilván ításnak,

Festetics természettudornányos szem-
léletében jól iükrözódik az, amit Corst
{1988} a Lamarck korának (1790-1830)

-evolucionista múveltségeként" ielöl

mec: Festetics számára nyilvánvaló a
teráészetes és mesierséges kiváiogaiás
§zeíepe a haziáilatcx és iermeszteit nö-

vénvek iellegeinek megórzéseben vagy
meóváltóztarasában, evolúciójában !

ielfigyelt a háziállatot( szaporodásbro-
!ógiai fóiyamatokkal kapcsolatos viseike-
dé"srnódlanak (rna úgy mondanók ,,etoló-
oláiánali") a |enetséges örökléstani hatá-

laiia es az irt rnegíogaimazott felfogása
nniatt szem|élete a Ch, Darwinéval is ro-

konságot muiat. Elvetette viszont a Dar-

win álúl vallott ,,keveredó öröklődés" el-

vét, amikor második törvényében hang-

súlvozta, hogy a szülók tulajdonságai a

rnasodik hibrid nemzeoékoen ismét meg-

ielennek, A Festetics-léle ,,genetikai tör-

vénvek' második, b) pontja taítaimazza
Ueáoet ll. ,,törvérlyének" az alapgondola-
tái.

A harmadik, c1 pontban viszont a ,,va-

riációk" a ,,természei látékai" {rna ú9y
mcndanók: mrutációk} sajátos Eenetikai
természetére vonatkozó sejtéseit togal-

mazta meq Festetics. Az eiső és r,itoisó

Bcntban és kú|önósen az ezekre vonai-
iozó észrevéteiekben viszont egy máig

megoidatian órökléstani meEseités kör-

von"aiazódik. Miközben azt rnérlegeli,
hogy rniér,t és fókáopen mil;len kót,;lmé-
nyét< xozott lehet hasznos vagy kái,os a

blitenyésztés, azt is r:Tegsejli, bár nem

íclEalrnazza rneg egyérteNrnűen, hogy a
beltenyésztéses ielor1,1lás lneIlett !étezn€i

ryy béitenyésztéssel és keresztezésscl
káiesoit feljavuiás ima úgy mcnda*ók;
heierózishatás} is, é§ h*gy ez a negaliv
É§ p67itív irányu u,áitozá§ u§yai,,}annaK e
genetikai íolyarnatnak a iél elientéies
véglete iehet.

Az út fifierrdelig... é§ t&vább

}-iogyan illeszthetók be Fe§t€tlc§ lrnrének
az éurópai evolucionista eszmerendszer
élvonatába tartozó gondolatai, elképze|é-
sei abba a folyarnatba, amely végü!

Brünnben a Mendel-féle kísérletek meg-

szervezéséhe z és az örökléstan alapvetó
igazságainak a ietíedezéséhez vezetett?

vitezslav orel és munkatársainak a
ióvoltából tudiuk, hogy Mendel fellépését
'Brünnoen élénk tudományos élet elózte
rneo és tette lehetóvé- André és társai
ióVÓ[ából több tudományos egyesület
ál"xutt itt a 19. század elején, ezek közül
az állattenyésztóket, növénynemes ítóket

élénken íogtalkoztatták az átöröklés kér-

dései, Külön érdekessége ezeknek a tár-

sasáooknak, hogy munkájukban több ma-
gyar szakember is bekapcsolódott, Az
áóott korban ebben nem volt semmi meg-

lepó. A/pilonse De Candolle (1885 vö,

Siabó 1 985) izgalrnas tudonnánytörténeti
seregszemléiének {A íudósok és a tudg,
mány története az utóbbi két évszázad-
5anj adatai szerint a nemzetközi tudós
társaságokban elfoglalt helyeket tekintve
ilagyaórszág a 19, század elején a világ
tudóinányos nagyhatalmai közé tartozott,
eovenranoú társa volt Olaszországnak,
ilt?metors-zaqnak, Oroszországnak. az
Egyesült,\llámoknat<. Selgiumnak, l1ol-

la'Úiánax, Spanyo|crszágnak vagy For-

tugáiiának,

Az átörökiésről alkotoii elképzeiéseket
ebben az idóben rnég Köireuternek az
:76§-ban kidolgczott keveredő öröklő,
eésl va|lc eiméiete uraita. de egy olasz
gr"óí, G. Galesie, l816-ban már megíi-

§,yette És leírla növényhinrldeken a dornl-
iáncia 1elenségét, F,ia rápillantunk a mei-
iékeit iijőr,endi tábiázatra, kitűnil<, hogy
Festetics ir"nre tr8,t9-es fel!épésévei kap-
esc!atban több sz*mpóntbó| is feivethetó
a kérCés: miben és mennyiben van el-

§óbbsége a rnagyar iudósnak?

A geneiikatöfréneti munkák (Crew,

§tubbl, Sturtevant, Meyer) uEyanis azt
iriák. lrocv a i^násodik hibrid nemzedét(-
bán ;ajtÓ'szegregációt először az angol
R, Kniáht ism-ene fel ,!823-ban; Mendel
(1865) és §agert (1866) csak követte
volna ót.

1 . JUliánna

A Festetics család kósze9i á9ának és a chernel család kapcsolata
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A kiválogatás szerepét a jellegek meg-
ózésében és evolúciójában tudományos
munkában elóször Ch. Darwin (1859)
vitte gyózelemre, de ót egyebek között
éppen a keveredó öröklódés elvének az
elíogadása akadályozta meg abban, hogy
elmélete egysfues egésszé álljon össze,

Az örökléstant Spencer (1863) tekin-
tette elóször önálló tudománynak, de a
genetika nevet ennek a tudománynak a
hivatalos megjelölésére csak Bateson ja-
vaslatára fogadták el 1 905-ben. Azt, hogy
az öröklódés nem keveredó, hanem disz-
krét anyagi részecskék, fahorok (mai
szóhasználattal: gének) öröklódése ré-
vén hat és ezek a gének egyediségüket

megórizve a hibrid nemzedékekben az
általuk meghatározott tulajdonságok ré-
vén ismét megnyilvánulhatnak, elóször
1865-ben, Brünnben megtartott elóadá-
sában G. Mendel bizonyította.

Nem tudjuk, és talán sohasem íog|uk
megtudni, hogy Mendel ismerte-e Feste-
tics lmre elgondolásait; tudásszomját és
alaposságát tekintetbe véve aligha íelté-
ielezhetó, hogy ne olvasta volna alaposan
át a környezetében nyilván hozzálérhető
idevágó szakirodalmat. Tény azonban,
h€y az 1866-os és 1870-es, a növény-
hibridekról szóló klasszikus közleményei-
ben csak olyan elódökre hivatkozik, akik
maguk is végeáek növényhibridizációs

kísérleteket. Festetics lmre viszont állat-
nemesító volt; cikkében csak két növény-
biologiai észrevétel van és ez a véletlen-
szerű beporzásra, valamint a környezet-
nek a növényvilágban nehezen követhetó
szelekciós hatásaira vonatkozik. Egyik
észrevétel sem olyan jellegú, hogy hivat-
kozást érdemelt volna. Jogos és érthetó
tehát, hogy a növényhibridizációs cikkek-
ben Mendel nem hivatkozik Festeticsre.
(Ha hivatkozott volna rá, biztos számon
tartanók!) Megíogadta viszont - tettekben

- a magyar szerzó cikkének zárógondola-
tát, mely akár a mindenkori genetikusok
elsó parancsolata is lehetne: ,,,.. szemé-
lyesen és íáradhatatlan szorgalommal

Ménes és istállólovak vizsgálókönyve, 1808. május és június hónapokban
(a Festetics család kesáhelyi anyagából).

A táblázatok feilécében szerepló megíigyelt jellegek és adatok

Hágató könyv í8o8. esáendóre
A kantzákrul

közönséges szám nío.
Nro kantza nro.
Mitsoda Mén-Lóhoz tartozó?
A Nyájnak Numerusa nro.
A Kantzának

Nemzete, Neme és Neve
Színe, Jegye
Mértéke
Marok nro.
Ujnyi nío.

Taval mitsoda Mén-Ló
társaságában vólt?
Hágatott ez,idén

Szabadon
Kézból

Faizik magára vagy a Mén-Lóra?

Hágató könyv 18o8 esáendóre
A kantzákrul

Tsikózott a kantza
El-Vetéllett
Monyast
Kantzát
Hónap
Nap

Szerentsésen hozta a Világra
Monyast
Kantzát
Hónap
Nap

ldei Tsikónak Színe, Jegye
Hasonlét az Annyára, Attyára
A Tsikónak

Classiíicatiója
Jeles
Túrhetó
,Alávaló

Hibája
Beteges és hogyan
Mi egyéb Testi nyavaláia

Taxa szerént meg-ér a Tsikó
íl.
xí.

Hányszor és mikor vette fel
a Mén-Lovat?

1 -ször
Hónap
Nap

2-szor
Hónap
Nap

3-szor
Hónap
Nap

Mikor nem eresztette
magára a Mén-Lovat

Hónap
Nap

Mintegy mikor lehetne Tsikót várni,
ha meg íoganszik?

Esztendó
Hónap
Nap

Hágalott
Hány esztendóben?
Nro.
Ez idén elóször

Hány Tsikót Vemhezett az ideivel?
Monyast Nío.
Kantzát Nro.
Summa Nro,

Hogyan neveli a Tsikót?
Jól
Nehezen

lndulatia
Tüzes vérú vagy lomha?
Jámbor vagy lator?

Jósága
Tanult-é vagy tanulatlan?
A munkában gyózó-é vagy hamar
ki-lárad?
Szép járású vagy ostoba?
Mitsoda erköltstelenségek
vagy rossz szokásak vagynak benne?

Hágató könyv 1808 esziendóból
A kantzákrul

Termete
Szekeresnek-é vagy hátosnak illik?. Mi szépség, mi tsunya

Egéssége
Jól eszik vagy lassan?
Mitsoda külső hibái vagynak?
Beteges, s mitsoda betegségben?
Fajzásában termékeny é, vagy
termékenyetlen?

Classiíicatiója
Taxála

Mikoí a ménesbe bé-áll íttatott íneg-ért
ít.
xr.

Még most is meg-ér
fl-

Az Uradalom és Tartásának helyének neve
Gondviselóiének

Neve
Hivatalia

Mennyi Esztendeig vagyon
a mostani Gondviselójenek keze alatt?

Nro.
Jegyzés

El-fog adatni. vagy meg-marad?
Fog-é máshova által tétetódni?

A Lovaknak vizsgálása,
azoknak Geneálogiáival 1 8O8

Közönséges Száma Nro.
Anya Kantzák száma
Neve
Színe, és Jegye
Honnan való,

Nlénesbéli
Mellyik számú Nyájbul?
Mitsoda uradalombéli kantzátul?
Mellyik Kotsis keze alatt lévó
kantzátul lett?
pénzen vásároltatott

fl.
xr.

Mi íéle?
Monyas Nro.
Kantza Nro.
Herélt Nro.

Mérték
Marok Nro.
Uinyi Nro,

Nepe
Edes Apjok

Neve
. Nyáj Nsa. Nro.
Edes Anylok

Neve
Nyáj Nsa. Nro.

A Nagy Apja részérül
Neve és Neme

A Nagy Anyia réSzérül
Neve és Neme

HányadikGeneratióbéli? Nro.
Tsikóztatott

Anno Nro.
Es lov
öreö'
Hányad{ü Nro.

Szekeres vagy Hátos íajta
Szekeres
Hátos

lndulatia
Tüzes-é vagy lomha?
Jámbor-é vagy lator?

Szépsége
Különös
Közép-szerú
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dolgozz, ha meg akarod tudni, hogy mit írt
eló a természet szabályként önmaga szá-
mára".

A közvetlen hatást az is megkérdójele-
zi, hogy Mendel klasszikus cikkeiben se-
hol nem írta le a ,,genetikai törvények"
szókapcsolatot. Erre több nagy geneti-
kus, egyebek között F. Á, Flscher (1930),
a populációgenetika atyja is íelíigyelt. Jo-
gos tehát a kérdés: ki beszélt elóször
Brünnben az átöröklés törvényeiről? Yi
tezslav Orelnek, a Mendel Múzeum igaz-
gatójának a véleménye szerint eá ott
elóször egy magyar tudós, Festetics lmre
íogalmazta meg 1819-ben. Ebben a kér-
désben a prioritás ügye, valószínűleg
nem tisáázható egyértelmúen. Elódök,
kortársak és utódok - egymá§sal ver-
sengve és egymástól íüggeilenül - töre-
kedhettek arra, hogy íeltárják, megíogal-
mazzák a jellegek öröklödésének á|ialá-
nosan ismeri, de iudományosan akkor
még megíoghatat|an, me§iügalmaZhatat-
lari törvényszertlségeit,

Van azrinban két oiyan kerdéscsoport,
ahoi Fesieties elsóbbséga €íív*§ nemzet-
közi prapaganciávai érványesithetó voina.
Áu egyik Knightlai sz€ínben, a rnáremiíiett
sz*gregáció kéldesében, vagyis a ,,náso-
tj!k hibricl *en:aeüékbcn isn:él fslbL;kkanó
r:a5yszüilói tuiajcsrr*agüF kxpcsár. A má-
l;,ic i,né§ e:lnei !S !:ga!mas;":,-i tr-iorrtás a
i:*it*:li_vósziéx** i*r*::,liát é* é beit§nyé§z-
t*ssei és x*res:tea*ssei eiéihet* i*iieE-
jel*rósöij*s kapcs*le-,tára irne ii6v,T]ünda-
li*k: hel*róaishaiás) ,**natlozik_ Á. 96119-
-:UÉ§?ié§ elsi, 'urcr::ár,,,,aS ],_-f ,]v,j ,T €g\t-
;eiítésének e szekir§daiorfr 1ii. *. Fisch§í
1S78} §ilame/,l905-ös ü;kkét iáfria.
i;gyaricsak í:ischen §zerint c§§k ag ,!§,10-

e§ óvekben ismeíték í*: *l*szir, *g;*l,rás-
toi fü§g§tl§nüi §fiuií és §ast, hagy a belte-
nyésztéses iercmiás és a heterózisnatás
egy és ugyanazün §enetikai ieienségnek
két ellentétes pólusa lehet. Ezt a jelensé-
Eet azonban mind a nrai napig nem tudjuk
kielégítóen inagyarázni. Azt, hogy a belte-
nyésztés bizonyos szervezetekben az al-
lometriás jelenségeket poiigénduplikác!ók
ha|mozása révén beíolyásoló tényező le-
het, és hogy a folyamatot kiválogatással és
keíesztezé§sel eredményesen lehet irá-
nyítani, tudomásunk szerint elóször Lazá-
nyi Endre, a kolozsvári genetikai iskola
egyik megalapítója feltételezte és ő pró-
bálta elóször kísérletileg is bizonyítani
(1979, 1983). Ez a hipotézis szokatlan-
sága miatt erós ellenkezést keltett, és bár
a poligénduplikációk, a génampliíikációk
genetikai, evolúciós biológiai szerepére
egyre több bizonyító adat halmozódik, a
kérdés rnég ma is nyitott, eldöntése a jövó
feladata. Festetics lmre álláspontja egyér-
telmű: a tapasztalt (és tegyük mi hozzá:
szerencsés) tenyésztó nagyon alapos és
kemény nemesító munkával képes a bel-
tenyésztés negat ív k ísérójelenségeit elhá-
rítani, a pozitívakat pedig bizonyos jelle-
gek íokozatos íelerósítése révén a maga
javára íordítani.

Ezen a ponton Festetics lmre - éppen
170 esztendeje - egy olyan ablakot nyi-
tott, melyen keresztül ma is csak kevesen
és bátortalanul mernek a jövóbe pillanta-
ni.

Elíeledve... de miért?

Nehezen érthetó és - szeretnók remélni -
talán nem is igaz, hogy a magyar öröklés-
tan elsó nemzetközi értékú alkotásaitelje-
sen hatástalanok maradtak a magyaí tu-
dományosságra. Az viszont tény, hogy
sem a régebbi (Rapaics, 1958), sem az
újabb biológiatörténeti (Kádár és Priszter,
kéziraI, megjelenés alatt) és agrártörté-
neti munkák (Für és Pintér, ,t987) sem
taították számon Festetics lmrét. De nem
említik az újabb magyar genetikatörténeti
íeldalgozások ás evolúciós monoqráíiák
(Czeizei 1983, Szabó 1976, Vida ,!981-

1985!, és nincs róia sernmi adat a Keszt-
helyi kastéiymúzeum kón5tvtárában sern
(Czoma 1§8§).

De inive! n:ag;iarázható a teljes fele-
dós?

Áiighane* külónböző kóriiimények
sze:,encsétlen tlsszjátéka \rez€tett idei a
közi*s taftalma É* iorrnája, a szerzó
egyéni s*rsa és esatacji helyzete, a rna-
g,yat rűrtóneIer.q szeíer,:csíli!en fcrdu!atai,
ás - ar*i Negi<*vésbé éíthetó - a vérsze-
linti és szeiiemi utócck íeledékenysége,
árrlektelerisége. Lle lehetnek rnég r*ás,
n*rr.l s*jieii,:kei js a teiedésnek.

Á legkéz*iliekvóbb i:x és :"nagyarázat
au e ii.jiarnánvrrérésiani aiapi§aE§ág,
i:cg;r, ez aikain-:aiian helyen, perlferikli§
fct!y*itatok§an xözoli gondolatoknak je-
ientékielen iratása van a tuciornányo§ Vi-
iágra, mé9 ha tai"taimi;ag mégoiy fcntos
köziésrői van !s szó, Eboen a tekintetben
nagy a hasonlóság a Festetics és a Men-
d§i üikkének a §§í§a között * sajnos a
Festetics lmre rovására: Mendelról csak
a4 évig, Festeticsi,ől viszont ,170 évig nem
veit tudorná§t a tudományos világ. A fo-
iyóirat ugyanis, ahol a cikkek megjelen-
iek, nemcsak tudományos, hanem gaz-
dasági kérdésekkel is íoglalkozott és
ezeknek a kapcsán került csak sor a
juhtenyésztés, a nemesítés eiméleti kér-
déseire. És annak ellenére, hogy a szer-
kesztónek, Andrénak aíigyelme nemcsak
a Habsburg-birodalom egészére, de
szinte az egész világra kiterjedt, a lap
nemcsak tudományos érte|emben volt
egy viszonylag szúk szakmai köft érintó
publikáció, de földrajzi értelemben is peri-
ferikus volt. Olyannyira, hogy - a magyar
nemzeti bibliográfia adatai szerint - ma
Magyarországon például egyetlen könyv-
tár nyilvántartásában sem szerepel.
Csoda hát, ha a rnagyar kutatók figyelmét
elkerülte?

További scientometriai tény (Szabó,
1985), hogy a fcrrradalorn és a szabad-
ságharc leverése után Magyarország el-
Vesztette azt a tudományos nagyhatalmi

helyzetét, melyet 1829-ben még tartott,
legalábbis ami a nemzetközi tudomá-
nyos társaságokban való részvételt illeti,
De candolle már említett összehasonlító
munkájában ,l 869-ben a magyar tudomá-
nyosság nemzetközi jelenléte értékelhe-
tetlen volt, Ez volt talán 1848 és a bukott
szabadságharc legnagyobb vesztesége.

Az 1867-es kiegyezés sem segített
Festetics ügyének: ebben az idóben a
magyar valóságot inkább a politika, mint a
tudomány uralta, a birodalom országai
között pedig inkább az ellentét, mint az
együttműködési készség íokozódott.
Brünn-nek a szerepe is jelentéktelenné
vált tudományos életünkben, olyannyira,
hogy például Fülöp Zsigmond 1907-ben,
tehát közei egy évtizeddel Mendel újraíel-
fedezése ulán ,,Az átöröklési probléma

ldórendl átteklntós
a gonetlka é3 ovolúclókutatás

í 9. 3zázadl íe|tódésónok
néhány kulcaosoíiónyóíól

1 798 MALTHUS

1 800 LAMARoK
i 802 LAMARCK ]

TREVlRANUS l
1809LAMARCK'

1816GALESlo
18í9 FEsTETlcs

Az'emberi nép€sség
szaporodása
transzíormizmus
biolfuia - mint
tudományönállósulása
célszerú és szerzett
iulajdonságok
öíökl&ése
dominancia
,,8 teímészet gen€ti-
kai törvényel", belte-
nyésztés (hibridnemze-
dékek szegregálása,
,,mutációk" stb.)
dominancia (borsónál)
hibridnemzedékek
szegregálása
hibridnemzedékek
szegregálása

1820Goss
1823 KNlGHT

iee+seroN

1826SAGEBT dominancia
1828WIEGMAN recesszivitás
€31 BROWN ase|tmag
1 830 EHFlENBERG §ejtosztódás

(növényb€n)
1 837 GAERTNEFI nemi egyenértékúség,

íaktoriális öröklés
1859 DARW|N szelekció, adaptáció,

evolúció stb.
1 863 SPENCER öíökléstan (heredity)-

minttudomány
1863NAUDIN hibridkísérletek

órtókelése
í865MENDEl- génszimbólumok,

íaktoriáli§ öröklódés,
gamétatisztaság stb.

1875HEHTW|G megtermékenyílés
1879 FLEMMlNG kromoszómahasadás
1883GALTON eugenika
1885WE|SMANN csíraplazrna
1900 CORRENS az ,,öröklódési törvé-
éstársai nyek" újíafelíedezése
1901 DEVRlEs mutáció
1905BATESoN genetik8
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történeti íejlódésé"+ól éppen a Termé-
szettudományi Közlöny hasábjain publi-
kált - egyébként igen érdekes - tanulmá-
nyában nemhogy Festetics, de Mendel
nevét sem említi meg.

Az elsó világháború után a korábbi
nemtöródömseg éles politikai szembeísr-
dulásba, a tudomány terén is megnyilvá-
nuló kizárólagosságokba torkollott. Erre
rétegzódött rá a második világháború
után az az újabb tudománytörténeti sze-
rencsétlenség, amikor - a liszenkoizmus
uralomra jutásával - az egész genetika
évtizedekig burzsoá áltudománnyá, Men-
del és a mendeli hagyományok pedig a
,,klerikális reakció" jelképévé váltak. Sem
ez, sem pedig a proletár nemzetköziség
jelszavaival takart szellemi izolacioniz-

mus nem kedvezett a közép-európai tér-
segben a közös tudományos hagyomá-
nyok kibontakoáatásának.

Nehezebben érthetó, hogy miként ma-
radt észrevétlen a nagy természettudós,
Chernel lstván számára dédapjának,
Festetics lmrének a tudományos mun-
kássága. Áttekinve Chernel lstván élet-
múvét erre csak egyetlen magyarázat
lehet: chernel szúk körű, szinte csak a
madártani gyűjtómunkával kapcsolatos
érdeklódése (vö. Vértesi, 1981).

***
Századunk nyolcvanas éveiben térsé-

günk államait tömeges népesség mozgá-
sok, áttelepülési, menekülési hullámok
mozgatták meg. Ez a súlyos politikai tor-

zulásokat tükrözó nyugtalanság, mely el-
sósorban a közép-európai kisebbségi, ér-
telmiségi rétegeket és az iíjúságot érin-
tette (í9y a jelen cikk elsó szerzójét is),
remélhetóleg egyre többeknek az érdek-
lódését fogja íelkelteni a közép-európai
történelemnek olyan korszakai iránt,
ahonnan - a megszépító messzeségból -
az önkéntes, szabad, jó szándékú és
eredményes együttműködés jelei villan-
nak íelénk, Festetics lmre munkásságá-
nak az újrafelíedezése úgy is íelíogható,
mint a századvégi új szándékok és törek-
vések egyik ilyen, apró eredménye: cseh-
morva, német, szlovák, angol, írancia,
magyar és román vonatkozások ötvözód-
nek itt a jobb jövót szolgáló tudományos
eszmék olvasztótégelyében, l

xöszötrer:
köszönettel tartozunk özv. szabó T,
Attiláné dr. Csáti Évának (Kolozsvár),
dr. Bariska lstván fólevéltárosnak (Kó-
szeE), valamint dr. Vida Gábor (Buda-
pest) és dr. Festetics Antal (Göttingen)
egyetemi tanároknak a Festetics lmre
cikkeinek pontos lefordításához és a
szöveg véglegesítéséhez nyújtott se-
gítségért. Dr. Vitezslav Orel, a Mendel
Múzeum igazgatója (Brünn) az anya-
gok íeltárásában nyújtott önzetlen se-
gítséget és a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképzó Fóiskola biológus
diákjai elótt a 225. születési évforduló
alkalmából tartott Brnóban cikkünkre
is ható értékes elóadást. ltt mondunk
köszönetet dr. Czoma Lászlónak, a
Kesáhelyi Kastélymúzeum igazgató-
jának és a Kastélymúzeum könfiáro-
sainak, valamint munkánkat segító
budapesti és szombathelyi könyvtáro-
soknak, levéltárosoknak. Segítette a
munkánkat a Gráik lmre íóigazgató
által vezetett Vas Megyei Múzeumi
Munkaközöss€ több munkatársa és
Varga Ferenc simasági katolikus p|é-
bános...

Festetics lmre és felesége arcképé-
nek a íelderítésében nyújtott értékes
segítsegéért Cennerné Vilhelm Gizel-
lának (Budapest, Nemzeti Múzeum,
Magyar Történeti Arcképcsarnok) tar-
tozunk köszönettel.

Végül köszönet illeti a szombathelyi
Bezsenyi Dániel Tanárképzó Fóis-
kola vezetósfuét, videocsoportját és
könyvtári munkaközösségét is a kuta;
tómunka íolyamatos támogatásáért.

A munka az OTKA-kutatások során
készült.
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A képet 1802-ben Ollenheinz festette,

A keszthelyi Jurisics Miklós Múzeumba
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