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Előljáró BEszéd 

Nagyon rázós a morfológiai bizonyítékoknak hinni: sokkal biztosabb, ha 

örökléstani evidenciákra építünk a biológiában. ma is fülemben csenge-

nek egykori mentorom, az evolúciógenetikus John maynard Smith e 

szavai. kis túlzással azt is mondhatjuk, a genetika a legkomolyabb bi-

ológiai tudományág. Amikor JmS idézett mondatát hallottam (valami-

kor 1990 táján), akkor még nem tudtam, hogy az örökléstan (genetika) 

alapjaihoz igen sok köze van egy valamikor kőszegen élt és alkotott 

magyar grófnak: Festetics Imrének. Ama tény, hogy sem én, sem JmS 

nem volt akkor ennek tudatában, napnál világosabban mutatja, hogy 

milyen nagy jelentősége van minden olyan munkának, mely tudásunk e 

szégyenletes hiányát befoltozni  kívánja. Szabó T. Attila mellett Poczai 

Péter szállt hadba e fontos magyar szellemi termék jogainak a védel-

mében. Az olvasó most Poczai doktor könyvét tartja a kezében, mely 

a legfrissebb (gyakran saját) tudományos eredményekre támaszkodva 

vezeti be a genetika mint fogalom megteremtőjének és a genetika mint 

tudomány egyik megalapozójának művébe. 

 miért annyira fontos a genetika? Azért, mert itt lóg ki legjobban a 

biológia a tisztán fizikai szemlélet világából. Anyagcserét a láng is foly-

tat, s valamilyen módon szaporodni is tud – sok leégett ház és termé-

szeti tűzvész tanúskodik erről. A láng tulajdonságait azonban mindig 

az adott fizikai-kémiai feltételek határozzák meg: mire a láng a har-

madik házra átterjed, semmi nyoma sincs annak, hogy gyufától vagy 

cigarettától keletkezett-e a tűz. Az élőlények nem így szaporodnak. 

Az élő rendszerek a genetikai alrendszerük révén évmilliárdos „em-
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léknyomokat” is magukkal hordoznak. S ne felejtsük, hogy a darwini 

evolúció sem lenne lehetséges az öröklődés nélkül. Darwin nagy sze-

rencséje, hogy elméletéhez nem volt szükség az öröklődés mechaniz-

musának az ismeretére. Ami számított, az az öröklődés ténye volt (ha-

sonló hasonlót produkál), amivel persze Darwin nagyon is tisztában 

volt. nem csupán a mesterséges kiválasztás (a tenyésztés) eredmé-

nyeivel volt tisztában, hanem az is köztudott volt 19. század közepén, 

hogy mennyit voltak képesek emberek egy-egy tenyészmén spermá-

jáért fizetni. Tudták, hogy az öröklődő információ értékes dolog. Ezzel 

Festetics és juhtenyésztő kollégái is tisztában voltak, de különösen 

Festetics mintha direkt Leibniztől tanult volna: Theoria cum praxi. van 

valami lenyűgöző abban, hogy kétszáz évvel ezelőtti korszakos műve 

(Die genetischen Gesätze der Natur) egy brünni közgazdasági lapban 

(oekonomische neuigkeiten und verhandlungen) jelent meg. 

megéri a Festetics Imréről készült festményt nézegetni! Az éles, kuta-

tó tekintet, a szikár alkat, az egész intellektustól sugárzó jelenség en-

gem newton egyik fiatalabb kori portréjára emlékeztet. megalapozni 

a genetikát, rámutatni a beltenyészet használhatóságának feltételeire, 

felvetni annak a lehetőségét, amit ma mutációnak hívunk, s végül rá-

mutatni arra, hogy mindezt egyszer majd matematikailag is elemez-

ni szükséges – nos, hát ez hozzájárulásnak éppen elég. Ahhoz is elég, 

hogy Festetics Imrét minden idők legjelentősebb magyar biológusának te-

kintsük.

 Poczai Péter újra és újra tiszteleg Festetics életműve előtt. 2014-

ben jelent meg az egyik legrangosabb általános biológiai lapban (PloS 

Biology) az a munkatársaival közösen írott cikk, mely oly sokat tett Fes-

tetics kései elismeréséért. Ízlelgessük kicsit a tanulmányuk címét: Imre 

Festetics and the Sheep Breeders’ Society of Moravia: Mendel’s Forgotten 

“Research Network”! már ez a cím is mutatja, mennyire modern Poczai 

megközelítése: egyszerre tudományos, tudománytörténeti és tudo-

mányszociológiai. Ennek a multidiszciplináris megközelítésnek pilla-
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natnyi betetőzését tartja az olvasó a kezében. Csak akkor olvassuk, ha 

tényleg van rá időnk! Szerintem letehetetlen, így aztán könnyen ve-

szélybe sodorjuk magunkat kötelezettségeink hanyagolása által. 

most csak azért sem mondom meg, miben is áll az a bizonyos „rejtély”. 

Inkább felfedek egy másikat. mi fán terem ez a „beszélő városok” a 

címlapon? kőszeg kétségtelenül egy beszélő város, de mi vagy kik be-

széltetik? A válasz a kőszegi Felsőbbfokú tanulmányok Intézete (iASk) 

és csapata. Ebbe a programba illeszkedik Poczai könyve. ő is, én is 

vendégkutatói voltunk ennek az intézetnek, de nem egyidőben. Poczai 

műve nagyon erős érv az ilyen jellegű intézetek léte mellett. most, mi-

kor sokan minden tevékenység értékét a pillanatnyi anyagi haszonnal 

akarják mérni, kiemelkedő kultúrafenntartó szerepe van az ilyen inté-

zetek, ahol messzebbre és mélyebbre lehet tekinteni. 

 Pár hete halt meg a molekuláris biológia hőskorának egyik utolsó 

mohikánja, a nobel-díjas Sydney brenner. nobel-díját nem a genetikai 

kód (a nukleinsavak és a fehérjék információjának megfeleltetése) fel-

derítésében végzett alapozó munkásságért, hanem a fonalféreg egyed-

fejlődésének genetikájáért kapta. Tőle halottam, hogy amikor Prince-

tonban (new Jersey, uSA) kurt gödel a genetikai kód molekuláris alap-

jairól értesült, felállt, és azt mondta: „ezennel a vitalizmus halott”. 

van ebben egy dupla csavar. gödel (többek között Einsteinnel együtt) 

a világon elsőként alapított Institute for Advanced Study falai között 

tette ezt a kijelentést. A másik csavar az, hogy gödel brünn szülötte, 

ahol a Juhtenyésztők Társasága és gregor mendel, a genetika atyja is 

működött. Ez az a bizonyos „kutatási hálózat”! Igaz és méltányos állí-

tás, hogy ebben a viszonylatban Festetics Imre a genetika nagyapja; mi 

biológusok pedig szellemileg az ő leszármazottjai vagyunk. 

 A genetikai kód ha eredetében nem is, de mai működésében szim-

bolikus: az evolúció során kialakult konvenció, hogy melyik nukleotid 

hármasnak melyik aminosav felel meg. A biotechnológusok lassan 

bővítgetik ezt a szótárt, a gyakorlati haszon reményében. A természe-
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tes nyelv is szimbolikus: a szavak alakja általában konvencionális (fa, 

Baum, tree). E két, részleteiben merőben eltérő információs rendszer 

szimbolikus természete az egyik feltétele a genetikai és a kulturális 

evolúció lenyűgöző teremtő erejének. 

Szathmáry Eörs
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BEvEzEtés

kétszáz évvel ezelőtt a biológusok számára ismeretlenek voltak az 

„öröklődés” alapvető kérdései. Egész pontosan a mai értelemben vett 

modern biológia fogalma is csak az 1800-as évektől formálódott a ma 

ismert tudományággá. Az 1830-as évekre azonban az orvostudomány-

ból és a mezőgazdaságból származó felfedezéseink rámutattak, hogy 

létezik valami, ami nemzedékről nemzedékre átadódik. később ezen 

megfigyelések vezettek el Festetics és mendel korszakalkotó tanul-

mányaihoz, és megalapozták a mai modern genetikát és genomikát. 

A közelmúltbeli tudománytörténeti kutatások azonban rávilágítottak, 

hogy a XvII–XIX. századi gondolkodók megpróbálták megérteni a 

szülők és az utódok közötti hasonlóság okát és kapcsolatát, amit egy-

szerűen csak „generációnak” neveztek. Ebben pedig egy magyar gróf-

nak, Festetics Imrének meghatározó szerepe volt.

 Az öröklődés létezése ma már annyira közismert, hogy nehezünk-

re esik elképzelni azt, hogy ez valaha rejtély tárgyát képezhette. De 

mindössze kétszáz évvel ezelőtt az „öröklődés” szónak semmilyen 

biológiai jelentése nem volt. Ennek egyszerű magyarázata van: nem 

léteztek olyan tudományos eredmények, amelyek bizonyították volna 

a jelenség létezését. Az emberiségnek keservesen hosszú ideig tartott 

felfedezni, hogy a szülők és az utódok tulajdonságainak átadása között 

kapcsolat van.

Az  öröklődés alapvető jelenségei meglehetősen bonyolultak ahhoz, 

hogy a sensus communisra támaszkodó sémákkal vagy a görög filozófia 
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logikájával egész pontosan magyarázhatók legyenek. bár, mint azt lát-

ni fogjuk, ezek a „józan észre” alapuló megfigyelések vezettek el a ge-

netika alapvető tételeihez. mint minden alapvető igazság, az öröklődés 

is egyszerűnek tűnik a pontos magyarázat után. Az pedig, hogy renge-

teg ember egymást támogató és hosszadalmas munkájának köszön-

hetően vált számunkra egyértelművé egy ilyen alapvető összefüggés, 

nem azt jelenti, hogy elődeink buták lettek volna. Inkább arra világít 

rá, hogy bár az öröklődés alapvető kérdéseit már a XIX. század elején 

felismerték, a tudományos közösségnek mégis egy megfelelő szint-

re kellett eljutnia ahhoz, hogy a kísérletek során gyűjtött adatokat a 

megfelelő módon elemezni és értelmezni tudja. A társadalomnak pedig 

ezeket az eredményeket el kellett fogadnia, ami megkövetelte a vallá-

sos előítéletek (vérfertőzés) és tudományos eredmények (beltenyész-

tés) szétválasztását. Így a genetika mint önálló tudományos diszciplí-

na fejlődése meglehetősen összetett folyamatnak tekinthető, és csakis 

tudományterületeken átívelő (interdiszciplináris) megközelítésben 

értelmezhető, amely figyelembe veszi a történelmi események folyá-

sát, a társadalom változásait, az uralkodó filozófiai és vallási irányza-

tok terjedését is. Ebből is látszik, hogy miért volt olyan hányattatott 

sorsa ennek a tudományágnak. Az  öröklődés rejtélyének megfejtésé-

hez inkább egyszerű, de bátor gondolkodókra volt szükség, akik készek 

voltak megoldani az emberiség évezredes rejtélyét. Az eredmény pedig 

– a genetika és az evolúció kettős tudománya – az emberiség egyik leg-

nagyobb felfedezése. 

 A jelenleg is folyó tudománytörténeti és filozófiai kutatások rávilá-

gítottak arra, hogyan tudta elvégezni mendel korszakalkotó kísérleteit. 

mendel nem magányos szerzetes volt, hanem egy olyan természet-

tudós, aki támaszkodhatott a brünnben már hat évtizede folyó örök-

léstani vizsgálatok eredményeire. Ebben a városban négy különböző 

– biológiai, mezőgazdasági, gyakorlati és orvostudományi – megkö-

zelítés egyesült a hosszú évtizedek alatt. mendelt megelőzően ezek a 
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tudományágak egyedi látásmódot biztosítottak az „öröklődés titkai-

nak” pontos megértéséhez. mindez különleges politikai környezetben 

zajlott. Ebben a megközelítésben az „öröklődés” – mint a vagyonhoz 

és az uralkodói hatalomhoz kapcsolódó jogi fogalom – mind filozófiai, 

mind gyakorlati szempontból egyaránt újraértelmeződött. könyvem-

ben ezekre az összefonódásokra is megpróbálok rávilágítani, noha a 

tudományban, az orvoslásban vagy a filozófiában a XvIII. és XIX. szá-

zadban más értékekre helyezték a hangsúlyt, és ezek nagyban hoz-

zájárultak az „örökléstan” (genetika) ideájának éles elkülönítéséhez 

egészen 1819-ig, amikor ezek a szálak egybeolvadtak kőszeg városán 

keresztül a brünni Juhos Társaság gyűlésén.
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I.

Az öröklődés rEjtélyE
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ókorI ElmélEtEk Az öröklődésről:  

A mAg és Az AnyAg

„Sőt szigorú természeti törvény dönti el azt is, 
Hogy mire képes vagy nem képes akármi…

Mert ha a dolgok magva legyőzethetne akármely 
Okból, s ennek folytán megváltozna anyagja, 

Tüstént kétségessé lenne, miből mi eredhet 
Vagy mi nem, és lehetőségének hol van a vége, 
Vagy mely mélyén rejtőző ok szabja határát.”

Titus Lucretius Carus (i. e. 98–55): 
A dolgok természetéről 

(De rerum natura; I. könyv 585–587; 589–592. 

Ford.: Tóth Béla, 1997)

     

Az  öröklődésről alkotott elképzeléseink egyidősek az emberiséggel. 

A  képzőművészet legkorábbi alkotásai a női testet vagy nemi szer-

veket ábrázolják, amelyek a termékenységhez kötődnek. gondoljunk 

csak a mindössze 11 centiméter nagyságú „Willendorfi vénusz” szo-

borra, melyet 1908-ban talált meg Szombathy József (1853–1943) ma-

gyar régész az alsó-ausztriai Willendorf közelében, innen ered a lelet 

neve is. Az már biztos, hogy a felső paleolitikumban (30–10.000 évvel 

ezelőtt) élő emberek nem „vénuszt” szerették volna ábrázolni. Eb-

ben a korszakban virágzott a művészet barlangrajzok, kicsiny kőből 

és csontból faragott szobrok formájában. A régészek a „vénusz-szob-

roknak” nevezett, elnagyolt nemi jellegekkel rendelkező meztelen 

nőket ábrázoló alkotások pontos szerepét a mai napig csak találgatják. 

A szobrok mindig arc és láb nélküliek, amiből arra lehet következtetni, 

hogy a termékenység metaforikus ábrázolásaként jöttek létre (Dixson 

és Dixson 2011). A szobrokon rendszerint kiemelik a gyermeknevelés-
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sel kapcsolatos női nemi jellegeket, ami szintén egyöntetűen arra utal, 

hogy a szobrok kapcsolatban állnak a termékenységgel.  

 A  gyermek létrehozásának hatalmát a paleolitikumi emberek fel-

fogása szerint csak és kizárólag a nők birtokolták (murray 1934). Erre 

bizonyítékul szolgálhatnak egyes, a mai napig vadászó és gyűjtöge-

tő életmódot folytató népcsoportok származással kapcsolatos nyelvi 

kifejezései. A  Pápua új-guinea részét képező melanéziai trobriand-

szigeteki őslakosok nyelvéből például teljesen hiányzik a biológiai ér-

telemben vett apaság fogalma. Az apa megjelölésére használt szavuk, 

a „tama” szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy „az anyám férje” 

(malinowski 1932). Ez a szó a gyakorlatban inkább azt a férfit jelöli, 

akinek szerető és óvó védelmében az adott gyerek felnőtt. más poliné-

ziai népcsoportok további titokzatos erőkkel azonosítják a női termé-

kenységet. A Francia Polinéziában található marquises-szigetek ősla-

kosai olyan földöntúli hatalmat tulajdonítanak ezen erőknek, amelyek 

képesek megfélemlíteni még az isteneket is, és kiűzik az emberi testből 

a gonosz szellemeket. A szigetek lakói által lefolytatott ördögűzés ab-

ból áll, hogy a megszállott mellkasára egy meztelen nő ül, és szemé-

remtestét használva kiűzi a szellemeket a szenvedőből. 

 De nem kell olyan messzire mennünk a termékenységet a női test-

tel egyoldalúan összekapcsoló kultúrákért. Az ősi Egyiptomban a nők 

egy rituálé során a nagyobb termés érdekében nemi szervük áldásával 

látták el a friss vetést, egyszerre biztosítva a bőséges termést és az ártó 

szellemek távolmaradását. Szintén az ősi egyiptomi mitológiából is-

meretes, hogy az Ízisz anyaisennőt hiába kergető Széth csalódásában 

magját a termőföldekre engedte, amiből később gabona nőtt ki (oden 

1979). De a bibliában is találunk ehhez hasonló történetet. A  Terem-

tés könyvében onán nem volt hajlandó sógorházasságot kötni bátyja 

gyermektelen özvegyével, Támárral, és inkább a „földre engedte mag-

ját”. Innen ered az önkielégítésre használt szavunk, az onánia.  Ebből 

látszik, hogy a mag kifejezést egyaránt használták az emberi spermára 

és a növények szaporítóképletére. 
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 A  női nemi szervek termésre gyakorolt pozitív hatását egyébként 

Caius Plinius Secundus1 (i. sz. 23–79) is feljegyezte. Plinius szerint a 

termőföld minden kártevőtől megszabadítható, és a várható termést is 

fokozza, ha napfelkelte előtt a földön végigsétál egy meztelen nő. 

 Az  emberi civilizáció kialakulása óta egyértelmű, hogy az utódok 

létrehozásához mindkét nem hozzájárulására szükséges. Az  viszont 

nem volt mindig ennyire egyértelmű, hogy milyen mértékben, illet-

ve az sem, hogy a szülők és utódaik között egyértelmű kapcsolat van. 

hihetően hangzik az a feltevés, hogy a párzás és a terhesség közötti 

kapcsolat az állatok háziasítása és a mezőgazdaság elterjedése után 

vált csak egyértelművé, úgy 9000 évvel ezelőtt. Az  állatok megfigye-

lése sokkal egyszerűbb, mint az emberi lények szexuális tevékenysége 

utáni kémkedés, ráadásul az állatok párzása a nemek elkülönítésével 

és ivartalanítással szabályozható. A háziasított állatok párzása mindig 

egybeesik a petesejtek érésével, így az nagy eséllyel vezet megtermé-

kenyítéshez. Így lassan ugyan, de az emberiség megbizonyosodott ar-

ról, hogy a párzás és a nemzés egymástól elválaszthatatlan fogalmak 

(lásd Cobb 2006). 

 Az őskorban uralkodó nőinemi központú nézetet, a mai regékből is 

ismert férfiközpontú felfogás váltotta fel, amely a spermát, vagyis a 

„magot”, a közösülés egyetlen azonnal látható bizonyítékát tette fe-

lelőssé a termékenységért. Ez egyben gyökeres világnézeti változás-

hoz is vezetett. Azonban továbbra is rejtély maradt egyes mennyisé-

gi (kvantitatív) tulajdonságok megjelenése, mint például a magasság, 

amely sokszor a két szülő átlagaként jelent meg az utódokban. Például 

egy magas férfinak és egy alacsony nőnek átlagos magasságú gyer-

meke született.  Ezek a megfigyelések vezettek a keveredő öröklődés 

(angolul blending inheritance) elméletéhez. kószi hippokrátész (i. e. 

1  Plinius 37 könyvre kiterjedő „Historia Naturalis” című művében megfogalmazta korának 
tudományos ismeretrendszerét. Arisztotelész mintájára ezek a könyvek megfigyeléseken és tanúk 
által igazolt leírásokon alapulnak. A  kor szellemét jól tükrözi, hogy Plinius maga ugyan elítélte a 
mágiát, és szigorúan tudományos mű létrehozására törekedett, de mégis közöl mágikus recepteket 
és rituálékat.



2 0

460–377) ókori görög orvos, természettudós, antropológus, akit az 

orvostudomány megalapítójaként2 is számon tartunk, úgy vélte, hogy 

mindkét szülő testi magnedvet termel, amelyek aztán összekevered-

ve létrehozzák az embriót. A tulajdonságok keveredésére a magnedvek 

elegyedése a magyarázat, a születendő gyermekek nemét és tulajdon-

ságait pedig az határozza meg, hogy a párzást követő keveredés során 

az anya vagy az apa magnedve kerül-e túlsúlyba. Ezzel magyarázták, 

hogy az egyik gyermek az anya szemszínét, míg a másik az apa hajszí-

nét örökli. viszont a szülők magnedvének3 egyenlő arányú keveredésé-

ből átmeneti jellegek jönnek létre. hippokrátész pángenezis-elmélete 

annyira meggyőző volt, hogy uralkodó nézet maradt a természettu-

dósok között egészen XIX. századig. Így például meghatározta Charles 

Darwin (1809–1882) öröklődésről alkotott elképzeléseit is.

 Arisztotelész (i. e. 384–322) ezzel szemben egy kézzelfoghatóbb el-

mélettel állt elő. úgy gondolta, hogy testi sejtjeink egy apró darabja a 

magban vagy csírában (gemula) összpontosul, amely végül beépül az 

ivarsejtekbe. Ezért a mag az újszülött test minden részét tartalmazza. 

A szaporító anyag változása pedig cselekvőképpen hozzájárul az utódok 

jellegének kialakulásához. Ezalatt azt értette, hogy a nők menstruáci-

ós vérzésében lévő testi csírákat az apa magjának mozgása formálja új 

élőlénnyé.  Elmélete szerint az apa magja minőségi (kvalitatív) válto-

zásokat idézett elő az anya szaporítóanyagában, így Arisztotelész volt 

az első, aki felismerte az anya alapvető szerepét az utódok létrehozá-

sában. Szintén felismerte, hogy az örökletes anyag nem újraképződik, 

hanem sajátosságait megőrizve nemzedékeken keresztül átörökítődik. 

Ez az elmélet képezte az alapját az örökléstan ókori találgatásainak. 

 

2 hippokrátész és követői ragaszkodtak a világ objektív megfigyeléséhez. Ez az iskola elválasztotta 
egymástól az orvostudományt, a filozófiát és a vallást, ezzel elindítva a tudományos orvoslást önálló 
útján. Ezért is nevezik hippokrátészt az orvostudomány atyjának, hiszen ő már minden betegséget 
természeti okokra vezetett vissza, kiiktatva ezzel a természetfölötti erőket a kórfolyamatokból.
3 A  görög szó, ’semen’ szó szerinti fordításban magot jelent. Az  angol nyelvben a ’semen’ szót 
használják a sperma jelölésére is. 
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klaudiosz galénosz (i. e. 130 körül–200 vagy esetleg 201-ben) ale-

xandriai orvos próbálta ötvözni és továbbfejleszteni hippokratész és 

Arisztotelész elméletét, melyet a pragmatikus római világszemlélet 

határozott meg. A  testnedvek elméletére alapozva négy különböző 

vérmérsékleti csoportra osztotta az embereket, amely manapság már 

badarságnak tűnik. viszont felismerte, hogy egyes életjelenségek és 

az azokat meghatározó törvényszerűségek csakis élő állatokon vég-

zett kísérletek útján vizsgálhatók. galénosz szintén nagy jelentőséget 

tulajdonított a termesztett növények és állatok szerepének az élet-

jelenségek vizsgálatában. Arisztotelész és hippokrátész is az élet ki-

alakulásának folyamatát próbálták megfejteni, és ez által magyarázni 

az utódok és szüleik közötti hasonlóságokat vagy éppen eltéréseket. 

Arisztotelész azt is felismerte, hogy a férfiközpontú átörökítési néze-

tekkel ellentétben az anyai magnak is meghatározó befolyása van az 

utódokra, pontosan úgy, ahogy az eltérő talajokba elvetett növényi 

mag is más formájú növényeket eredményez. Azonban sem Arisztote-

lész, sem hippokrátész nem fogalmazott meg mélyebb összefüggése-

ket az öröklődéssel kapcsolatban, mivel semmilyen következetességet 

nem tudtak felfedezni az egymást követő utódok és szüleik tulajdon-

ságai között.  

 A későbbi kereszténység által meghatározott korban hippói Szent 

ágoston4 (i. sz. 354–430) foglalkozott részletesen az öröklődés kér-

désével. munkáiban megpróbálta összeegyeztetni Arisztotelész taní-

tásait a keresztény teológiával és az Ótestamentum iránymutatásaival, 

mely szerint a világ isteni teremtés által jött létre (creatio ex nihilo). 

Szent ágoston szerint Isten az anyagot az önszerveződés tulajdonsá-

gával ruházta fel, így az állatok és növények a természet rendjétől füg-

getlenül képesek a szaporodásra.

4  Az Ordo Fratrum S. Augustin, vagyis az ágoston-rendi szerzetesek fontos hitvallásuknak  tekintették 
az alapítójuknak tekintett Szt. ágoston tanításait, amelyre hatott a görög öröklődésfilozófia. Így tagjai 
különös érdeklődést mutattak e kérdések iránt. genetikatörténeti szempontból fontos megjegyezni, 
hogy brünn városában kolostort létesítettek, és ebbe a rendbe tartozott gregor mendel is.
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 míg a keresztény nyugati és az iszlám világ öröklődésről alkotott 

elképzeléseit is az arisztotelészi–hippokrátészi eszmeiség határoz-

ta meg közel 1500 éven keresztül, addig a Föld túloldalán, kínában az 

öröklődés körül más gondolatok bontakoztak ki. A világ ezen felén nem 

törekedtek az öröklődés különböző fázisaiban szerepet játszó egysé-

gek magyarázatával, inkább a férfiak és nők „reproduktív vitalitását” 

hangsúlyozták, melyet a szerveken keresztülhaladó hálózatok és az azt 

összekötő energia határozott meg. 

 összeségében elmondható, hogy az ókori világban erősen vitatott 

volt az öröklődés kérdése és az eltérő nemek szerepe az utódok létre-

hozásában. Az meg végképp homályba veszett, hogy az utódok miért, 

vagy éppen miért nem hasonlítanak a szüleikre, és hogy ez egyálta-

lán miért lehetséges. kiábrándító az a felismerés, hogy az emberiség 

az öröklődés rejtélyével kapcsolatban az ókori filozófusok gondolatai 

után még csak a sötétben sem tapogatózott, hiszen több mint 1500 

éven keresztül meg sem próbálta magyarázni ezt a jelenséget, ehe-

lyett – mint azt látni fogjuk – inkább babonákra és vallási dogmákra 

támaszkodott.
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ÚjkorI gondolAtok Az öröklődésről:  

Első lépésEk A tudományosság FElé

„Azok, akik a természet mibenlétét ismerik,  
könnyebben figyelhetik meg eltéréseit:  

mibenlétét pedig csak azok írhatják le pontosan, 
akik ezen eltéréseket ismerik.”

 Francis bacon (1561–1626): Nova Organum5 (1620)

 Az  asztronómia és a fizika eredményeit egyesítve a francia filozó-

fus és természettudós René Descartes6 (1596–1650) új rendszerben, a 

mechanika elvein alapuló összefüggéseken keresztül írta le a bennün-

ket körülvevő világot. A tudósok ráeszméltek, hogy a természet kutat-

ható és magyarázható, ha megértjük az alkotó részecskék rendszerét. 

minden élőlényt a mechanika törvényein keresztül kezdtek el szem-

lélni. miután Isaac newton (1643–1727) matematikailag bizonyította 

a gravitációs erő létezését, felmerült az igény az univerzum, a makro-

kozmosz, és később a Föld szerkezetének vizsgálata iránt is. nem tar-

tott túl sokáig, míg az élővilág is a tudósok figyelmének középpont-

jába került, és elkezdték vizsgálni az ún. „generáció” (vagy nemzés) 

titokzatos mibenlétét. Az itt tárgyalt megfigyelések ugyan a fejlődés-

tanhoz kötődnek, de mégis szorosan kapcsolódnak az öröklődéshez, 

mivel fontos megér-tenünk, hogy a XvII. és korai XvIII. században az 

5  bacon főműve, a Nova Organum csak töredékesen maradt ránk. Ebben a szerző az újkori filozófia 
történetében elsőként vetette fel azt, hogy a vizsgálódást nem a spekuláció kell, hogy vezérelje, 
hanem a kísérleti (empirikus) elv. Ezzel bacon a filozófiát egyértelműen természettudományos 
alapokra helyezte. Eszerint megbízható eredményekhez csakis a tényekre támaszkodva juthatunk el, 
ennek pediglen részét képezi a természetmagyarázat.
6  René Descartes volt az egyik legismertebb és legnagyobb hatású újkori filozófus. közel kétszáz 
évre meghatározta az újkori filozófia tematikáját és szemléletmódját. gyakorló természettudósként 
(matematikus és fizikus volt) hitt abban, hogy a tudomány nem haladhat előre a természetfilozófia 
megfelelő támogatása nélkül. Fő törekvése egy olyan metafizika kidolgozása volt, amely számot tud 
adni a tudományos megismerés lehetőségéről.  

Peter Poczai
Öntapadó jegyzet
Novum Organum

Peter Poczai
Öntapadó jegyzet
Novum Organum
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„öröklődésnek” nem volt biológiai jelentősége (Cobb 2006). Ahogy arra 

Sandler és Sandler (1985) rámutattak, ebben a korban még nem külö-

nült el egyértelműen az öröklődés és fejlődés fogalma.  A kor tudósai 

számára az öröklődés csak egy lépés volt a zökkenőmentes fejlődés 

végtelen folyamatában, és meg sem fordult a fejükben, hogy az átvi-

teli (transzmissziós) folyamatok elkülöníthetők és tanulmányozhatók.  

nem az volt a baj, hogy a kor tudósai ne kerestek volna kapcsolatot 

vagy inkább hasonlóságot az egymást követő nemzedékekben, hanem 

inkább az, hogy amit láttak, az összefüggéstelen volt. Például az ember 

esetében, az egy családban született gyerekek egyszer az egyik szülő-

re, másszor mindkettőre, sokszor pedig egyikőjükre se. Az alábbiakban 

a rejtélyes generáció fogalom öröklődéshez kapcsolódó felismeréseit 

szedtem össze, így a leírás szándékosan nem részletes, csak megpró-

bál rámutatni azokra az összefüggésre, melyeket a kísérletező kedvű 

kutatók nem vettek észre.

 William harvey (1578–1657) angol orvos elméletében összekap-

csolta a madártojások eredetét a titokzatos generáció és öröklődés 

fogalmával. Azt feltételezte, hogy mindkét szülő alaktalan szubsztan-

ciájának egyesülése révén új egyedek jönnek létre. Az  embriók pedig 

fokozatos fejlődés útján alakulnak ki, és korai állapotukban nem ren-

delkeznek a kifejlett egyedek jellemzőivel. harvey egyébként elsőként 

írta le részletesen a vérkeringés rendszerét is, és érdeklődése az emb-

riológia iránt nem állt meg a tojáskísérleteknél: azokat őzembriókon 

folytatta. Azt feltételezte, hogy létezik egyfajta „emlőstojás” is, és 

minden élő tojásból (petéből) fejlődik ki (ex ovo omnia). A rejtélyes em-

lőstojást keresve őzek tucatjait boncolta fel a hampton Court-i kirá-

lyi vadasparkban. Eredményeit 1651-ben megjelent „Esszék az állatok 

nemzéséről” (Exercitationes de generatione animalium) című könyvében 

foglalta össze. Ebben leírta, hogy az őzembriók az egyedfejlődésük ko-

rai szakaszában kis golyókra hasonlítanak, vagyis boncolási kísérletei 

során felfedezni vélt valamiféle „emlőstojást”. 
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 Az epigenezis ezen formája ellentmondott az élőlények keletkezé-

séről alkotott uralkodó elképzelésnek. Európában akkoriban az a fel-

fogás járta, hogy az apácaludak (Branta leucopsis, bachstein 1803) a fák 

törzseiből nőnek ki, vagy, hogy a rovarok spontán módon keletkeznek 

a porból, és bújnak elő a talajból. Sőt az is hihető volt, hogy a nők rit-

kán ugyan, de állatoknak vagy esetleg szörnyeknek is életet adhatnak. 

A  XvII. század első felében a híres flamand alkimista, Jean-baptiste 

van helmont (1579–1644) például közzétett egy receptet, hogyan le-

het egereket létrehozni egy koszos ing és egy marék búza elegyítésé-

vel.  van helmont szerint „a koszos ingből eredő fermentálódó elegy 

huszonegy nap elteltével illatát kezdi változtatni, mely a búzából fa-

kad, aztán a búzaszem magja meghasad, és abból kipattannak az ege-

rek”. Az élet eredetéről és keletkezéséről alkotott furcsa elképzelések 

nemcsak a babonás tömegek hiedelmeire támaszkodhattak akkoriban. 

Az  1660-as években a Londoni királyi Társaság, amely akkor a világ 

vezető tudományos társaságának számított, részletesen tárgyalta, ho-

gyan lehet nedves földből viperákat létrehozni. Ebben a különös vi-

lágban, ahol egerek jöhettek létre egy koszos ing és egy marék búza 

keverékéből, lehetetlen volt a szaporodás (reprodukció) és az ahhoz 

kapcsolódó öröklődés kérdéséről értekezni. még a szaporodás szó 

nemzedékhez köthető használata is csak a XvIII. század második felé-

ben terjedt el, így a téma egyszerű vizsgálata is halva született ötletnek 

tűnt egy olyan közegben, ahol a rovarok csak kipattanhatnak a földből. 

Ez volt a természet megkérdőjelezhetetlen rendje. Az ettől élesen más 

nézeteket vallókat jobb esetben kinevették, rosszabb esetben máglyán 

égették el.

 A  generáció kérdésének vizsgálata során a XvII. század második 

felében jelentős eredményeket ért el Regnier de graaf (1641–1673), 

Francesco Redi (1626–1697), nicolaus Steno (1638–1686) és Jan 

Swammerdam (1637–1680) (Cobb 2007).  Eredményeikről részlete-

sen Ropolyi és Szegedi (2000) kiváló könyvében is olvashatunk. Ezen 
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kutatók elméleti, kísérleti és bonctani eredmények alapján bizonyí-

tották, hogy a nőnemű egyedek petesejtet (ovarium) termelnek, és 

a „hasonló a hasonlóval” párzik, még a rovarok is. Pár évvel később 

Anton van Leeuwenhoek (1632–1723) holland posztókereskedő és 

amatőr természetbúvár világrengető felfedezésre jutott a hímivarsej-

tek (spermatozoa) mikroszkóp alatti megfigyelésével, bár csak később 

nevezte őket spermatozoonoknak karl Ernst von baer (1792–1876), aki 

pedig elsőként figyelte meg a petesejteket. Leeuwenhoek emberi és fő-

ként nyúlsperma (1. ábra) mikroszkópi vizsgálata során arra a követ-

keztetésre jutott, hogy megfelelő nagyításban „kisméretű állatkákat” 

(Samentierchen) lát. Elképzelése szerint ezen preformált embriók fejlő-

1. ábra  nyúlsperma (1–4) és kutyasperma (5–8) mikroszkóp alatt  
Leeuwenhoek (1677) megfigyelései alapján.
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dési igényét a petesejtek táplálták. nagyjából ebben az időben harvey 

kortársa, marcello malpighi (1628–1694) madárembriók fejlődését 

tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a preformált emb-

riók belsejében a szervek eleve jelen vannak. A harvey által képviselt 

epigenezis és a malpighi-féle preformáció elméletéből bontakozott 

ki az embriológia első vitája. kezdetben, a XvII. és XvIII. században a 

preformizmus volt az uralkodó nézet, mely ellen erősödő kritika kez-

dett kialakulni. később a megfigyelési technikák fejlődésével bebizo-

nyosodott, hogy az epigenezis elmélete a helyes. Eszerint a kezdetben 

differenciálatlan „tojásban” vagy petében nincs jelen a preformált 

nemzedék, az csak az egyedfejlődés egymást követő lépései során ala-

kul ki. 

 mai szemmel nézve megdöbbentő lehet, de a XvII. században senki 

sem feltételezte, hogy a pete és a sperma egymást egészítik ki ugyan-

abban a folyamatban, egyenlő mértékben járulva hozzá az utódok lét-

rehozásához. Ahelyett, hogy a kor tudósai erre a felismerésre jutottak 

volna, közel 150 évig azon vitatkoztak, hogy a pete (ovisták) vagy a 

sperma (spermisták) megléte a fontosabb. A spermisták úgy gondolták, 

hogy az élet keletkezéséhez csak és kizárólag a csírasejtre (spermára) 

van szükség, és a pete csak táplálja azt, míg az ovisták pont fordítva 

látták a helyzetet. nézetük szerint a csírasejt csak felélesztette a pe-

tében lakozó életet. Ebből a vitából született meg később a szaporodás 

vagy reprodukció fogalma 1745-ben (Roger 1997). hogy jobban meg-

értsük ezt a zsákutcába vezető vitát, vizsgáljuk meg, mire alapozták 

nézeteiket a mozgalom hívei. 

 A  generáció új megközelítésű fogalmát a francia zoológus, 

RenéAntoine Ferchault de Réaumur (1683–1757) vezette be, aki a 

polidaktilia7 jelenségét tanulmányozta. Azt feltételezte, hogy a sza-

7  A  polidaktilia olyan fejlődési eltérés, amely ujjtöbbletben – leggyakrabban hatujjúságban – 
nyilvánul meg. A polidaktiliát a Hoxa- és Hoxd génklaszterekben, vagy nem-kódoló cisz-szabályozó 
(CREs) elemekben bekövetkező mutációk okozzák. A  Hoxa- és Hoxd specifikus homeobox vagy 
homeotikus gének, melyek működése kulcsfontosságú a többsejtű állatok egyedfejlődéséhez, ezért 
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porítóanyag a szülők szerves 

molekuláit tartalmazza (2. ábra), 

amelyben a különleges erők ál-

tal vezérelt egyesülés után új 

rend jön létre, és így alakul ki 

az utód. A  tulajdonságok örökí-

tése pedig ebben a folyamatban 

összekapcsolódik. Ezeket az el-

képzeléseket vitte tovább a ma-

tematikus és asztronómus Pierre 

Louis moreau de maupertuis 

(1698–1759) is, bár se Réau-

mur, se maupertuis eredményei 

nem váltak közismertté a XvIII. 

században. maupertuis 1745-

ben polidaktiliával születő albí-

nó gyerekeket tanulmányozott.  

megfigyelései során arra jutott, 

hogy mindkét szülő fele-fele 

arányban járul hozzá az utódgenerációhoz „partikulái” segítségével. 

„Szörnyszülöttek” pedig akkor jönnek létre, ha a szülők hozzájárulá-

sa aránytalan. Ezt nem csak a polidaktiliával, hanem az albinizmussal 

kapcsolatban is feltételezte, és úgy gondolta, hogy a szülők „partiku-

lái” az utódokba való átadódás során valamilyen változáson mentek 

keresztül. Ez felettébb szembetűnő volt, hiszen az albínó gyerekek 

szülei mind feketebőrűek voltak.

nevezik őket kulcsgéneknek vagy mestergéneknek is. Elsődleges feladatuk az embrionális fejlődésben 
a testszegmensek és az ahhoz tartozó függelékek kialakítása, pl. szemek, végtagok – a polidaktilia 
példájában az ujjak. A homeotikus géneket kalandos, hosszú és sokszor gyötrelmes kutatásai során, 
Edward b. Lewis fedezte fel ecetmuslicákban, amelyet 1995-ben orvosi nobel-díjjal jutalmaztak. 
A híres magyar költő, Ady Endre például polidaktiliával született, de hatodik ujját eltávolították. 

2. ábra nicolaas hartsoeker 1695-ös vázlata a 
preformista elképzelésekről. Az elmélet szerint a 

sperma apró, kifejletlen emberkéket tartalmazott.
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 maupertuis elméleteit kortársai elutasították, mert figyelmen kívül 

hagyta az akkor uralkodó, már korábban említett ovista és spermista 

elképzeléseket, és inkább a görög atomista elméletekre visszavezethe-

tő nézeteket vallott. De ez se maupertuis-t, se Réaumur-t nem tántorí-

totta el attól, hogy a jelenségeket tovább tanulmányozzák németorszá-

gi és máltai családok leszármazottai között (glass 1947). maupertuis 

négy, Réaumur három generációra kiterjedő adatsorral rendelkezett. 

mind a ketten a preformista elméletekkel szöges ellentétben álló kö-

vetkeztetésekre jutottak, és egy, az utódgenerációkban átöröklődő tu-

lajdonságot tanulmányoztak. maupertuis még ennél is tovább ment, 

és kiszámította a tulajdonságok előfordulásának gyakoriságát, amely 

számításai szerint 8 ∙ 1012 aránylik az 1-hez volt (Sandler 1983). Egé-

szen a XIX. század végéig a matematika alkalmazása a biológiai érte-

lemben vett öröklődés jelenségeire hatalmas újításnak számított. ha 

maupertuis a jelenséggel kapcsolatban további összefüggések felis-

merésére is jutott volna, és ennek önálló nevet is adott volna, akkor ez 

a könyv nem mendelről és Festeticsről szólna, hanem maupertuis-ről. 

 Sajnos Réaumur-t a levéltetvek szűznemzéssel8 való szaporodásá-

nak felfedezése az 1740-es években eléggé elbizonytalanította, a szü-

lők és „partikuláik” által átadott tulajdonságokkal kapcsolatban. Így 

nem foglalkozott többet a kérdéssel. hogyan öröklődhet bármi is, ha a 

levéltetvek magukból keletkeznek? A XvIII. századi tudósok pedig vagy 

ovisták vagy spermisták voltak. Erre a legjobb példa, hogy az észt Ernst 

von baer, az emberi petesejt felfedezője a spermiumokat parazita fér-

geknek tartotta. Az öröklődést vizsgáló természettudósok zsákutcába 

jutottak a jelenség magyarázatával kapcsolatban. A mikroszkópi világ 

feltárulásával pedig további érthetetlen példákat és megmagyarázha-

8  A  partenogenezis a természetes szaporodás azon formája, amely ivartalanul, aszexuálisan 
történik, és az embrió fejlődése megtermékenyítés nélkül jön létre. Az  élővilágban elég gyakori 
jelenség, előfordul gerinctelenekben (pl. fonálférgek, vízibolhák, skorpiók, levéltetvek, atkák, 
parazita darazsak stb.) és gerincesekben is (pl. halak, kétéltűek, hüllők, és ritkán madaraknál is). 
növényeknél sokkal gyakoribb, és apomixisnek hívják. 
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tatlan jelenséget fedeztek fel, amelyek csak bizonytalanságot és el-

lentmondásos vitákat generáltak. nem véletlen tehát, hogy a sokkal 

gyakorlatibb elképzelésekre építkező mezőgazdaságból, pontosabban 

az állatnemesítésből érkezett válasz az öröklődés rejtélyét illetően.
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Az öröklődés gyökErEI  

A FElvIlágosodás EszmEárAmlAtAIBAn

mielőtt a gyakorlati állatnemesítés öröklődésre gyakorolt hatását 

vizsgálnánk, elevenítsük fel, hogy milyen eszmei és társadalmi válto-

zás zajlott 1685 és 1815 között. A felvilágosodás szellemi áramlata nagy 

kihatással volt az európai politika, tudomány, filozófia, irodalom, köl-

tészet és társadalom berendezkedésére, radikálisan átformálva azt. De 

nagy hatással volt a később öröklődéssel foglalkozó tudományos mű-

helyek tagjaira is a romantika és a német természetfilozófia eszméin át.

 A  felvilágosodás gondolkodói a racionalitást tekintették vezérlő-

elvnek, és megkérdőjelezték az uralkodó világrend berendezkedését, 

amely kihatással volt az intézmények szerkezetére, a bevett társadal-

mi szokásokra és az erkölcsökre egyaránt. A mozgalom képviselői az 

észszerűtlen (irracionális), babonák vezérelte gondolatok helyett (pl. 

egerek keletkezése és a koszos ing) az észszerű (racionális) gondol-

kodásmódot állították a középpontba, és ennek mentén képzelték el a 

zsarnokságtól mentes, hosszútávú fejlődést. A brit, francia és más eu-

rópai gondolkodók tucatjai kérdőjelezték meg a hagyományos autori-

ter berendezkedést, és egyre jobban kezdett elterjedni az a nézet, hogy 

az emberiség csak a racionális változások mentén haladhat tovább a 

fejlődés útján. 

 A  felvilágosodás megszámlálhatatlan mennyiségű könyv, talál-

mány, tudományos felfedezés vagy éppen törvény, háború vagy forra-

dalom alapjául szolgált. Az amerikai és a francia forradalmat is a fel-

világosodás eszméi vezérelték, kijelölve a csúcspontját és egyben ha-

nyatlását is, amely végül teret adott a XIX. századi romantika korának. 

A felvilágosodás fontos előfutárai voltak a már említett Francis bacon, 

Thomas hobbes (1588–1679) és René Descartes, és kulcsfontosságú 

természettudósai nem mások voltak, mint galileo galilei (1564–1642), 
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Johannes kepler (1571–1630) vagy gottfried Wilhelm Leibniz (1646–

1716). A mozgalom gyökereit a legtöbb történész Isaac newton 1686-

ban közölt „Principia Mathematica”9 című művének, vagy John Locke 

1689-ben „Értekezés az emberi értelemről” című munkájának megjele-

nésére vezeti vissza. 

 Locke az emberi természet változékonysága mellett érvelt, és úgy 

gondolta, hogy a felhalmozott tudás a tapasztalás útján jön létre (em-

pirizmus), míg newton a matematika és fizika elve mentén megfogal-

mazott észrevételeivel szolgáltott metaforát a felvilágosodás eléré-

séhez. A  kor politikai berendezkedését a felvilágosult abszolutizmus 

jellemezte, melyben például II. (nagy) Frigyes porosz király (1712–

1786) megszilárdította a porosz katonai bürokrácia államgépezetét az 

osztrák örökösödési háborúban, és modernizálta Poroszországot. De 

ugyanebben az időben, 1776-ban íródott az Amerikai Egyesült álla-

mok függetlenségi nyilatkozata is. A felvilágosodás nagy hatással volt 

a vallási és vallásellenes mozgalmakra egyaránt. A kereszténység raci-

onálisabb elvek mentén határozta meg vallási alapelveit, és az istenhí-

vők a materialistákkal éles vitákba keveredtek a világegyetem eredetét 

illetően. 

 A  már említett gondolkodók felléptek az uralkodó skolasztika és 

egyházi tekintély ellen, és a gyakorlati tapasztalatokra, a kor termé-

szettudományos eredményeire összpontosítottak. Tudományos ala-

pokra próbálták helyezni a világ anyagi helyzetét, objektív összefüg-

géseket keresve. A természettudományokban egyre jobban elmélyülő 

kutatók az anyagi természetű kauzális kapcsolatokra összpontosítot-

tak, és pontos fogalmakat, törvényszerűségeket alkottak, elkülönítve 

a tudományterületeket. Az átlagemberek figyelmének középpontjába a 

természet került, és ezt a nemesség is követte a maga sajátos módján. 

A természettel kapcsolatban idilli összkép alakult ki, és számos főne-

9  Teljes latin címén Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, magyarul: ’A  természet 
matematikai alapjai’, amit gyakran csak Principia vagy Principia Mathematica néven említenek.
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mes létesített parkot, vagy építtetett baráti találkozókra alkalmas épü-

leteket festői szépségű helyeken. 

 A  kor szellemét jól tükrözi a Dunkeld, Perth és kinross területén, 

Skóciában található hermitage, amelyet John murray Atholl hercege 

építtetett a braan folyó partján, a Craigvinean erdőben. Épületegyütte-

sei között megtalálható ossian tükörcsarnoka és a Remetelak (3. ábra) 

(angolul Hermit’s cave, innen ered a Hermitage név is). Akkoriban bevált 

szokás volt, hogy a nemesek az ilyen remetelakokba remetét fogad-

tak, akinek a feladata az volt, hogy meghatározott ideig – általában 

egy évtizedig – a barlangban éljen, némaságot fogadva. Az így felfoga-

dott remetét a nemesek pedig körbemutogatták fogadásaikon és bará-

ti összejöveteleiken, eldicsekedve a természetről alkotott progresszív 

gondolkodásukról. Az ilyen állások nem voltak túl népszerűek, mivel a 

3. ábra  A skóciai Craigvinean erdőben található Remetelak bejárata a Dunkeld,  
Perth és kinross területén található hermitage-ben. (Fotó: Poczai Péter)
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szolgálatért fizetség csak a szolgálati idő letelte után járt. John murray 

pedig remete nélkül maradt, mert nem sikerült „szerencsés” jelent-

kezőt találnia, aki betöltötte volna ezt a pozíciót. De ezek a helyek és 

vidéki kastélyok adtak otthont a gombamódra szaporodó titkos társa-

ságoknak és összejöveteleknek is, amelyek virágkorukat élték Európa-

szerte. 

 A korra jellemző volt az egyetemek és oktatás hiánya is, amelyet az 

önszerveződő, tudományos érdeklődéssel rendelkező társaságok pró-

báltak betölteni (Elliott és Daniels 2006). Ezek a társaságok és akadé-

miák képezték a tudományos szakma gerincét. másik fontos feladatuk 

a tudomány népszerűsítése volt a növekvő írástudó népesség körében. 

morvaország és magyarország területén is működtek ilyen társaságok 

(Deák 2001), melyeket a később fontos helyszínné váló brünnben gróf 

karl Joseph Salm-Reifferscheid-Raitz (1750–1838) – a későbbiekben 

szintén meghatározó szereplővé váló hugo Salm édesapja – szervezett. 

De a tagok között megtalálhatók voltak a helyi nemesek, mint például 

a mitrovský grófok is, és bizonyíthatóan, 1787–1793 között egy ma-

gyar gróf, Festetics Imre is (kühndel 1938; kroupa 2006; kodek 2011). 

később ezek a társaságok tudományos, ún. felvilágosultsági társasá-

gokká alakultak. Ezek lettek a Vaterlandskunde10 mozgalmak, és jó pél-

dájuknak tekinthető a később tárgyalt brünni mezőgazdasági Társaság 

(Ackerbaugesellschaft) vagy a Juhos Társaság (Schafzüchtervereinigung), 

melynek olyan meghatározó tagjai voltak, mint hugo Salm, Christian 

Carl André, Johann karl nestler, és 1814-től Festetics Imre vagy 1826-

tól Cyrill Franz napp. Ennek a mezőgazdasági Társaságnak lett a tagja 

1845-ben a fiatal Johann gregor mendel, mely társaság egyes alap-

vető természettudományok iránt jobban érdeklődő tagjai egy külön 

10  A  Vaterlandskunde társaságok természettudományos orientáltságúak voltak. Egyesítették 
magukban a tudós, a gazdasági és a patrióta-közhasznú társaságok jellemzőit, és erősen áthatotta 
őket a megerősödő morvaországi patriotizmus. Ekkor a társaságoknak még nem voltak politikai 
célkitűzéseik. Ezek a filantróp humanitárius társaságok, mint például a Humanität Gesellschaft, 
egyszersmind átvették a tudós társaságok feladatát, és a részben hiányzó egyetemek szerepét 
pótolták.
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Természettudományi Szekciót hoztak létre, melynek Festetics Imre 

és Johann gregor mendel is tagjai voltak 1846-tól, bár Festetics Imre 

csak rövid ideig, ugyanis 1847-ben meghalt. A szekció 1861-től önál-

ló brünni Természettudományi Társaságként működött tovább. Az itt 

formálódó tudományos műhelyekben folyó vitáknak két csúcspontja 

volt, amelyek az örökléstan (genetika) fejlődéstörténetének szem-

pontjából meghatározónak tekinthetőek. Az egyik főszereplője Feste-

tics Imre 1819-ben, a másiké 1865-ben gregor mendel volt.

 A  brünni társaságok eszmei alapját a német természetfilozófia, a 

Naturphilosophie határozta meg. A  Naturphilosophie teljes egészében 

próbálta meg szemlélni a természetet, hogy alapvető elméleti szer-

kezetét meg tudja határozni, így fektetve le a természettudományok 

alapját. képviselői az ókori görög filozófusok munkából merítettek. 

A német idealista filozófus, Johann gottlien Fichte (1762–1814) mun-

káira is építkező irányzat a romantika korában, a XIX. század első felé-

ben élte virágkorát, és megpróbálta megvalósítani az elme és természet 

egységét.  A világra és a természetre úgy tekintett, mint egy hatalmas 

élőlényre, amelyet vizsgálni és behatóan tanulmányozni kell, hogy leg-

belsőbb titkai feltáruljanak. Johann gottfried von herder (1744–1803) 

természetfilozófián alapuló holisztikus nyelvészeti elképzelésében, 

az „Értekezés a nyelv eredetéről” (1772, németül Abhandlung über den 

Ursprung der Sprache) című munkájában a nyelveket folyamatosan for-

málódó organizmusoknak tekintette, amelyek állandó átalakuláson és 

változásokon mennek keresztül. Ebben a dinamikus, soha véget nem 

érő folyamatban a közös eredetre visszavezethető nyelvek egymással 

„genetikai” (Genetische) kapcsolatban álltak. Egy másik német termé-

szetfilozófus, a Faustot is író német polihisztor, Johann Wolfgang von 

goethe (1749–1832) úgy vélte, hogy a növények morfológiai felépíté-

sük alapján visszavezethetők egy ősi archetípusra, melyekből minden 

más növény eredeztethető (brem 2015). A  növények közötti leszár-

mazási viszonyokra pedig „genetikai kapcsolatokként” utalt. Ezek az 
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elképzelések képezték a későbbi alapját Charles Darwin (1809–1882) 

vagy Alfred Russel Wallace (1823–1913) kutatásának, akik tudomá-

nyos alapokon közelítették meg a kérdést (Wallace 1858; Darwin 1859). 

herder és goethe is a görög „Genetikos” (γενετικός) szót használták, 

amelynek eredeti jelentése „keletkezés, formálódás”. A mai tudomá-

nyos szóhasználatban a „genetikai” mint melléknév a génfogalomhoz 

kapcsolt, pl. genetikai mutáció, genetikai rendellenesség (Szabó és 

Poczai 2019). herder és goethe az egymás közötti kapcsolatok meg-

határozására használta a szót, nem pedig a biológiai értelemben vett 

öröklődésre. 

 A  német természetfilozófia hatásai felfedezhetők a brünni társa-

ságok tagjainak gondolkodásában és látásmódjában is. Ez egyáltalán 

nem meglepő, hiszen a tagok hatalmas könyvtárában ezek a művek 

megtalálhatóak voltak, így feltételezhetően olvasták azokat. A termé-

szet vizsgálata, kapcsolatainak fürkészése, vagy ahogyan Christian 

Carl André (1818) utalt erre: „az igazság… a természet legbelsőbb tit-

kai…”; vagy ahogy erről Festetics Imre (1819) is nyilatkozott: „szemé-

lyesen és fáradhatatlan szorgalommal dolgozz, ha meg akarod tudni, 

hogy mit írt elő a természet szabályként önmaga számára”. 
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II.

A juhok 

és Az öröklődés
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A Formálódó BrünnI  

mEzőgAdAságI társAság

„Bő aratást mi okoz, mellyik tsillagzat alatt kell
Szántani Maecenas, és szőlőt kötni, mimódon

Kelletik a júhval, marhával, s a takarékos
Méhekkel bánnunk, erről éneklek ezúttal.”

Publius vergilius maro (i. e. 70–19) 
Georgica11: I. könyv. A szántásvetésről 

(Ford.: Kazinczy Ferenc)

A  szelekciós nemesítés által kiváltott érdeklődés és az ezen alapuló 

gazdasági, társadalmi változások a XvIII. és XIX. században válaszokat 

követeltek a tudományos társadalomtól. Ez csábító lehetőséget kínált 

az öröklődés titkának megfejtése iránt érdeklődők számára, mivel az 

öröklődés azonnali gyakorlati kiaknázása gyors meggazdagodással és 

a társadalmi megbecsülés elérésével kecsegtetett. Ezért számos ter-

mesztett növény- és állatfaj került a meggazdagodni vágyók célke-

resztjébe. De a legnagyobb érdeklődés az öröklődés kutakodása iránt 

elhivatottak között a juhnemesítést övezte. mivel a gyapjúiparban ha-

talmas vagyon és gazdasági érdek összpontosult, érthető volt, hogy a 

juhnemesítés területén végzett kutatások adták a legnagyobb lendüle-

tet az öröklődés rejtélyének kutatásához. Számos kiváló nemesítő volt 

Európában, de közülük a leicestershire-i Dishley-ben tevékenykedő 

Robert bakewell (1725–1795) messzemenően kiemelkedett. bakewell 

11  vergilius műveinek hatása a magyar irodalomra és műveltségre már a Xv. századtól kimutatható. 
Ráadásul az antikvitás művei szinte a XvIII. század végéig meghatározó szerepet játszottak az 
európai tudományosságban. magyarországon vergilus műve ösztönözhette Festetics györgyöt 
Európa első felsőfokú agrárintézményének megalapítására. georgica című művéből kölcsönözve lett 
az intézmény neve georgikon. 
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finoman fogalmazva is tökélyre fejlesztette a juhnemesítést, és tehet-

ségének köszönhetően növelte az állatok növekedési ütemét, és a lehe-

tő legkevesebb táplálék bevitelével maximalizálta az egyedenként el-

érhető hús mennyiségét. (4. ábra) Eredményei nemzetközi sikert arat-

tak, és tagadhatatlanul új viták és kísérletek sorozatát indították el az 

öröklődés kérdéséről. Ezzel kapcsolatban a tudománytörténészek vé-

leménye megoszlik, és nem ennyire lelkesek a gyakorlatból származó 

elmélet (theoria cum praxi) megalkotását illetően. A nemesítőkre pedig 

úgy tekintettek, mint akiknek vadabbnál vadabb elképzeléseik voltak 

az öröklődésről. Én személy szerint szöges ellentétben állok ezzel, és 

osztom Dunn (1965) véleményét, mely szerint: „Pont, hogy a kísérle-

tező nemesítés volt az, ahol a genetika alapjait felfedezték”. mint azt 

látni fogjuk, a nemesítők sokszor egyszerűen és tömören fogalmaztak, 

de ugyanez volt jellemző Darwinra is.

4. ábra  Robert bakewell hordó alakú, beltenyésztéssel létrehozott, new Leicester (Dishley) 
juhfajtája. A Trousset Encyclopaedia (1886–1891) illusztrációja
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„miféle korlátot lehetne szabni egy olyan erőnek, amely 

hosszú korokon átnyúlva működik, és minden lény alkatát, 

felépítését és szokásait szigorúan megvizsgálja: támogat-

ja a jókat, elveti a rosszakat? nem látom, hogy ezt az erőt 

bármi korlátozhatná abban, hogy az összes élő formát las-

san, szépen hozzáalakítsa akár a legbonyolultabb életvi-

szonyokhoz is.” (Darwin 1859)

Darwin nagyon érthetően, olvasmányosan, egyszerűen, és nyelveze-

tében sokszor felemelően irodalmi módon fogalmaz (sajnos ez magyar 

fordításonként eltérő). Így logikusnak tűnik az, hogy ha a nemesítők 

elméleteiket egy adott módszerrel azonnal bizonyítani tudták, az hoz-

zájárult gazdasági sikerükhöz és fennmaradásukhoz. Ez pedig sokszor 

innovatív módszereket és gondolkodásmódot követelt meg, amelyek 

megkérdőjelezték az uralkodó társadalmi, vallási vagy éppen az intel-

lektuális korlátokat. Ez a mai napig így van, gondoljunk csak a CRISPR/

Cas912 génszerkesztési eljárás növénynemesítésben történő alkalma-

zásának kapcsán napjainkban kialakult vitára (lásd Wight 2018). 

 bakewellre visszatérve, azt pontosan nem tudjuk, hogy milyen 

módszerekkel dolgozott, hiszen ezzel kapcsolatban nagyon titokzatos 

12  CRISPR (halmozottan előforduló, szabályos közökkel elválasztott palindromikus ismétlődések, 
angol kifejezéssel Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), prokarióták (baktériumok 
és archeák) genomjában található DnS szekvenciák csoportja, amelyek a sejtet korábban megfertőző 
vírusok, fágok és plazmidok szekvenciájából kialakuló ismétlődések választanak el egymástól. 
A Cas9 (CRISPR-hez kapcsolt 9-es fehérje; angolul CRISPR-associated protein 9 = Cas9) az az enzim, 
amely a CRISPR szekvenciákkal való hasonlóság alapján felismeri a prokarióta sejtbe behatoló 
idegen DnS darabokat és feldarabolja őket. A CRISPR/Cas9 a prokarióták egyfajta immunrendszere, 
és adaptív immunitást biztosít a fertőző vírusok ellen, amely a baktériumok 50%-ában és az 
archeák 90%-ában megtalálható. Ez az egyedi rendszer képezi az alapját az ún. CRISPR-Cas9 
génszerkesztési technológiának, amely segítségével megváltoztatható bármely kiválasztott gén 
szekvenciája. Az eljárásnak számos alapkutatási és gyakorlati alkalmazása lehetséges a biológiában, 
biotechnológiában vagy az orvostudományban. Az ismétlődő szakaszokat – amiket később CRISPR-
nek neveztek el – elsőként 1987-ben fedezte fel az osakai Egyetem japán kutatója, Isino Josizumi, aki 
az általa E.coli baktériumokban kutatott iap génnel együtt véletlenül ezeket a szakaszokat is klónozta. 
Felfedezése a jelentéktelenség homályába süllyedt, és senki sem gondolta, hogy évtizedekkel később 
majd egy korszakalkotó génszerkesztési technológia alapját képezheti.
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volt. viszont tanítványokat fogadott, akik Európa szinte minden orszá-

gából érkeztek, így magyarországról és morvaországból is. Egyik leg-

tehetségesebb tanítványa Ferdinand geisslern báró (1751–1824) volt, 

akit hazájában csak a „moráviai bakewell” néven emlegettek. A tanult 

módszereket hoštice-i birtokán sikerrel alkalmazta, ahol juhtenyész-

tésbe kezdett. Ehhez tökéletes színhely volt a morvaországi brünn13 és 

környéke, ahol a habsburg monarchia gyapjú- és posztóipara össz-

pontosult. geisslernt, bakewellel ellentétben, nem a hús minőségének 

és mennyiségének növelése érdekelte, hanem inkább a kiváló minősé-

gű, selymes gyapjú előállítása. Ehhez viszont új elméleti és gyakorlati 

módszerek kifejlesztésére volt szükség.

 mai hasonlattal élve brünnt egy korszerű módszereket (state-of-

the-art) és csúcstechnológiát (cutting edge technology) összpontosító 

iparvárosként kell elképzelnünk, amely ötvözni próbálta az alap- és 

gyakorlati kutatások eredményeit. Ennek érdekében jelentős know-

howt igyekeztek felhalmozni, melyet a híres nemesítő szakemberek, 

geisslern és Petersburg módszerei képviseltek. Eredményeik iránt a 

legelhivatottabb brünni tudós kétségkívül Christian Carl André (1763–

1831) volt. 

 André tanárként, íróként és tudósként különböző tudományterüle-

teken is jártas volt, és gazdaságtani ismeretekkel is rendelkezett. Céljai 

között szerepelt, hogy jelentős mértékben javítsa a gyapjú jellegzetes 

tulajdonságainak minőségét (pl. hullámosság, sűrűség, nedvesség-

felvevő képesség stb.), és növelje annak juhtenyésztésből származó 

mennyiségét. Ezt úgy próbálta meg elérni, hogy a kívánt jellemzők a 

juhállományokban nemzedékről nemzedékre megmaradjanak. Legfő-

képpen az érdekelte, hogy milyen hatással van a környezet és az ál-

latok takarmányozása a kialakuló gyapjú minőségére, és hogy ezek a 

változók hogyan befolyásolják a juhok növekedését és szaporodóké-

13  A mai Csehországban található brno.
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pességét. végezetül, de nem utolsósorban az is érdekelte, hogy ezek a 

tulajdonságok hogyan és miként adódnak át az utódnemzedékben. 

 A felsorolt témákban termékeny publikációs és tudományszervezési 

tevékenységet is folytatott 22 éven át tartó brünni tartózkodása során. 

A brünni Juhos Társaság egy multikulturális tudományos társaság volt, 

és bővelkedett a különböző országokból származó kiváló elmékben 

és gyakran különc tagokban – köztük egy kiemelkedő magyar gróf-

fal, Festetics Imrével –, és sikeresen összehozta azokat a gyakorlati 

és elméleti szakembereket, akik a juhnemesítés iránt elhivatottak vol-

tak. A  brünni Juhos Társaság kétségkívül egyfajta olvasztótégelynek 

tekinthető, ahol a különböző tudományos és gyakorlati elképzelések 

egyesültek (Poczai et al. 2014). 

 Fontos megjegyezni, hogy ez a formálódó eszmeiség brünnben 

már korábban, a XvIII. század végén jelen volt az önszerveződő fel-

világosodási társaságokban (Vaterlandskunde). De próbáljuk meg sorra 

venni, hogyan alakult ki ez a pezsgő soknemzetiségű szellemi közeg 

brünnben! kik voltak azok a meghatározó alakok, akik létrehozták a 

társaságot? nem utolsósorban pedig, mit keresett tagjaik között Fes-

tetics Imre, a kőszegi juhtenyésztő?
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Az álmodozó tudós, Christian Carl André 

A  tehetséges C. C. André (5. ábra) 1763-ban, a türingiai hildburg-

hausenben született és nőtt fel. Egyetemi tanulmányait a Jénai Egye-

temen végezte, és először tanárként dolgozott Schnepfenthalban, ahol 

mint a természet iránt elhivatott oktató szerzett magának hírnevet. 

André korai érdeklődést mutatott az ásványtan iránt, és a Jénai ás-

ványtani Társaság alapító tagja lett. Jövedelme kiegészítéseként az is-

kolai tanítóság mellett segítőjével és társszerzőjével, J. m. bechsteinnel 

(1751–1822) enciklopédiás köteteket szerkesztett, így különböző tu-

dományterületek anyagait bírálta és olvasta. Az állattannal foglalkozó 

kötet szerkesztése során, amelyet 1795-ben publikált, André különös 

figyelmet szentelt a fejlődéstörténetnek, amelyet a német fiziológus, 

Caspar Friedrich Wolff (1733–1794) vezetett be a tudományos köztu-

datba (C. C. André 1795). 

 Wolff az epigenetika eszméjének korai pártolója és terjesztője 

volt, úgy vélte, hogy a formálódó embrió valami rejtett entitást hor-

doz, amely a szülőkön keresztül az utódokban a nemzés által átadó-

dik. Azt is feltételezte, hogy ez az átadott dolog képlékeny, a környezet 

és a táplálás útján könnyen befolyásolható és alakítható, éppen ezért 

változatos. Az  új nemzedék egyedei a környezeti hatások által kivál-

tott módosítások következtében jönnek a világra, ezen változások pe-

dig egyaránt hatással vannak a szülők magjára (sperma) és petéjére 

(ovarium) (Wolff 1759). Elméletét bizonyítandó az etiópiaiak és euró-

paiak példáját hozta fel, amelyben Wolff azt bizonygatta, hogy „a kör-

nyezet esetében a hő az, amely meghatározó, ez az, ami a legerősebb 

hatással van a változatok kialakulása során. állandóság akkor alakul 

ki az élőlények formájával kapcsolatban, ha a környezeti tényezők is 

állandók maradnak” (Roe 1981). Wolff szerint a környező hőmérséklet 

volt felelős a különböző tápanyagok szervezetbe történő hasznosulá-

sáért, amely meghatározza az egymást követő generációk bőrszínének 
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kialakulását. Wolff érdeklődését kizárólag tudományos, és nem rasz-

szista indíttatások vezérelték.

 A  preformista és epigenetikai iskola tanainak tanulmányozása so-

rán André az utóbbi mellett tört pálcát, és azt vallotta, hogy a kezdet-

ben rendezetlen anyag a fejlődés során válik rendezetté. Elképzelése-

it növényi és állati példákon keresztül is bizonyítottnak vélte, és arra 

5. ábra  Az író, tudós és szerkesztő Christian Carl André portréja. blasius höfel, Ant. Richter rajza 
nyomán készített rézkarca 1819-ből. A brünni mendelianum archívumának jóváhagyásával
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jutott, hogy a tulajdonságok átadásában mind az anyai, mind az apai 

ágnak egyenlő fontosságú szerepe kell, hogy legyen. André következő 

enciklopédiás kötetét J. F. blumenbach (1752–1840), göttingeni orvos 

„formáló erő”- (nisus formativus) elméletének szentelte (blumenbach 

1781). blumenbach szerint ez egy olyan alapvető erő, amely formát ad a 

fejlődő organizmusnak, amely később az epigenetika rendje és módja 

szerint tovább fejlődhet. 

 André blumenbach terminológiáját egyfajta rendező erőnek te-

kintette, amelynek gyökeresen különböznie kell a különböző fajok és 

változatok között, hiszen azok külső megjelenésükben ezáltal formá-

lódnak eltérő módon. A nisus formativusban rejlő különbség miatt kü-

lönbözik egy birka vagy egy kutya fizikai megjelenésében, noha mind 

a kettőre egyaránt hatnak az epigenetika törvényei. A nisus formativus 

egyúttal azt is megakadályozza, hogy mondjuk, egy csirke birkává ala-

kuljon csakis az epigenetikai törvények által. 

 1798-ban André brünnben tanítói állást kapott, és a jobb élet remé-

nyében morvaországba költözött, ahol elsősorban az ásványtan iránt 

mutatott tudományos érdeklődését szerette volna elmélyíteni.  André 

feltehetően victor heinrich Riecke (1759–1830; nevét különböző hi-

vatkozásokban viktornak is írják), a Stuttgartban született, a Tübinge-

ni Egyetemen filozófus oklevelet szerző teológus meghívására érkezett 

brünnbe. Riecke, brünn első protestáns lelkészeként, egy iskolát és egy 

templomot is felépített, és a késő felvilágosodási mozgalom elhivatott 

tagjaként a társadalom modernizálását támogatta. Az volt a célja, hogy 

egyetemi oktatás híján a „felvilágosultsági társaságok” (Enlightenment 

society) révén alulról szerveződve járul hozzá a brünni oktatáshoz és a 

tanult társadalom létrehozásához. Riecke elképzelései összhangban 

voltak a habsburg monarchia 1765-ben lefektetett központi elképze-

léseivel, amelyek egy tanult, és a mezőgazdaságban jártas társadalom 

létrehozását tűzték ki célul. Ehhez az eltökélt célhoz Andrénál megfe-

lelőbb embert keresve sem találhatott volna. hiszen az ekkor 35 éves 
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André kellő tudással és ambícióval rendelkezett, így tökéletesen illesz-

kedett Riecke elképeléseibe. 

 Az  állás C. C. André minden reményét beváltotta, hiszen érkezé-

se után csaknem hat évvel megírta ásványtani munkáját (C. C. André 

1804). brünn akkoriban virágzó iparvárosnak számított, ahol sok, a 

természet iránt érdeklődő polgár önképzőkörökbe és különféle termé-

szettudományos társaságokba tömörülve próbálta művelni és képez-

ni magát. Ilyen volt például az 1790–1800 között működő „A  termé-

szet és a hazaszeretet barátainak társasága” (Freunde der Natur- und 

Vaterlandskunde), melyben André aktív tagként érdeklődő barátokat és 

hasznos kapcsolatokat tudott kialakítani. 

 Ebben a pezsgő környezetben André a tanítás mellett szervezőkész-

ségét is kamatoztatni tudta, és egyre több időt szentelt a tudomány és 

a természet népszerűsítésének vagy éppen új társaságok alapításának. 

brünni meghívójával, Rieckével közösen létrehozták a „humanitá-

rius Társaságot” (Humanität Gesellschaft), amely 1802–1804 között 

működött, és a tagokhoz csatlakozott egy bizonyos gróf hugo Salm-

Reifferscheidt-Raitz, röviden csak hugo Salm (1776–1836) is, akivel 

André szoros barátságot kötött közös érdeklődésükön, az ásványtanon 

keresztül. A  társaságban megforduló bajor látogató, J. Röckel vissza-

emlékezésében, 1808-ban így írt Andréról: „Szenvedélyes ásványtani 

szakértő, aki egyre kevesebb időt szentel a tanításnak, helyette inkább 

a tudományszervezés fáradságos munkájával foglalatoskodik” (Röckel 

1808). 
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gróf hugo salm, a vállalkozó szellemű nemes

André élete gyökeresen megváltozott hugo Salmmal (6. ábra) való ta-

lálkozása után. Salm gróf egy befolyásos arisztokrata, feltaláló és vál-

lalkozó volt, aki elindította a posztóipart a fejlődés útján brünn város-

ában. közeli rájeci (raitzi) kastélyában hatalmas könyvtárt halmozott 

fel, mely közel 59.000 kötetből állt, és főleg francia és angol nyelvű 

műveket tartalmazott. A  kastélyában egy magánlaboratóriumot is 

működtetett, ahol szabadidejében fémöntéssel és ipari szövetek fes-

tésével, vízhatlanná tételével foglalkozott. könyvtára igen gazdag volt 

természettudományi művekben, műszaki kötetekben, de érdeklődése 

nemcsak a tudományra, hanem a művészetekre, sőt az okkultizmusra 

és az alkímiára is kiterjedt. Salm gróf igen kalandozó természetű volt, 

hiszen többek között neki köszönhető a himlő elleni védőoltás beveze-

tése morvaországban a XIX. század elején (Freudenberger 2003). mód-

szerét a felvilágosult szellemű empirizmusra alapozta, és a XIX. szá-

zad elején lóhimlőből készített  védőoltást.

 A  XvIII. és XIX. században a fekete himlő vagy variola nagyon ve-

szélyes és ragályos betegség volt. A megfékezésére tett minden kísérlet 

kudarcot vallott. A kínából származó védekezési eljárás, ami varioláció 

néven vált ismertté, veszélyes és kockázatos volt. Ezen folyamat során 

a betegeket mesterségesen, bőrön keresztül (szkarifikálva) megfer-

tőzték a himlővel, megváltoztatva a vírus bemeneti útját, így biztosítva 

egy életen át tartó védettséget a betegséggel szemben. képzeljük csak 

el, mennyire hihetetlennek és veszélyesnek tűnt ez az eljárás, amikor 

az embereknek fogalmuk sem volt az immunválaszról, vagy éppen ar-

ról, hogy a fekete himlő tulajdonképpen egy 186 kbp nagyságú, kettő-

szálú DnS-ből álló, 302–350 nm nagyságú orthopoxvírus. A védettség 

kialakítását tovább nehezítette, hogy a variolált betegek szintén to-

vábbadhatták a fertőzést, ugyanúgy, mint a természetes módon fer-

tőzöttek. A megoldás Edward Jenner (1749–1823) nevéhez fűződik, aki 
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1796-ban fedezte fel, hogy a tehénhimlő általi mesterséges fertőzés 

vagy vakcinázás védettséget biztosít a fekete himlő fertőzésével szem-

ben (Esparza et al. 2017). meglehetősen nagy bátorságra és előrelátásra 

vallott ennek a kétséges eljárásnak a gyakorlati alkalmazása, melyben 

Salm nagyon előrelátóan hitt. 

6. ábra  gróf hugo Salm portréja. Litográfia 1816-ból (RA7120),  
a nemzeti örökségvédelmi Intézet, Csehország engedélyével
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 De a védőoltások mellett érdekelte még a barlangászat is, és feltáró 

kutatóutakat vezetett a közeli morva-karszt vidékén (Sedlářová 2016). 

1798-ban pedig berlinbe utazott, hogy ott kitanulja a cukorrépából 

(Beta vulgaris L., Altissima Csoport) történő cukor desztillációjának fo-

lyamatát, amit sikeresen meg is honosított brünnben. Egy következő 

útja során Příbramban (Csehország) bányásznak állt, hogy a kiterme-

lési munkálatokat elsajátítsa. 

 Salm gazdasági ambícióinak és kalandos életének legmeghatá-

rozóbb eseménye az 1801-ben, Angliában tett látogatása volt. útjára 

Salmot egy közeli barátja, a gyógyszerész C. Petke is elkísérte, aki ösz-

szekötő szerepet töltött be a brünni textilipar számára szállított ké-

miai anyagok beszerzésében és szállítmányozásában. utazásuk célja 

„szigorúan tudományos” volt, és eltökélt szándékukban állt, hogy a 

brünni ipar számára hasznos ismeretekkel felvértezve térjenek haza. 

Elutazásuk előtt kikérték barátjuk, az Angliában már korábban meg-

fordult Leopold berchtold gróf tanácsait is, aki hasznos útbaigazítással 

látta el a két utazót. Angliába érkezve Salm és Petke tudásvágytól ve-

zérelve minden hasznosnak vélt ismeretet megpróbált összegyűjteni. 

 vendéglátójuk nem más volt, mint a királyi Társaság híres botani-

kusa és természettudósa, Sir Joseph banks (1743–1820). Salmnak sok 

megosztandó ismerete és tapasztalata volt a merinó juhok nemesíté-

sével kapcsolatban, amely egyezett banks törekvéseivel, aki szintén a 

juhok angliai nemesítésének népszerűsítésén fáradozott. Találkozá-

sukat kölcsönösen kialakuló barátság koronázta, bár Salmnak titok-

ban egészen más tervei voltak. Ez az eltökéltség egy igencsak nagy 

haszonnal járó, mai értelemben vett üzleti kémkedés és lopás elköve-

tésére sarkallta. banks előtt rejtve maradt, hogy Salm álruhában több 

angol posztógyárban munkásnak szegődött, majd a gyárakból ellopta 

a gyapjú gyártásához szükséges gépek tervrajzait.

 A tervrajzokat a La manche-csatornán át visszacsempészte brünnbe, 

ahol megindult az ipari termelés (Freudenberger 2003). brünn hama-
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rosan az „osztrák manchesterré” vált. Salm, angliai kapcsolatait meg-

erősítendő, 1802-ben gyorsan feleségül vette a skót származású maria 

Josepha macCaffrey keanmore-t (1775–1836), és gazdasági kapcsola-

tokat kezdeményezett Írországgal. Salm vagyona gyorsan gyarapodott, 

így birtokai és vállalkozásai számára ügyintézőt keresett. Ezt az állást 

1811-től pedig nem más, mint barátja, C. C. André töltötte be. André 

így biztos anyagi jövedelemhez jutott, és lehetővé vált számára, hogy 

figyelmét teljes mértékben a brünnben formálódó textilipar fejleszté-

sére összpontosítsa.
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Egy kőszegi juhnemesítő katona: gróf Festetics Imre

A brünni társaságban és forgatagban 1787 óta szinte évente megfordult 

egy fiatal nemes, Festetics Imre. (7. ábra) bár a Festetics-család törté-

nete elég jól ismert, de Imréről még mindig viszonylag keveset tudunk. 

Jellemző, hogy fiatalkori arcképét is egy ruhatörténeti kiállításon fe-

dezték fel, időskori arcképe pedig még hitelesítésre vár (Szabó 2016). 

A  rejtélyes Festetics Imre, Festetics Pál és bossányi Júlia harmadik 

fiaként, 1764 végén született a család sági (ma Simaság) kastélyában. 

Abban az időben ez a család egyik jelentős birtokközpontja volt. Test-

vérei közül györgy a mezőgazdasági felsőfokú intézmény, a georgikon 

alapítása okán és művelődéstörténeti szemszögből is jelentős, másik 

testvére, János kevésbé ismert történelmi személyiség. Szüleinek ha-

talmas birtokai voltak, amelyeket főleg a nagyapa, Festetics kristóf 

szerzett meg az 1730–40-es években. A család birtokrendszerével és 

Festetics Imre gazdálkodásával részletesen kaposi (2016) foglalkozott. 

kaposi (2016) kiemeli, hogy a család másik, később déginek nevezett 

ága főleg vas, zala és Somogy vármegyében gazdálkodott. A birtokok 

korabeli pontos terjedelme nem állapítható meg, későbbi összeírások 

révén viszont mintegy 300.000 magyar holdra becsülhető. A  Festeti-

cseknek nagyobb birtokközpontjaik Ságon, keszthelyen, vasváron és 

Csurgón voltak. A  XvIII. században a Festeticsek szoros kapcsolatot 

építettek ki az udvarral, a különböző állami megbízások, tisztségek 

kapcsán. gazdagságukat mutatja, hogy a nagyobb birtokközpontokon 

túl kastélyuk volt bécsben is.

 Festetics Imre életében a szokványos arisztokrata neveltetés némi 

fordulatot vett 1782-ben, amikor apja elképzelésével szemben kato-

nának állt. Az arisztokrata, s főleg a befolyásos főrangú fiatalok kato-

natiszti pályafutása megszokott karriert sejtetett. 1782-ben béke volt, 

így a katonáskodás veszélyeket nem hordott, az évtized végén viszont 

megkezdődött a török elleni háború, amelyben Festetics Imre megse-
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besült, s ez véget vetett katonai pályafutásának. 1790-ben leszerelt, s 

ettől kezdve a főnemesek megszokott életrendszerében kereste lehe-

tőségeit. kőszegre költözött, bátyjával, györggyel ellátogatott Angliá-

ba, ahol eltanulta a korszerű mezőgazdaság és juhnemesítés módsze-

7. ábra   gróf Festetics Imre juhnemesítő, a genetika nagyatyja az 1820-as évek környékén.  
A portrét festette oelenhainz August Friedrich. kőszegi városi múzeum (no. 55.11).
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reit. Annak ellenére, hogy a Festetics-fivérekre angliai utazásuk nagy 

hatással volt, erről sajnos nagyon keveset tudunk. 

 Imre gróf legalább négy nyelven folyékonyan beszélt, rendkívül ol-

vasott és tájékozott ember volt. mélyen érdekelték a természet ösz-

szefüggései, az irodalom, a költészet, a nyelvek alakulása és egymás-

hoz való viszonya – mely témákban nemzetközi levelezést is folytatott 

(Deák 2001). Tudásvágyának csillapítására a keszthelyi kastélyukban 

felhalmozott, akkoriban több tízezer kötetre tehető könyvtár állt ren-

delkezésére. A  balaton partján lévő kastélyuk könyvtára akkora volt, 

hogy ahhoz külön szárnyat kellett építeni. (8. ábra) A könyvtár a mai 

napig fennmaradt, és látogatható. Ebben a gyűjteményben megtalál-

hatóak voltak Young, Culley, Sinclair és marshall művei (kurucz 1990), 

és minden jelentős folyóirat, kiadvány, amely a mezőgazdaság, az 

állatenyésztés elméleti és gyakorlati alapjaival foglalkozott. Ezen tu-

dásra alapozva 1803-ban kőszegen juhnemesítésbe fogott.

8. ábra   A 80 000 kötetes állománnyal rendelkező hatalmas Festetics könyvtár az egyetlen 
megmaradt nemesi könyvtár magyarországon. napjainkban múzeumként működik.  

A fotót a 3dpano.hu bocsátotta rendelkezésre
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Ehrenfels, az agronómus báró

ha Festetics Imre életéről keveset tudunk, akkor Ehrenfels báró kilé-

te maga a talány. nevét a történészek J. m. rövidítéssel jelölik, ame-

lyek bizonyos forrásokban Joseph michael-t, máshol Johann markus-t 

vagy a kettő kombinációját jelentik. korának tájékozott mezőgazdá-

sza, a képzőművészet, az irodalom iránt is érdeklődő gondolkodó és 

mezőgazdasági szakíró volt. birtokai gazdálkodásában sikeres volt, a 

monarchia területén szorgalmazta a selymes gyapjú nemesítésére való 

törekvéseket. 1804-ben kiadott könyvében a juhok kiválasztásának 

fontosságát taglalta, ennek érdekében kiemelt fontosságúnak tartot-

ta a környezet hatását az állatok állományára Thaer (1804) munkájá-

hoz hasonlóan. Thaer professzor tanainak terjesztője és védelmezője 

volt. Érdeklődött az állatbetegségek és a méhészet iránt is. Az 1800-as 

évektől egészen 1843-ban bekövetkezett haláláig a brünni mezőgaz-

dasági Társaság tagja, az egyesület lapjaiban egészen haláláig folya-

matosan publikált.
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kreatív filantrópia és az agrártudomány úttörői

Salm hazatérve, a brünni termelés beindítása után vagyonát nem tar-

totta meg magának, hanem elkötelezett filantrópként szorgalmazta 

a tudományos kutatások kezdeményezését. A  lelkes Salm, valamint 

André – akinek kiváló szervezőkészsége és kiterjedt kapcsolatrend-

szere volt – az addig két különálló társaságként működő morvaországi 

mezőgazdasági Társaság és Természettudományi Társaság összeolva-

dásából 1811-ben közösen létrehozták a „morvaországi és Sziléziai ki-

rályi, Császári, a mezőgazdaság és Természettudományok Jobbítását 

és a Tudomány haladását az ország Érdekében Szolgáló Társaságot”, 

amelyre innentől kezdve röviden csak mezőgazdasági Társaságként 

(németül Ackerbaugesellschaft) fogok hivatkozni. (9. ábra) A  társaság 

megnyitó ülésén André a következőket mondta:

„Egyszerre alapítunk tudományos akadémiát és gazdasági 

társaságot. kísérleteinket a legmodernebb módszereknek 

megfelelően kívánjuk elvégezni, nem pediglen a tapasz-

talat által vezérelve; vizsgálódni és kutatni akarunk, és el 

szeretnénk indítani a költséghatékony termeléshez kap-

csolódó járulékos tudományokat a fejlődés útján. mert tu-

domány nélkül nincs fejlődés… lehet, hogy évszázadokba 

telik, hogy köreinkből kiemelkedjen valami, ami majd le-

nyűgözi a világot, és a közjó érdekében társadalmilag hasz-

nossá válik. [……] Ebben a pillanatban nélkülözhetetlen 

alapjait fektetjük le egy olyan dolognak, amelynek jövőre 

gyakorolt hatását még nem is sejtjük” (C. C. André 1815).

André beszédét csak évekkel később rendezte és publikálta. Az újonnan 

megalakuló társaság elnöke Salm lett, a titkára pedig André. mivel a 

juhok és a gyapjú volt az, ami megalapozta a morvaországi jólétet, és 
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felvirágoztatta brünn városát, a mezőgazdasági Társaság fontos célja 

volt, hogy tudományos eredmények bevonásával növelje a gyapjúter-

melést, ezáltal fejlesztve a város és a régió gazdaságát. Talán érdemes 

megemlíteni, hogy az 1811-ben alapított társaság kisebb-nagyobb át-

alakítások révén ugyan, de egészen 1898-ig fennállt és működött. 

 A Társaság tagjai felismerték a gyapjúban rejlő gazdasági hasznot, 

és tagjaik közé elismert, és juhtenyésztésben jártas külföldi szakembe-

reket vettek fel. A mezőgazdasági Társaság taglétszáma nagyon gyor-

san 300-400 főre duzzadt, és szervezeti felépítése világszerte példaér-

tékűnek számított (blum 1979). Tagjaik közé az Andréval és Salmmal 

folyamatosan levelező és aktív kapcsolatot ápoló Festetics Imre is fel-

vételt nyert, aki ettől kezdve rendszeresen részt vett a társaság ülésein. 

9. ábra  Püspöki udvar, az Ackerbaugesellschaft és a morva (az egykori ferences) múzeum helyszíne. 
Fotó a brünni mendelianum archívumából
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A cseh és a magyar tudományos kapcsolatok helyzete  
a XvIII. és XIX. században

Festetics Imre aktivitása és részvétele a mezőgazdasági Társaság gyű-

lésein nem a véletlen következménye volt. vessünk egy rövid pillantást 

a magyar–morva tudományos kapcsolatok alakulására Festetics ide-

jében. Ezzel a témával behatóan Deák (2001) foglalkozott. Deák (2001) 

szerint a cseh–magyar kultúra és tudományos élet kapcsolata a késői 

felvilágosodás korában egyedülállóan intenzív volt, és sok hasonlóság 

fedezhető fel a két nemzet történeti és kulturális fejlődésében. Ezek az 

alapok és párhuzamosságok már az 1770–1780-as években, a jozefi-

nizmus korától felfedezhetőek. Ezt a kort a virágzó természettudomá-

nyos érdeklődés – amelyben Festetics Imre is aktívan részt vett – ter-

jedése jellemezte, és a birodalom tudós értelmisége szorosan együtt-

működött. 

 A  kulturális párhuzamosság mellett egymásra ható függetlensé-

gi törekvések is megfigyelhetők. Az  1790-es évek országgyűléseinek 

reformtörekvései ösztönzőleg hatottak a korabeli cseh rendi-patrióta 

mozgalomakra, a magyarországi jakobinus szervezkedés eszméi pe-

dig széles visszhangra találtak a csehországi értelmiség körében (Deák 

2001). További ösztönzőnek tekinthető Széchényi Ferenc14 könyvtár- 

és múzeumalapítása vagy a Festetics györgy által létrehozott georgi-

kon mintagazdasága, amely szintén példaértékű volt a cseh hazafiak 

számára, s a korabeli sajtó és a levelezések is gyakran hivatkoztak rá-

juk. 1800 után, különösen a 20-as évektől mindkét oldalon megerő-

södött a nemzeti szempont; a cseh tudományban megjelenő összszláv 

gondolat, illetve a magyar nemzeti eszme terjedése szükségszerűen 

egyre kevésbé tette lehetővé azt az objektív, nemzeti elfogultságtól 

mentes, kölcsönösen pozitívan ható eszmecserét a két kultúra között, 

amely a megelőző időszakot jellemezte (Deák 2001).

14  Széchényi Ferenc két ékezettel írta a nevét, amelyet fia, Széchenyi István a későbbiekben 
módosított egy ékezetes betűre. 
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A tudományos alapokra helyezett nemesítés

 André és Salm is teljes mértékben tisztában voltak a juhnemesítés 

külföldi, és elsősorban Angliából induló úttörő módszereivel. André 

a szintén általa szerkesztett Patriotisches Tageblatt (PTb) (magyarul: 

hazafias napilap) című kiadvány első számában kedvezően számolt 

be az Angliában használatos nemesítési módszerek alkalmazásáról. 

ugyan André a cikket név szerint nem írta alá, de feltételezhetően ő írta 

azt (Anon. De. Le. 1800).  Eztán 1804-ben közölte a Culley, bakewell 

legközelebbi tanítványa által írt „Megfigyelések az állattenyésztéssel 

kapcsolatban” (Observations on Livestock) című könyv német fordítását, 

amely arra késztette C. C. Andrét, hogy 1809-ben közzétegyen egy ál-

latnemesítéssel foglalkozó cikket (Anon. feltehetően C. C. André 1809) 

a szintén általa szerkesztett Hesperusban. A Hesperus (jelentése Esthaj-

nalcsillag, a vénusz bolygó vagy a lámpás) André hazafias nézeteit ki-

fejező, sokszor kritikus hangvételt is megengedő lapja volt, amelyet a 

PTb mellett szerkesztett. A Hesperus korszerű tudományos ismereteket 

és új szellemi áramlatokat szeretett volna közvetíteni a monarchia ér-

telmisége számára. A lap később minden kétséget kizáróan a morvaor-

szági liberalizmus legjelentősebb kiadványává vált.

 Érdekes, hogy a cikket André szintén nem írta alá személyesen, és 

a kiadás során egy lábjegyzettel látta el azt. Ezek szerint a cikk erede-

tileg 1805-ben, a PTb-ben jelent volna meg, de a közlési folyamat ab-

bamaradt a habsburg birodalom által a felvilágosodás eszméire adott 

éles reakcióknak köszönhetően. A  hangulat ekkoriban politikailag 

túlfűtött volt a napóleoni háborúk miatt. mivel a PTb kiadását felfüg-

gesztették, André cikkét később közölhette, és válaszul megalapította 

az Oekonomische Neuigkiten und Verhandlungen (onv) (magyarul Gaz-

dasági Hírek és Közlemények) szaklapot 1811-ben, amely ettől kezdve 

csak tudományos cikkek közlésére összpontosított. Az onv kezdetben 

a mezőgazdasági Társaság (Ackerbaugesellschaft) eredményeiről tu-
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dósított. Európa-szerte terjesztették, és Prágában 6000 példányban 

nyomtatták, az imént már említett Hesperusszal együtt C. C. André 

szerkesztette. André a munkába két fiát is, Rudolfot és Emilt is be-

vonta. Előbbi készítette az újság számára az illusztrációkat, és számos 

tervrajzot tett közzé a mezőgazdasághoz kapcsolódó termelési esz-

közökről és gépekről. Fontos megjegyezni, hogy az onv-ben közzé-

tett cikkek nem csak a juhnemesítésre korlátozódtak. mezőgazdasági 

szakfolyóiratként egyaránt foglalkoztak szőlőnemesítéssel vagy ép-

pen búzatermesztéssel, állati vagy növényi betegségekkel. Rudolf nem 

csak rajzolóként, de aktív juhtenyészőként is részt vett a társaságban 

zajló kutatásokban. Juhtenyésztéssel kapcsolatban még egy könyvet is 

írt (R. André 1816). André legfiatalabb fia, Emil pedig később az onv 

szerkesztői feladatait vette át apjától. Az André által szerkesztett lapo-

kat a brünni bank finanszírozta. 

 A  lapot számos olyan helyi patrióta nemes pártfogolta, mint And-

ré barátja, hugo Salm, vagy Leopold berchtold, akinek érdemei 

messzemenőek a morvaországi anyagi és szellemi kultúra fejlesztésé-

ben. André lapja ekkor még elhivatott volt a monarchia iránt, és védel-

mezte a jozefinus felvilágosodás eszméjét, de a lapban közölt cikkek 

némelyikében felfedezhető a korai liberalizmus eszmeivilága és érték-

rendje. 

 André szerkesztői elképzeléseit az angol társadalmi és gazdasági 

berendezkedés eszményképére alapozta. nem meglepő, hiszen Salm 

és a brünni társaságok tagjai is előszeretettel látogattak el Angliába, 

ismeretük vagy éppen a régió gazdaságát előmozdító céllal. Érthető 

tehát, hogy André ezt a szellemi irányzatot és eszmeiséget tekintet-

te irányadónak. Elképzelései között megjelent egy cseh–német–ma-

gyar tudományos együttműködés terve is, mely a később brünnben is 

megforduló Josef hormayr (1782–1848) gondolataival is rokonítható. 

Az André által szerkesztett lapok, az onv, PTb és Hesperus célja az volt, 

hogy a már említett szerkesztői elképzelések mellett tudósítsanak a 
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gazdasági és tudományos élet eseményeiről, újdonságairól. A  lapok-

ban sok magyar hír szerepelt, ami André magyarország, és az ország-

ban zajló tudományos élet iránti érdeklődésével magyarázható. De a 

szerkesztett lapoknak magyarországon is nagy volt az olvasóközön-

sége. A tudósításokat rendszeresen olvasták a Festetics grófok, és a la-

pokban találhatunk híreket a keszthelyi georgikon mintagazdaságáról 

és az ott folyó kísérletek eredményeiről is, ahol C. C. André 1817-ben 

ellenőrző és értékelő szerepet is betöltött.   

 A lapokban közreadott cikkek eszmeisége André elképzeléseit tük-

rözte az állattenyésztéssel kapcsolatban. Ez pedig azzal magyarázható, 

hogy André szerette volna a nemesítés folyamatát tudományos ala-

pokra helyezni, és magasabb szinten folytatni. Így a nemesítési gya-

korlatot sziléziai és morva perspektívából szemlélte, és kiemelt fon-

tosságúnak tartotta a híres Albrecht Thaer (1752–1828) professzor ál-

tal írt monumentális munkát, amelyet 1798 és 1804 között írt és közölt. 

Ennek az utolsó kötete az állattenyésztéssel foglalkozott (Thaer 1804), 

ezt pedig évekkel később, a 1811-ben megjelent juhnemesítéséről írott 

kötete követte (Thaer 1811). 

 később a könyvről elég lekicsinylően nyilatkozott, mert szerinte 

abban semmi új tudományos eredmény nem került közreadásra, csak 

legjobb tudása szerint összefoglalta a juhnemesítés akkori ismere-

teit. valószínűleg ez azzal indokolható, hogy a könyvet nagy nyomás 

alatt írta, és azzal gyorsan végeznie kellett. A  mezőgazdasági Társa-

ság tagjai nagy várakozással és magas elvárással voltak a kötet iránt, 

amelyet erősen lehűtött az újdonságok hiánya. Rudolf André a köny-

vet elolvasva, arról részletes beszámolót írt az onv-ben. Ebben And-

ré éles kritikával illette nemcsak Thaer professzor könyvét, hanem a 

svájci C. Pictét 1808-ban, és a francia h. Tessier merinónemesítésről 

írt könyveit is. álljon itt ebből az írásból egy részlet:
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„hogyha rajtam állna, hogy rendbeszedjem és újraírjam 

a jegyzeteimet, és azokat könyvformájában közreadjam, 

minden túlzás nélkül állíthatom, hogy azok legalább há-

romszor vastagabbak lennének Thaer könyvénél. Azok a 

könyvek, amelyeket gonddal előválogattam, és Thaer úr 

könyve előtt olvasni volt szerencsém, melyek Tessier és 

Pictét15  írásait tartalmazzák, ugyancsak rövidnek bizo-

nyulnak, és meg sem közelítik azt a fenséges képet, amit 

külföldön a juh nemesítésével kapcsolatban tapasztaltam. 

hogy magamat műveljem, ezen könyveket elolvasni volt 

szerencsém. Amekkora lelkesedéssel a könyvek iránt vol-

tam, végezetül akkora csalódás ért, mikor azokat letettem. 

Többek között válaszokat kerestem kétségeimet illetően a 

keresztezések végrehajtásával kapcsolatban, hogy érde-

mes-e ezt a vitatott, de gyakran használt módszert kosok 

és átlagos anyajuhok esetében elvégezni. Pictét-t az ere-

deti nyelven, franciául olvastam. úgy véltem, hogy kérdé-

seimre minden választ megtalálok majd, de ehelyett szinte 

semmit sem találtam… Thaer úr ezt könyvnek meri nevez-

ni? Egy ilyen kötet kimerítő és átfogó kellene, hogy legyen. 

A  tájékozatlanok pedig joggal kereshetik a [témában] jár-

tasak tanácsát. morvaországban a juhnemesítés olyan is-

kolája található, amely nemcsak a monarchiát, de az egész 

világot ámulatba ejti” (R. André 1813). 

15  Érdekes megjegyezni, hogy André Pictét nevét elírta és Picket néven hivatkozik rá cikkében.
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Rudolf André, cikke megírása után apja tanácsára több hónapot töltött 

el a „moráviai bakewell”, geisslern báró hošticei16 birtokán a juhne-

mesítés gyakorlatát tanulmányozva. majd ezt követően, hogy szavát 

beváltsa, elkezdett könyvén dolgozni. Eközben 1812-ben C. C. André 

egy tematikus cikksorozatot jelentetett meg az osztrák b. Petri17 írása-

iból, amiben élénk és felettébb részletes leírást közölt spanyol, francia 

és angol juhtenyésztő gazdaságokban tett látogatásairól. Petri beszá-

molójában párhuzamot vont az állat- és növénynemesítés között, és 

arra a következtetésre jutott, hogy a különböző rasszú juhok hasonla-

tosak a különböző termesztett növényfajtákhoz (Irtep 1812). 

 Amellett érvelt, hogy az állat- és növénynemesítők is sikeresen 

szelektálhatnak új fajtákat keresztezések útján. mint állította, „[eze-

ket] a véletlen szülte változatokat így jobbá lehet tenni”. Azt is állí-

totta, hogy a nemesítőknek minden előítélet nélkül bele kell fogniuk a 

beltenyésztés módszerébe. nem meglepő, hogy a beltenyésztés és ke-

resztezés újító alkalmazásának ötlete Angliából származik. ott ugyan-

is vallási előítéletek nélkül lehetett ezzel a módszerrel kísérletezni. 

A beltenyésztés18 kérdése egyre több vita tárgyát kezdte képezni a me-

zőgazdasági Társaság gyűlésein. A  juhnemesítőket az kezdte el érde-

kelni, hogy vajon a beltenyésztés megzavarja-e az egyes nemzedékek 

közötti folytonosságot. Petri szerint a spanyol merinók eredeti for-

májukban maradtak fenn a környezeti hatásoknak köszönhetően. Ezt 

pediglen az uralkodó elméleteknek megfelelően úgy értelmezte, hogy 

„a belső prototípust a szerves formáló erő” alakítja úgy, hogy ha vala-

miféle reverzió (Rückschlage) vagy a természet által kialakított tarka-

16  hoštice a mai Csehországban, brnotól kb. 60 km-re található.
17  Érdekes, hogy André Petri cikkeit nevét visszafelé írva, Irtep néven adta közre.
18  A beltenyésztés az a napjainkban is alkalmazott állattenyésztési eljárás, amelynek során azonos 
fajtához, tenyészethez, családhoz tartozó állatokat párosítanak. Ezt azért végzik, hogy bizonyos, 
a fajtatiszta állatokban lévő előnyösnek vélt tulajdonságokat felerősítsenek. Előnyeként írható 
le, hogy gyors eredményeket produkál, míg hátránya, hogy hosszú beltenyésztés során romlik az 
utódnemzedékek genotípusa a beltenyésztéses leromlás miatt. Ezáltal fogékonyabbak lesznek egyes 
betegségekre, és megjelenhetnek bizonyos örökletes betegségek is az állományban.

Peter Poczai
Öntapadó jegyzet
Berhard Petri
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ság (Spielarten der Natur) jönne létre, akkor az ennek a formáló erőnek 

köszönhetően korrigálná magát a későbbi generációkban, és az állatok 

visszatérnének eredeti „rasszi formájukhoz” (Hauptsgeschleschtsform) 

– bár Petri nem gondolta, hogy a rassz kialakításában egyedül a termé-

szet játszik szerepet. Petri spanyolországi látogatásáról készült riport-

jából ismerjük, hogy az országban szelektív beltenyésztésre alapozott 

nemesítés zajlott anélkül, hogy erről bármiféle közlemény vagy írásos 

emlék fennmaradt volna. 

 Ezt követően a nemesítés központi kérdésévé vált a generáció titok-

zatos kérdése, ami már korábban meghatározta a XvII. és XvIII. szá-

zadi tudományos gondolkodást a fejlődéstannal kapcsolatban (lásd: 

I. fejezet). Petri a generáció rejtélyét illetően az onv-ben, 1813-ban, 

André szerkesztésében egy cikket is közölt (Petri 1813). Ebben arról ol-

vashatunk, hogy a „generatív szubsztancia felelőssége, hogy megha-

tározza az utód szaporaságának képességét”. Petri cikkének lényegét 

szerintem a következő pár sor foglalja össze legjobban:

„… amikor kedvező körülmények között két eltérő nemű, de 

teljesen homogén állatot párosítunk, örökletes tulajdonsá-

gaik és kiválóságuk megjelenik az utódgenerációban, ame-

lyeket tiszta rasszú állatoknak tekinthetünk”19 (Petri 1813).  

Ezután a problémát inkább az jelentette, hogyan hozzanak létre két 

különböző, teljesen homogén állatot. geisslern báró felfogásában en-

nek létrehozása teljes mértékben lehetetlen volt, és inkább szigorú 

alapokra helyezett szelekciót folytattak. A C. C. André által szerkesztett 

onv-ben ezután különböző vélemények jelentek meg a beltenyésztést 

és szelekciót illetően. Ezekben a híradásokban a nemesítők egyre in-

kább a generáció mibenlétére koncentráltak, az alábbi két kérdés men-

tén:

19  A pontos német szó, melyet Petri használ: „reine Racethiere”.
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1. mi vált ki állandóságot a rasszok belső rendező szubsztanciájá-

ban, és mi változtatja meg őket? 

2. Ezt azok a kedvező környezeti tényezők váltják ki, melyek sta-

bilizálják a belső organikus szubsztanciát, vagy azt a szelekci-

óval érhetjük el inkább? 

Az utóbbi, az irányított szelekció azt jelentette volna, hogy a nemesí-

tők tervezett szelekcióval befolyásolni tudták volna a létrejövő állatok 

formáját. Ez volt az az elv, amit a két André bizonyítani szeretett volna. 

meggyőződésük szerint mesterséges szelekcióval és beltenyésztéssel a 

kívánt homogén állatok létrehozása lehetséges volt. 

 Az alábbiakból látszik, hogy a morvaországi nemesítők minden el-

méleti tudásnak birtokában voltak, hogy a kor kívánalmainak meg-

felelően a legjobb minőségű gyapjút állítsák elő. A  mezőgazdasági 

Társaság köreiben pedig megjelent a tudományos igényű nemesítés 

gondolata. A  nemesítésen túlmutató gondolatok is megfogalmazód-

tak. Ez cáfolja azt az állítást, hogy a morvaroszági nemesítőket csak és 

kizárólag a nemesítés vagy éppen a nemesítési módszerek érdekelték 

volna. kezdetben igen, de a kialakuló viták a generációról, az egyedeket 

formáló erőről és az utódokról mélyebb összefüggések felismerésének 

ágyaztak meg. Ezt pedig gyakorlati megközelítésben vezették le. And-

ré, Salm ötletének köszönhetően 1814-ben felhívást tett közzé, hogy 

köreikbe meghívja a monarchiában munkálkodó „azon barátokat és a 

juhnemesítést pártolókat, akik patrióta érzelmüktől vezérelve az ipar, 

és különösképp a nemesítés iránt érdeklődnek” (Salm és André 1814). 

A két barát célja egy olyan vásár megrendezése volt, ahol minden ne-

mesítő bemutathatja juhait, és ott tenyészállatokkal kereskedhet, ál-

lományába pedig új kosokat és anyajuhokat adhat-vehet.
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A juhos társAság mEgAlAkulásA

A  családi hagyományokat folytató, 1803-tól juhtenyésztéssel foglal-

kozó Festetics Imre olvasta az onv-ben Salm és André (1814) felhí-

vását. mivel tenyészeténél kiválóbb állatokat és kosokat véleménye 

szerint nem talált, úgy döntött, hogy elutazik a társaság 1814 májusán 

tartandó gyűlésére. A  XvIII. század utolsó évtizedében a mezőgazda-

sági termények fellendülő keresletének, és az ezzel járó kedvező ár-

alakulásnak köszönhetően több földesúr a birtokain folyó gazdálkodás 

megújításához fogott, köztük gróf Festetics györgy is (Lukács 2009). 

 Erre alapozva 1797 júliusában Festetics györgy a magyarorszá-

gi gazdálkodás fejlesztésére bella károly tanárral és egy hallgatóval 

megalapította a georgikont. Az intézmény létrehozásával az volt a cél-

ja, hogy felsőfokú mezőgazdasági tanintézetet alapítson a földműve-

sek számára a késői felvilágosodás liberális szemléletében. Az  intéz-

ményben hamarosan még hat, vagyis összesen nyolc külön rendelte-

tésű iskolai intézményt egyesített, melyek mindegyikének – közvetve 

vagy közvetlenül – a gazdatiszt-képzés volt a feladata, eredetileg saját 

birtokai számára. Az  intézményt habsburg József nádor, József An-

tal főherceg (1776–1847) 1801. augusztus 23-án, szántással avatta fel. 

ugyanebben az évben Festetics györgy a keszthelyi kis gimnáziumot 

ötosztályossá emeltette, és abban nemes ifjak számára convictust20 ala-

pított, amelyet 1808-ban Sopronba helyezett át (Csiki 1971). 

 Festetics györgy élete akkor érkezett fordulóponthoz, amikor a 

graeven huszárezred tisztjeként egyik aláírója volt a pozsonyi rendek-

hez benyújtott folyamodványnak, s ez, mint ismeretes, az udvar előtt 

kegyvesztettséghez vezetett. A  történteket Cséby (2013) dolgozta fel. 

Festetics györgy leszerelését követően keszthelyi birtokaira vonult 

vissza, és hozzákezdett adósságokkal terhelt birtokainak rendbetéte-

20  Latin szó, jelentése: iskolaközpont, nevelőház.



6 7

léhez. utolsó nyílt szembehelyezkedése az udvarral 1797-ben, a zala 

megyei közgyűlésen történt, ahol a franciákkal szembeni inszurrek-

ció ellen szavazott. Ennek következményeként elvesztette kamarási 

kulcsát, és az uralkodó megtiltotta az udvarnál való megjelenését is 

(Cséby 2013). Festetics ekkor vonult vissza minden nyílt politikai cse-

lekvéstől, de az oktatás, a művelődés terén kitűzött céljairól nem mon-

dott le. A bécsi titkosrendőrség folyamatosan figyelte, ezért óvatosan, 

de határozottan valósította meg elképzeléseit. Óvatosságának azonban 

több bírálója is akadt, ami a céltudatos grófot nem igazán befolyásolta, 

ám számos konfliktus forrásává vált. 

 Ebből is látszik, hogy az onv hasábjain joggal jelentek meg tudósí-

tások a georgikonon és keszthely városában zajló tudományos és kul-

turális élettel kapcsolatban. Festetics györgy udvarral szembehelyez-

kedő nézeteivel C. C. André is rokonszenvezett. mivel a Festetics-test-

vérek aktív kapcsolatban álltak a morva nemességgel és nemesítőkkel, 

és André kiadványainak is aktív olvasói voltak, örömmel és felemelő 

lelkesedéssel válaszoltak a felhívásra. A  kőszegi (kőszegpatyi) Feste-

tics Imre legjobb tenyészállatait összeválogatva útra kelt hintóján a 

mezőgazdasági Társaság gyűlésére azon célból, hogy gazdasági kap-
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csolatait elmélyítse, és állatait szemlére tegye. Egyvalami bizonyos 

korábbi közleményeiből, hogy úttörő módon, hosszú időn keresztül 

végzett beltenyésztéses kísérleteket. Az  további kutatás tárgyát kell, 

hogy képezze, hogy e módszerekről honnan, kitől és mikor értesült. 

Indíttatása és módszerei a tudomány és az agrártörténet számára to-

vábbra is rejtélyesek. Saját elhatározásból dönött-e a módszer alkal-

mazása mellett, vagy az onv hasábjain megjelenő híradásoknak és ak-

tív, a témában elmélyülő irodalmi előképzettségének köszönhetően? 

Annyi bizonyos, hogy angliai utazása nagy hatással volt mezőgazda-

sági szemléletére. 

 A kis merinó nyájjal juhtenyésztésbe kezdő Festetics Imre eredmé-

nyeire felfigyeltek a mezőgazdasági Társaság 1814-es gyűlésén, hiszen 

Festetics, állításának megfelelően brünnben valóban nem tudott jobb 

tenyészállatokat vásárolni a sajátjainál. Ezt az eredményt hatalmas 

nemzetközi érdeklődés és figyelem követte. minden érdeklődő azt sze-

rette volna megtudni, hogy milyen módszerrel és hogyan sikerült előál-

lítania ezeket a kiváló tulajdonsággal rendelkező állatokat. A gyűlésen 

egy másik figyelemre méltó esemény is történt, ott ugyanis megala-

kult „Azon barátok, szakértők és támogatók juhtenyésztő egyesülete, 

akiknek közös érdeke a gyapjúipar ágazatának gyorsabb és alaposabb 

gyarapodása a feldolgozás, gyártás és kereskedelem, valamint min-

den más azzal kapcsolatba hozható tevékenység területén”, amelyre 

a továbbiakban csak Juhos Társaság21 (Schafzüchtervereinigung) néven 

fogok hivatkozni. A  Juhos Társaság szervezetileg a mezőgazdasági 

Társaság (Ackerbaugesellschaft) önálló szekciójaként működött, a világ 

első állatnemesítő társaságaként. Ez a társaság volt az egyetlen, amely 

juhtenyésztésre specializálódott, így Festetics Imre keresve sem talál-

hatott volna jobb szakmai társaságot ismeretei gyarapításához. Tagjait 

a tudomány iránti érdeklődés, a gyakorlat, az oktatás és a szabad véle-

ménynyilvánítás eszméi egyesítették egy társaságban.

21  Az  elnevezés magától Festetics Imrétől származik, aki a Schafzüchtervereinigung szervezetét 
viccesen csak brünni Juhos Társaságnak nevezte.



6 9

 Festetics Imre először 12 éves tenyésztői tapasztalataira alapozva 

jelentetett meg szakmai közleményt a Pethe Ferenc (1762–1832) ál-

tal szerkesztett nemzeti gazda című lapban, 1815-ben. Pethe Ferenc 

maga is képzett, széles nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező me-

zőgazdasági szakember volt, mivel a Debreceni Református kollégi-

umban folytatott tanulmányai után Európa szinte minden országában 

megfordult 1788 és 1796 között. Festetics Imre magyar nyelvű írásá-

nak címe „A juhtenyésztés’ jobbítását és pallérozását óhajtó Hazafiakhoz” 

volt, és a „Juhtenyésztést Tökéletesítő Társaság” felállítására tett fel-

hívást, amelyet a „brünn Fő-városban összegyűlő Juhos Társaság” 

mintájára képzelt el, tíz hónappal annak megalakulása után. Ezt köve-

tően megalakult a „vasi Juhtenyésztő Társaság” (1815–1820), amely a 

kontinens második állatnemesítő szervezete volt. Cikkében beszámolt 

arról is, hogy ezen program elindítója Chernel Dávid volt, akinek te-

vékenységéről „honi gaisslerünk” megszólítással elismerően emléke-

zett meg (Festetics 1815a). Ebben az írásban szintén beszámol a „május’ 

közepén, brünn Fő-városban összegyűlő Juhos Társaság” találkozóin 

való részvételéről, ahová állítása szerint „bundás-gyapjas kedvenc ál-

lataival” együtt jár, és ott tenyészkosokat és anyajuhokat is vásárolt. 

Az egyesület alapításáról egy rövid közleményben még ugyanabban az 

évben beszámolt (1815b) az onv hasábjain. Ez a közlemény volt a lap-

ban közreadott első közleménye. 

 Ezt követően az ifjú Rudolf André megírta könyvét, válaszul Thaer, 

Pictét és Tessier műveire, amelyeket korábban csalódottan olvasott. 

A könyv 1816-ban jelent meg, és a „természetben és a kísérletezésben 

tapasztalható összefüggéseket” taglalta (R. André 1816). A könyvet a 

kőszegi Festetics Imre is méltatta, és elismerő véleménnyel volt róla. 

Rudolf André Festetics merinó juhait látva, és saját tapasztalataira ala-

pozva meg volt róla győződve, hogy a Juhos Társaság tagjai képesek 

kedvezőbb tulajdonságú merinó juhok előállítására, mint a spanyol ál-

lományok, és ahogy azt Petri spanyolországi látogatásáról közreadott 



7 0

tapaszalataiban leírta. A  könyv 

többek között elsőként részle-

tezte a juhtenyésztés gazdasági 

hátterét is, és egészen 1837-ig 

használatos kézikönyv volt a faj-

ták bírálatához és nemesítésé-

hez. A  könyvben szintén részle-

tezte, hogy a merinó fajták „át-

alakultak” és a terület környeze-

ti tényezőihez alkalmazkodtak, 

ezáltal sokkal egyöntetűbbek 

voltak, gyapjuk finomabbá, ke-

zelhetőbbé vált. 

 André beváltotta ígére-

teit a könyvvel kapcsolatban, és 

elsőként tárgyalta tudományos 

módszerek alkalmazásának 

szükségességét a nemesítésben, 

melyet az onv-ben megjelent 

közleményekre hivatkozva erősített meg. A  tudomány alkalmazása 

alatt azt értette, hogy csakis úgy érhető el reprodukálható eredmény 

a nemesítésben, ha azt megalapozott és tisztán definiált fogalmakra 

alapozzák, pl. a gyapjú minőségének optikai vizsgálatára. Ezzel kap-

csolatban később egy mikrométert is készített, (10. ábra) amelynek 

tervrajzát az onv-ben tette közzé. Ez az eszköz egy hét fokozatú ská-

lán tette lehetővé a gyapjúszálak vastagságának vizsgálatát. Elképze-

lése szerint a juhok természet által kialakított formája és felépítése ne-

mesítési módszerekkel mesterségesen megváltoztatható. A két André 

onv-ben megjelenő írásaiban és Rudolf könyvében is sokszor előfor-

dul a „törvény” (Gesetz) kifejezés. Elképzeléseik szerint a nemesítéssel 

kapcsolatban különböző pontos definíciók és törvényszerűségek meg-

10. ábra  Rudolf André a gyapjú minőségének 
vizsgálatára, 1819-ben készített mikrométere 

(Szerk.). A készülék a gyapjú vastagságát egy hét 
fokozatú skálán tette mérhetővé. A terveket R. 
André az onv 1822-es számában tette közzé
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fogalmazására volt szükség, amelyek a nemesítést kiszámíthatóbbá 

tehették volna.

  Arra biztatták a Juhos Társaság tagjait, hogy juhnemesítéssel kap-

csolatos elképzeléseiket egyszerű és érthető „törvények” formájában 

fogalmazzák meg, és azokat adják közre az onv-ben. geisslern báró 

tanítványa, martin köller (1779–1838) megpróbálta összefoglalni a 

„természet törvényeit és folyamatait”. Írásában – kevés sikerrel – ad-

dig jutott, hogy „defektusok (Erbfehler) nélküli nemes kosok és szintén 

defektusok nélküli anyajuhok keresztezéséből egészséges juhok szü-

letnek” (k in mähren 1811).
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A juhtEnyésztésEn át  

A tErmészEt gEnEtIkAI törvényEIIg

A Juhos Társaságban 1816–1819 között folyó viták arra világítanak rá, 

hogy a gyűléseken a tagok egyre inkább a szülői tulajdonságok átadá-

sának mibenlétével kezdtek el foglalkozni. bár az öröklődés (Vererbung) 

szót ritkán használták, ami érthető is, hiszen sem a kor természettu-

dósai, sem orvosai nem tudták megmagyarázni a megtermékenyítés 

folyamatát, vagy éppen az embrió eredetének és keletkezésének rejté-

lyét. Így az átörökítés egy titokzatos rejtély volt, amely elválaszthatat-

lannak tűnt a nemzés vagy generáció (Zeugung) folyamatától, amely az 

embriológiai fejlődés során új egyed létrejöttéhez vezetett. A gyűlése-

ken a gyakorlati szemlélet keveredett az elméleti kérdésekkel. Az 1817-

es gyűlésen az osztrák báró J. m. Ehrenfels felhívta a nemesítők fi-

gyelmét arra, hogy a monarchia területén aggasztóan romlik a gyapjú 

minősége. Legjobb elméleti és gyakorlati tudása szerint a minőségbeli 

csökkenést a következők okozták:

1. a nemesítéshez kiválasztott állatok fizikai megjelenése,

2. a gyapjú mennyisége sokkal jobban meghatározó, mint annak mi-

nősége,

3. a „legközelebbi vérfertőző keresztezésekből származó” egyedek.

 megítélése szerint a „vérfertőző” keresztezésekből (beltenyésztés-

ből) származó állatok lerontották az állományok egészségét (Ehrenfels 

1817). Azt állította, hogy a közeli keresztezések „természetes klimati-

kus degenerációhoz vezetnek”, úgyhogy „megzavarják az állatok fej-

lődéséért felelős főplazma rendeződését” (Hauptplasma der thiersichen 

Organization). Ehrenfels már ekkor összekapcsolta a környezet szere-

pét az állatok belső változásainak alakításával. A témával kapcsolatban 

a tagok véleményét és hozzájárulását kérte, mert: „A matamatika nem 
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minden mesterét hívják newtonnak, és nem minden juhnemesítőt 

buffonnak, és nem minden növénygyűjtőt Linnének” (Ehrenfels 1817). 

 A textilipar elvárásainak és megújításának megfelelően André köz-

leményében 36 kérdésben foglalta össze a gyapú minőségromlásának 

megállításához szükséges tennivalókat. Ezen kérdések közül a legfon-

tosabbnak a környezeti tényezők gyapjú minőségére gyakorolt hatását, 

és az egyedek tulajdonságainak apáról fiúra vagy anyáról utódjára való 

átadását emelte ki. Az öröklődés kérdését, a fogalom kimondása vagy 

használata nélkül többször is hangoztatták, amelyről nyomtatásban 

egy névtelen riporter számolt be (Anon 1818).  

 Az  1818-as társasági gyűlés eseményekben dús volt, mert 

bartenstein báró és Festetics gróf, Ehrenfels véleményével ellenkező-

en, megvédte a beltenyésztés módszerét. Rudolf André elképzelésé-

nek mentén úgy gondolták, hogy a beltenyésztés módszerével tiszta 

merinói vonalak állíthatóak elő, és a vonalak tisztasága fenntartható, 

vagy éppen növelhető is. Festetics ezzel kapcsolatban saját, ekkor már 

15 éve alkalmazott tapasztalatait hozta fel példaként. Ehrenfels ez-

zel szemben épp az ellenkezőjét állította. Szerinte a beltenyésztésnek 

pontosan ettől eltérő hatása volt, miszerint a beltnyésztés hatására az 

állomány leromlik.  Ezt bizonyítandó Ehrenfels a spanyol merinófaj-

ták esetét említette. nézetei szerint a gyapú kiváló minősége a spa-

nyol környezeti viszonyokra volt visszavezethető, amelyek állandóak 

maradtak. állítása szerint, ha az állatokat onnan eltávolították, akkor 

– Festetics nézetével ellentétben – az állatok gyapjújának minősége 

leromlott volna. Így a gyapjú finomságának javításával kapcsolatban 

két eltérő nézet alakult ki. Az egyik álláspont a környezet és a táplálás 

fontosságát hangsúlyozta, míg a másik a belső tényezőket részesítette 

előnyben.

 Christian Carl André tisztában volt vele, hogy a nemesítésben be-

vett gyakorlattá vált, hogy a nemesítők néha anya–fiú és apa–lánya 

keresztezéseket alkalmaznak. De azt is tudta, hogy elsősorban eltérő 
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tenyészetekből származó kosokra alapozott keresztezéseket alkal-

maznak, és különböző nyájakból eredő kosokat is bevonnak a neme-

sítésbe. André véleménye az volt, hogy először is tisztázni kell a belte-

nyésztés definícióját, és pontosítani kell néhány egyéb terminológiai 

fogalmat. közleményében egyetértett Ehrenfelsszel abban, hogy a kö-

zeli leszármazási vérvonalú juhok hosszú időtartamú keresztezése az 

állatok állagának leromlásához vezet, amelyet a „természet fiziológiai 

törvényének nevezett” (physiologisches Naturgesetz) (C. C. André 1818).  

véleménye szerint a beltenyészést nagy elővigyázatossággal kell gya-

korolni, mielőtt biztató eredményeket lehetne elérni a módszer segít-

ségével. A további viták előtt először is további tanulmányokat kell le-

folytatni, és az eredményekről könyvet kell írni, mint említette. 

„Számos apró problémát meg kell oldanunk, mielőtt az 

igazsághoz nagy bizonysággal közelebb jutnánk. [mert] 

Itt a természet legbelsőbb titkaiba avatkozunk bele.”  

(C. C. André 1818)
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A tErmészEt gEnEtIkAI törvényEI

Egy részletes lábjegyzetben C. C. André (1818) kifejtette, hogy vélemé-

nye szerint a tagok között terminológiai félreértések is vannak. Ez pe-

dig szerinte arra vezethető vissza, hogy a „keresztezés” (Kreuzen) és 

„párosítás” (Paaren) szavakat a vitázó felek eltérő értelemben hasz-

nálják. André a félreértések elkerülése érdekében azt javasolta, hogy 

a „párosítás” szót csak és kizárólag a fajtán belüli párosodásra, míg 

a „keresztezés” szót csak a fajták közötti párosításokra használják. 

A terminológia fontosságára ásványtani tapaszalataiból felelevenítet-

te gottlieb Werner (1749–1832) munkásságát, aki a szakkifejezések 

pontosításának köszönhetően átütő eredményt ért el az ásványtan te-

rületén. André itt elgondolkodóan megjegyezte, hogy vajon a szakki-

fejezések pontosításával a nemesítésben is elérhetők-e hasonló úttörő 

eredmények?

 A  vitában egyértelműen két oldalon csoportosultak a nézetek. 

Az egyik nézet szerint, amit Ehrenfels báró képviselt, az André által a 

„természet fiziológiai” törvényeinek nevezett tényezők befolyásolták 

a juhok testi adottságainak kialakulását. André a vitában inkább csak 

szerkesztői feladatot töltött be, és a fogalmakat igyekezett tisztázni. 

A másik nézet szerint, amelyet Festetics Imre képviselt, a testi adottsá-

gokat belső tényezők alakítják ki, amelyek a beltenyésztéssel koncent-

rálhatók, így állandóbb öröklődés alakítható ki. Az  1819-es gyűlésen 

André átengedte a szót Festeticsnek, hogy bővebben kifejtse nézeteit 

és elképzeléseit. Festetics megköszönte André támogatását és segítsé-

gét azon az úton, amely „közelebb visz az igazsághoz”. A vitában ab-

ból indult ki, hogy a különböző nemzetiségek által lakott magyaror-

szági falvakban a vérrokonok házassága gyakori. bizonyos családok-

ban ez káros volt, másokban viszont fizikai és szellemi előnyökkel is 

járt. Festetics ezt a tényt párhuzamba állította bakewell beltenyésztési 
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gyakorlatával, melyet néhány német szarvasmarha-tenyésztő már si-

keresen alkalmazott (Anon 1818). Rámutatott, hogy a beltenyésztés a 

nemzedékenként továbbszaporításra kiválasztott egyedektől függő-

en előnyös vagy hátrányos, és ezt az állítását saját merinói juhainak 

bakewelli keresztezésével igazolta (Wood 2015). A vita ismét Ehrenfels 

és Festetics között alakult ki, mert Ehrenfels nem tudta pontosan ér-

tékelni Festetics azon véleményét, hogy a túl hosszú időn keresztül 

alkalmazott beltenyésztés az állatállomány leromlásához vezethet. Ez 

volt André álláspontja is. André további pontosítást kért Ehrenfelstől 

azzal kapcsolatban, hogy az általa említett „organikus elgyengülést” 

a generáció megszakadásának tükrében érti-e. Festetics és Ehrenfels 

egyetértett abban, hogy az állatok fizikai megjelenését valamiféle ve-

leszületett komponensek (theils angeboren), és részben a nevelés (durch 

Erziehung) határozzák meg. 
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 A  vita lezárásaként André felkérte Festetics Imrét, hogy írás-

ban foglalja össze saját elképzeléseit a beltenyésztés alkalmazásával 

kapcsolatban. Azt nestler (1839) későbbi közleményéből ismerjük, 

hogy 1803-ban egy kossal és kilenc anyajuhhal kezdett tenyésztés-

11. ábra   Festetics tanulmányának címlapja, amely megjelent az oekonomische neuigkeiten und 
verhandlungen (onv; Economic news and Announcements) című folyóiratban 1819-ben.  

A „természet genetikai törvényei” kifejezést kiemelték
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be. Festetics (1819) közleményében négy pontban foglalta össze az ál-

tala a beltenyésztéssel és öröklődéssel kapcsolatban megfogalmazott 

megfigyeléseket. (11. ábra) Ezeket pediglen a természet genetikai tör-

vényeinek (genetischen Gesetze der Natur) nevezte. A közleménye ma-

gyar fordításban az alábbiakban olvasható:

61.
Juhtenyésztési viták

Festetics Imre gróf úr további magyarázatai a beltenyésztésrõl
(Összevetendő a 2–4. számú mellékletekkel, 1819)

Azok az észrevételek, melyekre André tanácsos úr a Gazdasági Újdonságok 
4-es számú mellékletében a beltenyésztéssel, vagyis a közeli vérrokonság-
gal kapcsolatos magyarázataimat érdemesítette, abból a törekvésből fa-
kadnak, mellyel Ő minden fontos kérdést világosan, biztosan szeretne tudni. 
Szívesen követem én is ezen a nyomon, és ott, ahol talán nem voltam eléggé 
érthető, vagy nem fejtettem ki elég meggyőzően véleményemet, hozzáfű-
zöm mindazt, ami szükséges.
 Először is kérnem kell, hogy korábbi 2. közlésem 20. oldalán a bal oldali 
oszlopban az 5. paragrafusban a 4. és 5. sor tartalma a következőképpen 
olvasandó: „Az  utódok maguktól változnak, vagy a nagyszülőknek nincs 
közük a változásokhoz... stb.”
 Ez az 5. szakasz tartalmazza az én véleményem szerint a természet ge-
netikai törvényeit. Ezek azok, melyeket cáfolni kell, különben a rendszer 
nem érvényes. A következőket állítom:
a.  Az egészséges és erőteljes alkatú állatok továbbadják és örökítik jelleg-
zetes tulajdonságaikat.
b.  A  nagyszülők azon tulajdonságai, melyek különböznek utódaik tulaj-
donságaitól, ismét megjelennek a következő nemzedékben.
c.  Azok közé az állatok közé, amelyek több nemzedéken keresztül birto-
kában voltak a nekik megfelelő tulajdonságoknak, olyan utódok is kerül-
hetnek, melyeknek eltérő tulajdonságai vannak. Ezek változatok, variánsok, 
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a természet játékai, melyek továbbszaporításra alkalmatlanok, ha a cél az 
adott tulajdonságok átörökítése.
d.  Feltétel marad a beltenyésztésnél a törzsállatok lehető leggondosabb ki-
válogatása.
(A szerkesztő [André] megjegyzése: „Véleményem szerint ez a fő kérdés”).
 Csak azok [az egyedek] jótékony hatásúak a beltenyésztésben, amelyek 
döntő mértékben hordozzák a szükséges tulajdonságokat...
 Ezekhez a kiindulópontokhoz térek vissza mindig, minden mondatom-
ban. Mert amikor én az állatoknál egy adott tulajdonságot akarok megtar-
tani, az utódokban továbbörökíteni és állandósítani, ajánlatos a gondosan 
vezetett beltenyésztés, de úgy, hogy elkerüljük annak a veszélyét, hogy a 
szervezet legyengülése a beltenyésztés szükségszerű következménye legyen. 
A megemlített analógiák engem nem győznek meg, legalábbis nem kész-
tetnek véleményem feladására.
 Már említettem magyarázatomban, hogy az emberek és állatok sza-
porodásában a legnagyobb különbség az értelemnek, az intellektusnak az 
ember esetében juttatott nagyon nagy szerepben van. De kérdem én: le-
het-e az embernél az én kikötéseim lelkiismeretesen aggályos figyelembe-
vételével valamit kezdeni, különösen ott, ahol satnya párokat hoznak össze, 
és ahol a szív és az értelem egymástól örökre idegen marad?
 Az én erős kosaim a maguk háremében nyilván egészen más helyzetben 
vannak, de még így is fogannak tőlük olyan bárányok, melyek beltenyész-
tésben a törzset tönkretennék. A  bárányoknál viszont van egy megoldás: 
kiherélik őket.
 Ami a lovak esetét illeti, itt sokkal kifinomultabb tulajdonságokat is te-
kintetbe kell venni, mint a bárányoknál. Őszintén be kell vallanom, hogy 
a keresztezés rendszere lótenyésztésünket teljesen tönkretette. A juhoknál 
az egészséget és a gyapjút kell figyelembe vennem. A  lovak esetében vi-
szont még senki sem mondotta meg tisztán és világosan, hogy mi mindent 
kell vizsgálni. Azt hiszem, egy ló erénye a szépség mellett azon tulajdon-
ságaiban áll, hogy valamilyen célnak megfelel. És milyen sokfélének kell 
a lovak felépítésének és képességeinek is lennie. A ló felépítésében egy ne-
hezen nyomon követhető, bonyolult architektúra szövődik össze. Ennek a 
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szervezetnek működnie kell, bár majdnem mindenik egyede eltérő ritmusú, 
tartású..., más, kissé eltérő, változó viselkedésű.
 Szerencsével járhat-e ilyen esetben a heterogén fajták keresztezése? 
Semmiképpen sem! Ezt bizonyítják azok a méneseink, melyek szerencsét-
lenül elsatnyultak, és amelyeket egy évtizede ismét fel kellett újítani.
 Maga André tanácsos úr is elismeri, hogy a természet, ha hagyják, hű 
marad a saját képződményeihez. Ezzel szemben a civilizációban és a házi 
tenyésztésben – eo ipso – a dolgok az őserő elszegényedéséhez és a szer-
vezet gyengeségre való hajlamához szoktak vezetni. Én ezt nemhogy vitat-
nám, de éppenséggel bizonyítékként említeném arra, hogy a civilizációs és 
üzleti kötelékekben élő embernek mind maga, mind állatai számára legin-
kább a természet gazdálkodását kellene megközelítenie.
 Nézzünk meg egy szilaj ménest 100 kancával és 4-6 ménnel! A legerő-
sebb kiharcolja a vezérséget, ezután következnek a gyengébbek. A meghó-
dított kancák hűségesen kitartanak ménjeik mellett. A  leggyengébb mén-
nek gyakran csak néhány megvetett kanca jut, vagy teljesen kanca nélkül 
marad.
 A nemzedékek óta lovakat őrző csikós nagyon is jól tudja, hogy a legerő-
sebb fedezőmének organikus előnyöket is átörökítenek. Csak ezeket fogják 
megtartani a következő nemzedékekben, és ilyenformán itt is beltenyésztés 
van. Hasonlóképpen van ez a gulyákban, valamint a cigája és rackajuhok 
esetében.
 A civilizált ember sajnos abban a helyzetben van, hogy a legsilányabb 
megoldást még szeretnie is kell. Szó sem lehet esetében alaposabb szemre-
vételezésről, válogatásról.
 Tegyük fel, elszánja magát, hogy vegyen egy bikát. Ha már vásárol, ak-
kor valami jobbat választ, és azt jobban táplálja, már csak a befektetett tőke 
miatt is. Nyilván, így jobb borjak is fogannak. De egyik sem olyan, mint ott, 
ahol bőséges táplálékon, a természet rendje szerint, minden bikabornyú 
felnő. Szülőhazámban mindenütt, ahol hagyományos szarvasmarha-te-
nyésztés van, a tél folyamán istállóban tartott bikákat tavasszal, a csordába 
való kihajtás előtt összeeresztik, hogy egymással megharcoljanak, egymás 
között döntsék el a rangsort. Ilyen módon több szép bikát eltávolítanak 
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azután a mezőről, olyanokat is, amelyiket bármelyik tehén elfogadna, ha 
közeledni próbálna. Az ottani elvek szerint ezeket a bikákat eladják a mé-
szárosnak.
 Hasonló sajátosság figyelhető meg a juhok esetében is. 300-400 anya-
juh mellé 6 kost eresztenek, és mindenkor azt tapasztaltam, hogy egy kost 
gyakran 10 anyajuh is követ, míg egy másik kos alig tud magának egy nős-
tényt keríteni.
 Ez mind az én tételemet igazolja. Nevezetesen azt, hogy a mi társadal-
mi berendezkedésünk mellett – akárcsak a természetben – elsősorban nem 
a beltenyésztés, inkább más körülmények idézik elő a leromlást. Az olyan 
dolgok, mint a kitartó figyelem, a minden elfogultság nélküli válogatás, a 
szelekció, melybe semmiféle előítélet nem keveredik, a tenyésztésben meg-
nyilvánuló szigorú rend, továbbá az életrevalóságnak, az egészségnek és 
az anyai gondoskodásnak aprólékos megfigyelésében pontosan követen-
dő rendszeresség azonban igencsak nehezére fog esni annak, aki nemhogy 
szenvedéllyel végezné a dolgát, de még kellő gyakorlattal, rutinnal sem 
rendelkezik.
 Úgy érzem, és úgy gondolom, emiatt még egyszer le kell szögeznem, 
hogy a beltenyésztés nem javasolható minden feltétel nélkül.
 A növényeknél a női virágot egy repkedő rovar, egy kis szellő is képes 
megtermékenyíteni, és mindez olyanformán van a termőhelynek aláren-
delve, hogy előnyben részesülnek bizonyos változatok anélkül, hogy ezt 
akár a legjobb kertész irányíthatná, elősegíthetné vagy akadályozhatná. 
Visszatérek tehát nézeteimhez.
 Ha egy törzstenyészetnek meg akarjuk őrizni a jellegzetességeit, akkor 
soha nem szabad kilépnünk annak az egységnek a köréből, mely ezeket a 
jellegeket birtokolja. Ahhoz, hogy egy ilyen rassznak a keretei között erő-
teljes nemzedékeket alakítsunk ki, a robusztus felépítésű állatokat kell fel-
nevelni. Az legyen a törzsapa, amelyik valamennyi megkívánt tulajdonsá-
got leginkább hordozza. Ha a szabályokat gondosan és pontosan betartjuk, 
akkor biztosak lehetünk, hogy nem következik be az organikus gyengeség22.
 

22  Ezt ma beltenyésztéses leromlásnak nevezzük.
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Nyilván itt is feltétel: személyesen és fáradhatatlan szorgalommal dolgozz, 
ha meg akarod tudni, hogy mit írt elő a természet szabályként, önmaga 
számára.

(Ford.: Prof. Dr. Szabó T. Attila. A fordítást ellenőrizte Dr. Bariska István,  
Dr. Festetics Antal és Dr. Csáti Éva)

A vitát követően Ehrenfels elfogadta Festetics érvelését. Festetics ge-
netikai törvényei meghatározásakor az öröklődésre fiziológiai alapok 
nélkül utalt, de kapcsolatot látott az állatok egészsége és felépítése 
között. Teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy a gyapjú minősé-
gének öröklődésében különböző tulajdonságok játszanak szerepet, de 
ezeknek egy egészséges egyedben ötvöződniük kell. kiterjedt neme-
sítési tapasztalatának köszönhetően kijelenthetjük, hogy törvényei 
empirikusak voltak. munkájának jelentősége később kerül részletes 
tárgyalásra (lásd: Iv. fejezet). Festetics törvényeit orel (1989), Szabó 
és Pozsik (1989, 1990), orel és Wood (1998) magyarázták. gyakorlati 
törvényei és megfigyelései az akkoriban vitatott kérdéshez, a vérfer-
tőzéshez (beltenyésztéshez) kapcsolódtak. A beltenyésztés23 vajon de-
generációhoz vezet (pl. örökletes leromláshoz), vagy éppen ellentétes 
hatást vált ki? Festetics erre azt a választ adta, hogy az attól függ, hogy 
milyen óvatossággal választjuk meg a szülőket az adott tulajdonságra 
nézve. Festetics osztotta geisslern báró véleményét a beltenyésztés-
sel kapcsolatban, aki bakewell angol juhnemesítőhöz hasonló követ-
keztetésre jutott: a beltenyésztés feltétlenül hasznos a tenyészállatok 
előállításában, egészen addig, amíg az határozott szelekcióval párosul. 
A „genetika” szó használata nem vetett azonnali hullámokat a szak-
irodalomban, de lefektette egy később kibontakozó tudományág nevét 

és fontos elméleti alapjait.

23  A  beltenyésztéssel kapcsolatban érdemes megemlíteni az uralkodó habsburg-ház spanyol 
trónjának utolsó uralkodóját, II. károlyt, akit az uralkodó ágban elterjedt belterjes házasságok miatt 
örökletes testi és szellemi betegségek jellemeztek, melyek teljességgel alkalmatlanná tették az 
ország vezetésére, így az uralkodóház II. károllyal kihalt.
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III.

A juhoktól A BorsókIg
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A juhos társAság átAlAkulásA

„A tudománytörténet olyan gondolatokra ösztönöz bennünket, 
amit a tudomány önmagában nem lenne képes felderíteni.” 

Johann karl nestler (1831)

A Juhos Társaság vibráló szellemi környezetében C.C. André 1814-ben, 

a társaság megalapításakor ráérzett, hogy tevékenységükből akár na-

gyobb felfedezés is születhet, amelyet végül 1819-ben Festetics Imre 

írt le. Ezért felmerül a kérdés, miért nem vezetett 1819-ben vagy ké-

sőbb tudományos áttöréshez felfedezésük, és a kísérletek miért nem 

haladtak tovább ebben az irányban? ha a Juhos Társaság tagjai:

i.) motiváltak és kellőképpen elhivatottak voltak;

ii.)  rendelkeztek a megfelelő gyakorlati háttérrel, amelynek 

megfelelő tudományos alapjai voltak;

iii.) gyakorlati megfigyeléseiket hosszútávú kísérletekkel tá-

masztották alá

iv.) rendelkezésükre állt a megfelelő intézményi és szervezeti 

háttér az öröklődéssel kapcsolatos vizsgálataik folytatásá-

hoz, és a megfelelő anyagi forrásokkal is rendelkeztek, sőt a 

kísérletek sikeressége gazdasági haszonnal is járt volna.

Erre egyértelmű válasz lehetne, ha azt mondanánk, hogy a Juhos Tár-

saság tagjait nem érdekelte az öröklődés, csak és kizárólag a belte-

nyésztés és az állatok nemesítése. Lehetséges az állatok nemesítésével 

és elméleti hátterével foglalkozni anélkül, hogy felmerülne, mi az, ami 

átadódik nemzedékről nemzedékre? André alapító beszédéből viszont 

kitűnik, hogy ez már a mezőgazdasági Társaság megalapításakor sem 

volt így, és a modus operandi kettős volt: tudományos és gazdasági cé-

lok által egyaránt vezérelt. A társaság szerkezete 1819-re drasztikusan 
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átalakult, és inkább a „természet legbelsőbb titkai”, „fiziológiai és ge-

netikai törvényei” és azok összefüggései kerültek előtérbe, melyeket 

ekkor még nem helyeztek matematikai alapokra, de erről határozott 

elképzeléseik és terveik voltak. Ezek pedig kristálytisztán jelen voltak a 

társaság tagjainak körében az 1830-as évek közepétől. 1816 és 1820 kö-

zött a nemesítési kísérletek és viták egyértelműen az öröklődés időtlen 

kérdésére koncentrálódtak. Festetics Imre messzemenőleg megelőzte 

korát, és a társaság berendezkedése is merőben egyedi volt. Európá-

ban sehol máshol nem alakult ki ilyen szellemi műhely, amely eny-

nyi tudományágat és ilyen változatos nézőpontokat ütköztetett volna. 

hogy jobban megértsük a Juhos Társaság tevékenységét és a rájuk ható 

tényezőket, vizsgáljuk meg, milyen történelmi események közepette 

végezték tevékenységüket a társaság tagjai.
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Akadémiai szabadság metternich korában

André brünnbe érkezésekor a habsburg birodalom a francia forra-

dalom és a napóleon ellen szervezett valamennyi szövetségben részt 

vett. A nemesség új adókat szavazott meg, és seregben harcoló újoncok 

millióit toborozta, amelynek tízezrei estek el az európai harctereken. 

A katonák ellátása növekvő keresletet kínált a mezőgazdaság számára. 

A katonákat etetni, fegyverezni és ruházni kellett, melyek alapanyaga 

a posztó volt; így jelentősen nőtt a gabona és a gyapjú ára, javítva a ter-

melők és értékesítők lehetőségeit a morvaországi brünnben és a ma-

gyarországi kőszegen is. A kiadások növekedésének finanszírozására 

a habsburg kormányzatnak nem volt megfelelő fedezete, így minden 

olyan tevékenység, amely olcsóbb és nagyobb mennyiségű gyapjú elő-

állítását célozta, élvezte az udvar támogatását. Az  államadósság nö-

vekedésének tompítására papírpénzt bocsátottak ki, melynek értékét 

1811-ben jelentősen le kellett értékelni az elhúzódó háború miatt.   

 A morva és magyar birtokosoknak viszont a „csendes esők és hosz-

szú háborúk” időszaka kedvező volt, így a brünni mezőgazdasági Tár-

saság zavartalanul működhetett, amely napóleon bukásával véget ért. 

1815. szeptember 26-án, a napóleoni háborúk lezárásaként létrejött a 

Szent Szövetség, I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és ma-

gyar király és III. Frigyes vilmos porosz király között, amely egészen 

1848-ig meghatározta az európai politika alakulását. A szövetség célja 

a feudális monarchia fenntartása volt keresztény szellemben, ame-

lyet egy Európára kiterjedő békefenntartó és béketeremtő rendszer 

mentén képzeltek el. „Európa kőművese”, klemens Wenzel nepomuk 

Lothar metternich-Winneburg zu beilstein herceg (innentől röviden 

csak klemens von metternich) (1773–1859) erősen fellépett a liberális 

és antimonarchikus aspirációk ellen (Proudhon 2011). Célja a „francia 

betegség” kigyomlálása és a „jakobinus összeesküvés” felderítése volt. 

A  titkosrendőrség (Inneres Polizeihofstelle) hálózatán keresztül – sa-
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ját szavaival élve – „mindenen megpróbálta rajta tartani a szemét”, 

és „kapcsolatainak köszönhetően semmi sem kerülte el a figyelmét” 

(Sauvigny 1962). A rendőrség eme különleges alakulatának feladata a 

kül- és belföldi személyek politikai és morális (sittliche) tevékenysé-

gének, szervezkedésének felderítése és elhárítása volt (hanson 1985). 

beethoven bécsi utazása során ezekről a következőket írta:

„Sok embert bebörtönöztek itt. Az a szóbeszéd járja, hogy 

forradalom készül, de szerintem amíg az osztrákoknak elég 

barna sörük és kolbászuk van, nem lesz itt semmi. A kül-

városi kapukat este tíz után be kell zárni. A  katonáknak 

pedig csőre töltött muskétáik vannak. Az ember a hangját 

sem meri felemelni, mert a rendőrség azonnal bebörtönzi” 

(Prodhomme 1961).

metternich informátorokat és besúgók százait bérelte fel, hogy a tit-

kosszolgálat az átlagemberek beszélgetéseit is rögzítse, és tájékozód-

jon a birodalom területét uraló közhangulatról.  Ezeket a híreket sze-

mélyesen a Doppelkaiser habsburg–Lotaringiai Ferenc József károly, 

1792-től I. Ferenc néven magyar, cseh és német király, valamint II. Fe-

renc néven német–római császár, majd 1804-től I. Ferenc néven oszt-

rák császár (innentől röviden I. Ferenc) számára szállították. állítások 

szerint I. Ferenc napi Morgenplaisir-ja abból állt, hogy órákat töltött a 

jelentések olvasásával, melyekhez metternich újabb morzsákat hintett 

el, fenntartva ezzel az omnipotencia légkörét (goldstein 1983). 

 A  birodalom az oktatási rendszere fölött is irányító befolyást gya-

korolt, annak érdekében, hogy „felforgató elemek ne tudjanak befér-

kőzni az akadémiai és hallgatói körökbe” (goldstein 1983). Az oktató-

kat elbocsátották, ha „hivatalukat bizonyíthatóan nem tudták ellátni”, 

vagy „téves benyomást gyakoroltak a fiatalokra, és a békét, a közren-

det és a politikai berendezkedést romboló, káros nézeteket terjesztet-
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tek” (mcClelland 1980). A titkosrendőrség szerette volna felderíteni és 

„a káros nézeteket csírájában elfojtani” (Doyle 1978), ezért a rendőrség 

másik különleges osztálya, az Oberste Polizei und Cenzurhofstelle cen-

zúrát gyakorolt a napilapok, kiadványok és tudományos publikációk 

fölött, hogy felderítsék a terjedő „jakobinus összeesküvést”. A napila-

pokat ellenőrizték, a kiadványokhoz és cikkekhez külön megerősítést 

követeltek, a veszélyesnek ítélt szövegeket, könyveket, kiadványokat 

elkobozták, betiltották, és ha szükséges volt, az írókat és az esetleg hi-

bát elkövető cenzorokat büntetéssel sújtották. Ez idő alatt több száz 

tudóst, tanárt és akadémiai személyt bocsátottak el állásából politikai 

indokokkal. Az informátorok és besúgók még az egyetemi professzorok 

által a könyvtárakból kölcsönzött könyvek címeit is nyilvántartották. 

A  filozófiát, mint tudományos diszciplínát az oktatásban betiltották, 

„tekintettel a tudomány botrányos természetére”, mely „bizonyítható 

haszonnal és értékkel nem rendelkezett, csak potenciálisan káros ha-

tások kialakításával” (Alston 1969). A hallgatók külföldi tanulmányút-

jai tiltottak voltak, egyenruhát kellett hordaniuk, és hajukat egy meg-

határozott stílusra vágták. Szintén tiltott volt számukra a kávéházak 

látogatása és az újságok olvasása. Talán ironikusnak tűnik24, hogy az 

1848-as forradalom és szabadságharc éppen egy kávéházból indult út-

jára.

24  Az  felettébb különös, hogy ezeket a sorokat éppen 2019. március 15-én írom. (A  szerző 
megjegyzése.)
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A juhos társAság szEllEmIségE

„Hesperus, mindent visszahozol te
Szerte, amit szórt fénytüzü Eos,

Hozod a bárányt, hozod a kecskét,
De im, örökre rablod a lányát el az anyának.”

Leszboszi Szapphó (i. e. 630/620–570) LP 104.
(Ford.: Hatvany Lajos)

A  morvaországi gazdásági fejlődés kulturális és szellemi fejlődéssel 

is együtt járt, amelynek következménye volt a kibontakozó kulturális 

élet és a patrióta nézetek terjedése. Ezek terjesztéséért elsősorban a 

Vaterlandskunde mozgalmak voltak felelősek. Ezek különféle tudomá-

nyos és kulturális társaságok voltak, melyek a tagok számára heti, havi 

vagy évi rendszerességgel összejöveteleket szerveztek. Ilyen mozga-

lomnak tekinthető a mezőgazdasági Társaság vagy a Juhos Társaság is. 

A mozgalmak tematikusan morvaország – míg a magyar megfelelőik 

magyarország – vizsgálatát helyezték a középpontba. A  tagokat egy-

aránt érdekelte a geológia, a topográfia, az országban lévő természeti 

kincsek felderítése és összeírása, a népességszám változása, a törté-

nelem, a néprajz és a népművészet is, ekkor még kifejezett politikai 

célok nélkül. hugo Salm gróf például előszeretettel gyűjtött népda-

lokat is, de a Juhos Társaság tagjai is elkötelezettek voltak ezen esz-

mék iránt, védelembe véve a jozefinus felvilágosodást. gondolataikat 

igyekeztek megosztani az emberekkel a C. C. André által szerkesztett 

Hesperus hasábjain (Pražák et al. 2003). Ezen gondolatok szimpatizál-

tak Joseg hormayr (1781–1848) gondolataival, aki Spielberg várában 

raboskodott (Almási 2016). „A morva nemesek királyi éke” brünnben 

akkoriban a politikai foglyok elsőszámú gyűjtőhelye volt. Az olasz köl-

tő, Silvio Pellico Börtöneim (Le mie prigioni) című költeményében örö-

kítette meg Spielbergben eltöltött éveit, és az olasz társadalom legszé-
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lesebb rétegeit döbbentette rá az osztrák uralom igazi arcára. hormayr 

1816-ban szabadult a Spielberg kazamatáiból, és hugo Salm rájeci kas-

télyának vendégeként próbálta kiheverni bebörtönzésének borzalmait, 

felkeltve a bécsi titkosrendőrség érdeklődését is. 

 A morvaországi nemesség – a magyarhoz hasonlóan – támogatta 

ezeket az intellektuális mozgalmakat. nyíltan a cenzúra ellen foglaltak 

állást, és a sajtó szabadságát követelték, amelyet retorzióként további 

szigorítások követtek. A napóleoni háborúk lezárását követően pedig 

nem volt akkora szükség a katonaruhák gyártásához használt posztó-

ra, így a gyapjú ára zuhanni kezdett. A habsburg birodalom viszonya 

megváltozott a Juhos Társasághoz, mivel nem volt szükség a gyapjú 

minőségének és mennyiségének bármi áron és gyorsan történő növe-

lésére.  A nemesítők viszont továbbra is gazdasági, kulturális és szel-

lemi fejlődést szerettek volna elérni. Elképzeléseiket a monarchia több 

területéről és számos európai országból származó tagok személyes 

leveleken keresztül osztották meg egymással. Például Festetics Imre 

és hugo Salm levelezésükben nemzeti, tudományos, gazdasági vagy 

éppen irodalmi kérdésekről is értekeztek25. Továbbá a Juhos Társaság 

tagjai helyi, a brünnihez hasonló berendezkedésű társaságokat hoztak 

létre lakhelyükön, pl. Festetics Imre 1815-ben ugyanilyen társaságot 

alapított kőszegen. Ezen gombamódra szaporodó „klóntársaságok” 

tagjai elutaztak a társasági gyűlésekre, vagy éppen ellenjegyezték az 

alapító okiratokat. A gyűléseket erősen áthatotta a patriotizmus szel-

lemisége, felkeltve ezzel a bécsi titkosrendőrség érdeklődését is, amely 

az ilyen szervezkedéseket veszélyként ítélte meg. Ezért informátoro-

kat és besúgókat béreltek fel a tagok megfigyelésére, hogy figyelem-

mel kísérjék a társaságok tevékenységét, és még csírájában el tudják 

fojtani a „francia betegség” terjedését.

25  Festetics Imre levele hugo Salmnak. 1821. január 23. és 27. moráviai Archívum, brno g150/k80 és 
k81.
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Christian Carl André távozása

André az osztrák patriotizmus 

leple alatt próbálta átvészelni 

a késő feudális abszolutizmus 

kedvezőtlen körülményeit a 

Szent Szövetség korában. A  ti-

tokban a mozgalmakkal szim-

patizáló Lažanský gróf sikerrel 

védte meg C. C. Andrét a cen-

zúrától, és gyanúsnak vélt ki-

terjedt külföldi levelezésével 

kapcsolatban. Lažanský gróf 

hivatali távozása után a Juhos 

Társaság tagjain erősödött az 

állami hatóságok és a cenzú-

ra nyomása. A  titkosrendőrség 

levelezésüket felbontotta, és 

erről tájékoztató jelentése-

ket írtak az udvar számára26. 

(123. ábra) Ezeket a helyi pos-

tahivatalhoz csatolt, külön erre 

a célra létesített levélbontó he-

lyiségekben (Logen) végezték, amelyek minden fontosabb városban és 

településen megtalálhatók voltak (Deák á. 2013). A felbérelt informá-

torok a leveleket lemásolták, és ezeket továbbküldték a jelentéseket 

jegyző és aláíró Josef Sedlnitzky (1778–1855) grófnak, aki informáto-

rok komoly hálózatát tartotta fenn (Pajkossy 2006).

26  österreichisches Staatsarchiv AT-oeStA/AvA Inneres PhSt 22 b; AT-oeStA/AvA Inneres PhSt z 
190; AT-oeStA/AvA Inneres PhSt 2118.

12. ábra Az osztrák állami Levéltárban őrzött, 
1820-ban a Festeticsekről készült  

titkosrendőrségi jelentések fedlapja  
(Iratszám: PhSt zI.0385-1820 fol.11v)
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 Ezekben a jelentésekben C. C. Andrét „hazug és haszontalan csaló-

nak” nevezik, „mely jelző a fiára, Rudolfra is helytálló”27. Sedlintzky 

jelentései szerint Andrét telhetetlen becsvágy vezérelte, hogy dema-

góggá és liberális forradalmi eszmék terjesztőjévé váljon, amelyek 

szerinte morbid hiúsággal párosultak (novotný 2002). André és Salm 

azon törekvése, hogy a természettudományok tanulmányozására al-

kalmas külön intézetet hozzanak létre, gyanúsnak bizonyult a bécsi 

titkosrendőrség számára. Ehhez a helyi Auersperg és mitrovský csa-

ládoktól sikeresen kértek további anyagi támogatást. Céljuk az volt, 

hogy a georgikonhoz hasonló intézményt hozzanak létre brünnben, 

amelyről az onv hasábjain gyakran közöltek riportokat. A  bécsi ud-

var számára ez nem volt kívánatos, mert a kamarási kulcsát is elvesz-

tő Festetics györggyel való kapcsolatok kibontakozását látták benne. 

ugyan györgy a közügyektől visszavonult, de testvére, Imre jelentős 

kapcsolatban állt a brünni társasággal. Így az udvar számára bizony-

talan volt, hogy az újonnan alapítandó intézményben milyen nézetek 

szerint zajlana oktatás vagy nemesítési tevékenység. Ezért Salm és 

André morvaországban inkább a Széchényi Ferenc (1754–1820) által 

alapított magyar nemzeti múzeum példáján keresztül képzelték el az 

intézmény létrehozását. Ezzel kapcsolatban leveleztek is Széchényivel, 

és kikérték tanácsait28. 1817 júliusában végül megalapították intézmé-

nyüket brünnben, melyet a kétségek eloszlatása végett I. Ferenc ural-

kodóról Franzes-múzeumnak29 neveztek el. 

 A  társaság gyűlésének jeles eseménye volt, amikor 1819-ben Fes-

tetics Imre a már említett közleményében az öröklődést a „természet 

genetikai törvényeinek” nevezte. A  felfedezés biológiai jelentőségét 

az 1820-ban dupla számmal megjelenő onv oldalai visszhangozták, 

amely két külön mellékletet is megjelentetett ebben az évben, beszá-

27  Sedlnitzky J. jelentése C. C. Andréról, 1823. AT-oeStA/AvA  Inneres PhSt 1823–9239. (karton 
1065.) Fol 23. Austrian State Archives, vienna.
28  Salm h. F. levele Széchényi Ferencnek, 1816. október 22. brünn, moL P 623.
29  Az intézmény ma is létezik moráviai múzeum néven.
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molva a gyűlésről és a beltenyésztés jelentőségéről. A Festetics mód-

szeréről szóló beszámolók elképzelését innovatívnak tartották, ame-

lyek ellentétben álltak a vérfertőzés vallási nézetével. A Juhos Társaság 

és az öröklődés vallási kérdésével könyvében Lehleiter (2014) foglal-

kozik részletesen. Elmélete szerint a modern nemesítési módszerek 

eredményének elfogadása megkövetelte volna a vallási és biológiai 

kérdések szigorú elkülönítését. Ez pedig egy olyan lépés volt, amit a 

társadalom 1819-ben még nem tudott megtenni, így a beltenyésztés-

sel előállított állatokra mint tiltott vérfertőző viszonyból származó 

szörnyszülöttekre tekintettek. Lehleiter (2014) szerint a bárányokra 

mint vallási szimbólumokra tekintettek, amelyek felszabadultak az 

anyagi lét kötöttségei alól. hiszen ha belső tényezők alakítják ki az ál-

latok formáját, azok isteni teremtés nélkül, emberi akarat által is for-

málhatóvá váltak. Továbbá Festetics „genetikai törvényeit” minden 

élőlényre egyaránt érvényesnek tartotta, állatokra, emberekre – ne-

mesekre és a köznépre is.

 A  Franzes-múzeum végül 1820. május 5-én nyitotta meg kapuit, 

azon céllal egyetemben, hogy ott az öröklődés kérdéseivel kapcsolat-

ban további vizsgálatokat végeznek. Ezzel párhuzamosan C. C. André 

a Hesperusban közleményeket jelentetett meg a személyi joggokkal 

és szabadsággal kapcsolatban, amelyek kiterjedtek a mezőgazdasági 

munkát és gyapjúfeldolgozást végző munkások jogaira és követelé-

seire is. A mezőgazdasági tevékenységet irányító munkaadók a belte-

nyésztéssel és gyapjúfeldolgozással kapcsolatban is konzervatív állás-

pontot képviseltek. A kor munkamoráljának megfelelően árvaházakból 

vagy munkásszállókról 6 és 12 év közötti gyerekeket vásároltak, akiket 

a gyapjúfeldolgozókban gyűjtögetőként dolgoztattak. A  gyűjtögetők 

feladata az volt, hogy a gyárakban üzemelő gépek alól a feldolgozás 

során lehulló gyapjúhulladékot összeszedjék, és a mozgó gépezet közé 

beszoruló gyapjúdarabokat eltávolítsák. A  veszteség elkerülése vé-

gett a gépeket túl bonyodalmas lett volna leállítani, majd újraindítani, 
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a gyerekek pedig éppen befértek a gyári gépek alá. mondani sem kell, 

hogy mennyire veszélyes volt ez a munka, ami gyakran a gyárban dol-

gozó gyerekek végtagvesztését okozta, vagy rosszabb esetben az életét 

is követelte. 

 André elképzelése az volt, hogy egy mindenki által értelmezhe-

tő „nemzeti kalendáriumot” kell készíteni, amely „hozzá tud járulni 

a tágabb értelemben vett politikai, művészeti, technikai intelligencia 

kialakításához, amelyből a történelemi tapasztalatok alapján minden 

nagy előrehaladás származik” (Anon 1821).  André a Hesperusban kö-

zölt ezen kritikus oldalakat az onv 1820-as számaiban újranyomtatta. 

vélhetően ez válthatta ki a cenzúra és politikai intervenció elindítását 

C. C. Andréval szemben. A titkosszolgálati jelentésekből egész ponto-

san nem lehetett megállapítani, mi volt a beavatkozás elindításának 

indoka, de a kiadványok megjelenéséből ez tűnik a legvalószínűbbnek, 

ugyanis C. C. André 1820. május 20-án minden brünni társaságban be-

töltött tisztségéről lemondott, amelyet több tag is követett. hugo Salm 

pedig egy felhívást tett közzé, amelyben arra kérte a társaság tagjait, 

hogy álljanak ki André mellett, és méltassák érdemeit, amelyet egy pe-

tícióban tervezett összefoglalni, megakadályozva ezzel André hivatal-

ból történő eltávolítását. Ezzel kapcsolatban Festetics Imre a követke-

ző levelet írta 1821. január 23-án hugo Salmnak:

Méltóságos Gróf!

Nagyra becsült Direktor úr!

1820. december 31-i levelét sajnos csak folyó év január 22-én kaptam meg, 

annál nagyobb sietséggel válaszolok jószándékú írására.

 Ön azt mondja, hogy mint a Földmívelő Társaság direktorának még tel-

jesítendő kötelessége marad, hogy tudniillik a távozó André titkárunk érde-

meit az Ausztriai Álladalomban érdemes, országos hivatallal kéne elismer-
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ni, ennél fogva, mint a társaság tagját barátsággal felszólít engem, hogy 

lelkiismeretem és meggyőződésem szerint tudassam, hogy mit tudok André 

érdemeiről. 

 Gróf úr! Ön kínos helyzetbe hoz engem. Miként is láttassam áttekintően, 

hogy André az évek hosszú során hivatalos alkalmazás, azzal kapcsolatos 

illetmény vagy honorárium nélkül, külföldi lévén magának új hazául Mor-

vaországot választva, többnyire eme ország érdekéhez és fáradozása ter-

mészetéhez szükségszerűen alkalmazkodva, a szomszédos Magyarhonért 

is kitartva, fáradhatatlanul, odaadóan és áldozatkészen, egyre nagyobb 

lelkesedéssel a legjobbat akarva és gyakorolva cselekedett. 

 Hogy erről röviden nyilatkozzak, hitem szerint, legyen szabad nekem az 

Ön emlékezetébe idézni, hogy én mint a mezőgazdaságban buzgólkodó, a 

bölcsek csillaga által Brünnbe vezetve írásainak tudománya és világossága 

által ismert André révén magam is munkálkodok ugyanezen jótékony Mor-

va–Sziléziai Társaságban, melyeket szívből jövő barátsággal fogadtam és 

mutattam be azon uraknak, akik megértvén az ő szándékát, igyekezetének 

oltalmat nyújtottak, az én nagy örömömre, s képes volt néhány pillanatra a 

munkálkodó férfiak körét ugyancsak együttérző örömmel megtisztelni.

 Azok a tárgyalások, amelyeken máris módomban volt részt venni, telje-

sen magukkal ragadtak. Nem csodálkozhattam azon, hogy a morva tiszt-

viselők oly nagy száma hasonló mértékben és jelentőséggel részesült azon 

képzésben és azon igyekezet által, amivel oly nagy fokban érdemelték ki a 

legszigorúbb cenzorok figyelmét. 

 Amennyiben Ön, Gróf úr direktorként, valamint a társaság elnök urai 

most nagyvonalúan beismerik, hogy André a felvázolt terv, a fáradhatatlan 

igyekezete okán e társaság létrehozásában és kiépítésében alapítónak ne-

vezhető, hogy Ő a szüntelen törekvése segedelmével olykor a tagok elegen-

dő igyekezetét is újra rendbe hozta, s ennyiben a jóért való küzdelemben 

egyéniségét és egészségét is kockáztatnia kellett, hogy nekem sem okoz ne-

héz áldozatot beismerni, hogy a magam mezőgazdasági intelligenciámat 
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azóta kezdtem kialakítani, amióta ebben az egyesületben megtanultam 

nézeteimet rendezni. Azóta nem hiszem, hogy létezik jobb, amit környeze-

temben tehetnék, hogy földbirtokosként és hivatalnokként felbátorodtam, 

hogy meglátogassam a mezőgazdaság Olimpuszát, s ezzel az igyekezetet és 

a tudást szaporítván itthon hatékonyabb és felvilágosodottabb lettem, ahol 

ezen két, már létrehozott jóság sietett segítségemre a terjesztésben.

 Azóta érzem és hangosan be is ismertem, hogy mily nagy hálára vagyok 

kötelezve, el is ismerem, hogy már két éve bizonyosan csak azzal a gon-

dolatban jártam a közgyűlésre, hogy szóvá tegyek egy javaslatot, amelyet, 

Gróf úr, most igazi patriotizmussal követ, csak az tart vissza, hogy úgy tűnik, 

hogy a félelem, miként Magyarország nem kevés szemrehányással akarja 

illetni a morva urat. 

 Ezek után bizony a lehető leglelkiismeretesebb tudattal vagyok képes 

megmagyarázni, hogy egy magasabb helyről kiinduló, kívánságunkhoz 

illő, továbbá André, a távozó titkár úr számára megfelelő kitüntetés a kor-

mányzat jószándékú cselekedete lenne. A gesztus Morvaországnak szólna, 

amelyért ez a férfi főképpen dolgozott, továbbá nem csak az egész állada-

lom mezőgazdász közönségének, hanem az univerzumnak is szól, miköz-

ben így az agráriumnak az önérdek fölé emelkedő támogatójára lelnek, s 

érdeme szerint hálára kötelezetten áll előttünk. 

 A  tett továbbá érzelmet és jószándékot jelenítene meg, mert ennek a 

tiszteletre méltó (férfinak) és munkái tárgyának támasza lenne, vele azok 

okulását és dicséretét is elnyerve. A gesztus örömteli kilátásoknak is esélyt 

adna, mert a fény reményt kelthetne arra, hogy az igyekezet most a tár-

saság létét annak tagjai révén élheti meg. Továbbá André utódjai hasonló, 

fáradhatatlan és önzetlen erőfeszítésekre késztetné. 

 Az Ön iránti leghívebb barátsággal legjobbakat kívánva

 Kőszegen, 1821. január 23-án

 A Földmívelő Társaság szolgájaként annak képviseletére.
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 Néhány a közelben lakó és a társaság tagjaként aláíró kijelenti, hogy 

Festetics gróf úr, továbbá Salm gróf direktor nyilatkozatával teljesen egyet-

értenek, továbbá a lehető legszerencsésebb sikert kívánva fejezik ki a leg-

őszintébb hálájukat.

Chernel Ferenc a cs. k. Kerületi Tábla ülnöke Chernel György manu 

propria (sk.)

és a Morva–Sziléziai Fölmíves Társaság tagja 

Farkas József végrehajtó és a Morva–Sziléziai Földmíves Társaság tagja

(Ford.: Dr. Bariska István)

Sajnos semmilyen támogatás, magasztalás vagy írás nem tudta meg-

akadályozni, hogy lesújtson a hóhér pallosa erre a kiváló szervező-

készséggel rendelkező íróra, tanárra, tudósra és gazdasági tanács-

adóra (Wood és orel 2001). A rendőrségi jelentések szerint André 1821 

szeptemberében hagyta el brünn városát, és persona non grata lett az 

egész monarchia területén liberális nézetei miatt. A  szintén posztó-

iparral foglalkozó Stuttgartba költözött, ahol I. vilmos német császár 

szolgálatába szegődött. André brünni távozása a legenyhébb értelme-

zés szerint is a brünni szellemi szabadság korlátozásaként értelmez-

hető (Freudenberger 2003). Ezzel kapcsolatban idézzük fel személye-

sen I. Ferenc gondolatait 1821-ből:

„nincsenek hasznomra a jó tudósok, csak a jó polgárok. 

Az  ifjúságot pedig ennek szellemében kell felnevelnünk. 

Aki engem szolgál, annak azt kell tanítania, amit Én paran-

csolok; akik ezt nem tudják megtenni, vagy új ötletekkel 

hozakodnak elő, azok távozhatnak, vagy megszabadulok 

tőlük” (may 1963).
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André eltávolításával morvaország elvesztette mezőgazdasági és ipa-

ri fejlődésének vezető alakját, a Juhos Társaság főszervezőjét. A  ter-

mészettudomány és az öröklődés kérdéseinek kutatása lelassult és 

ellehetetlenedett a társaság néhány tagja számára. A  társaság és az 

örökléstani viták meghatározó alakjai, hugo Salm és Festetics Imre30 

elhallgattak, míg C. C. Adnré elhagyta brünnt. Akikről nem készültek 

titkosszolgálati jelentések – J. k. nestler és J. m. Ehrenfels –, viszont 

tovább folytathatták munkájukat.

30  österreichische Staatsarchiv, bécs, Ausztria, iratszám: PhSt zI.0385–1820; PhSt zI.6104–1822 
fol.01–48r.
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A juhos társAság André távozásA után

André távozása után fiai, Rudolf és Emil brünnben maradtak. Festetics 

Imre Salm grófnak írott levelében kifejezte, hogy „úgy érzi, minden, 

amiért dolgoztak, évtizedek munkája most elveszett”. André ugyan 

megpróbálta a munkát Stuttgartból összefogni, és a Juhos Társaság 

ügyeit igazgatni, de a fizikai távolság és a titkosszolgálati tevékenysé-

gek munkáját és a vele együttműködők tevékenységét kriminalizálták, 

és a tagok között bizalmi szakadék kezdett kialakulni a beltenyésztés 

és az öröklődés kérdésében. Ahogy Lehleiter (2014) kiváló monográfi-

ájában részletesen taglalja, a társadalom két részre szakadt a „vérfer-

tőzőnek” tartott beltenyésztés kérdésében. A Festetics, André és Salm 

gróf által képviselt oldal úgy tartotta, hogy a beltenyésztéssel „ne-

mes” vonalakat lehet létrehozni, amelyben a hasznos tulajdonságok 

koncentrálhatók. Ezzel szemben a másik oldal félt a megjósolhatatlan 

következményektől és a beltenyésztés veszélyes következményeitől, 

amelyet elsősorban a termékenységgel hoztak kapcsolatba (Wood és 

orel 2001). A Juhos Társaság tagjainak többsége úgy gondolta, hogy a 

beltenyésztés kérdéséről még vitát kezdeményezni is fölösleges. Az ál-

latok vérfertőző pároztatásáról szóló viták ellentmondtak az „Isten 

adta törvénynek”, így a vallási előítéletek csak elmélyítették a mód-

szerrel szembeni előítéleteket (Wood és orel 2001). André nélkül pedig 

lehetetlennek bizonyult a mérleg nyelvének átbillentése, amely a bel-

tenyésztési módszerekre alapozott örökléstani kísérletek folytatását 

jelentette volna.

 André bármennyire is próbálta a munkát folytatni, főleg Rudolf fia 

segítségével, a bécsi titkosszolgálat ezt megakadályozta, és Andréval 

még a kommunikáció is lehetetlenné vált. Festetics Imre levelében 

leírja, hogy ismeri a módját, hogyan kell kapcsolatba lépni André-

val. A Juhos Társaság tagjai kezdetben az Andrénak címzett leveleket 
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Salm rajeci kastélyába küldték, aki azokat a kiadó és szerkesztő Johann 

Friedrich Cottán keresztül juttatta el Andréhoz. A csel nem működött, 

mert a bécsi titkosszolgálat a leveleket elfogta, így megszűnt a cen-

zúra nélküli kommunikáció lehetősége. André Stuttgartban folytatta a 

Hesperus kiadását, amelyben kiáltványokat tett közzé, önkéntesek és 

jóakarók támogatását kérve. 1823-tól kezdve ezek az írások egyértel-

műen udvarellenesek, kétségbeesettek, és erősen áthatja őket a libera-

lizmus. A Hesperusban megjelent írásaiban André őszintén ír az őt ért 

vádakkal kapcsolatban (lásd C. C. André 1826). Erre legjobb példa „Száz 

dukát ára” című írása, melyből álljon itt egy részlet:

„Az intézmények gúzsba köthetők az inkvizíció és a titkos 

rendőrség által. Ez a mi szemszögünkből nézve igen ter-

mékeny talaj egyes államok üldöztetésének történetében 

és a forradalmak forrásának történelmi bizonyítéka is egy-

ben […] A történelem harsogja és vitathatatlanul bizonyít-

ja, hogy mindazon árulók, trónkövetelők és fanatikusok 

meglakolnak, akik számos uralkodó bizalmát kihasználva 

beleegyeztek a kétes törvényhozásba, amely csak elmélyí-

tette az egyenlőtlenségeket. Ez az aljasság minden kétséget 

kizáróan nem hagyható figyelmen kívül […] az elhallgatott 

tényeket (amelyekből temérdek rejtőzik az igazságügy, a 

rendőrség vagy éppen magán személyek szekrényében) 

pedig nyilvánosságra kell hozni, hogy e személyek sötét 

üzérkedéseire fény derüljön, elindítva ezzel egy jelentő-

sebb gyógyulási folyamatot. mindenkinek cselekednie kell, 

akinek lehetősége van és késztetést érez az üldöztetések és 

visszaélések felderítésre.” (C.C. André 1823).  
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mI öröklődIk és hogyAn?

1819-re a brünni juhnemesítők körében kellő tudás halmozódott fel, 

hogy gyakorlati tapasztalataikat Festetics Imre „genetikai törvények” 

néven összefoglalja. Az 1820-as években zajlott kísérletekről és törté-

nésekről, a tudományos alapokra helyezett állat- és növénynemesítés 

kialakulásáról nagyon keveset tudunk. Ezen diszciplínát az olmützi 

Egyetem 1823-ban kinevezett professzora, és a Juhos Társaság tag-

ja, Johann karl nestler (1783–1842) megkísérelte beépíteni oktatá-

si anyagába. Sajnos az 1820 és 1848 közötti brünni időszakot homály 

fedi, és Festetics Imre tevékenysége a társaságban – egészen 1847-ig 

bekövetkezett haláláig – a mai napig ismeretlen. Jelenlegi tudásunk 

szerint visszavonult kőszegi birtokaira, és nem vett részt a társaság 

gyűlésein, nem közölt további cikkeket szaklapokban. Amit biztosan 

tudunk, hogy 1847-ig hivatalosan a társaság tagja maradt. kívánatos 

lenne e korszak részletes feldolgozása a genetika történeti fejlődésé-

nek szemszögéből, mivel ezekben az években jelentős változások tör-

téntek, amelyek felderítése fontos összefüggésekre világíthat rá a jö-

vőben. Az alábbiakban megkísérlem vázlatosan összefoglalni a Juhos 

Társaságban tevékenységét ezen időszakban.

 André 1821-es távozását követően a társaság tagjai eredményeiket 

egy új lapban, a Mittheilungen oldalain tették közzé. A társaság titkári 

pozícióját J. C. Lauer31 (1788–1867) töltötte be, egészen haláláig. 1827-

re a olmützi Egyetem fiatal professzora már kidolgozott kurikulummal 

rendelkezett a „Tudományos állat- és növénynemesítés” tárgyhoz, 

melyben fontos helyet kapott a juhnemesítés. két évvel később nestler 

megkezdte oktatási jegyzeteinek publikálását brünnben (nestler 

1829), és szoros barátságot kötött a brünni Szt. ágoston-rendi ko-

lostor újonnan kinevezett főapátjával, Cyrill Franz napp-pel (1792–

31  Lauer akkor is betöltötte ezt a pozíciót, amikor 1865-ben mendel felolvasta híres közleményét.
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1867). napp 1826-ben tagja lett a mezőgazdasági Társaságnak, és 

különös érdeklődést mutatott az öröklődés kérdései iránt, amelyet az 

ágoston-rendi szerzetesrend alapítójának filozófiai írásai motiváltak. 

Szt. ágoston megpróbálta vallási alapokra helyezni az Arisztotelész 

és hippokrátész által kidolgozott, öröklődésről kialakított filozófiai 

eszméket. napp 1827-ben – ekkor már a Juhos Társaság elnökségének 

tagjaként – meghívta a brünni Filozófiai Intézet előadójának Franz 

Diebl-t (1770–1859), aki önképzett, növénynemesítésben jártas szak-

ember volt. hárman, nestler, napp és Diebl oroszlánrészt vállaltak a 

brünnben tovább folytatódó állat- és növénynemesítési kísérletek 

szervezésében. Diebl, nestlerrel ellentétben a növények nemesítését 

részesítette előnyben az állatokéval szemben, és 1835-től több kötet-

ben foglalta össze elképzeléseit (Diebl 1835–1841). Eredményei rövi-

den a következő fontosabb pontokban foglalhatók össze:

i) a nagyobb termőképességű növényfajták létrehozásához 

fontos a szülők gondos megválasztása;

ii) meglátása szerint a termőképesség és egyéb tulajdonságok 

átadásának vizsgálatához különösképp alkalmas a borsó és 

a bab;

iii) elképzelése szerint egy jó mezőgazdász ötleteit és meglá-

tásait szóban és írásban is jól tudja kommunikálni, tudá-

sa fejlesztéséhez pedig minden más testvértudományból 

merítkezik.

nestler és Diebl előadásai és írásai – amelyek egyre inkább az örök-

lődés (Vererbung) és az abban fontos szerepet játszó „genetikai erő” 

elméleti alapjainak tanulmányozása felé irányultak – hatalmas vissz-

hangot keltettek a mezőgazdasági Társaság tagjai között. A Festetics 

Imrével vitázó Ehrenfels báró 1831-ben közleményében a következőt 

írta:
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„A természet legfontosabb pillérei az anyag formálásában 

továbbra is a környezet, a táplálás és a generáció. Ezen há-

rom tényező kölcsönhatása közül a generáció, a genetikai 

erő az, amely a legerősebb” (Ehrenfels 1831).  

Ehrenfels cikkében a Festetics Imre által megalkotott terminológi-

át használta. Az  1836-os gyűlésen további fontos kérdéseket fogal-

maztak meg a jelenlévők. A  fennmaradt beszámolóból kiderül, hogy 

nestlernek meggyőződése volt, hogy „a juhnemesítés jobbításához 

legnagyobb mértékben hozzájáruló tényező a nemes állatok átörökítő 

kapacitása (Vererbungsfähigkeit)”. napp emlékeztette a tagokat, hogy 

véleménye szerint mindkét nem képes átörökíteni külső és belső jel-

lemzőinek szerveződését az utódokban, továbbá hangsúlyozta, hogy 

a beltenyésztés rávilágított arra, hogy az öröklődés jelensége létezik. 

mint mondta: 

„A  tulajdonságok öröklődését az előállítótól (Erzeuger) az 

előállított (Erzeugten) irányában a pároztatott állatok leszár-

mazás általi rokonsága (gegenseitige Wahlverwandschat) 

befolyásolja. Ezért a kosokhoz párosított anyajuhoknak 

kapcsolódniuk kell a külső és belső szerveződés kialakítá-

sához […] ennek tanulmányozása pedig külön fiziológiai 

tanulmány tárgyát kell, hogy képezze.” (Teindl et al. 1836) 

A következő évi gyűlésen napp ismételten az öröklődésre összpontosí-

tott, és a következő nagyon fontos kijelentést tette:

„A  vita teljes mértékben eltért a kívánatos öröklődési kér-

désektől. nem a nemesítés elméleti kérdéseivel kellene 

foglalkoznunk […] a kérdés az kell, hogy legyen: mi örök-

lődik és hogyan?” (bartenstein et al. 1837) 
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Szintén ugyanebben az évben nestler (1837) napp előadására vála-

szolva, „Öröklődés a juhnemesítésben” címmel jelentette meg könyvét. 

Ebben kitér a természet és nemesítő kapcsolatára az állat- és növény-

világban egyaránt, Festetics Imrét is idézve munkájában.

„Az állatvilágban használatos faj és fajta fogalmak ugyan-

arra vonatkoznak, mint a növényvilágban használt faj és 

változat kifejezések. megkérdőjelezhetetlen pontossággal, 

emberi beavatkozás nélkül csak a természet képes előál-

lítani a környezeti tényezők által fajokat. Az  ember a ter-

mészeti erőkhöz hasonlóan a szaporodás és testi szerve-

ződés folyamatában csak eltérő módosulatokat hoz létre. 

Ezen deviációk öröklődésüknek megfelelően a keletkezés 

pillanatától számítva felerősödhetnek vagy eltűnhetnek.” 

(nestler 1837)

nestler arra próbált rávilágítani, hogy az ember is hozhat létre „de-

viáns módosulatokat” a „természetes fajokból”, de ennek sikere az 

egymást követő nemzedékekben a tulajdonságok átörökítésétől függ. 

Ezzel arra mutatott rá, hogy az öröklődés bizonyos fokú mértékben 

történik meg. A nemesítő a legnagyobb mértékű bizonyosság elérésére 

törekszik, máskülönben csak az idejét fecséreli. nestler a társaság tag-

jait arra kérte, hogy osszák meg nemesítési naplójukban vezetett fel-

jegyzéseiket az állatok tulajdonságáról az utódnemzedékekben, hátha 

közös erővel ezekben összefüggéseket tudnak felfedezni (nestler 1837).

 nestler, napp és Diebl fontosnak tartotta a beltenyésztés által tör-

ténő örökléstani vizsgálatok folytatását és példamutatónak tartották 

bakewell munkásságát. nestler 1823-tól egészen 1841-ben bekövetke-

zett haláláig folyamatosan napirenden tartotta a kérdést, és 18 éven 

keresztül próbálta meggyőzni a Juhos Társaság tagjait, hogy a belte-

nyésztésről további vitákat kell kezdeményezni. A beltenyésztés mód-
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szerét a „tudományos” jelzővel illették, és úgy gondolták, hogy az 

utódok tulajdonságainak felmérése és az egyes tulajdonságok szigorú 

szelekciója által azok öröklődése egyértelműen tisztázható.

 A  társaság tagjai a taggyűlések jegyzőkönyvei szerint ettől elzár-

kóztak, és úgy gondolták, a beltenyésztésről még vitatkozni sem ér-

demes (Wood és orel 2001). napp kérdésfeltevésével – „mi öröklődik 

és hogyan?” – a társaság tagjainak elzárkózó és ítélkező véleménye 

változásnak indult. nestler (1839) Festetics Imre beltenyésztésről szó-

ló cikkének 20. évfordulóján egy részletes tanulmányt jelentetett meg 

a Mittheilungen szaklapban, amelynek „A beltenyésztésről” címet adta, 

utalva ezzel Festetics korábbi munkájára. Az utaláson kívül apróléko-

san részletezte bakewell módszereit, és Festetics Imre munkájával is 

foglakozott:

„A beltenyésztés gróf Festetics Imre által vált ismeretessé, 

aki 1803-ban egy kossal és 9 anyajuhhal kis zárt tenyésze-

tet hozott létre, ahol nemzedékeken át az apa a korábbi fiú 

volt. beszámolóját a 1819. évi 22. számban lehet olvasni. 

A  nemes gróf, Ehrenfels báróval folytatott beltenyésztési 

vitában, aki a keresztezési rendszert méltatta, azt is meg-

jegyezte, hogy: nem folytatható feltétel nélküli beltenyész-

tés” (nestler 1839).

nestler halála után, 1841-től kezdődően nappre és Dieblre hárult a bel-

tenyésztés általi öröklődés kérdéseinek további vizsgálata. mivel Diebl 

növénynemesítő volt, így a juhok helyett a vizsgálatokhoz a termesz-

tett gyümölcsök, a szőlő, erdészeti fafajok tanulmányozását javasolta, 

különös tekintettel a borsóra és a babra (Diebl 1844). növénynemesí-

tési eljárásairól 1844-ben egy könyvet is kiadott, amelyről előadásokat 

is tartott brünnben. Az előadások aktív résztvevője volt egy érdeklődő 

szerzetes, akit gregor mendelnek hívtak.
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mEndEl BorsóI

Az  ifjú mendel kísérletei megtervezéséhez támaszkodhatott a 

brünnben már több mint ötven éve felhalmozódó állat- és növényne-

mesítési tapasztalatokra. kísérleteinek az volt a célja, hogy „a hason-

ló fajok (Arten) közötti hibridekben megjelenő tulajdonságok feltűnő 

szabályosságait tanulmányozza” (mendel 1866a)32, mely jelenséget 

korábban „számos gondos megfigyelő” feljegyezte már. kísérletei 

elvégzéséhez pedig az eleve beltenyésztett (öntermékenyülő) borsót 

választotta. napp és Diebl hatására kezdett a növények változatossá-

gával foglalkozni, és kísérleteiben megpróbált pontos választ keresni 

napp „mi öröklődik és hogyan?” kérdésére. nemesítési törekvései he-

lyett jobban érdekelte a természet és az ott megjelenő változatosság, 

ezért 1846-tól belépett a mezőgazdasági Társaság tagjai által alapí-

tott új Természettudományos Társaságba, amely kezdetben csak kü-

lön szekcióként működött a Juhos Társasághoz hasonlóan. A társaság 

tagjait elsősorban az érdekelte, hogy a fajok hogyan tesznek szert jel-

lemző tulajdonságaikra, és azokat mi alakítja ki. 1861-ben a társaság 

tagjai kiváltak a mezőgazdasági Társaságból, és önálló társaságként 

működtek tovább. mendel keresztezései során gondosan eltávolítot-

ta a borsóegyedek ivarszerveit, és irányított keresztezéseket folytatott. 

Az  utódgenerációkban megjelenő egyedek tulajdonságait (gömbölyű 

vagy szögletes magvú, sárga vagy zöld magszín) pedig gondosan fel-

jegyezte, majd a több éven keresztül elvégzett keresztezéseket a Fes-

tetics (1820) által is fontosnak ítélt matematikai módszerek alapján 

próbálta értelmezni. Ehhez a bécsi Egyetemen fizikából és matemati-

kából szerzett tapasztalatait használta fel. úgy gondolta, hogy az egyes 

tulajdonságokat, mint a magszín, elkülönülő „faktorok” (ma ezeket 

32  mendel munkáját már 1865-ben felolvasta a Természettudományi Társaság gyűlésén, ahol a 
Juhos Társaság korábbi tagjai is jelen voltak, és az ülés levezető elnöke az öreg Laurel volt. Írását csak 
egy évvel később közölték a társaság folyóiratában.
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géneknek hívjuk) határozzák meg, és ezek átadása egy meghatározott 

számviszony-rendszer szerint történik. munkáját ma „mendeli-sza-

bályokként” emlegetjük. Ezek röviden összefoglalva kimondják, hogy 

az egyes örökletes faktorok egymástól függetlenül kombinálódnak, és 

így adódnak át az utódgenerációba. Ezen faktoroknak pedig két elkü-

löníthető fajtája van. Az  egyik rejtőzködő (recesszív), a másik pedig 

domináns. A rejtőzködő tulajdonságok az első utódgenerációban nem 

mindig jelennek meg, hanem csak később, meghatározott gyakoriság-

gal a második utódgenerációban nyilvánulnak meg. Ez akkor történik, 

ha ilyenkor két rejtőzködő faktor összekerül. Ez lényegében Festetics 

(1819) „genetikai törvényei” között felsorolt b) pontjának matemati-

kai igazolása. Ezen kívül azt is megfigyelte, hogy a hibrid generációk-

ban előfordulnak köztes tulajdonsággal rendelkező egyedek, amelyek 

mindkét szülőtől eltérnek.

 mendel a borsókísérletek tapasztalatait méhekkel is igazolni pró-

bálta (vacerek 2015), de azok tulajdonságainak öröklődése sokkal 

összetettebb volt, így borsóban megfigyelt eredményeit nem tudta 

bizonyítani, és eztán inkább a meteorológiával foglalkozott. ha mai 

szemmel tudományos tevékenységére mindenféle előzmény nélkül 

tekintenénk vissza, biztosan meteorológusnak tartanánk, mert sokkal 

több ilyen jellegű közleménnyel rendelkezett (összesen nyolc mendel 

1863; 1864; 1865; 1866b; 1869; 1871; 1879; 1882). Sőt, a meteorológiai 

közleményeit már három évvel elhíresült borsókísérletei előtt megje-

lentette.

 következtetéseit, Festetics Imréhez hasonlóan, élete során nem ér-

tették meg, és méhkísérletei csak összezavarták, így eredményeiben 

bizonytalan hitben halt meg. 
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munkájának jelentőségére és az utódgenerációkban megjelenő 3:1 ha-

sadási arány33 jelentőségére senki nem figyelt fel.

33  mendel borsókísérletekben tiszta egy vagy több tulajdonságra – pl. sárga (AA) és zöld (aa) magszín 
– nézve homozigóta vonalakat használt. megfigyelései szerint az első utódgenerációban (F1) minden 

egyed egyforma (uniformis) volt – sárga magszínű (AA  vagy Aa). A  második (F2) generációban 
viszont a magszín tulajdonságok 3:1 arányban hasadnak. Az utódok fenotípusa, magszíne mindig 3 
sárga (AA és Aa), és az 1 zöld (aa) arányra vezethető vissza. vagyis az F2 generációban a nagyszülők 
tulajdonságai újra megjelennek. Ezt ismerte fel Festetics Imre is, de matematikai modell, vagyis 3:1 
hasadási arány nélkül. mendel a 3:1-es arányból arra következtetett, hogy a magok színét két faktor 

– ma ezeket nevezzük géneknek – határozza meg. Az ivarsejtek (gaméták) pedig ezen faktoroknak 
csak az egyikét hordozzák (A = sárga és a = zöld), amelyek véletlenül kombinálódnak, és a domináns 
allélra homozigóta (AA), heterozigóta (Aa) vagy a recesszív allélra heterozigóta (aa) egyedek 
keletkeznek. A hasadási aránynak megfelelően 3 egyed hordozza a domináns allélt (sárga fenotípus), 
míg a negyedik a recesszívet (zöld fenotípus), viszont ezen genotípusok szegregációja mindig 1 (AA) 
: 2 (Aa) : 1 (aa).  
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BAtEson CsIrkéI

mendel munkájára nem figyeltek fel, hiába jelent meg a brünni 

Természettudományi Társaság közleményeiben (Verhandlung des 

Naturforschenden Vereins in Brünn), amely Európa-szerte elérhe-

tő szaklap volt. Erre csak később, 1900-ban került sor az úgyneve-

zett „újrafelfedezések” során, amikor három európai botanikus (Carl 

Correns, Erich Tschermal-Seysenegg, hugo de vries) „egymástól füg-

getlenül” kísérletekkel igazolták mendel következtetéseit. A történet-

hez jelentős mértékben hozzákapcsolják az angol William batesont 

(1861–1926) is, aki ugyanebben az időben mendel munkájának az első 

számú terjesztőjévé vált, majd 1905-ben levelében kitalálja a genetika 

szót, és kezdetét veszi a genetika évszázada. De ezekkel az állításokkal 

több probléma is van, amelyek pontosítására Szabó és Poczai (2019) 

világított rá.

 mendel munkáját 1866-ban elküldte a kor egyik legjelentősebb bo-

tanikusának, az akkor münchenben dolgozó Carl von nägelinek (1817–

1891). borsókísérletein kívül mendel beszámolt nägelinek hölgymállal 

(Hieracium) végzett keresztezési kísérleteiről is. A  két kutató között 

részletes és hosszadalmas levélváltás alakult ki, amelyben nägeli elha-

nyagolhatónak értékelte mendel munkáját, mendel óriási csalódására. 

A hölgymállal végzett kísérletekre nägeli viszont felhívta tanítványa, 

Carl Correns (1864–1933) figyelmét, aki a borsókísérletek eredményé-

nek tudta nélkül saját öröklődési kísérletekbe kezdett. Eredményeit 

már mendel munkájára hivatkozva, 1900-ban publikálta, elismer-

ve mendel teljesítményét (Correns 1900). Fontos megjegyezni, hogy 

mendel munkájában soha nem utalt felismeréseire a törvény szóval, 

ezeket Correns foglalta össze a szabály (Regeln) kifejezést használva 

az i) szegregáció ii) független hasadás és iii) dominancia szabályában. 

A törvény (angol Law) kifejezést először az ecetmuslicákban a gének 
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kromoszómákhoz kötődésének felfedezésért 1933-ban nobel-díjat 

elnyerő Thomas hunt morgan (1866–1945) használta (morgan 1919), 

Correns (1900) német szabály kifejezését félrefordítva. Correns köz-

ben feleségül vette nägeli unokahúgát, megörökölve ezzel mendel és 

nägeli levelezését, amelyből később egy szerkesztett kötetet készített. 

 Correnstől függetlenül a holland hugo de vries szintén 1900-ban 

közleményében (de mendelre való hivatkozás nélkül) számolt be ke-

resztezési eredményeiről, ugyanabban az évben, amelyben Correns 

(de vires 1900). Azt állította, hogy mendel eredményeinek ismerete 

nélkül jutott hasonló következtetésekre. Eredményeiről egyik tanítvá-

nya, Stomps (1954) árulta el az igazságot, mely szerint de vries bizo-

nyosan ismerte és olvasta mendel 1866-os cikkét. martinus beijerinck 

(1851–1931) jóval cikke megírása előtt egy levelet küldött de vries-nek, 

amelyben mendel munkájának egy másolata volt. beijerinck a követ-

kező kísérőszöveget írta de vres-nek: „Ismeretes számomra, hogy 

hibridekkel foglalatoskodsz, így egy bizonyos mendel által írt tanul-

mány másolata 1866-ból bizonyosan felkelti majd érdeklődésed”.  

 A harmadik kutató, az osztrák Erich Tschermak-Seysenegg (1871–

1962) „független felfedezésének” történetét pedig nemrég Simunek et 

al. (2011) tárta fel részletesen. Tanulmányuk szerint Erich Tschermak-

Seysenegg 1898-ban érkezett a belgiumi ghent városába, hogy ott 

botanikai tanulmányokat folytasson. Julius macLeod (1857–1919) 

professzor tanácsára öntermékenyülő és keresztbeporzású növény-

kísérletekbe kezdett, hibridizációs kísérleteihez pedig a borsó növé-

nyeket választotta. ugyancsak 1898-ban meglátogatta a hollandiai 

Amszterdamban a hasonló témában kutató hugo de vries-t, akivel ba-

ráti levelezési viszonyt alakítottak ki. 1899 októberében Tschermak-

Seysenegg bécsbe visszatérve F2 generációs kísérleti eredményeinek 

elemzésébe kezdett, amelyre disszertációja befejezéséhez volt szüksé-

ge. visszaemlékezései szerint bécsben találkozott először a Liebenberg 

magánkönyvtárában mendel 1866-os munkájával, amit 1899. október 
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10. és december között tanulmányozott (Tschermak-Seysenegg 1958). 

1900. január 17-én Tschermak-Seysenegg leadta disszertációját, majd 

március 26-án de vries küldött egy példányt franciául és németül írott 

munkájából. Az  utóbbit „A  hibridek szegregációjának törvénye” (Das 

Spaltungsgesetz der Bastarde) címmel de vries 1900 márciusában küldte 

el a Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft című szakfolyóirat-

nak. Tschermak-Seyseneggben ekkor fogalmazódott meg, hogy ered-

ményeit minél hamarabb közzé kell tennie. 1900 májusában kézhez 

kapta Correns (1900) cikkének másolatát, ami áprilisban jelent meg, 

szintén a Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft folyóiratban 

németül, „Gregor Mendel törvényei a változékony hibridek utódainak 

viselkedéséről” címmel (Gregor Mendel’s Regel über das Verhalten der 

Nachkommenschaft der Bastarde). Erich Tschermak-Seysenegg test-

vére, Armin tanácsára, aki a hármas felfedezés ötletét pártolta, május 

16-án elküldte disszertációjának kivonatát – ugyanabba az újságba, 

ahol de vries és Correns munkái is megjelentek –, amely végül június 

2-án jelent meg (Tschermak-Seysenegg 1900). manapság 1900 ezen 

eseményeit tanítják az iskolákban röviden mendel munkájának „újra-

felfedezéseként”. minden különösebb magyarázat nélkül Correns, de 

vires és Tschermak-Seysenegg mendel eredményeinek újrafelfedezői. 

A genetika oktatása során általában szó sem esik a mendelt megelőző 

brünni eseményekről és a Juhos Társaság tagjairól, mint például Fes-

tetics Imréről.

 Egy másik érdekes tény, ami a genetika tudományának elnevezése 

körüli vita tárgyát képezi. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy ezt a nap-

jainkban nagy jelentőséggel bíró tudományágat miért nevezik geneti-

kának? Erre a leggyakrabban azt a választ kapjuk, hogy egy bizonyos 

William bateson 1905-ben levelet írt Adam Sedgwicknek34 (1854–1913), 

melyben először használta a genetika kifejezést.

34  ugyanígy hívták Darwin zoológia professzorát is, de a két személy a rokoni kapcsolat ellenére 
nem azonos egymással.
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 A levél átirata a következő:

„Tisztelt Sedgewick, 

Ha a Quick alapítvány forrását az öröklődés és változatosság tanulmányo-

zásához kapcsolódó professzori ösztöndíj létrehozásához tervezik felhasz-

nálni, a legjobb név erre »Az örökléstan Qucik professzora« lenne. Egyetlen 

általánosan elfogadott szó sem fedi ennek értelmét. Égető szükség van egy 

ilyen szóra, és ha ki kéne találni egyet, a »Genetika« erre éppen megfelel-

ne […]”35

Az ifjú bateson az 1880-as évektől kezdődően érdeklődött az öröklődés 

és a fajok természetes változatossága iránt. A  növények kezdetektől 

fogva lenyűgözték, de zoológusként közelebb álltak hozzá az állatkí-

sérletek. Elképzelése szerint léteznie kellett egy olyan törvényszerű-

ségnek, amely minden élőlényre hasonló módon hat, és egyformán 

igaz a növényekre, az állatokra és a föld minden élőlényére. Elméletét 

bizonyítandó 1890-től barátjával és kollégájával, Reginald Crundall 

Punnett-tel36 (1875–1967) egy elhagyatott templomi épületben fekete 

csirkéket kereszteztek. bateson kísérleteit a Cambridge-i Egyetemen 

komolytalannak tartották, így elesett minden tudományos támoga-

tástól és állástól. Ezért az egyetem menzáján dolgozva próbálta fenn-

tartani magát és családját. Eközben barátjával, Punnett-tel végzett 

kísérleteik során arra figyeltek fel, hogy a keresztezett fekete csirkék 

utódai nem mindig fekete tollazatúak, az utódok egy része fehér színű 

lesz. Az  eredményeken meglepődtek, és azon gondolkoztak, hogyan 

lehetséges, hogy két fekete csirkének fehér utóda születik. minél több-

ször ismételték meg keresztezéseiket, annál érdekesebb felismerésre 

35  A  levél 1905. április 18-án elküldött eredeti angol szövege a következő: Dear Sedgewick, if the 
Quick fund were used for the foundation of a Professorship relating to Heredity and Variation the best title 
would I think, be ‘The Quick Professorship of the Study of Heredity.’ No single word in common use quite 
gives this meaning. Such a word is badly wanted, and if it were desirable to coin one, ‘Genetics’ might do. 
Either expression clearly…”
36  Punnettről nevezték el a genetikaoktatásban elhíresült táblázatot. 
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jutottak. Az utódgenerációkban a fehér csirkék aránya mindig 3:1-hez 

volt. Akárhányszor ismételték meg a csirkék keresztezését, az mindig 

3:1 arányú fekete:fehér csirkéket eredményezett. Elméletük szerint a 

szülők az utódoknak valamiféle instrukciót adtak át, amelyek a fekete 

és fehér csirkék arányát állandóan tartották. ma ezeket az instrukci-

ókat nevezzük géneknek. Ezen arányok megértése nélkülözhetetlen 

az öröklődés mélyebb összefüggéseinek felismeréséhez. bateson és 

Punnett azt feltételezték, hogy a csirkékben megfigyelt szabályszerű-

ségek más élőlényekben is ugyanígy működnek. Ezért háziállatok tu-

catjaival kezdtek kísérletezni, hogy a 3:1 arányszámot igazolni tudják. 

A rengeteg állat fenntartása viszont egyre több költséggel és munká-

val járt. mivel pénzszűkében voltak, így önkéntesek segítségét kellett 

igénybe venniük. Az  önkénteseket a Cambridge-i newnham College 

hallgatói közül toborozták. mivel az intézmény minden hallgatója 

hölgy volt, ezért a háziállatok keresztezésében részvevő önkénteseket 

csak „bateson hölgyekként” emlegetik. később hasadási arányokat fi-

gyeltek meg más jellegek, pl. tarajforma öröklődésével kapcsolatban 

is. Például a rózsa- és borsótarajú csirkék keresztezésekor az utódok 

egy új fenotípust, diótarajat növesztettek. Az első keresztezés utódai 

között 9:3:3:1 arányban jelent meg a dió:rózsa:borsó:egyszerű taraj-

forma. (bateson 1902; bateson és Punnett 1905–1908). 

 bateson 1900 májusában brünnbe utazott, ahol meglepő felisme-

résre jutott. Egy bizonyos gregor mendel 34 évvel korábban már felfi-

gyelt a 3:1 hasadási arányra, csak nem csirkékben, hanem borsókban. 

hazatérve bateson lefordíttatta mendel tanulmányát (bateson 1902), 

és ettől kezdve a mendeli öröklődés tanainak terjesztőjévé vált. ha 

bateson mendel tanulmányát olvasva meglepődött, vajon hogyan re-

agált volna, ha kézbe veszi Festetics Imre „a genetika törvényeinek” 

leírásával foglalkozó munkáját, melyben bateson levelét megelőzően, 

86 évvel korábban használta a genetika szót?
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IV.

FEstEtICs ImrE 

hAgyAtékA
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FEstEtICs ImrE munkásságA

Fontosnak tartom, hogy közreadjak egy pontos listát azokról a mun-

kákról, amelyeket Festetics Imre készített. úgy tűnik számomra, hogy 

a munkák idézetével és tartalmával kapcsolatban mind a magyar, mind 

a nemzetközi szakirodalomban tévedések és pontatlanságok alakultak 

ki. Ezek pontosítása a további eredményes munkához és kutatáshoz 

nélkülözhetetlen. Jelenleg kilenc olyan publikációról tudunk, amelyet 

az Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen című szaklapban Fes-

tetics Imre német nyelven publikált. Ezen kívül ismeretes még egy ma-

gyar nyelven, a nemzeti gazda című szaklapban 1815-ben megjelent 

közleménye is. Ez a tíz közlemény alkotja Festetics Imre tudományos 

hagyatékát.  Fontos megemlíteni, hogy ezek részletes tudománytörté-

neti feldolgozása egyáltalán nem, vagy csak részlegesen történt meg. 

A tíz közlemény közül nyolc a juhtenyésztés általános módszereivel és 

technikai leírásával foglalkozik. Fontos volna ezen közlemények ala-

pos feldolgozása és beillesztése a korábban tárgyalt juhtenyésztési vi-

ták történeti áramlatába, így árnyaltabb képet kapnánk az Ehrenfels és 

Festetics között kialakult vita előzményeiről, és betekintést nyernénk a 

gróf kőszegen végzett nemesítő tevékenységébe és alkalmazott mód-

szereibe is. A közlemények idézete körül is pontatlanságok alakultak 

a szakirodalomban, ezért az alábbiakban közreadom a cikkek pontos 

idézetének listáját.

I. Festetics E. (1815) Aus einem Schreiben des herrn grafen 

Emmerich Festetics zu güns in ungarn37. Oekonomische 

Neuigkeiten und Verhandlungen 69:547–548.

37  magyarul: A kőszegi Festetics Imre gróf úr egyik írásából.
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II. Festetics E. (1819) Erklärung des herrn grafen Emmerich 

von Festetics38. (vergleichen nr. 38., 39. u. 55., 1818). 

Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen 2:9–12. 

III. Festetics E. (1819) Erklärung des herrn grafen Emmerich 

von Festetics39. Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen 

3:18–20.

IV. Festetics E. (1819) Erklärung des herrn grafen Emmerich von 

Festetics. Anmerkungen des herausgebers40. Oekonomische 

Neuigkeiten und Verhandlungen 4:26–27.

V. Festetics E. (1819) Weitere Erklärung des herrn grafen 

Emmerich Festetics über Inzucht41. Oekonomische 

Neuigkeiten und Verhandlungen 22:169–170. 

VI. Festetics E. (1820) bericht des herrn Emmerich Festetics als 

Repräsentanten des Schafzüchter-vereins im Eisenburger 

Comitate42. Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen 

4(19):25–27.

VII. Festetics E. (1820) Äuserung des herrn grafen Festetics43. 

Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen 15(20):115–

119.

VIII. Festetics E. (1820) bericht des herrn grafen Emmerich 

Festetics über die vom Schafzüchter-verein angeregten 

versuche der heckelsfütterung nach Petrische methode44. 

Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen 25(20):193–

195.

38  Festetics Imre gróf úr magyarázata
39  ua.
40  Festetics Imre gróf úr magyarázata. A szerkesztő megjegyzései.
41  Festetics Imre gróf úr további magyarázata a beltenyésztésről.
42  Festetics Imre gróf úr jelentése a vas megyei Juhtenyésztő Egyesület képviseletében.
43  Festetics Imre gróf úr nyilatkozata.
44  Festetics Imre gróf úr beszámolója a Juhtenyésztő Egyesület által indítványozott, Petri-féle 
szecskázott takarmányozási kísérletől.

Peter Poczai
Öntapadó jegyzet
Ezt a cikket valószínűleg CC André írta és nem Festetics.
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IX. Festetics E. (1822) Über einen Aufsatz des hrn. I. R. in 3ten 

hefte des Jahrganges 182145. Oekonomische Neuigkeiten und 

Verhandlungen 92:729–731.

Az  1820-ban megjelent közlemények esetében fontos a kötetszámok 

idézése is, mivel ebben az évben az onv két dupla számmal jelent meg, 

amelyhez két külön melléklet (Beilage) is tartozik. Ezekben nem kezd-

ték újra az oldalak számozását, így csak az oldalszámok idézése négy 

eltérő kötetre utalhat az adott évben. A  másik gyakori szakirodalmi 

tévedés éppen Festetics Imre sokat idézett, és a „természet genetikai 

törvényeit” taglaló írásával kapcsolatos, amely ebben a felsorolásban 

az v. A mű címe „Festetics Imre gróf további magyarázata a beltenyész-

tésről”, nem pediglen „a természet genetikai törvényei”, ahogy az 

gyakori hibaként megjelenik a szakirodalmi hivatkozásokban. A helyes 

idézés ezért „A beltenyésztésről (über Inzucht)”, mely a cikk címe, és a 

nyomtatás második sorában található. A második, gyakran elkövetett 

szakirodalmi hiba pedig a „természet genetikai törvényeinek” német 

írásával kapcsolatos. helyes idézésben az „die genetischen Gesetze der 

Natur”, és nem pedig „die genetische Gesetze der Natur”, amely számos 

közleményben az „-n” végződés nélkül, helytelen németséggel kerül 

idézésre. Ennek oka, hogy az eltérő onv-kiadványok nyomtatásában 

az „-n” végződés gyakran megkopott. Természetesen Festetics Imre 

munkáját német nyelvtani hibák nélkül közölte. Festetics cikkeit neve 

németes írásával Emmerichként jegyezte. A  beltenyésztéssel kapcso-

latban jegyzett v. számmal jelölt cikke mellett szintén nagy jelentő-

ségű a vII. számú cikke, amelyben a gyapjú fizikai tulajdonságának 

mérését, utódnemzedékekben való követését és matematikai elem-

zését taglalja. A matematikai elemzések és összefüggések fontosságát 

szintén gyakorlati megfigyelések mentén vezeti le. Ezt a cikket gyak-

ran összekeverik a szintén Festetics Imrétől származó, matematikai 

összefüggések alkalmazására tett idézetével: 

45  I. R. úrnak [az onv] 1821. évi 3. füzetében megjelent dolgozatáról.
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„úgy ítélhető meg, hogy a nemesítés tudományában új kor-

szak veszi kezdetét azáltal, hogy a gyapjúfinomság foko-

zatait meghatározó eljárás megszületett, melyet így ma-

tematikai pontossággal lehet már jellemezni” (Salm 1820).

Ezt valóban Festetics Imre mondta, de cikkben soha nem közölte. 

A társaság 1819-es gyűléséről készült riportban hugo Salm szó szerint 

idézi ezt a mondatot Festetics Imrétől.  Az onv hasábjain ez gyakran 

előfordul, így lehetséges, hogy egy alapos vizsgálat további megjegy-

zéseket, idézeteket, vagy éppen eddig elfeledett vagy álnéven, esetleg 

Anonymus-ként jegyzett további cikkeket tárhat fel. André szerkesz-

tésében a szerzők nevei sokszor palindromként (pl. Irtep = Petri) vagy 

rejtélyes összetételben szerepelnek. A  Juhos Társaság központi lapja 

az 1820-as évek közepétől a Mittheilungen lett, amely elvileg szintén 

tartalmazhat további Festetics Imre-idézeteket.
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mIt FEdEzEtt FEl FEstEtICs ImrE?

nem kétséges, hogy Festetics törvényei gyakorlatából fakadóak voltak, 

és azokat főként a jobb minőségű gyapjú előállítása motiválta. bár kez-

detben nem volt olyan célja, hogy kísérleteit matematikailag is érté-

kelje, későbbi írásaiból kitűnik, hogy tisztában volt ezek fontosságával. 

(Festetics 1820).

 megfigyeléseit úttörő módon egy olyan korban tette, amikor az 

„öröklődésnek” nem volt biológiai jelentősége, sőt még a modern bi-

ológia is csak kibontakozóban volt. A  kor gondolkodói nem tudtak 

egyértelmű különbséget tenni az öröklődés és a fejlődés fogalma kö-

zött. Festetics törvényei azt mutatják, hogy nagyon közel állt ahhoz, 

hogy különbséget tegyen a sensu stricto öröklődés és a sensu lato fej-

lődés között. Sajnos vizsgálataihoz olyan tulajdonságokat választott, 

mint a gyapjú sűrűsége, hullámossága és hossza, amelyek összetettek 

voltak, és poligénes öröklődésmenetet mutattak. Festetics az utódge-

nerációkban a juhok gyapjújának tulajdonságát feljegyezve nem tudta 

volna megfigyelni a 3:1 hasadási arányt, mint azt mendel borsókkal, 

vagy bateson csirkékkel tette. Eredményei teljes számszerűsítéséhez 

és mendelhez hasonló következtetések levonásához monogénes úton 

öröklődő tulajdonságokat kellett volna választania. A gyapjú tulajdon-

ságok öröklődésének értékeléséhez pedig olyan mai modern statiszti-

kai elveken alapuló módszerekre lett volna szüksége, mint a kvantitatív 

tulajdonságok (QTL) térképezése (pl. Purvis és Franklin 2005; bidinost 

et al. 2008; Wang et al. 2014). XIX. századi módszerekkel ez lehetetlen 

lett volna. Ezeket csak jóval később Sewall Wright (1889–1988) tette 

meg, aki 30 évnyi megfeszített munkával fektette le a kvantitatív po-

puláció genetikai alapjait. 
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Festetics (1819) pontjainak jelentőségét Szabó (2009) a következőkép-

pen foglalta össze:

1. A jellegek öröklődését belső tényezők irányítják, a külsők csak 

befolyásolják.

2. A beltenyésztés nem gyengíti, hanem erősíti a jellegek öröklő-

dését, ha

3. a kívánt jellegekre szigorú kiválogatás (szelekció) hat.

4. Az  öröklődés törvényszerűségei lényegében különböznek az 

élettani törvényszerűségektől, ezért ezeket új névvel genetikai 

törvényeknek („genetischen Gesetze der Natur”) kell nevezni.

5. Az élőlényeket – az embert is ideértve – a genetikai törvények 

és a kiválogatási folyamatok összjátéka formálja folyamatosan.

Fontos, hogy Festetics Imre nem fedezte fel mendel előtt a faktoriális 

genetikát, de lefektette annak elméleti alapjait. ugyan Festetics Imre 

munkássága nem vezetett az adott korban tudományos forradalomhoz, 

ahogyan mendel munkája sem, de felismerései gyökeresen újraértel-

mezték az öröklődésről alkotott korábbi elképzeléseinket. gyakorlati 

keresztezési kísérletei révén máig érvényes elméleti következtetések-

re jutott (ma: dominancia, szegregáció), és felismerte a fiziológiai és 

genetikai kutatások lényegi különbségét. bizonyította a belső tényezők 

meghatározó jellegét az öröklődésben, és a tudomány történetében el-

sőként használta mai értelemben a „genetikai törvények” szakkifeje-

zést. Filozofikus szemmel nézve Festetics Imre munkásságában talán 

az a legfontosabb, hogy felismerte a genetikai (információ) elsődle-

gességét a környezeti hatásokkal (anyag- és energiaforgalom) szem-

ben. Ennek a felismerésnek filozófiai vonatkozásai is vannak. 
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hadd idézzem itt hankiss Elemér gondolatait:

„vannak fizikusok és tudományfilozófusok, akik felté-

telezik, hogy egy lehetséges »végső elmélet« (Theory of 

Everything) kibékíti, egységesíti, összefogja majd az általá-

nos relativitáselméletet és a kvantummechanikát, és ezzel 

képes lehet a világmindenség minden lehetséges folyama-

tának, mozgásának leírására. ha ez magában foglalná az 

élet és az emberi tudat mozgásait is (igaz, erről a fizikusok 

nem szólnak), akkor ez rendkívül erős kapcsot teremtene 

a kvantumuniverzum és az emberi tudat között még akkor 

is, ha nem jelentené egyúttal azt is, hogy az emberi életnek 

értelme van” (hankiss 2018).

A XIX. század a nagy gazdasági, politikai és társadalmi változások kora 

volt. A  modernizálódó európiai lakosság egyre több szabadságot kö-

vetelt magának, amelyet kétségtelenül áthatottak a természetfilozófia 

gondolatai. Ez nagy hatással volt a brünni juhnemesítőkre és a hoz-

zájuk kapcsolódó, a Juhos Társaságok mintájára szerveződő patrio-

tizmus, hazaszeretet és természet iránt újfajta megközelítéssel ren-

delkező társaságok tagjaira, és azon keresztül a társadalomra is. Ez a 

formálódó új eszmeiség, amely nem mellesleg gazdasági haszonnal is 

párosult, késztette a nemesítőket, hogy vitát kezdeményezzenek „a 

természet legbelsőbb titkaival kapcsolatban”: a tulajdonságok nemze-

dékről nemzedékre való átadásával kapcsolatban. Az öröklődésről for-

mált tudományos kérdések nagyon hamar összefonódtak a politikával 

és a filozófiával, amikor a „természet genetikai törvényei” születéstől 

fakadó egyenlőséget követeltek. Annak a felismerése és publikálása, 

hogy az öröklés ugyanazon szabályai érvényesek a föld minden élő-

lényére, beleértve az arisztokráciát is, félelemmel töltötték el az ab-

szolutista hatalmat, és megosztották a társadalmat. 1819-ben, amikor 
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Festetics munkáját közölte, sokan nem voltak készek arra, hogy elkü-

lönítsék a vallási kérdéseket a természeti jelenségektől, ahogyan erre 

a társadalom 46 évvel később mendel hasonló, és pontosabb módsze-

rekkel elvégzett kísérletei esetén sem volt még felkészülve. Ez a vál-

tozás és felismerés csak a XX. század elején, az „újrafelfedezőknek” 

köszönhetően indulhatott el. A  társadalom megdöbbenéssel figyelte, 

amikor a XIX. század elején a nyílt gondolkodású nemesítők felfede-

zésüket azonnal a gyakorlat szolgálatába állították annak reményében, 

hogy jobb minőségű gyapjút sikerül előállítaniuk beltenyésztés által. 

A  beltenyésztésre mint vérfertőző módszerre pedig úgy tekintettek, 

mint a természet mesterséges módosítására, amely ellentmondott az 

adott kor kulturális és vallási normáinak. Ez a negatív stigma a mai na-

pig körbelengi az öröklődés és a genetika által kialakított elképzelése-

inket Európában. 

 A XIX. század társadalmában az egyéniségre öröklés és születés ál-

tal determinált fogalomként tekintettek. Az öröklődés, vagyis új nevén 

a genetika kérdéseinek vizsgálata, amely a beltenyésztésre mint vér-

fertőzésre és a keresztezések kérdésére irányult, nem megkérdőjelezte 

az egyén szabadságát és egyenlőségét, hanem éppen ellenkezőleg, e 

gondolatok egyenes következménye volt. A  társadalmi gondolkodás-

ban hosszú idő után először az 1800-as évek elején merült fel a jogi 

értelemben vett öröklődés és az így szerzett előnyök elvetésének kér-

dése. Felvetődött a kérdés, hogy az egyén szabadsága nem előre de-

terminált és örökletes úton meghatározott. Az  egyénről alkotott kép 

átformálódása növekvő függetlenséget, individualizmust is jelentett, 

amely mint C. C. André írásaiban is megnyilvánul, nagyon könnyen 

autonómiai követelésekhez vezethetett. mindez a patrióta mozgal-

mak vezetésével történt, ahol a szabadság és morvaország vagy ma-

gyarország függetlenedése iránti vágy nagyon erős volt. Ezek később 

el is vezettek az 1848-as magyar szabadságharchoz. A természet és az 

öröklődés kérdésének összekapcsolása a társadalmi változásokkal el-



1 2 5

sőre biztosan anakronisztikusan hangzik, de meggyőződésem, hogy a 

szabadság és az autonómia kérdése a természetről, a szaporodásról és 

az öröklődésről alkotott változások következtében hosszabb távú vál-

tozásokat indított el a társadalom berendezkedésében. Festetics Imre 

gondolatainak ilyen irányú értelmezései további kutatást igényelnek.
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mIért FElEdték El FEstEtICs Imrét?

A  Juhos Társaság által végzett kutatások, melyek csúcspontját 1819-

ben Festetics Imre közleménye jelentette, kezdetben csak a juhneme-

sítésre koncentrálódtak, később kiterjedtek az öröklődés mibenlétére 

is, és egy egész évszázadra elegendő kérdést fogalmaztak meg, a ge-

netikai kutatás számára tökéletes előzményt teremtve ezzel mendel 

későbbi munkájához. A  juhtenyésztők, még kutatási módszereiket 

illetően is megelőzték korukat a mai modern kutatási hálózatokhoz 

hasonlatos alapelvet követve egy, a tudomány és a gyakorlat számára 

egyaránt jelentős kérdés vizsgálatában. hálózatra hajazó tevékenysé-

güket a tagok aktív levelezése bizonyítja, amely levéltárakban fenn-

maradt, és betekintést nyújt a habsburg monarchia területén zajló tu-

dományos szellemiség részleteibe. 

 Ez alapján elmondható, hogy több tudományterületet ötvöző (inter- 

és multidiszciplináris) eredményeik a XIX. század elején nem találtak 

termékeny talajra, ahogyan 46 évvel később sem értette meg a hallga-

tóság mendel eredményeit. A tudományterületek – mendeli hasonlat-

tal élve – keresztbeporzása egyébként az, amit innovatív gondolko-

dásmódként ismerünk. Pontosan ezért annyira népszerűek és támo-

gatottak manapság a kutatás ezen irányzatai (herrera et al. 2010). ha 

ezek a kutatások annyira előrehaladottak voltak és korukat megelőz-

ték, joggal merül fel a kérdés, hogy miért nem hallottunk ezekről, és 

Festetics Imre eredményei miért merültek feledésbe? 

 vizsgáljuk meg ezt a kérdést a Polányi–kuhn perspektíva (Polányi 

1958; kuhn 1962) szellemében. Polányi mihálynak (1891–1976) és a 

munkájára alapozó Thomas kuhnnak (1922–1996) köszönhetően vált 

a „paradigma” kifejezés a tudomány szótárának szerves részévé. Ér-

telmezésükben akkor következik be nagy előrelépés a tudományban, 

amikor egy elfogadott elmélet vagy „paradigma” már nem képes lé-
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pést tartani az adott tudományterületen felhalmozódó „tényekkel”. 

Többnyire ezek a tények csak részleges előrehaladáshoz vezetnek, de 

mindig akadnak olyan eredmények, amelyek nehezen illeszthetők be 

az uralkodó tudományos értelmezésbe. Egy ideig a tudósok küzdenek 

azért, hogy ezeket a tényeket beillesszék az adott elméletbe, amíg vé-

gül az adatok teljesen új elmélet (paradigma) létrejöttét nem eredmé-

nyezik. Ilyenkor hirtelen minden átrendeződik, a dolgok új értelmezést 

kapnak, és elkezdődik a tudomány egy következő gyarapodó fázisa. 

A régi modell az új részhalmazává válik. Tudományos forradalom kö-

vetkezik be. Ez nyilvánvalóan megtörtént az evolúció alapeszméinek 

elfogadásakor, amely kimondta, hogy a fajok hasonlósága közös őstől 

való származásukra vezethető vissza. Az  ellenvéleményekkel együtt 

természetesen ez sok mindenre magyarázatul szolgált, és paradigma-

váltáshoz vezetett. Elég itt Dobzhansky (1937) híres mondását idéz-

nünk: „A biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értel-

me”.

 Érdekes jelenség napjainkban, hogy a közösségi háló segítségével 

könnyen egységbe tömörülhetnek azok az emberek, akik megkérdő-

jelezik akár egészen alapvető tudományos eredmények létezését is. 

Például a védőoltások hatásosságának vagy szerepének fontosságát az 

egészségügyben, vagy éppen azt állítják, hogy a Föld lapos. meggyőző-

désem szerint ezért bennünket, tudósokat is valamiféle felelősség ter-

hel, mert nem tudjuk közérthetően elmagyarázni az adott tudomány-

terület új eredményeit. Fokozatosan egyre bonyolultabb és összetet-

tebb nyelvet és szakmai kifejezéseket használunk, amelyek sokszor 

érthetetlenek, így a társadalom egyes tagjai kirekesztve érzik magukat. 

Az ismeretlentől való félelemnél mindig barátságosabb érzés hasonló 

gondolkodású emberek társaságának keresése. 

 A meg nem értés és a sokszor bonyolultnak és értelmetlennek tűnő 

tudományos eredményekkel szembeni ellenállás feltehetően szerepet 

játszott abban, hogy sem Festetics, sem mendel munkái – az evolúci-
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ós elmélettel ellentétben – nem vezettek tudományos forradalomhoz. 

A természetfilozófiai korszellem nem kedvezett az általuk művelt kí-

sérletes tudománynak, és a kor tudományossága még nem volt érett a 

(nem fiziológiai) genetikai gondolat befogadására, ezért Festetics és 

mendel is egyaránt hosszabb időre feledésbe merültek. 

 nem állíthatjuk azt, hogy Festetics közleménye szakmai körökben 

hozzáférhetetlen lett volna, hiszen az Oekonomische Neuigkeiten und 

Verhandlungen szaklapot kiváló elismerés övezte, és eljutott a témá-

ban érdekelt személyekhez. közleményében meggyőző volt és tisztán 

érvelt, amelyre kortársai, például Johan karl nestler (1783–1842), és 

mendel későbbi tanára, Cyrill Franz napp (1792–1867) is hivatkoztak. 

A  „genetikai erő” fogalmat pedig éppen a vitázó partnere, Ehrenfels 

(1831) használta később a szakmai gyakorlatban.  

 mind 1819-ben, Festetics munkájának közlésekor, mind pediglen 

1865-ben, mendel eredményeinek közzétételénél hiányzott a tények 

Polányi–kuhn értelmében vett kritikus tömege, amely az adott tudo-

mányterület paradigmaváltásához vezethetett volna. A  tudományos 

áttörést pedig a kor politikai környezete sem segítette, hanem inkább 

hátráltatta. hogy egész pontosan mennyire, az további vita és kutatás 

tárgyát kell, hogy képezze. Ahogy azt megpróbáltam bemutatni, And-

rénak távoznia kellett brünnből, amiben a politikai tényezők szerepé-

nek fontossága helytálló lehet. ugyanis önként nem tervezte a város 

elhagyását és tudományos karrierjének félbehagyását. Ez pediglen 

Festetics Imre munkájának megítélésére is hatással volt. 
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FEstEtICs ImrE XX. százAdI 

ÚjrAFElFEdézésnEk ElmArAdásA

Az, hogy Festetics Imre 1819-ben „A beltenyésztésről” címmel írt mun-

kája feledésbe merült, az azt követő 170 évre a biológia történetének 

egyik legnagyobb rejtélyének számít. Festetics munkájának felisme-

rése nemzetközileg és hazánkban csak 1989-től és az azt követő évek-

ben kezdődött. Ez hazánkban elsősorban Szabó T. Attila munkásságá-

nak köszönhető (Szabó és Pozsik 1989, 1990; Szabó 2009; Szabó 2016; 

2017), míg nemzetközileg a brünni mendelianum korábbi igazgatója, 

vítězslav orel (1926–2015) és a manchesteri Egyetem kutatója, Roger 

J. Wood végzett alapos kutatást a témában (orel 1973; 1974; 1975; 1977; 

1978; 1983; 1997; orel és Fantini 1983; orel és verbík 1984; orel és Wood 

1981; 1998; 2000; Wood és orel 2005; orel és Peaslee 2015). Az, hogy ez 

miért csak az 1940 és 1970 közötti időszak után történt meg, elősorban 

a vasfüggöny mögött uralkodó áltudományos genetikai nézetek domi-

nanciájának köszönhető, mely kihatással volt mendel munkásságának 

megítélésre is. 

 A tudomány a latin „scientia” (tudás) szóból származik, és gyakran 

arra a nagy vállalkozásra utal, amely megfigyeli, azonosítja, leírja és 

kísérletes vizsgálatokra alapozva elméletileg magyarázza a jelensége-

ket (Wilson 1999). Ez az empirikus tudomány jellemzője, amelyet pon-

tos érzéki megfigyelések és kísérletei bizonyítékok vezérelnek (Sober 

2008). Érdemes felidéznünk ezzel kapcsolatban Carl Sagan amerikai 

csillagász, asztrobiológus szavait:

„A  tudomány több, mint felhalmozott tudás. A  tudomány 

egy gondolkodásmód, amely segítségével szkeptikusan 

faggathatjuk az univerzumot az emberi gyarlóság teljes 

tudatában. mert ha nem tudunk szkeptikusan kérdéseket 
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feltenni a nekünk igazságként tolmácsolt állításokkal kap-

csolatban, megkérdőjelezve azokat, akkor könnyen a kö-

vetkező sarlatán hálójában találhatjuk magunkat” (Sagan 

2006).

Ebből világosan látszik, hogy a kísérletezés és a társadalmi környe-

zet sokszor nem egyezik egymással. végtére is az egész tudományos 

vizsgálódás nem történhet meg a társadalom áldása, elismerése és a 

szükséges anyagi támogatás nélkül. A tudomány nem egy kulturálisan 

izolált tevékenység. A normák és értékek rendszerezik a kutatást, mely 

alapján a tudósokat – mint embereket is – elismerik, amely megálla-

pítás évtizedek történelmi, filozófiai, antropológiai, szociológiai ku-

tatási eredményeiben is megjelenik (Castoriadis 1991; Weingart 1999; 

Penders 2017). még a látszólag ártatlan általános iskolai oktatás is 

felhívja a figyelmet arra, hogy mely tudósokról és kutatókról érdemes 

megemlékezni (Wolfe 2018). Ez pedig különös módon igaznak bizo-

nyul a genetika tudománya esetében, amelynek rögös története tele 

van elfeledett kutatókkal és sokszor hihetetlen életútjaikkal. 

 A genetika tudománya közép-Európában született, ahogy arra Sza-

bó T. Attila elméletében rávilágít, melyben kiemelt jelentőségű hely-

színek brünn és kőszeg városai. Ezek a városok később a történelem 

folyamán a tudományterület számára kedvezőtlen politikai hatás alá 

kerültek, melyek nagymértékben befolyásolták a genetika történetével 

foglalkozó fennmaradt iratok, levelek, jegyzetek feldolgozását a régi-

óban, így a világ számára évtizedekig talány és rejtély maradt például 

mendel munkásságának motivációja. Személye körül több kérdés kör-

vonalazódott, mint amennyire a tudománytörténészek válaszolni tud-

tak volna. nincs ez másként Festetics Imrével sem. Ebből kifolyólag a 

tudománytörténeti kutatásnak ezen a téren több száz éves lemaradást 

kell behoznia, és több égető kérdésre kell választ találni az elkövetkező 

évtizedekben, mely fáradságos és alapos munkát fog megkövetelni. 
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 hogy miért tettem ezt a kitérőt, azt hadd magyarázzam el Trofim 

gyenyiszovics Liszenko (1898–1976) 1940-es évekbeli példáján ke-

resztül, akinek sikerült meggyőznie a Szovjetunió vezetőjét, Sztálint 

öröklődésről alkotott nézeteinek támogatásáról, melyben a szovjet 

propaganda nagy lehetőséget látott. A  növénytermesztéssel és ne-

mesítéssel foglalkozó Liszenko kiemelkedő eredményt ért el azzal, 

hogy búza vetőmagok előkezelésével sikeresen termesztett téli búzát 

tavaszi helyett olyan helyen, ahol ez korábban elképzelhetetlennek 

tűnt. Az elért eredmény kiemelt fontosságú volt a komoly gondokkal 

küzdő szovjet mezőgazdaság számára, amely Liszenko eredménye-

itől várta a mezőgazdaság fellendülését. Így a II. világháború után a 

Szovjetunió országaiban a genetika diszciplínáját a neo-lamarcki ta-

nok túlburjánzásán alapuló áltudomány, a liszenkoizmus váltotta fel. 

Liszenko minden észszerűséget mellőzve, dilettáns módon tagadta 

a mendeli öröklődés, a kromoszómák és a gének létezését. helyettük 

Ivan vlagyimirovics micsurin (1855–1935) munkáit támogatta, és a 

környezethez való alkalmazkodás szerepét emelte ki az öröklődő tu-

lajdonságok helyett. Liszenko hitt a szerzett tulajdonságok öröklődé-

sében, és azt gondolta, hogy az élőlények környezetre adott reakciói 

is befolyásolják az adott tulajdonságokat, ehhez pedig semmi közük 

nincs a géneknek, ez csupán a nyugati propaganda terméke. 

 Az  eredmény tragikus volt, és több millió ember éhhalálát köve-

telte a terméskiesések miatt, amit a szovjet propaganda tagadni pró-

bált. végeredményül a liszenkóizmus áltudománya a szovjet államok 

kegyetlenségével párosult, és ellenzői a gulágon kötöttek ki. Talán a 

leghíresebb ilyen tudós, aki erre a szörnyű sorsra jutott, az a híres bo-

tanikus és növénygenetikus nikolai vavilov (1887–1943), a termesz-

tett növények őshazájának, a géncentrumok elméletének megterem-

tője volt. vavilov tagadta a liszenkóizmus tanait, így 1941 júliusában 

letartóztatták és halálra ítélték, melyet később húsz év letöltendő bör-

tönbüntetésre enyhítettek. vavilov oroszország és kelet-Európa hatá-
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rán végzett terepmunkát, amikor kgb-ügynökök belökték a semmiből 

felbukkanó autóba, és bebörtönözték. 

 A sors iróniája, hogy a cellája nem is volt annyira messze a család-

jától és munkatársaitól, akik mit sem tudtak vavilov rejtélyes eltűné-

séről. vavilov másfél éven keresztül próbált életben maradni úgy, hogy 

fagyott karfiolt és penészes lisztet evett, de végül 1943. január 26-án 

éhen halt börtöncellájában. munkatársai elhivatottságát tükrözi, akik 

mind hittek vavilov eredményeiben, hogy megpróbálták megvédeni 

Leningrád (Szentpétervár) ostroma alatt az intézetükben a tudomány 

számára összegyűjtött magbankban felhalmozott, 250.000 tételből 

álló növényi mintát. Ez akkoriban a világ legnagyobb ilyen gyűjte-

ményének számított, értéke pedig felbecsülhetetlen volt. A tudósok a 

magokat bedobozolták és levitték a pincébe, majd felváltva őrt álltak 

az ajtó előtt. A  háború végeztével az őrzők közül kilencen éhen hal-

tak, de a maggyűjtemény sértetlen maradt. A  tudósok inkább az éh-

halált választották ahelyett, hogy a magokat és gumókat elfogyasztva 

túléljenek. Liszenko tevékenységét a tudományban és a mezőgazda-

ságban súlyos visszaesés követte, amellyel több nemzetközi feltá-

ró tanulmány foglalkozott (Caspari és marshak 1965; Joravsky 1970; 

hossfeld és olsson 2002; hagemann 2002; Roll–hansen 2005; gordin 

2012). Fontos megjegyezni, hogy míg ezen eszmék a genetika történe-

tére gyakorolt hatását a genetika másik jelentős városában, brünnben 

részletesen feldolgozták (matlová és Sekerák 2004), addig magyaror-

szágon ez csak részlegesen történt meg (lásd: Fári 2017). 

 napjainkban a modern biológiában az epigenetika – amely nem 

azonos a XvII–XvIII. századi epigenezissel – foglalkozik azzal, hogy 

a környezeti tényezők szülőkre gyakorolt hatása milyen változásokat 

okoz az utódok génkifejeződésében. Így felvetődik a kérdés, hogy az 

epigenetika rehabilitálja-e Liszenko tevékenységét? Erre egyértelmű 

nemmel válaszolhatunk. Liszenko ugyan a vernalizáció46 vizsgálatával 

46  Egyes növények, mint például a káposztafélék, így a híres magyar genetikus, Rédei P. györgy által 
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foglalkozott, amely egy valós tudományos jelenség, de súlyos tévúton 

járt azzal kapcsolatban. Azt hitte, hogy a vernalizáció, vagy orosz szó-

val élve jarovizáció nemzedékről nemzedékre átöröklődik. Tévedésével 

pedig milliók halálát okozta, és ezen a modern epigenetika tudomá-

nyának létezése sem változtat. Elméletei annyira borzalmasak voltak, 

hogy külön szóval liszenkoizmus néven hivatkozunk rá.

 Ez a rettenetes eszmeiség akadályozta meg többek között a men-

dellel foglalkozó dokumentumok tudománytörténeti feldolgozását, 

hiszen az ellenkezett a XX. század közepén Csehszlovákiában (Cseh-

országban) uralkodó áltudományos dogmákkal. mendel rehabilitáci-

ójával kapcsolatban kiemelkedő vítězslav orel (1926–2015) példaér-

tékű munkássága. orel életművét mendel munkájának a kommunista 

országokban és világszerte történő elfogadtatása és a tudománytör-

ténet narratívájának alakítása jellemezte, melynek nehézségeit orel 

halála után Paleček (2016) foglalta össze. orel, Jaroslav kříženecký-

vel (1896–1964) kulcsszerepet játszott az 1965-ös brünni mendel-

szimpózium megszervezésében, és jelentősen hozzájárult a genetika 

történetének általános rehabilitációjához annak ellenére is, hogy a II. 

világháború alatt a gestapo kétszer is bebörtönözte kříženeckýt. A há-

ború után megszületett a mendel emlékét szolgáló tudományos intézet 

létrehozására történő terv brnoban, amelynek feladata az lett volna, 

hogy emlékeztesse mendel munkásságára a világot. 1948-ban azonban 

kříženecký-t Csehszlovákia szovjetizációját követően eltávolították 

egyetemi pozíciójából, és a mendeli genetika betiltásra került. helyét 

átvette a michurinista biológia. A szudétanémet származású mendel 

morvaország (akkor Csehszlovákia) területén heinzendorfban (ma: 

hynčice) született és munkáját brnóban végezte, de a liszenkoizmus 

Csehszlovákiát a többi kommunista országhoz hasonlóan sújtotta.

a növénygenetika modellszervezetévé tett lúdfű [Arabidopsis thaliana (L.) heynh.] kezdeti fejlődésük 
megindulásához alacsony, de pozitív hőmérsékletet igényelnek. hatása fajonként eltérő, van, ahol 
megléte nélkül nem indul el a szaporodáshoz szükséges szervek vagy a magszár fejlődése. A búza 
esetében a magoknak szükségük van egy hosszabb hideg hőmérsékletű időszakra, amely biztosítja a 
későbbi virágzást és magérést.
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 kříženecký kommunista rezsim alatti munkájának folytatása továb-

bi nehézségekbe ütközött. 1958-ban börtönbüntetésre ítélték, miután 

kiderült Csehszlovákiában, hogy a mendeli genetika rehabilitációját 

támogatta. ugyanebben az időben orelt eltávolították a baromfi kuta-

tóintézet tanszékvezetői állásából, kříženecký-vel való kapcsolatának 

köszönhetően. A hivatalos ok annyi volt, hogy túlságosan „individua-

lista”. közben a Szovjetunióban olyan tudósok, mint Pyotr L. kapitsa 

(1894–1984) és Andrei D. Szaharov (1921–1989) kezdtek szembeszáll-

ni a liszenkoizmussal. hruscsov hivatalából történő eltávolításának 

többek között a szovjet mezőgazdasági politika kudarca volt az oka, 

amelyre Liszenkonak erős volt a befolyása (khruschev 2007). A  sza-

badságvesztés következtében kříženecký-nek súlyos egészségügyi 

problémái alakultak ki, de orellel közösen megvalósították a mendel-

emlékhely létrehozását brnóban. 1963-ban Curt Stern (1902–1981) 

amerikai genetikus látogatása által inspirálva nemzetközi mendel-

szimpózium megrendezését kezdeményezték a felfedezés 100. évfor-

dulójának alkalmából. Így mendel felfedezéseit 1965-ben rehabilitál-

ták a kommunista országokban és azon a helyen, ahol élt és dolgozott 

– brünn városában. Szimbolikus lezárása volt ez a liszenkoizmus idő-

szakának (orel 1965, 2005).

 Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy hátráltatta-e Festetics Imre 

munkájának újrafelfedezését a XX. század közepén uralkodó politikai 

környezet ugyanúgy, ahogy ez mendel esetében történt? magyaror-

szág miért feledkezett el Festetics Imréről, és miért nem rehabilitálta 

személyét, mint az mendellel történt 1965-től kezdődően? Ezek azok 

a kérdések, amelyekre időszerű lenne válaszokat találni, és idősze-

rű lenne létrehozni egy, a mendelianumhoz hasonló emlékhelyet ott, 

ahol Festetics Imre élt és dolgozott, kőszeg városában.
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összEFoglAló

A  kortárs tudományok előrehaladása és virágzása az együttműködő 

kutatói hálózatoknak köszönhető, de ezek a tudománytörténet során 

sokszor egészen váratlan helyeken fedezhetők fel. Ennek fényben men-

del nem tekinthető magányos szerzetesnek, mert amikor figyelmét az 

öntermékenyítő borsókkal végzett kísérletek során az öröklődés kér-

déseinek vizsgálatai felé fordította, a morva- és magyarországi juh-

tenyésztők már több mint egy fél évszázada az öröklődés kérdéseinek 

tudományos vizsgálatával foglalkoztak. A mendel által leírt öröklődési 

alapelvek némelyikét pedig egy emberöltővel korábban, brünnben már 

megfogalmazta egy kőszegi gróf, Festetics Imre. Festeticset egész biz-

tosan megzavarta az általa tanulmányozott tulajdonságok összetett 

öröklődésmenete. ma már tudjuk, a gyapjú minőségi tulajdonságainak 

átörökítésben több gén játszik szerepet. 

 A  történészek között két eltérő nézet uralkodik a történelmi ese-

mények kialakulásával kapcsolatban. A  két iskola elképzelései elté-

rőek abban a tekintetben, hogy a történelmi események a kultúra és 

a történelem folyományaiból keletkeznek, vagy azokat a történelem 

kiemelkedő alakjai formálják. kicsit másképp, a kultúra okozza-e az 

események történését vagy a kiemelkedő személyek? A  kiemelkedő 

történelmi alakok elméletét pártolók azt állítják, hogy mendel környe-

zetének semmi szerepe nem volt eredményei elérésében, és biztosan 

egy magányos zseni volt. bizonyos értelemben tényleg az volt. hiszen 

tehetsége, képzettsége és kísérleti metódusai kétségbevonhatatlanok, 

a magányosságára vonatkozó állítás viszont erősen megkérdőjelezhe-

tő. Én személy szerint a két elmélet keverékét támogatom, mely szerint 

a környezeti tényezők fontos táptalajai az új elméletek és mozgalmak 

kialakulásának. Ahhoz, hogy ezek sikeresek legyenek, szükség van a 

történelem kiemelkedő alakjaira is, akik katalizátorként kirobbantják 

a változást, ami az adott közegben formálódik. 
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 Ilyen kiemelkedő történelmi személy Festetics Imre és gregor men-

del is, akik a formálódó események katalizátorai voltak, csak éppen el-

térő korokban, de ugyanabban a témában: az örökléstan, vagyis pon-

tosabban a genetika megalapításának területén. Festetics Imre eszme-

isége feltételezhetően a német természetfilozófiából táplálkozott, és 

erre épült fel a Juhos Társaság, amely bizonyíthatóan nagy hatással 

volt mendelre. A juhokkal végzett brünni és kőszegi örökléstani kísér-

letek – így Festetics Imrééi is – mendel előfutárai voltak. Függetlenül 

attól, hogy mendel ismerte-e Festetics munkáit vagy sem – nagy va-

lószínűséggel igen, de erről bizonyosságot soha nem fogunk szerezni 

–, mindketten ugyanannak a szellemi környezetnek a termékei voltak. 

Erről James Watson 1968-as mendelianumban tett látogatása során 

így írt:

„mindig is rejtélyes volt számomra, hogy volt az lehetséges, 

hogy mendel ilyen hatalmas felfedezésre jutott egy min-

dentől távol eső kolostorban, minden jelentős tudományos 

központtól elzárva. most látom csak, hogy kutatásait tu-

dományos értelemben milyen különleges és élénk környe-

zetben végezte, amelyet brünn városa és az ott működő tu-

dományos intézmények és társaságok nyújtottak számára” 

(Sekerák 2010).

A legtöbb diáknak még mindig azt tanítják, hogy a genetika tudománya 

mendellel kezdődött, és meglepődnének, ha megtudnák, hogy az örök-

lődés alapelvei közül sokat már mendel születése előtt megfogalmaz-

tak. ugyanott, brünnben, azon a helyen, ahol később mendel dolgozott, 

és borsók tanulmányozása helyett juhok által. ha ezzel kapcsolatban 

egyetlenegy személyt kellene említenünk, az minden bizonnyal a kő-

szegi Festetics Imre kellene, hogy legyen. Ennek a rejtélyes grófnak az 

életét, tevékenységét és hagyatékát a mai napig sok kérdés övezi.
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 mint azt a kötetben kifejtve olvashattuk, az állattenyésztőket min-

dig is érdekelték az öröklődés kérdései, és tudatában voltak a szülők 

vagy a „vér” öröklődésben játszott fontos szerepének. A XvIII. század 

közepéig azonban általánosan elterjedt volt az a vélekedés, hogy az 

éghajlat, a talaj stb. messze a legnagyobb hatással vannak az állatok 

egy adott régióban jellemző tulajdonságainak több generáción át tartó 

kialakításában. bár ismert volt, hogy a fajták máshol kívánatos tulaj-

donságokkal rendelkező állatokkal való keresztezésével javíthatók, de 

a bevezetett tulajdonságok által okozott fokozatos romlást a következő 

generációkban a helyi körülmények domináns befolyásolásának vagy 

a „legelő” hatásának bizonyítékaként értelmezték. Ez gátat szabott a 

további tenyésztési kísérleteknek, a keresztezésből származó előnyös 

tulajdonságokat csak ideiglenesnek tekintették.

 Ez a nézőpont a XvIII. század végén indult változásnak, mivel né-

hány tenyésztő jelentős sikereket ért el a kereskedelmi célokra al-

kalmas állatok, például hús- vagy gyapjútermelésre előállított fajták 

terén. Az általuk úttörő módszerek alkalmazásával (beltenyésztéssel) 

létrehozott fajták tulajdonságai az utódgenerációkban degeneráció 

nélkül fennmaradtak. A nemesítők közül a legeredményesebb az ang-

liai Robert bakewell (1725–1795), angol juhtenyésztő volt, akinek hí-

res hordó alakú „new Leicester” birkája kiemelt minőségű húst adott. 

bakewell sikere abban állt, hogy nagyon jó módszertani megközelí-

téssel zárt állományú beltenyésztést folytatott (közvetlen rokonokkal 

való keresztezéseket hajtott végre), ami elősegítette annak megítélé-

sét, hogy a „nemesítés” fontosabb szerepet játszik az állatok formá-

jának kialakításában, mint a „legelő”. A megfelelő eljárással, úgy tűnt, 

lehetőség nyílt arra, hogy az állatok bizonyos tulajdonságait határo-

zottan fixálják a „vér” által.

 bakewell hatalmas hírnevet szerzett mind nemzeti, mind nemzet-

közi szinten, hogy hatékonyan sikerült kiaknáznia az „öröklés” ha-

talmát, bár maga a fogalom még nem volt olyan formában megfogal-
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mazva, ahogy a mai tudomány elképzelése szerint gondoljuk. bakewell 

azonban rendkívül titkolózó volt a módszereivel kapcsolatban, és bár 

a gyakorlati kérdésekben rendkívül tájékozott és olvasott volt, nem 

voltak tudományos törekvései, és biztosan nem törekedett az elvont 

természeti törvények kivizsgálására. Ennek feltárásához bakewell 

kiindulási pontjából biztosan szüksége lett volna egy olyan agrár- és 

természettudományos szakértőket maga köré gyűjtő, különböző te-

rületeken átívelő gondolkodókat maguk köré gyűjtő szervezetre, mint 

ami brünnben működött. Ennek az esélye elég csekély volt Angliában, 

hiszen Sir Joseph banks fenntartásokkal kezelte bakewellt, és mód-

szereit gyanúsnak tartotta. Ehhez minden további nélkül szükség volt 

Ferdinand geisslernre, aki bakewell módszereit meghonosította mor-

vaországban, és végül azok a tudományos érdeklődés középpontjába 

kerültek. 

 közben brünn, morvaország fővárosa a XvIII. században a gyapjú-

ipar virágzó központjává fejlődött, és az „osztrák manchester”-ként 

vált híressé. brünnben a helyi nemesítők megalapították szervezetü-

ket, a Juhos Társaságot, amely a gyapjúipar gyakorlati problémáira 

összpontosított, és egy szaklapot, az Oekonomische Neuigkeiten und 

Verhandlungen-t (onv; gazdasági hírek és közlemények) tett közzé, 

amelyet Christian Carl André, a társaság titkára szerkesztett, aki a ter-

mészet- és mezőgazdaságtudományok morvaországi jeles képviselője 

volt. A társaság éves megbeszélései nemcsak morvaországból, hanem 

a szomszédos magyarországi, csehországi és sziléziai régiókból is 

számos résztvevőt vonzottak. A társaság tagjai kiterjedt tudományos 

könyvtárral rendelkeztek, amelyekben válogatott folyóiratok és tudo-

mányos, kulturális művek voltak megtalálhatóak. A  társaság filant-

róp elnöke, hugo Salm gróf gyűjteménye például 59.000 kötetből állt, 

amihez a tagok – többek között André és családja – teljes körű hozzá-

féréssel rendelkeztek, nem is csoda, hogy később André fia egy könyvet 

is írt a juhnemesítésről. 
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 Festetics Imre volt a társaság másik jelentős tagja, akinek hozzá-

férése volt egy hatalmas könyvtárhoz, amelynek a balaton partján ta-

lálható birtokuk, a keszthelyi kastély adott otthon. A  könyvtár akko-

ra méretű volt, hogy annak külön szárnyat építettek, amely kalandos 

körülmény között maradt fenn a mai napig, és jelenleg Európa leg-

nagyobb egyben maradt főúri könyvtára, 80.000 kötetből áll. Ebben a 

gyűjteményben megtalálhatók voltak Young, Culley, Sinclair és mar-

shall munkái, valamint a londoni mezőgazdasági tanács megyei hír-

adásai, ugyanazok a kiadványok, amelyek bakewellre is nagy hatás-

sal voltak. A  Juhos Társaság minden kétséget kizáróan egy szokatla-

nul progresszív gondolkodásmódot képviselő társaságot hozott össze, 

ahol a textilipar fejlődése iránti számos érdeklődő részt vett. Az éves 

megbeszélések igazi tudományos olvasztótégelyek voltak, ahol nagy 

tudományos viták és felfedezések parázslottak fel. 

 1816 és 1819 között a Juhos Társaság tagjai széles körű vitát foly-

tattak a gyapjú tulajdonságainak (pl. vastagság, hullámosság stb.) 

öröklődésével kapcsolatban, és összefüggéseket kerestek, hogyan le-

het hatékonyan egyesíteni a hasznos tulajdonságokat keresztezések 

által az utódokban. A legvitatottabb téma a beltenyésztés szerepe volt. 

Az  osztrák báró, J. m. Ehrenfels fenntartotta, hogy az „öröklést” az 

André által „fiziológiai törvényeinek” elnevezett erők szabályozzák 

spanyol merinó fajtákban. A gyapjú minősége pedig leromlik, ha a ju-

hokat Spanyolországon kívül tenyésztik, és Ehrenfels ezt az éghajlati 

viszonyoknak tulajdonította. Azt is gondolta, hogy a beltenyésztés az 

állati szervezet „fő plazmája” ellen irányul, amely közvetlenül csök-

kenti a gyapjú minőségét. Ehrenfelsszel ellentétben Festetics Imre úgy 

vélte, hogy az öröklődést szigorúan belső tényezők szabályozzák, és a 

beltenyésztés felhasználható ezen tényezők koncentrálására és a tu-

lajdonságok örökítésének kiszámíthatóbbá tételére. Feltételezéseit a 

saját gyakorlati tapasztalataira és a merinói juhfajtákkal végzett meg-

figyeléseire alapozta. 
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 A  bakewelli módszerek – amelyet gyakran angol kifejezéssel 

breeding-in-and-in néven is említenek – iránt érdeklődők száma gyor-

san gyarapodott a finom gyapjú iránt elkötelezett európai tenyésztők 

körében. Festetics 1803-ban kezdett juhtenyésztésbe, és miután több 

mint egy évtizeden át kísérleteztek szigorú beltenyésztési módszerek-

kel, elérte azt a pontot, ahol nem tudott jobb állatokat vásárolni saját-

jainál. Eredményeire – amelyeket a Juhos Társaság taggyűlésén muta-

tott be – mások is felfigyeltek.

 André megpróbálta feloldani az Ehrenfels és a Festetics között ki-

alakuló vitát. Elfogadta a Festetics által javasolt beltenyésztés értékeit, 

bár kétségei voltak az ebben rejlő lehetőségekkel kapcsolatban, és arra 

kérte Festeticset, hogy Ehrenfelshez hasonlóan közlemény formájá-

ban, írásban is foglalja össze nézeteit. Festetics elfogadta a felkérést, 

abban bízva, hogy a tizenöt éves tenyésztési tapasztalata elegendő lesz 

ahhoz, hogy alátámassza állításait. Ennek eredményeképpen 1819-ben 

„A beltenyésztésről” címmel jelent meg munkája az onv oldalain.

 Festetics számos öröklési szabályt fogalmazott meg, és először utalt 

ezekre a „természet genetikai törvényeiként”. Így először használta 

a „genetika” kifejezést, 86 évvel William bateson Adam Sedgwicknek 

küldött személyes levelét megelőzően. Festetics azért hozta létre ezt az 

új kifejezést, hogy világosan megkülönböztesse az öröklés szabályait, 

vagyis a „genetikai törvényeket” a „fiziológia törvényeitől”. Ezekben 

a „törvényekben” ő volt az első, aki empirikusan felismerte a tulaj-

donságok szegregációját a második hibridgenerációban. Az  öröklő-

dést a külső tényezőktől függetlenül az egészséggel is összekapcsolta, 

hangsúlyozva a beltenyésztés szerepét (erős szelekcióval kombinálva) 

a tulajdonságok öröklődésének stabilizálásában, az új fajták megőrzé-

se vagy fejlesztése érdekében. 

Elgondolásainak illusztrálására juh- és lófajták és az izolált magyar 

falvak populációinak példáját említette. Festetics észrevételei rámu-

tattak a változékonyság, az adaptáció és a fejlődés közötti fontos ösz-
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szefüggésekre is. megjegyezte továbbá a kiválasztás következményeit 

és szerepét az öröklődésben, úgy vélte, hogy a változatosság és a ge-

netika törvényei összefüggésben állnak egymással a különböző állatok, 

köztük az emberek populációit szabályozó természetes folyamatokban.

 Elkerülhetetlen az a kérdés, hogy Festetics és mendel ismerték-e 

egymás munkáját? Erre nincs közvetlen bizonyíték, annyi bizonyos, 

Festetics munkája brünnben megtalálható volt. mendel szegregációs 

törvénye azonban lényegében Festetics „b” törvényének matematikai 

bizonyítéka. mendel szétválás, elkülönülés (vagy szegregáció) törvé-

nye alapján az adott tulajdonságért felelős két örökletes faktor, azaz 

egy gén allélpárjának két tagja elválik egymástól (szegregál) az ivar-

sejtképzés, azaz a meiózis során. mendel ezt bizonyította a nagyszülők 

tulajdonságainak újbóli megjelenésének megfigyelésével a borsó má-

sodik generációjában. Ez véletlen, vagy mendel egy korábbi empirikus 

megfigyelés eredményeit akarta kísérletesen bizonyítani matematikai 

módszerek segítségével? 

 bár a két férfit egy generáció választotta el, a mendel által feltett 

kérdésekre néhány válasz eleve jelen volt abban a könyvtárban, ame-

lyet rendszeresen, nap mint nap használt. Festetics és mendel egyide-

jűleg a brünni Természettudományi Társaság tagjai voltak, bár átfedé-

sük rövid volt, hiszen Festetics két évvel mendel taggá választása után 

meghalt (1847), de addig lelkesen részt vett az éves taggyűléseken. 

1865-ben mendel ennek a társaságnak az éves találkozóján olvasta fel 

tanulmányát, amely egy évvel később a társaság szerkesztett köteté-

ben jelent meg. 

 bár feltehetően soha nem fogjuk megtudni, hogy Festetics közvet-

lenül hatott-e mendelre, de mindkét férfi ugyanannak a közösségnek 

a terméke volt, és mendel talán tisztában volt Festetics elképzeléseivel. 

Ennek a közösségnek a modus operandija szorosan tükrözi a modern 

együttműködési kutatóhálózatok működését, amelyek egy erőteljes és 

jól finanszírozott személy körül összpontosulnak, és akik összehan-
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golják a különböző tudományágra kiterjedő kutatást, hogy konkrét 

kérdésekre válaszoljanak, mely elméleti és kereskedelmi haszonnal is 

jár.

 1821-ben C. C. André, a Juhos Társaság szellemi környezetének ala-

kítója kényszerből Stuttgartba költözött. A távozását követően Johann 

karl nestlernek kellett átvennie a brünni szervező szerepét. nestler ki-

terjedt állati és növényi öröklési kísérleteket végzett, és az olomouci 

Egyetem Természettudományi és mezőgazdasági Tanszékének veze-

tője volt, ahol később mendel is tanult. 1836-ban, több mint egy évti-

zeddel a „természet genetikai törvényeiről” folytatott vita után a Ju-

hos Társaság egy rögtönzött találkozót hívott össze, hogy megvitassák 

a „nemes állatállomány öröklési kapacitását”. 

 Ezen részt vett az apátság új vezetője, Cyrill Franz napp (1792–

1867). Elismerte az állatok „belső organizációjának” szerepét „külső 

formáik meghatározásában”, majd később kritikus kérdést tett fel: 

„nem a nemesítés elméleti kérdéseivel kell foglalkoznunk, hanem azt a 

kérdést kell feltennünk: mi öröklődik és hogyan.” Ez a kérdés jelölte ki 

mendel számára azt a kutatási irányt, amellyel több évtizeden keresz-

tül foglalkozott. napp kérdésére alapozva nestler arra kérte a társaság 

tagjait, hogy kísérleteik a továbbiakban efelé irányuljanak. 

 Sok kutató próbálta feltárni mendel kísérleteinek motivációját. 

Az öröklődés kérdéseivel szeretett volna foglalkozni, vagy egyszerűen 

csak hibridek létrehozása volt a célja? Egyes szerzők megkérdőjelezik 

a morva tenyésztők mendelre gyakorolt hatását, de ahogyan ebből a 

kötetből is látszik, nyilvánvaló, hogy brünn szellemi értelmisége ak-

tív vitákat folytatott az öröklődés kérdésével kapcsolatban, és ezzel 

kapcsolatban gyakorlati kísérleteket is végeztek. mendel számára a 

világon nem létezett megfelelőbb hely kutatása elvégzéséhez, mint a 

brünni ágoston-rendi kolostor.  napp, mendel mentora brünnben ak-

tívan támogatta a mezőgazdaság oktatását, és a témában előadásokat 

tartott, amelyeken mendel 1844-től részt vett. 
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 mendelre tanárai nagy hatással voltak; lényegében napp 1843-ban 

szinte a kolostorba csábította, hogy ott a témával tudjon foglalkozni. 

napp kifejezetten az öröklődés rejtélyének megismerése iránt érdek-

lődött, és 1851–1853-ban elküldte mendelt a bécsi Egyetemre, hogy 

ott megfelelő szaktudást szerezzen. bécsből brünnbe visszatérve tá-

mogatásával elkezdett foglalkozni a természetes öröklődés kérdésével. 

napp és a nestler brünnben az öröklődési kutatások fő formálói voltak. 

mindketten elolvasták Festetics írásait, nestler rendszeresen idézte 

azokat, és valószínűtlennek tűnik, hogy mendel ne hallott volna ezek-

ről tanáraitól.

 Annak ellenére, hogy Festetics munkája úttörő jellegű volt, nem 

váltott ki nagy áttörést a genetika történetében. Ehelyett több mint 

170 évre a feledés homályába merült, amíg azt újra fel nem fedezték. 

Fontos, hogy Festetics nem fedezte fel mendel előtt a faktoriális vagy 

„mendeli” genetikát, de biztosan lefektette annak későbbi alapjait. ha 

mendel ebben a kontextusban a genetika atyja, akkor Festetics minden 

joggal tekinthető a nagyatyjának, már csak azért is, mivel már egészen 

korán, 1819-ben bevezette a „genetika” szakkifejezést. 

 Sajnos kevés kivételtől eltekintve ritkán említik a genetika törté-

netével foglalkozó tudományos kötetekben, bár kétségtelen, hogy kő-

szegről jelentős mértékben hozzájárult a brünnben zajló szellemi fej-

lődés kontextusához, amelyből mendel öröklődés iránti érdeklődése is 

fakadt. mendel – bár kétségtelenül nagyon tehetséges volt – nem volt 

„magányos zseni”, ahogyan Festetics sem. mindkét férfi egy tudomá-

nyos közösség részét képezte – egy hatékony kutatóhálózatét –, amely 

az öröklés problémáinak megoldásával foglalkozott. A  Festetics által 

megkezdett munka sokáig megfenekleni látszott, amíg mendel meg 

nem érkezett brünn városába, és akár véletlenül, akár szándékosan, de 

a megfelelő szervezetet választotta a munkájához – a diszkrét tulaj-

donságokkal rendelkező borsót, amely ráadásul a juhoknál rövidebb 

generációs idővel is rendelkezik.
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köszönet illeti Szabó T. Attilát a támogatásért, beszélgetésekért és se-

gítségért. másodsorban azért a barátságért, ami kettőnk között Feste-

tics Imrén keresztül kialakult. Szintén köszönöttel tartozom bariska 

Istvánnak, Festetics Imre „magyar hangjának”, vagyis pontosabban 

„tollának”, aki áldásos munkájával kézzel írt leveleit magyarra fordí-

totta. köszönet illeti Jiří Sekerákot a brnoi mendelianumból, a met-

ternichi titkosrendőrség megégett, és szintén kézzel írt dokumentu-

mainak fordításáért. köszönet páromnak, Aija Ronkainennek türel-

méért és megértéséért, hogy időm jelentős részét ennek a kötetnek a 

megírására fordíthattam. Paljon kiitoksia! Egyben bocsánatkéréssel is 

tartozom barátaimnak, kollégáimnak, hallgatóimnak és családomnak, 

mert a körükben eltöltött idő helyett Festetics Imrével és a genetika 

történetével foglalkoztam. köszönöm megértéseteket. végül, de nem 

utolsósorban köszönettel tartozom az iASk-nak, melynek Theoria cum 

praxi rendezvényén részt vehettem, és ott a témával foglalkozó kuta-

tókkal találkozhattam, mely ezt a kötetet inspirálta, az intézmény pe-

dig támogatta.  
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