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Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 30:32 

Nyájaidat ma mind végig járom, minden pettyegetett és tarka bárányt kiszaggatok

közűlök, és minden fekete bárányt a juhok közűl, s a tarkát és pettyegetettet a

kecskék közűl, s legyen ez az én bérem.

Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 30:37 

És vőn Jákób zöld nyár-, mogyoró- és gesztenye-vesszőket, és meghántá azokat

fehéresen csíkosra, hogy látható legyen a vesszők fehére.

Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 30:39

És a juhok a vesszők előtt foganának és ellenek vala csíkos lábúakat,

pettyegetetteket és tarkákat.

Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 30:31 

És monda Lábán: Mit adjak néked? Felele Jákób: Ne adj nékem semmit; juhaidat

ismét legeltetem és őrizem, ha nekem ezt a dolgot megteszed:











„Mendel Testvér! Unjuk a borsót!”



V Orel and RJ Wood: J. Hered., Jan 1998; 89: 79 - 82. 



Poczai P, Bell N, Hyvönen J (2014) Imre Festetics and the Sheep Breeders' Society of Moravia: Mendel's Forgotten “Research Network”. 
PLoS Biol 12(1): e1001772. 

Gróf Festetics Imre 
(Simaság, 1764. december 2. – Kőszeg, 1847. április 1.) 



https://sofheyman.org/events/honor-the-fleece-climate-conflict-and-merino-sheep



• Brünn / Brno

• XVIII. század vége – könnyűipari központ
• Gyapjúfeldolgozás
• Hozam és minőség növelése
• 1814: „Juhtenyésztők Barátainak, Tudósainak és Támogatóinak Társasága”
• 1816 – 1819: rendszeres diszkusszió
• Szülői tulajdonságok továbbörökítése
• Merinó, a „nemes” fajta
• Jó minőségű gyapjú termelésének maximalizásása

• Rugalmasság
• Finomság
• Sűrűség
• Hosszúság
• Szín 

• Mennyiség – minőség…
• Leromlás – „vérfertőzés”?
• 1819: Festetics Imre, 15 év tapasztalatainak összefoglalása



E. Festetics: Oekonomische Neukeiten und Vergandlungen, Brünn, No. 22, 1819, Pp.: 
169-170.

„A következőket állítom:

a. Az egészséges és erőteljes alkatú állatok továbbadják és örökítik jellegzetes tulajdonságaikat.

b. A nagyszülők azon tulajdonságai, melyek különböznek utódaik tulajdonságaitól, ismét
megjelennek a következő nemzedékben.

c. Azok közé az állatok közé, amelyek több nemzedéken keresztül birtokában voltak a nekik
megfelelő tulajdonságoknak, olyan utódok is kerülhetnek, melyeknek eltérő tulajdonságai
vannak. Ezek változatok, variánsok a természet játékai, melyek továbbszaporításra alkalmatlanok,
ha a cél az adott tulajdonságok átörökítése.

d. Feltétel marad a beltenyésztésnél a törzsállatok lehető leggondosabb kiválogatása.”

https://hu.wikibooks.org/wiki/Heraldikai_lexikon/Festetics_Imre



„Die genetischen Gesetze der Natur”

Szabó, A.T., Poczai, P. The emergence of genetics from Festetics’ sheep through Mendel’s peas to Bateson’s chickens. J Genet 98, 63 (2019). 

„Genetika” – W. Bateson, 1905?
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